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Sammandrag 
Goodwill har de senaste åren fått en allt mer betydelsefull roll i svenska bolag och utgör idag 

majoriteten av köpeskillingen vid ett rörelseförvärv. Rådande redovisningsstandarder lämnar 

en stor del av ansvaret för köpeskillingsallokering hos bolagen själva, något som tidigare 

studier visat ger utrymme för opportunistiskt agerande. Vi undersöker i denna studie 213 

rörelseförvärv gjorda på den svenska marknaden under åren 2011-2013. Via en multipel 

regressionsanalys finner vi belägg för att rörlig ersättning till företagsledare baserad på 

kortsiktiga resultatmål, tenderar att leda till en högre allokering till goodwill i relation till 

immateriella tillgångar vid rörelseförvärv. Resultatet kan tolkas som att företagsledare 

maximerar resultatet ur ett kortsiktigt perspektiv i syfte att också maximera sin egen lön. 

Detta skapar en problematik då företagsledare som agerar i egenintresse försvagar de 

kvalitativa karaktäristika IASB efterstävar vid standardsättande. 

Nyckelord: Rörelseförvärv, Köpeskillingsallokering, Goodwill, Positive Accounting Theory, 

Bonus     

Abstract 
Goodwill has over the last years gained a more influential role in Swedish corporations and 

accounts for a majority of the purchase price during an acquisition. Current accounting 

standards leave a substantial part of the responsibility of the purchase price allocation to the 

firms themselves, something that previous studies have found gives room for opportunistic 

behavior. We study 213 company acquisitions on the Swedish market during the years of 

2011-2013. Through a multiple regression analysis we find that short-term compensations 

based on short-term financial results, tend to lead to a higher allocation to goodwill in relation 

to intangible assets. These findings could be interpreted as an indication of executives striving 

to maximize short-term results in order to also maximize their compensation. This creates a 

problematic situation since executives acting in self-interest diminishes the qualitative 

characteristics IASB endeavor when setting accounting standards.             

Keywords: Business Combinations, Purchase Price Allocation, Goodwill, Positive 

Accounting Theory, Bonus   
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1. Inledning 
Vi har i Sverige sedan införandet av nya redovisningsstandarder år 2005 kunnat se att en allt 

större del av köpeskillingen vid rörelseförvärv allokeras till goodwill (Gauffin och Nilsson, 

2011). Mellan åren 2006 till 2010 allokerades totalt 60-70 miljarder SEK årligen till goodwill 

vid rörelseförvärv i svenska bolag, samtidigt som summan för nedskrivningar av goodwill 

endast uppgick till ungefär 6 miljarder SEK årligen (ibid). Uppenbart är alltså att goodwill 

utgör en allt större del i svenska bolags balansräkningar. Relevant att undersöka är därför 

vilka påverkande faktorer som finns då köpeskillingsallokering av ett rörelseförvärv sker.  

Sedan 2005 är det obligatoriskt för börsnoterade bolag inom EU att upprätta sin redovisning i 

enlighet med International Financial Reporting Standards (IFRS), samt International 

Accounting Standards (IAS). Införandet av dessa standarder innebar ett steg från Historical 

Cost Accounting till Fair Value Accounting (FVA), med syftet att öka relevansen och 

frambringa en mer rättvisande bild av bolagens finansiella ställning (IFRS, 2013). Att kräva 

en högre relevans innebär däremot också att en problematik uppstår gällande hur 

tillförlitligheten i finansiella rapporter ska kunna upprätthållas. Exempelvis menar viss 

tidigare forskning att relevans och tillförlitlighet, två karaktäristika som dagens 

redovisningsstandarder avser uppfylla, ibland kan komma att behöva vägas mot varandra och 

att fullständigt uppnå båda samtidigt kan vara svårt (Gu & Wang, 2005, Dahmash et al, 2009).   

Övergången till de relativt sett nya redovisningsstandarderna och FVA har medfört stora 

förändringar i hur olika ekonomiska händelser redovisas. En viktig del i denna förändring är 

hur rörelseförvärv behandlas redovisningsmässigt. I IFRS 3 - Business Combinations, IAS 36 

– Impairments och IAS 38 – Intangible Assets, finns bestämmelser för hur bolag ska redovisa 

rörelseförvärv. Bolag ska allokera köpeskillingen för förvärv genom att göra värderingar till 

verkligt värde av det förvärvade bolagets materiella tillgångar, skulder, immateriella 

tillgångar och andelar i det förvärvade bolaget det förvärvande bolaget inte kontrollerar. Den 

del av köpeskillingen som inte går att allokera ska redovisas som goodwill (IFRS, 2013, sid. 

131). Redovisningsmässigt föreligger det en stor skillnad i hur immateriella tillgångar, som 

till exempel utvecklade teknologier och kundbaser, och goodwill behandlas. Immateriella 

tillgångar skrivs årligen av enligt plan, om de inte antas ha infinit ekonomisk livslängd, med 

avskrivningskostnader och således resultatpåverkan till följd. Goodwill nedskrivningsprövas 

istället årligen och endast vid ett lägre bärande värde än uppskattat verkligt värde skrivs det 

ner (IFRS, 2013, sid. 621). Framtida värden måste beräknas inom FVA och då ingen aktiv 

marknad för dessa värden ibland existerar, likt fallet med immateriella tillgångar och 
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goodwill, är det svårt, eller till och med omöjligt, att med säkerhet bestämma det egentliga 

värdet på dessa poster (Dahmash et al, 2009, Landsman, 2007). Nedskrivningsprövningar är 

också komplexa processer som inte sällan bygger på en stor andel antaganden om framtida 

händelser och utveckling. Vilken diskonteringsränta som används, beräknad framtida tillväxt 

och ekonomisk utveckling är några av de parametrar som används i beräkningarna. Då dessa 

avvägningar och antaganden görs av bolagen själva skapas ett utrymme för subjektivt 

handlande (Penman, 2007).  

Ett bolag har i enlighet med idag rådande redovisningsstandarder en större 

redovisningsmässig kontroll över en goodwillpost än över immateriella tillgångar. Således får 

också en företagsledning ett större inflytande över det redovisade resultatet om en större andel 

av köpeskillingen vid ett förvärv allokeras till goodwill snarare än till immateriella tillgångar 

(Zhang & Zhang, 2007). Detta samband skapar en problematik eftersom det föreligger en 

möjlighet för företagsledare att manipulera en allokering vid rörelseförvärv på grund ut av den 

stora osäkerhet som verkligt värdeberäkningar innebär (Watts, 2003). Även Dahmash et al. 

(2009) samt Landsman (2007) menar att det finns stora möjligheter till opportunistiskt 

agerande av en företagsledning vid köpeskillingsallokering, och att detta leder till en 

potentiellt snedvriden bild av hur de egentliga verkliga värdena ser ut i ett förvärvat bolag. 

Watts och Zimmerman (1978) menar i sin Positive Accounting Theory (PAT) att 

företagsledare till stor del agerar för att tillgodose sina egenintressen. Således krävs det att en 

företagslednings intressen ligger i linje med bolagets ägares intressen för att ingen 

snedvridning av köpeskillingsallokeringen vid ett rörelseförvärv ska förekomma. För att 

minimera en intressekonflikt mellan aktieägarna i ett bolag och dess företagsledning, utformas 

ofta ersättningen till en företagsledning så att den motiverar dem till att styra bolaget i en för 

aktieägarna positiv riktning såväl kortsiktigt som långsiktigt (Eisenhardt, 1989). Kortsiktiga 

incitament etableras oftast genom ett kontant påslag på lönen som bestäms utifrån hur väl 

bolaget har presterat, ofta baserat på det bokförda resultatet (Watts & Zimmerman, 1978). En 

stor del rörlig ersättning ger därmed företagsledare ett incitament att maximera resultatet, för 

att på så sätt också maximera sin lön (ibid). Genom att allokera en större del av köpeskillingen 

som goodwill, snarare än immateriella tillgångar, vid ett rörelseförvärv får ledningsgrupper en 

större kontroll över framtida kostnader och kan således öka det redovisade resultatet, vilket i 

slutändan också ökar deras egen lön (Detzen och Zülch, 2012). Denna omständighet 

kompliceras ytterligare då IFRS och IAS inte ställer några särskilda krav kring presentation av 

särredovisning eller motivering när det kommer till hur ett företag väljer att allokera 
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övervärdet vid rörelseförvärv i kvartals- och årsredovisningar. Tvärt om uppmuntrar istället 

IAS 38 till en fri allokering mellan goodwill och immateriella tillgångar utan vidare krav på 

motivering (IFRS, 2013, sid. 670). Detta innebär att den tillgängliga informationen för 

intressenter inte bara kan vara otillräcklig, utan dessutom brista i relevans och reliabilitet på 

grund ut av beslutsfattare som agerat i egenintresse (Detzen och Zülch, 2012).  

Denna studie behandlar vilken potentiell inverkan ersättningsstrukturen, avseende rörlig 

relativt fast lön till företagsledare, har när köpeskillingen vid ett rörelseförvärv allokeras. 

Dessutom studerar vi hur bolags skuldsättningsgrad samt storlek eventuellt påverkar 

allokeringen vid ett rörelseförvärv. Detta gör vi för att skapa en bredare förståelse för till 

vilken utsträckning företagsledare i Sverige agerar opportunistiskt vid 

köpeskillingsallokering. Vi ämnar studera denna potentiella problematik genom att undersöka 

213 stycken rörelseförvärv som skett där det förvärvande bolaget varit registrerat på Nasdaq 

OMX Stockholmsbörsen Small-, Mid-, eller Large-cap mellan åren 2011 till 2013.  

Goodwill och hur det redovisningsmässigt behandlas har studerats i stor utsträckning. Detta är 

däremot ett område som ännu är relativt outforskat. Då reglerna ger upphov till potentiell 

subjektivitet och således inkonsekvent och opportunistiskt agerande, utgör detta ett ämne som 

är i behov av ytterligare granskning. Vi hoppas med denna studie ge ett empiriskt bidrag till 

litteraturen som ska öka förståelsen för hur nuvarande reglering praktiskt tillämpas och vilken 

påverkan främst kortsiktiga ersättningsincitament har på denna tillämpning.  

 

2. Teoretisk referensram och hypotesutveckling 
För att adressera de problem som kan uppstå i förhållandet mellan samarbetande parter när 

deras mål och incitament skiljer sig åt utvecklar Jensen och Meckling (1976) agentteorin. 

Teorin behandlar agentförhållanden som uppstår när en part (agenten) förordnar någon annan 

(principalen) att utföra en uppgift för dennes räkning (ibid). Förhållandet mellan aktieägare 

och företagsledare är ett tydligt exempel där motstridiga intressen kan finnas, och där det 

därmed finns ett behov för aktieägarna att kontrollera företagsledningens agerande (ibid).    

Ur agentteorin skapar Watts och Zimmerman (1978) PAT. Teorin grundar sig på antagandet 

att individer agerar för att i första hand främja sina egenintressen. Detta antagande motsätter 

sig synsättet om ett objektivt agerande vid val av redovisningsmetod, vilket är en av de 

kvalitativa karaktäristikor som framhålls inom diverse redovisningsstandarder (Deegan, 
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2009). Företagsledare förutsätts enligt PAT sträva efter att maximera sin egen förmögenhet 

och därmed den ersättning de erhåller från sitt bolag (Watts & Zimmerman, 1978). Kritik har 

dock framförts mot antagandet att företagsledningar alltid agerar i egenintresse. Bland annat 

Jarva (2009) menar på att specifika ekonomiska karaktäristika, snarare än opportunistiskt 

beteende, förklarar val av redovisningsmetod.  

Watts och Zimmerman (1978) menar att en företagslednings förmögenhet kan ökas genom 

antingen en ökning i bolagets akties värde, eller en ökning av kontanta bonusutbetalningar. 

Valet av redovisningsmetod kan påverka dessa såväl indirekt genom skatteregler, 

marknadsregleringar, politiska ingrepp och bokföringskostnader, som direkt genom 

utformning av ersättningsprogram (Watts & Zimmerman, 1978). Teorin kring PAT har 

mynnat ut i tre hypoteser som menar på att företagsledare är mer benägna att höja det 

rapporterade resultatet om de har kortsiktiga ersättningsprogram (bonushypotesen), bolaget 

har hög skuldsättningsgrad (skuldsättningshypotesen), eller om bolaget är relativt sett litet och 

därmed mindre utsatt för politiska påtryckningar och granskning (politisk-kostnadshypotesen) 

(Watts & Zimmerman, 1990).  

Goodwill och allokering av köpeskillingen vid ett rörelseförvärv har debatterats flitigt inom 

den ekonomiska världen allt sedan införandet av nuvarande IFRS 3, IAS 36 samt IAS 38, och 

dess amerikanska motsvarighet SFAS 142. Då ett rörelseförvärv sker beräknas verkligt värde 

för det förvärvade bolagets totala skulder och tillgångar och en allokering av köpeskillingen 

görs följaktligen med dessa beräkningar som grund. Det återstående övervärdet som inte kan 

allokeras redovisas som goodwill. Att räkna ut verkligt värde på individuella tillgångar och 

skulder är en kritisk process som trots dess stora betydelse för allokeringen av köpeskillingen, 

är mycket osäker och öppnar upp för subjektivitet och manipulation i beräkningarna (Watts, 

2003). Då beräkningar görs på tillgångar som inte handlas på aktiva marknader, likt 

immateriella tillgångar, ökar denna osäkerhet ytterligare vilket potentiellt leder till att ett 

informationsgap mellan bolaget och dess ägare skapas. Detta gap skapar ytterligare 

möjligheter för företagsledningen att agera opportunistiskt (Laux & Leuz, 2009).  

Goodwill är en post som för investerare ofta är svår att förstå och beräkna själva. Då den 

totala köpesumman vid rörelseförvärv i Sverige de senaste åren bestått till ungefär 50-60% 

goodwill (Gauffin och Nilsson, 2011), blir det kritiskt för investerare att det redovisade 

goodwillvärdet också representerar det verkliga värdet. Kimbrough (2007) visar på att den 

redovisade allokeringen också har stor betydelse för hur marknaden reagerar vid ett 
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rörelseförvärv. Samma studie tyder på att då osäkerheten är stor kring ett förvärv, exempelvis 

vid ett förvärv utanför den egna branschen, reagerar marknaden starkare vid avslöjandet av 

allokeringen av köpeskillingen än vid ett förvärv inom samma bransch. Hur köpeskillingen 

allokeras, framför allt till immateriella tillgångar alternativt goodwill, blir oerhört viktigt 

eftersom det inte bara påverkar företagets framtida avskrivningar och möjliga nedskrivningar, 

och således också resultatet, utan även får en direkt effekt på hur marknaden reagerar på 

förvärvet (Kimbrough, 2007). 

Som vi har sett existerar en problematik gällande hur allokeringen av köpeskillingen vid ett 

rörelseförvärv genomförs. Goodwill fortsätter att årligen växa på den svenska marknaden och 

utgör idag en betydelsefull andel av det totala värdet i svenska bolags balansräkningar. Trots 

det kan vi se att ägare och andra intressenter har mycket liten insikt i hur allokeringsprocessen 

går till. Tidigare forskning visar att dessa intressenter fortfarande har ett relativt högt 

förtroende för redovisningen av rörelseförvärv, en problematisk kombination som skapar 

möjlighet för manipulation och ett godtyckligt val av redovisningsmetod. Genom PAT, och 

dess hypoteser, tillsammans med annan tidigare forskning, ser vi att en företagsledning inte 

sällan handlar i egenintresse och att opportunistiskt agerande inte är ovanligt. Vidare 

argumenterar Watts och Zimmerman (1990) i bonushypotesen, att då ett ersättningsprogram 

är baserat på det bokförda resultatet, finns det incitament för företagsledare som agerar i 

egenintresse att subjektivt välja redovisningsmetoder som maximerar resultatet. Healy (1985) 

argumenterar också att företagsledare väljer redovisningsmetod för att maximera sin inkomst 

från bonusprogram. Aboody och Kasznik (2000) finner bevis för att företagsledare tenderar 

att agera opportunistiskt för att maximera sin ersättning från aktieoptionsplaner genom att 

strategiskt göra avslöjanden som höjer aktiens värde. I en annan studie visar Cao och 

Laksmana (2007) hur företagsledare kan senarelägga investeringar inom forskning och 

utvecklig för att kortsiktigt höja det redovisade resultatet, och således sin egen ersättning från 

incitamentsprogram. Ott och Günther (2010) visar också på att det vid ett rörelseförvärv inte 

bara är det förvärvade bolagets finansiella tillgångar som påverkar hur allokeringen av 

köpeskillingen vid ett förvärv sker, utan också att företagsledningen ofta verkar 

opportunistiskt och således påverkar allokeringen. Även Bengtsson et al. (2007) finner i en 

studie på den svenska marknaden belägg för att nedskrivningar ökar efter ett byte av VD, 

vilket de menar kan indikera opportunistiskt beteende i syfte att uppnå bättre resultat 

kommande år och på så sätt maximera sin egen ersättning.  
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Bonushypotesen har testats av bland annat Shalev et al. (2013) som undersöker hur 

ersättningsstrukturen för VDn i ett förvärvande bolag påverkar allokeringen av köpeskillingen 

vid ett rörelseförvärv. Resultatet, som baseras på den amerikanska marknaden med snarlika 

regler gällande rörelseförvärv som den europeiska, visar att då en stor del av ersättningen till 

VDn är rörlig och baserad på det redovisade resultatet, allokeras en förhållandevis större 

andel av det totala övervärdet till goodwill (Shalev et al., 2013). Även Detzen och Zülch 

(2012) utför en liknande studie på den europeiska marknaden. De finner också att en 

förhållandevis hög andel av övervärdet vid ett förvärv allokeras till goodwill om 

företagsledningens ersättning till en relativt sett hög andel är rörlig och kortsiktig. Sambandet 

förklaras av företagsledningens förhöjda möjlighet att påverka framtida resultat genom att 

slippa göra årliga avskrivningar och istället göra årliga, till viss del subjektiva, 

nedskrivningsprövningar (Detzen & Zülch, 2012). Med bakgrund av PATs bonushypotes och 

tidigare forskning som styrker teorins praktiska tillämpning ställer vi följande hypotes; 

H1:
 
Det finns ett positivt samband mellan andel rörlig lön till ledande befattningshavare och 

andel av övervärdet som allokeras till goodwill vid rörelseförvärv.   

 

PATs andra hypotes, skuldsättningshypotesen, utgår från att ett bolag med relativt hög 

skuldsättningsgrad kommer att tillämpa redovisningsmetoder som höjer resultatet i ett 

kortsiktigt perspektiv (Watts & Zimmerman, 1986, s. 216). Att allokera en större andel till 

goodwill efter ett rörelseförvärv ger företagsledningen möjlighet att höja resultat kortsiktigt 

genom att undvika kostnader i form av avskrivningar, och är därmed i linje med PAT. 

Tidigare studier visar också att företagsledare i bolag som är nära att överskrida 

redovisningsbaserade villkor i ett låneavtal, generellt sett ett bolag med relativt hög 

skuldsättningsgrad, i större utsträckning tillämpar redovisningsmetoder som ökar resultatet 

(Sweeney, 1994), något som ger stöd för skuldsättningshypotesen. Teorin kring PATs 

skuldsättningshypotes stärks också av Beatty och Weber (2005) som testar vilka faktorer som 

påverkade om en nedskrivning av goodwill genomfördes eller inte vid införandet av den 

amerikanska ungefärliga motsvarigheten till IAS 38, SFAS 142. De finner att bolags 

skuldsituation, främst gällande räntebärande skulder, påverkade huruvida företagsledningen 

skrev ner goodwill och till vilken grad. I motsats diskuterar Armstrong et al. (2010) den 

agentkonflikt som finns mellan en långivare och en låntagare och som spelar in vid 

förhandlingen av villkor i låneavtal. En långivare lägger stor vikt vid tillgänglig finansiell 
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information för att utreda riskerna och bolagets möjlighet att betala tillbaka, och premierar då 

information som är förutsägbar och kan verifieras på ett reliabelt sätt (ibid). Immateriella 

tillgångar med en specificerad avskrivningsperiod tillgodoser långivare med mer transparant 

information än goodwill, och minskar därmed informationsasymmetrin. Shalev (2007) 

argumenterar också att en stor allokering till goodwill minskar förvärvarens hävstång 

gentemot en lånegivare. Detta eftersom goodwills funktion som säkerhet vid ett låneavtal kan 

vara begränsad. Det skulle innebära att bolag med hög skuldsättningsgrad vore benägna att 

allokera mer till identifierbara immateriella tillgångar för att stärka sin förhandlingsposition, 

något som motsätter sig skuldsättningshypotesen i PAT. Watts och Zimmerman (1986, s. 216) 

menar också själva att det finns brister i skuldsättningshypotesen och att det behövs specifik 

information om låneavtalens villkor för att kunna utreda dess exakta effekt på företagsledares 

handlingar. Vi ställer därför en hypotes som ligger i linje med majoriteten av tidigare 

forskning men motsätter sig PAT;    

H2:
 
Det finns ett negativt samband mellan ett bolags skuldsättningsgrad och andel av 

övervärdet som allokeras till goodwill vid rörelseförvärv.  

 

Den tredje hypotesen, politisk-kostnadshypotesen, kan sammanfattas med att bolag med höga 

politiska kostnader vill undvikda den uppmärksamhet stora vinster attraherar och därför 

förväntas använda redovisningsmetoder som minskar resultatet i ett kortsiktigt perspektiv. 

(Watts & Zimmerman, 1986, s. 235). Zimmerman (1983) visar att skatter är relativt sett högre 

i större bolag, vilket gör att bolagsstorlek kan användas för att testa politisk-

kostnadshypotesen. Tidigare studier av bland annat Belkaoui och Karpik (1988) visar också 

att större bolag tenderar att använda redovisningsmetoder för att reducera redovisat resultat 

och politiska kostnader. Ball och Foster (1982) diskuterar bristerna med att använda 

bolagsstorlek som en variabel för att undersöka politisk-kostnadshypotesen. De menar att 

hänsyn antagligen också måste tas till branschspecifika skillnader, där exempelvis 

oljeindustrin sannolikt är mer utsatt för politiska kostnader (ibid). Vidare skulle en fast 

kostnad för att följa en inrättad reglering snarare ha motsatt funktion (ibid). Watts och 

Zimmerman (1990) anser trots det att bolagsstorlek är en variabel som bör studeras vidare då 

den har uppvisat ett samband till val av redovisningsmetod, även om det varit svårt att direkt 

koppla till ökade politiska kostnader. Vi ställer därför följande hypotes då vi förväntar oss att 
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större bolag på grund ut av högre politiska kostnader försöker undvika den uppmärksamhet 

högre vinster bär med sig;    

H
3: 

Det finns ett negativt samband mellan ett bolags storlek och andel av övervärdet som 

allokeras till goodwill vid rörelseförvärv. 

 

3. Metod 

3.1 Statistisk modell 
För att besvara denna studies hypoteser används följande regressionsmodell; 

Goodwillt = β0 + β1Bonust + β3Skuldt + β2Storlekt + β4Relativt + β5DumÅrt + et 

En multipel linjär regressionsanalys (OLS-regression) genomförs i syfte att dels få fram 

vilken förklaringskraft de oberoende variablerna, Bonus, Skuld och Storlek (se Förklarande 

variabler), tillsammans har på hur övervärdet fördelas mellan goodwill och immateriella 

tillgångar vid en köpeskillingsallokering, men också vilken förklaringskraft respektive 

oberoende variabel har på den beroende. Utöver de tre oberoende variablerna förs även en 

kontrollvariabel, Relativ (se Kontrollvariabler), samt en dummyvariabel för respektive 

undersökta år (DumÅR), in i regressionen. Vi söker med hjälp av den genomförda 

regressionsanalysen svaret på vilken riktning respektive variabels riktningskoefficient (β) 

antar (positiv eller negativ), hur stor förändringen i varje oberoende variabels koefficient har 

på den beroende, samt vilken signifikansnivå respektive variabel har. Signifikansnivån, ibland 

även kallat p-värde, återger till vilken grad vi med säkerhet kan säga att den oberoende 

variabelns koefficient, alltså förklaringsnivå, inte är noll (Chow, 1996, sid 4). Denna studie 

utgår från att en signifikansnivå större än 0,05 innebär att ingen statistiskt säkerställd 

signifikans finns, och således kommer en variabel med ett eventuellt högre värde att tolkas 

med varsamhet. 

I samma regression söker vi i vilken utsträckning de oberoende variablerna, kontrollerade för 

kontrollvariabeln samt dummyvariabeln, förklarar förändringen i den beroende variabeln, det 

så kallade R
2
-värdet (Ruppert, 2004, sid 178). R

2
-värdet tar däremot inte hänsyn till antalet 

variabler i regressionen och kan således överskatta förklaringsgraden av modellen (Ruppert, 

2004, sid 185). Av denna anledning kommer vi i denna studie att istället använda oss av ett 

justerat R
2
-värde där hänsyn också tagits till antalet oberoende variabler i regressionen. 
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Vi har för avsikt att i denna studie finna resultat som kan generaliseras även till andra 

områden och bolag än de som studerats i denna undersökning. Då reglerna under IFRS och 

IAS är desamma för alla länder inom EU, är det rimligt att anta att de resultat vi finner på den 

svenska marknaden också är relevanta för andra europeiska marknader.          

Ett t-test görs också för de branscherna med flest observationer i vårt urval, 

Industriverksamhet (91 stycken) samt Konsumentvaror och tjänster (40 stycken). Då studiens 

regressionsanalys inte tar hänsyn till eventuella avvikelser på grund av branschtillhörighet, 

ger denna indelning oss chansen att göra en jämförelse mellan branscherna och på så sätt 

åskådliggöra eventuella skillnader. Konsumentvaror och konsumenttjänster slås samman då 

de bedöms som likartade. Övriga branscher består av så få observationer att det inte anses 

relevant att undersöka dessa separat. 

3.2 Goodwillallokering 
Den beroende variabeln för denna studie är andelen av det totala övervärdet som allokeras till 

goodwill vid ett rörelseförvärv. Studien definierar ett rörelseförvärv som då ett bolag 

förvärvat minst 50 % av aktierna i ett annat bolag och således också blivit majoritetsägare. I 

de fall bolag gjort fler än ett förvärv under ett år, har dessa summerats ihop med 

förutsättningen att samtliga förvärv inneburit ett nytt majoritetsägande. Det totala övervärdet 

definieras som det sammanlagda värdet av goodwill samt de totala immateriella tillgångarna 

som redovisas i förvärvsanalysen. Då vi söker andelen goodwill i förhållande till immateriella 

tillgångar vid allokeringen beräknas en procentuell andel goodwill fram genom att dividera 

goodwill med övervärdet (goodwill / (immateriella tillgångar + goodwill)) (Goodwill). I de 

fall bolag redovisat i annan valuta än SEK har en omvandling gjorts baserad på den för året då 

allokeringen skedde initiala växlingskursen vid 31 december.  

3.3 Förklarande variabler 
Vi ställer i denna studies första hypotes (H1) frågan kring hur ledningsgruppens och den 

verkställande direktörens rörliga lönedel påverkar allokeringen vid ett rörelseförvärv. Med 

rörlig lön avses den kontanta ersättning ledningsgrupp och VD erhåller vid årets slut, utöver 

deras fasta årslön. Vi definierar denna variabel som genomsnittlig andel kontant rörlig 

ersättning de två år som föregår det år som rörelseförvärvet skedde (Bonus). 

Ett tvåårigt genomsnitt används eftersom bonusprogram kan fluktuera mycket mellan olika år, 

bland annat beroende på konjunktursvängningar och andra yttre påverkande faktorer. Även 

tidigare liknande studier (Shalev et al., 2013, Detzen & Zülch, 2012) använder ett tvåårigt 
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genomsnitt för att få fram ett mer rättvisande resultat.  Vidare är det också mer intressant att 

studera hur lönestrukturen sett ut åren före förvärvet än under samma år eftersom det kan 

antas att ledningsgruppen med VD inkluderad utgår från att framtida år kommer ha en 

liknande struktur som föregående år. Studien undersöker hur lönestrukturen ser ut för både 

den enskilda VDn, men också hur den ser ut för ledningsgruppen i stort. Vi gör detta eftersom 

allokering av en köpeskilling är en komplex uppgift som involverar många delar av bolaget 

och det kan därför antas att även andra ledande befattningshavare utöver VDn är involverade i 

allokeringsprocessen. I regressionen kommer därför ett genomsnitt av VDns och övriga 

befattningshavares rörliga lön att användas. Även Detzen & Zülch (2012) menar att en VD 

inte alltid kan antas påverka allokeringen vid ett förvärv, och att därför endast se till dennes 

lönestruktur kan påverka studiens validitet negativt. Således blir det för studien mer relevant 

att undersöka inte bara VDns lönestruktur, utan även hela ledningsgruppens.    

I vissa fall har vi varit tvungna att göra bedömningar av ersättningsprogrammen och huruvida 

den rörliga löneandelen ska betraktas som kortsiktig och resultatbaserad eller ej. 

Förutsättningen är att det uttryckligen står skrivit i årsredovisningen att den rörliga 

ersättningen är knuten till årliga resultatmål och att den betalas ut kontant. Vanligt 

förekommande är att den rörliga andelen är baserad på exempelvis ”individuella prestationer 

och olika resultatmått”. Vi har i dessa fall valt att betrakta det som kortsiktig rörlig löneandel 

så länge det inte uttryckligen står skrivet att den är baserad på andra mål än finansiella. Ball 

och Foster (1982) menar också att det är ett rimligt antagande att de som beslutar om 

ersättningsprogram generellt sett kommer att vara intresserade av det redovisade resultatet i 

första hand. Studien hade kunnat förenklas genom att istället använda en nominal variabel 

som mått för bonus förekomst eller ej. Ball och Foster (1982) kritiserar däremot användandet 

av en one-zero, alltså nominal, variabel för att studera företagsledares ersättningsprogram då 

de anser detta vara en för stor förenkling. Ersättningsprogram är ofta komplext uppbyggda 

vilket gör att det krävs att man studerar dem mer i detalj för att få fram legitima resultat (Ball 

& Foster, 1982).  

Tidigare studier (Detzen & Zülch, 2012, Shalev, et al., 2013, Wong & Wong, 2001) 

tillsammans med tidigare framlagd teori i form av främst PAT gällande allokering av 

goodwill vid rörelseförvärv, visar på att andra variabler än endast det förvärvande bolagets 

ersättningsstruktur för ledningsgruppen påverkar allokeringen. Denna studie testar därför 

också vilken eventuell påverkan bolagsstorlek (Storlek) och skuldsättningsgrad (Skuld) har på 

köpeskillingsallokeringen. Utöver dessa används även den relativa storleken på förvärvet i 
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förhållande till det förvärvande bolagets storlek (Relativ) som kontrollvariabel, samt en 

dummyvariabel för vilket år förvärvet skedde (DumÅr).   

Armstrong et al. (2010) och Shalev (2007) argumenterar att finansiellt stressade bolag 

tenderar att allokera en större andel av övervärdet till immateriella tillångar. Detta eftersom 

immateriella tillgångar utgör en större säkerhet för långivare och därför stärker bolagets 

förhandlingsposition. Med detta som bakgrund används även skuldsättningsgrad som en 

oberoende variabel i denna studie där vi förväntar oss att det finns ett negativt samband 

mellan skuldsättningsgrad och allokering till goodwill. Skuldsättningsgraden definieras som 

ett bolags totala skulder, såväl räntebärande som icke räntebärande, dividerat med bolagets 

egna kapital (Skuld). 

Bolagsstorlek antas vara kopplat till politiska kostnader och har använts som en proxyvariabel 

för detta i tidigare studier (Inoue & Thomas, 1996, Callimaci & Landry, 2003). Större bolag 

drar åt sig mer uppmärksamhet och tenderar att använda sig av redovisningsmetoder som 

sänker resultatet i ett led för att minska denna uppmärksamhet (Watts och Zimmerman, 1978). 

Detta skulle innebära att ett större bolag allokerar en större andel av köpeskillingen till 

immateriella tillgångar snarare än till goodwill. Resultatet skulle då bli lägre på kort sikt och 

framtida större nedskrivningar dessutom undvikas, en teori som styrks av Shalev et al. (2013). 

Bolagsstorlek kan definieras på många olika sätt och tidigare forskning använder bland annat 

handlat marknadsvärde (Smyth et al., 1975), antal anställda (Meek et al., 1995), samt 

omsättning (Belkaoui & Karpik, 1988, Inoue & Thomas, 1996) som mått för för 

bolagsstorlek. Denna studie använder omsättning som mått för bolagsstorlek (Storlek). Vi gör 

detta eftersom vi genomför en övergripande studie där många olika typer av bolag med olika 

karaktäristika inkluderas. Således behöver studien ett mått för bolagsstorlek som är 

förhållandevis oförändrat över tid och okänsligt för branschtillhörighet samt bolagsspecifika 

förhållanden. Antal anställda är ett mått som kraftigt påverkas beroende av vilken bransch ett 

bolag tillhör. Exempelvis är ett tillverkningsbolag betydligt mycket mer arbetskraftintensivt 

jämfört med ett nätbaserat handelsbolag eller ett finansbolag. Av denna anledning blir måttet 

bristfälligt och till viss del icke representativt för bolagets verkliga storlek. Alternativet 

handlat marknadsvärde är också det ett problematiskt mått som inkluderar många yttre 

påverkande faktorer. Även om det visserligen ger en bra bild av marknadens syn på bolaget, 

anser vi att konjunktursvängningar och andra externt påverkande faktorer spelar en allt för 

stor roll under den tidsram denna studie behandlar och således utesluts även detta alternativ.  
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Som Ball och Foster (1982) pekar ut finns det viss osäkerhet kring hur väl bolagsstorlek 

fungerar för att undersöka politisk-kostnadshypotesen då politiska kostnader eventuellt är 

beroende av fler faktorer. Fördelen med att använda bolagsstorlek är att det är relativt 

lättillgänglig information som dessutom påvisats inverka vid val av redovisningsmetod sedan 

tidigare.  

3.4 Kontrollvariabel 
Förhållandet mellan det förvärvande bolagets storlek och förvärvet är även det en potentiellt 

påverkande variabel. Variabeln definieras som erlagd köpeskilling dividerat med det 

förvärvande bolagets omsättning (Relativ). Ett relativt sett stort förvärv i förhållande till det 

förvärvande bolagets storlek får större betydelse för bolaget och således också 

företagsledningen. Shalev et al. (2013) förutspår att ett relativt sett stort förvärv kommer leda 

till att en företagsledning, i rädsla för framtida stora nedskrivningar på grund ut av en 

övervärderad goodwillpost, är mer restriktiv i allokerandet till goodwill. Således borde alltså 

ett mindre förvärv också leda till en större allokering till goodwill, relativt sett. Även Detzen 

och Zülch (2012) argumenterar att företagsledningen i ett bolag som sett till sin egen storlek 

gör ett stort förvärv, tenderar att allokera en större andel av köpeskillingen till immateriella 

tillgångar. Av denna anledning kontrollerar vi för denna variabel och förväntar oss att relativt 

sett stora förvärv leder till att en större andel av köpeskillingen allokeras till immateriella 

tillgångar, och att ett negativt samband således föreligger.  

3.5 Data och datainsamling  
Insamlad data består av intern sekundärdata i form av bolagens egna årsredovisningar. Dessa 

har samlats in från respektive bolags hemsida och manuellt gåtts igenom för att fastställa vilka 

bolag som genomfört rörelseförvärv. Då bolagen har brutet räkenskapsår har vi sorterat in det 

under det år det stängts. Exempelvis har räkenskapsår 2011/12 behandlats som 2012. 

Ersättningsprogrammens sammansättning har hämtats från noterna. Enligt svensk 

redovisningslag måste alla börsnoterade svenska bolag redovisa hur ersättningen ser ut till VD 

samt ledningsgrupp (ÅRL, 5 Kap, 20 §). Information om hur övervärdet vid ett rörelseförvärv 

har allokerats hämtas från den förvärvsanalys respektive bolag genomför och redovisar i 

årsredovisningens noter. 

Information har också hämtats om bolagens storlek och skuldsättningsgrad. Även denna 

information har hämtats från bolagens årsredovisningar. Storlek har vi definierat utifrån 

bolagens omsättning och har inhämtats från bolagens resultaträkningar. Skuldsättningsgrad 
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definieras som kvoten av bolagets totala skulder och dess eget kapital och har hämtats från 

bolagens balansräkningar. 

Det finns en viss risk med att använda sekundärdata eftersom dess kvalitet och precision kan 

vara svår att säkerställa (Bryman & Bell, 2003, sid. 237). Då denna studies urval endast 

innefattar bolag som är börsnoterade, och därmed relativt strikt kontrollerade och reglerade, 

kan vi anta att informationen de redovisar i sina årsredovisningar är reliabel. 

Årsredovisningarna har dessutom granskats av auktoriserade revisorer vilket ger ytterligare 

tyngd till trovärdigheten i rapporterna. Eventuella brister i studiens reliabilitet skulle kunna 

hänföras till misstag under själva datainsamlandet då antalet undersökta bolag och 

årsredovisningar är relativt omfattande. För att undvika detta har vi lagt upp tydliga riktlinjer
1
 

för datainsamlandet samt gemensamt diskuterat osäkerheter.  

Vi redovisar också branschtillhörighet för bolagen i vårt urval och har då använt OMX 

Affärsvärldens Generalindex (Affärsvärlden, 2014) för indelning (se Bilaga 1). 

3.6 Urval  
Vår studie omfattar rörelseförvärv genomförda av bolag noterade på Nasdaq OMX Stockholm 

(small-, mid- och large-cap) mellan åren 2011–2013. Vi har bortsett från bolag som 

genomfört förvärv men där tillräcklig information inte går att finna om antingen dess 

ersättningsprogram, eller hur köpeskillingen har allokerats. Exempelvis har bolag som inte 

rapporterat fast och rörlig löneandel separat, uteslutits. Detsamma gäller för bolag där den 

rörliga lönedelen är baserad på såväl kortsiktiga som långsiktiga målsättningar utan att det 

framgår vilken inverkan de kortsiktiga målsättningarna har haft på den totala 

löneutbetalningen. För utländska bolag noterade på den svenska börsen finns inget krav på att 

redovisa information om dess ersättning till VD och övrig företagsledning. I de fall de ändå 

redovisat denna information har de inkluderats i urvalet.  

Urvalet täcker samtliga bolag noterade på Nasdaq OMX Stockholm som genomfört ett 

rörelseförvärv mellan åren 2011-2013. Tidsintervallet har valts utifrån målsättningen om en så 

tidsmässigt aktuell studie som möjligt, men begränsats i storlek på grund ut av tids- och 

resursbegränsningar. Undersökningen, och då främst bonusutbetalningar under 2009 och 

2010, har eventuellt påverkats av det dämpade ekonomiska klimat som då förelåg. 

                                                           
1
 Årsredovisningarna har gåtts igenom i tre steg. Först har den inledande beskrivningen av det gångna året (ofta 

beskrivet som ”Året i korthet”) studerats. Därefter har koncernens noter granskats. Slutligen har en ordsökning 

på orden ”Förvärv” alternativt ”Acquisition” genomförts.   
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3.7 Bortfall 
Studiens urval har reducerats på grund av två olika typer av bortfall. Första typen av bortfall 

är då bolag inte redovisat tillräcklig information angående det aktuella årets förvärv. Det kan 

bero på att bolag valt att inte redovisa något om förvärvet då det inte betraktats som 

signifikant, eller att de redovisat förvärvad goodwill och immateriella tillgångar tillsammans. 

Denna typ av bortfall uppgår till 31 stycken observationer (se Tabell 1). I de fall ett bolag 

gjort fler än ett förvärv under ett år varav vissa varit insignifikanta, har dessa bortsetts ifrån 

och endast de specificerade förvärven inkluderats. 

Andra typen av bortfall är då bolag inte redovisat tillräcklig information angående deras 

ersättningsprogram till VD och ledande befattningshavare. För att reliabelt kunna fastställa 

den rörliga lönedelen i förhållande till den fasta lönedelen krävs det att den rörliga löndelen 

finns specificerad samt att det framgår vad den baseras på. En del bolag i urvalet inte angett 

vad den rörliga lönedelen är baserad på, eller inte separat redovisat rörlig och fast lönedel. 

Denna typ av bortfall uppgår till 13 stycken observationer.    

Antalet observationer uppgår slutligen till 215 stycken, fördelade på 123 olika bolag. 

Observationernas fördelning på de olika storleksindelningarna av börsen är 66 på Small-cap, 

66 på Mid-cap samt 83 på Large-cap. Uteslutna observationer utgör 17 % av det totala 

urvalet.  

     

 
        

          

Bolag noterade på Nasdaq OMX som förvärvat 2011  88 (78) st 

      2012  92 (75) st 

      2013  79 (62) st 

Totalt             259 st 

Bortfall typ 1      31 st 

Bortfall typ 2      13 st 

Slutgiltigt urval           215 st 

 

 

 

 

Tabell 1. Bortfall 

Urval efter bortfall inom parantes 
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3.8 Bearbetning 
För att kunna genomföra en regression på ett urval och sedan tillämpa detta på en större 

population, krävs det att respektive variabel i ett urval är normalfördelad (Ruppert, 2004, sid 

24). En Skewness och Kurtosis vars värden är större än 1 eller mindre än -1, tyder på att 

urvalet inte är normalfördelat och således problematiskt att använda i en regression (Ruppert, 

2004, sid 28). I det urval denna studie använt sig av kan vi i variablerna Storlek samt Skuld 

observera att både Skew och Kurtosis är förhållandevis högt. Således har det krävts att vi 

normaliserat dessa variabler för att få fram ett mer normalfördelat urval och således också mer 

tillämpbart resultat från vår regression. I variabeln Storlek, som i denna studie baseras på 

respektive bolags årliga nettoomsättning, har en logaritmering skett i syfte att normalisera 

värdena. I variabeln Skuld, det vill säga respektive bolags skuldsättningsgrad definierad som 

det egna kapitalet i förhållande till de totala skulderna, finner vi två extremvärden, Nordnet 

och Svenska Handelsbanken. Båda dessa bolag är finansiella institutioner och har på grund ut 

av deras verksamhets natur en helt annan skuldsättningsstruktur än övriga bolag. De blir 

därför för denna studie ej representativa och utesluts följaktligen. Vidare i variabeln Skuld har 

winsorizing skett. Detta har inneburit att de två mest extrema percentilerna, det vill säga den 

första respektive 99e, har antagit värdet av den observation mot percentilen närmast 

anliggande värde. Totalt har sex bolag fått ett mer normaliserat värde till följd av denna 

winsorizing. De normaliserade variablernas Skewness respektive Kurtosis presenteras i Tabell 

2.  

  

 

 

 

 

De oberoende variablerna i denna studie är alla hämtade från bolag som är noterade och 

verksamma på den svenska marknaden. Således kan vi inte utesluta att de oberoende 

variablerna korrelerar med varandra och att denna korrelation förstärker effekten av deras 

individuella påverkan på den beroende variabeln Goodwill. För att kontrollera för ett sådant 

samband genomförs ett test för att mäta variablernas multikollinearitet (Variable Inflation 

Factor (VIF)). En VIF-faktor större än 10 kan anses som problematisk eftersom variablerna då 

   

Variabel Skew Kurtosis 

Bonus 0,265 -0,479 

Skuld 0,890 0,685 

Storlek -0,162 -0,300 

Tabell 3. VIF-test 

Tabell 2. Normalfördelningstest 
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är starkt korrelerade och därför skapar en inflation i varje enskild variabels förklaringskraft. 

(Der & Everitt, 2001, sid 85). VIF-värdena på denna studies variabler efter normalisering kan 

avläsas i Tabell 3.  

         

 

 

 

 

 

4. Resultat och analys 

4.1 Deskriptiv statistik    

I tabell 4 återfinns samlad information om studiens variabler före normalisering. Bonus 

uppvisar likt förväntat ett stort gap mellan min- och maxvärde där vi noterar att bolaget 

Millicom har högst andel rörlig lön i förhållande till den fasta. I variabeln Skuld blir maxvärde 

samt standardavvikelse oproportionerligt hög, samt att vi får icke acceptabla skew- samt 

kurtosisvärden. Med anledning av detta har variabeln trimmats samt genomgått winsorizing 

och tar efter det värdena; Antal: 213, Min: 0,179, Max: 3,773, Medelvärde: 1,441, Median: 

1,33, Standardavvikelse: 0,804. Även variabeln Storlek har normaliserats på grund ut av dess 

stora skillnad mellan min- och maxvärde samt höga standardavvikelse. Det höga maxvärdet i 

variabeln Relativ kan härledas till läkemedelsbolaget Karonlinska Development som 2011 

genomfört ett stort förvärv men där dess omsättning varit mycket låg.     

  
 

    

        

Variabel Antal Min Max Medelvärde Median Standardavvikelse 

Bonus 215 0 0,557 0,182 0,183 0,123 

Skuld 215 0,068 23,421 1,655 1,333 2,199 

Storlek 215 9,94 310367 24354 4770 49424 

Relativ 215 0,00016 17,916 0,182 0,033 1,237 

 

 

 

   

Variabel Tolerans VIF 

Bonus 0,793 1,261 

Skuld 0,914 1,094 

Storlek 0,707 1,414 

Tabell 4. Regressionsanalysens variabler, totalt urval 

Definition av variabler; 

Bonus: Rörlig lön / total lön  

Skuld: Totala skulder / eget kapital, före normalisering 

Storlek: Nettoomsättning i MSek, före normalisering 

Relativ: Förvärvets storlek / förvärvande bolagets nettoomsättning 

 

Tabell 3. VIF-test 
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4.2 Påverkande faktorer vid köpeskillingsallokering 
Tabellen nedan visar resultaten från de enskilda regressionerna (Modell 1-4), samt den 

multipla regressionsanalysen (Modell 5). Regressionen har utförts med åren 2011, 2012 samt 

2013 som dummyvariabel för att bortse från skillnader mellan åren. 

 

 

 

Variabeln Bonus har i Modell 5 en koefficient på 0,36 och visar därmed att det likt förväntat 

finns ett positivt samband mellan en högre andel rörlig lön och allokering till goodwill vid 

rörelseförvärv. Samma variabels signifikansnivå är 0,041 vilket innebär att den kan fastställas 

som statistiskt signifikant på 5%-nivån. Då variabeln testas enskilt (Tabell 5, Modell 1) finner 

vi även där att den korrelerar positivt med Goodwill, samt uppvisar en statistiskt säkerställd 

signifikans. Det innebär att en hög andel rörlig lön baserad på kortsiktiga finansiella 

målsättningar har en inverkan och leder till en större allokering till goodwill. Vi kan därmed 

acceptera vår första hypotes (H1). Resultatet stämmer väl överens med tidigare studier på 

området (Shalev et al., 2013, Detzen & Zülch, 2012) och ligger också i linje med 

bonushypotesen inom PAT (Watts & Zimmerman, 1978). Enligt PAT finns det incitament för 

företagsledare med hög rörlig lön att välja redovisningsmetoder som maximerar resultatet i ett 

kortsiktigt perspektiv då det höjer deras personliga ersättning. Detzen och Zülch (2012) för ett 

resonemang där de menar att möjligheten att kontrollera goodwill via subjektiva 

nedskrivningsprövningar kan förklara varför företagsledare med hög andel rörlig lön vill göra 

stora allokeringar till goodwill, vilket kan vara hänförligt även till denna studie. Att allokera 

 

 

     

 Modell 1 Modell 2 Modell 3 Modell 4 Modell 5 

Bonus 0,321*    0,36* 

 (2,027)    (2,053) 

Skuld  0,040   0,034 

  (1,63)   (1,374) 

Storlek   0,005  -0,016 

   (0,527)  (-1,366) 

Relativ    -0,042* -0,042* 

    (-2,666) (-2,586) 

Konstant 0,646* 0,644* 0,587* 0,705* 0,94* 

 (15,143) (13,389) (2,652) (22,196) (3,93) 

Justerat R
2 0,006 -0,001 -0,012 0,02 0,035 

Hänsyn till år Ja Ja Ja Ja Ja 

* = p < 0,05      

Tabell 5. Resultat av regressionsanalys 

, t-värden inom parantes 
Definition av variabler; 

Bonus: Rörlig lön / total lön  

Skuld: Totala skulder / eget kapital, efter normalisering 

Storlek: Logaritmerad nettoomsättning 

Relativ: Förvärvets storlek / förvärvande bolagets nettoomsättning 
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till goodwill ger en företagsledning möjlighet att undvika avskrivningar och på det sättet 

skjuta kostnader på framtiden, vilket höjer resultatet och i förlängningen deras egen lön. Det 

indikerar ett opportunistiskt beteende där företagsledare premierar sina egna intressen, vilket 

är i enlighet med den agent-problematik som Jensen och Meckling (1976) beskriver. 

Ersättningsprogrammen ska syfta till att liera företagsledarnas intressen med aktieägarnas 

intressen (Jensen & Meckling, 1976). Resultatet i denna studie aktualiserar frågan kring hur 

väl en rörlig ersättning baserad på kortsiktiga resultatmål under rådande reglering verkligen 

uppfyller detta syfte då resultatet kan komma att maximeras kortsiktigt på bekostnad av 

långsiktig framgång. 

Studien testar också hypotesen huruvida det finns ett negativt samband mellan ett bolags 

skuldsättningsgrad och andel av det totala övervärdet som allokeras till goodwill vid ett 

rörelseförvärv. Bakgrunden till denna hypotes, som står i motsats till teorin kring PAT, är 

studier av bland annat Shalev (2007) och Armstrong et al. (2010) som menar på att långivare 

sätter ett högre värde på immateriella tillgångar än goodwill som säkerhet vid lån. Således 

skulle ett finansiellt stressat bolag som i ett led för att stärka sin förhandlingsposition 

gentemot långivare allokera en större andel till immateriella tillgångar, snarare än till 

goodwill. Resultatet från denna studie indikerar i motsats till ställd hypotes att ett positivt 

samband mellan skuldsättningsgrad och goodwillallokering existerar. Både som enskild 

variabel (Tabell 5, Modell 2) och som del i den multipla regressionsanalysen (Tabell 5, 

Modell 5) har skuldsättningsgrad en positiv koefficient (0,04 respektive 0,034), vilket 

indikerar att ett positivt samband existerar. Resultatet är dock i båda fallen relativt osäkert 

med en icke statistiskt säkerställd signifikans. Hypotesen kring ett negativt samband (H2) kan 

med anledning av detta förkastas. Den positiva koefficienten i studien skulle kunna förklaras 

genom att bolag med en hög skuldsättningsgrad tenderar att välja en redovisningsmetod som 

maximerar resultatet. Detta eftersom bland annat resultatbaserade nyckeltal inte sällan ligger 

till grund för lånevillkors utformning och således skulle ett högre resultat vara viktigare för ett 

bolag med en hög skuldsättningsgrad än för ett bolag med låg belåning (Sweeney, 1994). 

Även PATs skuldsättningshypotes stämmer överrens med studiens resultat då den menar att 

ett bolag med hög skuldsättningsgrad tenderar att välja en redovisningsmetod som kortsiktigt 

maximerar resultatet och skjuter framtida kostnader på framtiden (Watts & Zimmerman, 

1986, sid. 216). Resultatet står däremot i kontrast till liknande tidigare studier som visat på ett 

negativt samband (Shalev, 2007, Armstrong et al, 2010). Noterbart är dock den låga 

signifikansen vilket gör att resultatet ska tolkas med försiktighet. 
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Variabeln Storlek uppvisar likt förväntat ett negativt samband med Goodwill vilket innebär att 

ett större bolag, sett till omsättning, allokerar en större andel av övervärdet till immateriella 

tillgångar än ett mindre bolag. Koefficienten för Storlek är i Modell 5 -0,016 med en 

signifikans på 0,171 vilket likt Skuld gör att vi inte kan säga att resultatet är statistiskt 

signifikant. Det negativa sambandet stämmer överens med den studie Belkaoui & Karpik 

(1988) genomför som visar på att större bolag generellt sett tenderar att använda sig av en 

redovisningsmetod som minskar resultatet och förskjuter positivt resultatpåverkande 

händelser på framtiden. Resultatet ligger också i linje med PATs politisk-kostnadshypotes 

(Watts & Zimmerman, 1986, sid. 235) som menar att ett större bolag också är mer utsatt för 

granskning och påtryckningar utifrån. Detta, menar PAT, innebär att större bolag som i ett led 

för att minska denna yttre press och för att sänka sina politiska kostnader tenderar att välja en 

redovisningsmetod som påverkar resultatet negativt. Även om resultatet från denna studies 

regressionsmodell indikerar ett stöd för nämnd teori väljer vi trots detta att förkasta hypotes 

H3. Motiveringen är att resultatet dels uppvisar en låg koefficient (-0,016) med en icke 

statistiskt säkerställd signifikans, dels för att då Storlek individuellt testas mot Goodwill 

istället visar på ett positivt förhållande (Tabell 5, Modell 3). Således är det svårt att tolka 

resultat på ett entydigt sätt och vi kan därför inte säga att bolagsstorlek påverkar vilken andel 

av övervärdet som vid ett rörelseförvärv allokeras till goodwill. Anledningen till det tvetydiga 

och icke signifikanta resultatet skulle kunna förklaras med hjälp av den kritik som Ball och 

Foster (1982) presenterar. De anser att bransch- och bolagsspecifika karaktäristika spelar en 

avgörande roll och att storlek är en bristfällig indikator på huruvida bolag tillämpar ett 

opportunistiskt val av redovisningsmetod eller ej. 

Kontrollvariabeln Relativ uppvisar ett signifikant negativt samband med Goodwill vilket 

stämmer överens med resultat från tidigare studier (Shalev et al. 2013, Detzen & Zülch, 

2012). Resultatet pekar på att ett större förvärv i förhållande till det förvärvande bolagets 

storlek innebär att bolaget allokerar en större andel till immateriella tillgångar, något som 

skulle kunna förklaras av en försiktighet för att undvika stora framtida nedskrivningar.  

Regressionsanalysens R
2
-värde, alltså modellens totala förklaringskraft, är 0,062 (6,2 %). Det 

justerade R
2
-värdet som också tar hänsyn till antalet variabler i modellen har ett värde på 

0,035 (3,5 %) (Tabell 5, Modell 5). Således är modellens totala förklaringskraft kring 

Goodwills utfall 3,5 % efter justering. Resultatet indikerar alltså att modellen till viss del 

förklarar hur stor andel av övervärdet som allokeras till goodwill vid ett rörelseförvärv. 

Modellens förklaringsnivå är förhållandevis låg vilket innebär att även andra variabler, ej 
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inkluderade i denna studie, påverkar köpeskillingsallokeringen. I likhet med Jarva (2009), 

som konkluderar att ekonomiska faktorer antagligen har större inverkan än opportunistiskt 

beteende vid nedskrivningar av goodwill, kan vi anta att faktorer relaterade till 

förvärvsspecifika ekonomiska förutsättningar också påverkar köpeskillingsallokering. Vi kan 

också se att samtliga variabler enskilt uppvisar en sämre förklaringsgrad (Justerat R
2
-värde) 

än den sammanlagda regressionsmodellen.  

 

4.3 Branschspecifik jämförelse 
Ett t-test genomförs för urvalets två största branscher för att undersöka eventuella skillnader 

hänförliga till branschtillhörighet. I Tabell 6 finns branschernas medelvärden samt t-värden 

från testet redovisade. Industriverksamhet består av 91 observationer samtidigt som 

konsumentvaror sammanslagen med konsumenttjänster består av 40 observationer. Viss 

hänsyn får tas till att 40 observationer är ett begränsat urval för denna typ av test och att 

resultaten därför ska tolks med försiktighet. T-testet visar för variabel Bonus att det finns en 

skillnad mellan branscherna som kan generaliseras till en större population, signifikant på 

10%-nivån. Även Skuld uppvisar en skillnad, signifikant på 5%-nivån, mellan de två 

branscherna. Dessa resultat ger en indikation på att det kan finnas skillnader som beror på 

bransch, något studiens regressionsanalys inte tar hänsyn till.  

    

 Industriverksamhet Konsumentvaror & tjänster  

 n = 91 n = 40 Differens i 

Variabel medelvärde medelvärde medelvärde 

Bonus 0,177 0,188 -0,011 (0,556)* 

Skuld 1,76 1,32 0,44 (2,733)** 

Storlek 30312 16419 13893 (1,872) 

Relativ 0,0721 0,0716 0,0005 (0,02) 

 

 

 

 

 

t-värden inom parantes 

p<0,1=*, p<0,05=** 

Definition av variabler; 

Bonus: Rörlig lön / total lön  

Skuld: Totala skulder / eget kapital, före normalisering 

Storlek: Nettoomsättning i MSek, före normalisering 

Relativ: Förvärvets storlek / förvärvande bolagets nettoomsättning 

  

Tabell 6. Deskriptiv statistik för bransch 
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5. Slutsats och förslag till vidare forskning 
Genom en multipel regressionsanalys testar denna studie om, och i vilken utsträckning, 

erhållen rörlig ersättning, bolagsstorlek samt skuldsättningsgrad påverkar allokeringen vid ett 

rörelseförvärv. Vi finner bevis för att bolag där företagsledare erhåller en hög andel rörlig 

ersättning baserad på det redovisade resultatet, tenderar att allokera en högre andel av 

köpeskillingen till goodwill. Studien kan på grund ut av tvetydiga och allt för svaga bevis inte 

dra några slutsatser huruvida bolagsstorlek respektive skuldsättningsgrad påverkar samma 

allokering. 

Resultatet gällande den rörliga ersättningen ligger i linje med tidigare relevant forskning och 

bygger vidare på hypotesen att företagsledare då ett rörligt incitamentsprogram förekommer, 

tenderar att agera opportunistiskt. Då dagens rådande reglering i form av IFRS 3, IAS 36 samt 

IAS 38 inte ställer några krav på särredovisning av allokeringsprocessen utan istället 

uppmanar företagsledare att använda det egna omdömet, skapas ett utrymme för detta 

agerande. De senaste åren har vi sett hur de totala goodwillvärdena växer allt mer i Sverige 

och även om studiens regressionsmodell uppvisar en förhållandevis låg förklaringsgrad, får vi 

i denna studie en indikation på att opportunistiskt agerande förekommer, något som är 

problematiskt ur många perspektiv. Dels kan det leda till en redovisning som inte på ett 

fullgott sätt återspeglar verkligheten utan har justerats för att bättre passa företagsledares 

egenintressen, dels leder det potentiellt till en kortsiktighet i företagsledningars agerande som 

hotar att blåsa upp värdena på goodwill långt över rimliga värderingar av framtida 

synergieffekter och fördelar. Med anledning av detta konkluderar denna studie att dagens 

rådande reglering kan vara bristfällig och regleringen gällande redovisningen i form av IFRS 

3, IAS 36 samt IAS 38 eventuellt skapar en onödigt stor möjlighet för opportunistiskt 

agerande. Samtidigt bör också regleringen gällande resultatbaserade ersättningar till 

företagsledare granskas för att utvärdera hur de bättre kan anpassas för att minimera 

ageranden i egenintresse och agentkonflikter. 

Vi är medvetna om begränsningarna i vår studie som bland annat innefattar det begränsade 

urvalet på endast 213 observationer inom loppet av tre år, samtliga på den svenska 

marknaden. Även om spridningen mellan åren är förhållandevis jämnt fördelad, innebär det 

ändock att det ekonomiska klimatet under tiden kan ha påverkat studiens resultat. Vi har vid 

insamlandet av data till variabeln Bonus ibland tvingats göra bedömningar gällande vad som 

är att betrakta som resultatbaserad lön. Många bolag har vitt skilda ersättningsstrukturer och 
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informationen kring dessa har ibland varit knapphändig vilket innebär att de bedömningar vi 

gjort utsätter studien för en potentiell validitetsrisk.   

Studien bidrar till litteraturen rörande val av redovisningsmetod vid köpeskillingsallokering 

och opportunistiskt agerande från företagsledare på den svenska marknaden. Vi ser ett behov 

av vidare forskning och föreslår att en framtida studie inom samma område dels använder ett 

större urval, men också utvidgar studien till att även ta hänsyn till förvärvspecifika 

ekonomiska förutsättningar. Den indikation som ges om att branschspecifika skillnader kan 

föreligga behöver också vidare undersökas. Slutligen ser vi också ett behov av att närmare 

studera processerna kring köpeskillingsallokering och föreslår därför en kompletterande 

kvalitativ studie för att kartlägga hur beräkningar och estimeringar utförs i samband med ett 

rörelseförvärv.  
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Bilaga 1. Observationer 

Bolag År Cap Bransch 
Förvärv 
(Mkr) 

GW 
(Mkr) 

Imtill 
(Mkr) 

Andel 
GW  (%) 

Relativ 
(%) 

Storlek 
(Mkr) Skuld 

Bonus 
(%) 

AarhusKarls...  2011 Large 
Konsumentvaror 

321 143 3 97,9452 1,889 16995 1,798 28,877 

ACAP Invest  2011 Small 
Konsumentvaror 

3,112 1,82 0 100 0 801,84 2,139 0 

Addnode Gro...  2011 Small 
Teknik 

30 8 2 80 2,307 1300,4 0,562 22,531 

Addtech  2011 Mid 
Industriverksamhet 

441 159 143 52,649 9,982 4418 1,504 3,1012 

Alfa Laval 2011 Large 
Industriverksamhet 

5435 3747 1440 72,2383 18,97 28652 1,278 0 

AllTele  2011 Small 
Telekommunikation 

83,35 42,3 45,4 48 14 607,87 3,299 0 

Anoto Group  2011 Small 
Teknik 

15,55 27,8 1,32 95 8 192,29 0,629 0 

ASSA ABLOY  2011 Large 
Industriverksamhet 

13045 4584 1590 74,2468 31,22 41786 1,333 39,865 

Atlas Copco  2011 Large 
Industriverksamhet 

2879 1275 902 58,5668 3,545 81203 1,648 32,533 

Axfood 2011 Large 
Konsumenttjänster 

71 46 0 100 0,204 34795 1,557 28,233 

BE Group 2011 Small 
Råvaror 

9 4 0 100 0,167 5392 2,239 5,8004 

Beijer Alma  2011 Mid 
Industriverksamhet 

91,2 31,8 0 100 3,222 2830,2 0,482 34,242 

Beijer  2011 Mid 
Industriverksamhet 

296,01 157 33,3 82,5025 5,063 5846,4 1,105 6,9697 

Betsson  2011 Mid 
Konsumenttjänster 

631,16 471 97,7 82,8333 36,34 1736,6 0,704 13,096 

Bilia 2011 Mid 
Konsumenttjänster 

138 58 46 55,7692 0,76 18160 0,178 31,511 

Bong 2011 Small 
Industriverksamhet 

20,981 23,5 0 100 0,655 3202,7 3,773 16,914 

CDON Group  2011 Mid 
Konsumenttjänster 

359,9 258 64,5 80,0062 10,57 3403,7 2,895 23,419 

Dedicare  2011 Small 
Sjukvård 

18,689 12 2,2 84,5169 4,58 408,06 2,206 16,035 

DGC One  2011 Small 
Telekommunikation 

38 23 4,9 82,4504 10,01 379,72 1,096 34,178 

DORO 2011 Small 
Teknik 

31,1 17,7 13,3 57,0968 4,172 745,4 1,531 24,4 

Elanders  2011 Small 
Industriverksamhet 

10,145 0 9,75 0 0,552 1838,8 1,279 4,9665 

Electra Gru...  2011 Small 
Konsumenttjänster 

5,716 1,94 0 100 0,547 1045,8 1,065 5,9279 

Electrolux  2011 Large 
Konsumentvaror 

6360 3599 1528 70,197 6,26 101598 2,7 33,838 

Elekta  2011 Large 
Sjukvård 

238 105 73 58,9888 3,011 7904 1,338 32,043 

Elos 2011 Small 
Sjukvård 

21,5 7 0 100 5,193 414 1,464 4,024 

Eniro  2011 Mid 
Konsumenttjänster 

27 20 35 36,3636 0,621 4345 1,986 17,746 

http://www.nasdaqomxnordic.com/aktier/microsite?Instrument=SSE36273&name=AarhusKarls...
http://www.nasdaqomxnordic.com/aktier/microsite?Instrument=SSE20017&name=ACAP%20Invest%20B
http://www.nasdaqomxnordic.com/aktier/microsite?Instrument=SSE3887&name=Addnode%20Gro...
http://www.nasdaqomxnordic.com/aktier/microsite?Instrument=SSE14336&name=Addtech%20B
http://www.nasdaqomxnordic.com/aktier/microsite?Instrument=SSE18634&name=Alfa%20Laval
http://www.nasdaqomxnordic.com/aktier/microsite?Instrument=SSE66668&name=AllTele
http://www.nasdaqomxnordic.com/aktier/microsite?Instrument=SSE5110&name=Anoto%20Group
http://www.nasdaqomxnordic.com/aktier/microsite?Instrument=SSE402&name=ASSA%20ABLOY%20B
http://www.nasdaqomxnordic.com/aktier/microsite?Instrument=SSE46&name=Atlas%20Copco%20B
http://www.nasdaqomxnordic.com/aktier/microsite?Instrument=SSE4590&name=Axfood
http://www.nasdaqomxnordic.com/aktier/microsite?Instrument=SSE37309&name=BE%20Group
http://www.nasdaqomxnordic.com/aktier/microsite?Instrument=SSE875&name=Beijer%20Alma%20B
http://www.nasdaqomxnordic.com/aktier/microsite?Instrument=SSE792&name=Beijer%20B
http://www.nasdaqomxnordic.com/aktier/microsite?Instrument=SSE5121&name=Betsson%20B
http://www.nasdaqomxnordic.com/aktier/microsite?Instrument=SSE794&name=Bilia%20A
http://www.nasdaqomxnordic.com/aktier/microsite?Instrument=SSE892&name=Bong
http://www.nasdaqomxnordic.com/aktier/microsite?Instrument=SSE79303&name=CDON%20Group
http://www.nasdaqomxnordic.com/aktier/microsite?Instrument=SSE81878&name=Dedicare%20B
http://www.nasdaqomxnordic.com/aktier/microsite?Instrument=SSE56154&name=DGC%20One
http://www.nasdaqomxnordic.com/aktier/microsite?Instrument=SSE896&name=DORO
http://www.nasdaqomxnordic.com/aktier/microsite?Instrument=SSE897&name=Elanders%20B
http://www.nasdaqomxnordic.com/aktier/microsite?Instrument=SSE66436&name=Electra%20Gru...
http://www.nasdaqomxnordic.com/aktier/microsite?Instrument=SSE80&name=Electrolux%20A
http://www.nasdaqomxnordic.com/aktier/microsite?Instrument=SSE806&name=Elekta%20B
http://www.nasdaqomxnordic.com/aktier/microsite?Instrument=SSE947&name=Elos%20B
http://www.nasdaqomxnordic.com/aktier/microsite?Instrument=SSE11046&name=Eniro
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Ericsson  2011 Large 
Teknik 

1162 260 382 40,4984 0,512 226921 0,929 27,989 

Fagerhult  2011 Mid 
Industriverksamhet 

127,9 70 16,8 80,6452 4,231 3023 2,111 19,211 

Fenix Outdo...  2011 Mid 
Konsumentvaror 

25,809 0 0,72 0 1,685 1531,9 0,385 0 

Getinge  2011 Large 
Sjukvård 

4804 3386 1673 66,9302 21,98 21854 1,833 44,327 

Global Heal...  2011 Small 
Sjukvård 

6,1 7,2 0 100 0,879 693,6 0,852 0 

Gunnebo  2011 Mid 
Industriverksamhet 

121,4 173 25,3 87,248 2,363 5137,1 1,233 15,152 

Hexagon  2011 Large 
Industriverksamhet 

987,87 964 274 77,8339 5,094 19392 1,147 17,038 

I.A.R Syste...  2011 Small 
Teknik 

14,7 13,3 0 100 7,335 200,4 0,281 14,211 

Image Systems  2011 Small 
Industriverksamhet 

40,6 16,5 18,8 46,7422 45,88 88,5 1,136 9,6125 

Indutrade  2011 Mid 
Industriverksamhet 

252 40 74 35,0877 3,152 7994 1,648 12,064 

Intrum Just...  2011 Large 
Ekonomi 

61,1 32,6 2,3 93,4097 1,547 3950 1,848 13,057 

Investor  2011 Large 
Ekonomi 

1250 1378 358 79,3779 8,518 14674 0,363 21,573 

ITAB Shop C...  2011 Mid 
Industriverksamhet 

353,86 0 82 0 10,59 3341,3 3,139 0 

JM 2011 Large 
Ekonomi 

199 147 0 100 1,658 12001 1,457 17,019 

Kinnevik  2011 Large 
Ekonomi 

191 135 0 100 2,173 8789 0,174 29,251 

KnowIT 2011 Small 
Teknik 

3,736 2,16 0 100 0,194 1927,7 0,934 24,81 

Lagercrantz...  2011 Mid 
Industriverksamhet 

301 150 89 62,7615 14,83 2029 1,356 0,5821 

Latour 2011 Large 
Ekonomi 

327 230 39 85,5019 4,56 7171 0,296 27,408 

Lindab Inte...  2011 Mid 
Industriverksamhet 

32 25 0 100 0,465 6878 1,401 9,2813 

Loomis  2011 Mid 
Industriverksamhet 

642 569 79 87,8086 6,149 10441 1,67 30,414 

Meda  2011 Large 
Sjukvård 

1617 1111 911 54,9456 12,58 12856 1,586 41,771 

Medivir  2011 Mid 
Sjukvård 

586,5 188 371 33,6492 83,96 698,57 0,238 4,8879 

Mekonomen  2011 Mid 
Konsumentvaror 

917 496 5 99,002 22,15 4140 0,465 23,126 

Midsona  2011 Small 
Konsumentvaror 

39 0 28 0 3,322 1174 0,804 10,322 

Midway  2011 Small 
Ekonomi 

18,5 2,5 0 100 0,825 2243,4 1,406 0 

NCC  2011 Large 
Industriverksamhet 

232 33 25 56,8966 0,442 52535 2,968 30,466 

New Wave 2011 Mid 
Konsumentvaror 

258,3 6,4 56,2 10,2236 6,096 4236,9 1,297 0 

OEM Interna...  2011 Mid 
Industriverksamhet 

40,8 9,8 27 26,6304 2,567 1589,6 0,579 14,107 

http://www.nasdaqomxnordic.com/aktier/microsite?Instrument=SSE101&name=Ericsson%20B
http://www.nasdaqomxnordic.com/aktier/microsite?Instrument=SSE903&name=Fagerhult
http://www.nasdaqomxnordic.com/aktier/microsite?Instrument=SSE905&name=Fenix%20Outdo...
http://www.nasdaqomxnordic.com/aktier/microsite?Instrument=SSE812&name=Getinge%20B
http://www.nasdaqomxnordic.com/aktier/microsite?Instrument=SSE59064&name=Global%20Heal...
http://www.nasdaqomxnordic.com/aktier/microsite?Instrument=SSE816&name=Gunnebo
http://www.nasdaqomxnordic.com/aktier/microsite?Instrument=SSE819&name=Hexagon%20B
http://www.nasdaqomxnordic.com/aktier/microsite?Instrument=SSE2346&name=I.A.R%20Syste...
http://www.nasdaqomxnordic.com/aktier/microsite?Instrument=SSE3571&name=Image%20Systems
http://www.nasdaqomxnordic.com/aktier/microsite?Instrument=SSE31308&name=Indutrade
http://www.nasdaqomxnordic.com/aktier/microsite?Instrument=SSE18962&name=Intrum%20Just...
http://www.nasdaqomxnordic.com/aktier/microsite?Instrument=SSE161&name=Investor%20B
http://www.nasdaqomxnordic.com/aktier/microsite?Instrument=SSE56940&name=ITAB%20Shop%20C...
http://www.nasdaqomxnordic.com/aktier/microsite?Instrument=SSE13217&name=JM
http://www.nasdaqomxnordic.com/aktier/microsite?Instrument=SSE999&name=Kinnevik%20B
http://www.nasdaqomxnordic.com/aktier/microsite?Instrument=SSE3219&name=KnowIT
http://www.nasdaqomxnordic.com/aktier/microsite?Instrument=SSE14335&name=Lagercrantz...
http://www.nasdaqomxnordic.com/aktier/microsite?Instrument=SSE914&name=Latour%20B
http://www.nasdaqomxnordic.com/aktier/microsite?Instrument=SSE37400&name=Lindab%20Inte...
http://www.nasdaqomxnordic.com/aktier/microsite?Instrument=SSE61536&name=Loomis%20B
http://www.nasdaqomxnordic.com/aktier/microsite?Instrument=SSE917&name=Meda%20%20A
http://www.nasdaqomxnordic.com/aktier/microsite?Instrument=SSE1020&name=Medivir%20B
http://www.nasdaqomxnordic.com/aktier/microsite?Instrument=SSE4986&name=Mekonomen
http://www.nasdaqomxnordic.com/aktier/microsite?Instrument=SSE3922&name=Midsona%20B
http://www.nasdaqomxnordic.com/aktier/microsite?Instrument=SSE835&name=Midway%20B
http://www.nasdaqomxnordic.com/aktier/microsite?Instrument=SSE838&name=NCC%20B
http://www.nasdaqomxnordic.com/aktier/microsite?Instrument=SSE920&name=New%20Wave%20B
http://www.nasdaqomxnordic.com/aktier/microsite?Instrument=SSE927&name=OEM%20Interna...


31 
 

Orexo  2011 Mid 
Sjukvård 

14,3 16 0 100 7,164 199,61 0,755 6,8893 

Peab 2011 Large 
Industriverksamhet 

198 47 70 40,1709 0,455 43539 2,945 31,484 

Prevas  2011 Small 
Teknik 

1,848 1,43 0,5 74,1835 0,3 615,17 0,826 3,2563 

Proact IT G... 2011 Small 
Teknik 

276,5 167 148 53,025 12,39 2231,8 6,011 30,05 

Proffice  2011 Mid 
Industriverksamhet 

126 124 0 100 2,642 4770 1,799 31,785 

Ratos 2011 Large 
Ekonomi 

1633 1210 204 85,5728 5,504 29669 1,724 54,867 

Rederi AB T...  2011 Small 
Industriverksamhet 

365 0 11 0 12,21 2989,5 1,52 0 

Rejlers  2011 Small 
Industriverksamhet 

5 4 1,3 75,4717 0,439 1139,7 1,047 6,224 

SAAB  2011 Large 
Industriverksamhet 

1320 738 244 75,1527 5,617 23498 1,433 8,2681 

Sandvik  2011 Large 
Industriverksamhet 

239 172 150 53,4161 0,254 94084 1,913 27,69 

SCA  2011 Large 
Konsumentvaror 

1098 314 0 100 1,35 81337 1,144 31,763 

SCANIA  2011 Large 
Industriverksamhet 

14 3 0 100 0,016 87686 2,167 31,761 

Seamless Di...  2011 Small 
Teknik 

10 7,97 2,71 74,6069 16,67 59,985 0,771 11,608 

Securitas  2011 Large 
Industriverksamhet 

1602,5 1410 705 66,6588 2,502 64057 2,983 21,915 

Skanska  2011 Large 
Industriverksamhet 

1709 1112 17 98,4942 1,439 118734 3,227 41,584 

SSAB  2011 Large 
Råvaror 

78 8 21 27,5862 0,175 44640 1,062 21,818 

Stora Enso  2011 Large 
Råvaror 

401,41 101 0 100 0,409 98026 1,181 5,2617 

SWECO  2011 Mid 
Industriverksamhet 

278,6 178 67,4 72,557 4,653 5987,6 1,166 10,937 

Systemair  2011 Mid 
Industriverksamhet 

187,1 81,5 41,8 66,0989 5,396 3467,3 1,059 1,3829 

Tele2  2011 Large 
Telekommunikation 

1776 568 1110 33,8498 4,358 40750 1,168 29,222 

TeliaSonera  2011 Large 
Telekommunikation 

93 34 66 34 0,089 104354 1,047 13,711 

Vitec Softw... 2011 Small 
Teknik 

20,608 11,9 8,25 59,1114 5,731 359,6 1,373 0 

Volvo  2011 Large 
Industriverksamhet 

1567 967 1 99,8967 0,505 310367 3,123 20,664 

ÅF  2011 Mid 
Industriverksamhet 

33,1 21,9 1,5 93,5897 0,646 5124,1 0,683 26,538 

AarhusKarls...  2012 Large 
Konsumentvaror 

430 367 0 100 2,543 16911 1,488 24,912 

Acando  2012 Small 
Teknik 

9 2,68 0 100 17,51 51,408 0,216 14,893 

Addtech  2012 Mid 
Industriverksamhet 

301 123 142 46,4151 5,788 5200 1,686 10,76 

Alfa Laval 2012 Large 
Industriverksamhet 

1591 725 866 46 5 29813 1,28 2,9141 

http://www.nasdaqomxnordic.com/aktier/microsite?Instrument=SSE31885&name=Orexo
http://www.nasdaqomxnordic.com/aktier/microsite?Instrument=SSE928&name=Peab%20B
http://www.nasdaqomxnordic.com/aktier/microsite?Instrument=SSE1039&name=Prevas%20B
http://www.nasdaqomxnordic.com/aktier/microsite?Instrument=SSE4003&name=Proact%20IT%20G...
http://www.nasdaqomxnordic.com/aktier/microsite?Instrument=SSE4208&name=Proffice%20B
http://www.nasdaqomxnordic.com/aktier/microsite?Instrument=SSE1045&name=Ratos%20B
http://www.nasdaqomxnordic.com/aktier/microsite?Instrument=SSE964&name=Rederi%20AB%20T...
http://www.nasdaqomxnordic.com/aktier/microsite?Instrument=SSE37758&name=Rejlers
http://www.nasdaqomxnordic.com/aktier/microsite?Instrument=SSE1051&name=SAAB%20B
http://www.nasdaqomxnordic.com/aktier/microsite?Instrument=SSE4928&name=Sandvik
http://www.nasdaqomxnordic.com/aktier/microsite?Instrument=SSE323&name=SCA%20B
http://www.nasdaqomxnordic.com/aktier/microsite?Instrument=SSE261&name=SCANIA%20B
http://www.nasdaqomxnordic.com/aktier/microsite?Instrument=SSE34601&name=Seamless%20Di...
http://www.nasdaqomxnordic.com/aktier/microsite?Instrument=SSE401&name=Securitas%20B
http://www.nasdaqomxnordic.com/aktier/microsite?Instrument=SSE283&name=Skanska%20B
http://www.nasdaqomxnordic.com/aktier/microsite?Instrument=SSE301&name=SSAB%20B
http://www.nasdaqomxnordic.com/aktier/microsite?Instrument=SSE2170&name=Stora%20Enso%20R
http://www.nasdaqomxnordic.com/aktier/microsite?Instrument=SSE1062&name=SWECO%20B
http://www.nasdaqomxnordic.com/aktier/microsite?Instrument=SSE43007&name=Systemair
http://www.nasdaqomxnordic.com/aktier/microsite?Instrument=SSE1027&name=Tele2%20B
http://www.nasdaqomxnordic.com/aktier/microsite?Instrument=SSE5095&name=TeliaSonera
http://www.nasdaqomxnordic.com/aktier/microsite?Instrument=SSE5177&name=Vitec%20Softw...
http://www.nasdaqomxnordic.com/aktier/microsite?Instrument=SSE366&name=Volvo%20B
http://www.nasdaqomxnordic.com/aktier/microsite?Instrument=SSE862&name=%C3%85F%20B
http://www.nasdaqomxnordic.com/aktier/microsite?Instrument=SSE36273&name=AarhusKarls...
http://www.nasdaqomxnordic.com/aktier/microsite?Instrument=SSE981&name=Acando%20B
http://www.nasdaqomxnordic.com/aktier/microsite?Instrument=SSE14336&name=Addtech%20B
http://www.nasdaqomxnordic.com/aktier/microsite?Instrument=SSE18634&name=Alfa%20Laval
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Anoto Group  2012 Small 
Teknik 

17,906 13,6 5,08 73 9 198,65 0,139 0 

ASSA ABLOY  2012 Large 
Industriverksamhet 

4799 3146 1055 74,8869 10,29 46619 1,315 37,53 

Atlas Copco  2012 Large 
Industriverksamhet 

991 495 414 54,4554 1,095 90533 1,363 34,061 

Axfood 2012 Large 
Konsumenttjänster 

165 146 21 87,4251 0,454 36306 0,581 19,338 

B&B TOOLS  2012 Mid 
Industriverksamhet 

24 22 0 100 0,293 8201 1,57 3,2706 

Betsson  2012 Mid 
Konsumenttjänster 

804 559 178 75,8073 36,48 2203,7 0,874 28,718 

Bilia  2012 Mid 
Konsumenttjänster 

215 122 102 54,4643 1,217 17662 0,359 30,623 

BillerudKor...  2012 Large 
Råvaror 

5508 2041 633 76 53 10427 1,62 24,936 

Bong 2012 Small 
Industriverksamhet 

11,835 5,21 0 100 0,402 2945,9 4,249 9,0416 

CDON Group  2012 Mid 
Konsumenttjänster 

15 15,7 0 100 0,336 4461,7 5,317 27,154 

Cloetta  2012 Mid 
Konsumentvaror 

1231 49 365 11,8357 25,33 4859 1,808 16,281 

Consilium  2012 Small 
Industriverksamhet 

4,4 2,9 0 100 0,463 950,1 2,192 0 

Elanders  2012 Small 
Industriverksamhet 

81,6 64,5 21,8 74,7393 4,241 1924,2 1,37 15,965 

Elekta  2012 Large 
Sjukvård 

3385 2297 1216 65,3857 37,41 9048 2,041 32,234 

Ericsson  2012 Large 
Teknik 

12564 4293 6672 39,1518 5,516 227779 0,986 24,416 

FormPipe So...  2012 Small 
Teknik 

134,82 191 117 61,9701 67,01 201,2 1,378 10,285 

Getinge  2012 Large 
Sjukvård 

2233 979 716 57,7581 9,209 24248 1,824 44,815 

Global Heal...  2012 Small 
Sjukvård 

32,1 20,8 0 100 4,328 741,6 1,086 0 

Gunnebo  2012 Mid 
Industriverksamhet 

408,3 279 90 75,623 7,798 5236,2 2 18,354 

Hexagon  2012 Large 
Industriverksamhet 

562,02 290 237 54,9918 2,739 20516 0,977 27,576 

HEXPOL  2012 Large 
Råvaror 

959 521 47 91,7254 11,98 8007 1,031 42,175 

Image Systems  2012 Small 
Industriverksamhet 

45,4 10,5 39,9 20,8333 34,19 132,8 2,134 3,5479 

Industrial ...  2012 Mid 
Teknik 

126 64 65 49,6124 4,709 2676 1,05 27,837 

Indutrade  2012 Mid 
Industriverksamhet 

943 378 424 47,1322 11,25 8384 1,853 20,284 

Intrum Just...  2012 Large 
Ekonomi 

72 224 32 87,5 1,779 4048 1,838 29,176 

Investor  2012 Large 
Ekonomi 

373 221 112 66,3664 2,214 16849 0,311 18,111 

ITAB Shop C...  2012 Mid 
Industriverksamhet 

322,27 0 86,2 0 9,178 3511,4 1,743 10,113 

Karolinska ...  2012 Small 
Sjukvård 

178,14 0 0,32 0 1792 9,943 0,094 0,4524 

http://www.nasdaqomxnordic.com/aktier/microsite?Instrument=SSE5110&name=Anoto%20Group
http://www.nasdaqomxnordic.com/aktier/microsite?Instrument=SSE402&name=ASSA%20ABLOY%20B
http://www.nasdaqomxnordic.com/aktier/microsite?Instrument=SSE46&name=Atlas%20Copco%20B
http://www.nasdaqomxnordic.com/aktier/microsite?Instrument=SSE4590&name=Axfood
http://www.nasdaqomxnordic.com/aktier/microsite?Instrument=SSE793&name=B&amp;B%20TOOLS%20B
http://www.nasdaqomxnordic.com/aktier/microsite?Instrument=SSE5121&name=Betsson%20B
http://www.nasdaqomxnordic.com/aktier/microsite?Instrument=SSE794&name=Bilia%20A
http://www.nasdaqomxnordic.com/aktier/microsite?Instrument=SSE14922&name=BillerudKor...
http://www.nasdaqomxnordic.com/aktier/microsite?Instrument=SSE892&name=Bong
http://www.nasdaqomxnordic.com/aktier/microsite?Instrument=SSE79303&name=CDON%20Group
http://www.nasdaqomxnordic.com/aktier/microsite?Instrument=SSE63225&name=Cloetta%20B
http://www.nasdaqomxnordic.com/aktier/microsite?Instrument=SSE803&name=Consilium%20B
http://www.nasdaqomxnordic.com/aktier/microsite?Instrument=SSE897&name=Elanders%20B
http://www.nasdaqomxnordic.com/aktier/microsite?Instrument=SSE806&name=Elekta%20B
http://www.nasdaqomxnordic.com/aktier/microsite?Instrument=SSE101&name=Ericsson%20B
http://www.nasdaqomxnordic.com/aktier/microsite?Instrument=SSE72565&name=FormPipe%20So...
http://www.nasdaqomxnordic.com/aktier/microsite?Instrument=SSE812&name=Getinge%20B
http://www.nasdaqomxnordic.com/aktier/microsite?Instrument=SSE59064&name=Global%20Heal...
http://www.nasdaqomxnordic.com/aktier/microsite?Instrument=SSE816&name=Gunnebo
http://www.nasdaqomxnordic.com/aktier/microsite?Instrument=SSE819&name=Hexagon%20B
http://www.nasdaqomxnordic.com/aktier/microsite?Instrument=SSE55907&name=HEXPOL%20B
http://www.nasdaqomxnordic.com/aktier/microsite?Instrument=SSE3571&name=Image%20Systems
http://www.nasdaqomxnordic.com/aktier/microsite?Instrument=SSE995&name=Industrial%20...
http://www.nasdaqomxnordic.com/aktier/microsite?Instrument=SSE31308&name=Indutrade
http://www.nasdaqomxnordic.com/aktier/microsite?Instrument=SSE18962&name=Intrum%20Just...
http://www.nasdaqomxnordic.com/aktier/microsite?Instrument=SSE161&name=Investor%20B
http://www.nasdaqomxnordic.com/aktier/microsite?Instrument=SSE56940&name=ITAB%20Shop%20C...
http://www.nasdaqomxnordic.com/aktier/microsite?Instrument=SSE81547&name=Karolinska%20...
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Kinnevik  2012 Large 
Ekonomi 

927 472 462 50,5353 58,27 1591 0,068 27,329 

Klövern 2012 Mid 
Ekonomi 

1510 384 0 100 77,52 1948 2,617 26 

Lagercrantz...  2012 Mid 
Industriverksamhet 

61 42 17 71,1864 2,693 2265 1,171 10,876 

Latour  2012 Large 
Ekonomi 

221 186 0 100 3,256 6788 0,291 34,454 

Lindab Inte...  2012 Mid 
Industriverksamhet 

152 139 1 99,2857 2,284 6656 1,441 16,793 

Loomis  2012 Mid 
Industriverksamhet 

308 217 29 88,2114 2,804 10983 1,5 23,457 

Mekonomen  2012 Mid 
Konsumentvaror 

2046 1109 885 55,6169 38,66 5292 1,465 19,546 

Midsona  2012 Small 
Konsumentvaror 

117 83 19 81,3725 13,46 869 0,726 1,3571 

Midway  2012 Small 
Ekonomi 

31 20,2 0 100 1,341 2311,6 1,564 0 

Millicom In...  2012 Large 
Telekommunikation 

710,2 313 91,2 77,4194 2,264 31366 2,515 55,699 

Moberg Pharma  2012 Small 
Sjukvård 

169,57 71,5 87,3 45,0374 150,8 112,47 0,575 25,384 

Modern Time...  2012 Large 
Konsumenttjänster 

467 458 28 94,2387 3,502 13336 1,277 29,338 

NCC 2012 Large 
Industriverksamhet 

318 230 10 95,8333 0,556 57227 3,334 22,211 

Nederman Ho...  2012 Mid 
Industriverksamhet 

178,5 142 53,6 72,6531 7,854 2272,6 2,462 25,144 

Nolato  2012 Mid 
Industriverksamhet 

207 101 41 71,1268 5,343 3874 1,186 18,332 

Nordic Serv...  2012 Small 
Konsumenttjänster 

23 19,2 0,99 95,0777 3,163 727,17 2,637 6,518 

OEM Interna...  2012 Mid 
Industriverksamhet 

33 2,8 0,5 84,8485 2,023 1631,4 0,597 28,938 

Opus Group  2012 Mid 
Industriverksamhet 

433,26 289 27,6 91,2595 92,38 468,99 2,417 12,042 

Oriflame 2012 Large 
Konsumentvaror 

6,4909 41 0,08 99,8111 0,051 12838 2,138 17,618 

PartnerTech  2012 Small 
Industriverksamhet 

22,7 4,1 0 100 1,012 2242,1 1,398 6,625 

Prevas  2012 Small 
Teknik 

56,753 34,4 16,5 67,5784 8,791 645,61 1,505 10,532 

Ratos 2012 Large 
Ekonomi 

39 1 39 2,5 0,144 27100 1,542 36,678 

ReadSoft  2012 Small 
Teknik 

41,829 36,3 26,4 57,8776 5,351 781,73 1,244 18,946 

Rejlers  2012 Small 
Industriverksamhet 

19,6 13,1 5,2 71,5847 1,475 1328,5 1,101 12,449 

SAAB  2012 Large 
Industriverksamhet 

496 268 176 60,3604 2,066 24010 1,105 5,9523 

Sandvik  2012 Large 
Industriverksamhet 

18 23 0 100 0,018 98529 1,872 22,147 

SCA  2012 Large 
Konsumentvaror 

15085 3353 3077 52,1462 17,66 85408 1,186 21,541 

Securitas  2012 Large 
Industriverksamhet 

546,6 262 283 48,091 0,854 64040 3,471 14,834 

http://www.nasdaqomxnordic.com/aktier/microsite?Instrument=SSE999&name=Kinnevik%20B
http://www.nasdaqomxnordic.com/aktier/microsite?Instrument=SSE19459&name=Kl%C3%B6vern
http://www.nasdaqomxnordic.com/aktier/microsite?Instrument=SSE14335&name=Lagercrantz...
http://www.nasdaqomxnordic.com/aktier/microsite?Instrument=SSE914&name=Latour%20B
http://www.nasdaqomxnordic.com/aktier/microsite?Instrument=SSE37400&name=Lindab%20Inte...
http://www.nasdaqomxnordic.com/aktier/microsite?Instrument=SSE61536&name=Loomis%20B
http://www.nasdaqomxnordic.com/aktier/microsite?Instrument=SSE4986&name=Mekonomen
http://www.nasdaqomxnordic.com/aktier/microsite?Instrument=SSE3922&name=Midsona%20B
http://www.nasdaqomxnordic.com/aktier/microsite?Instrument=SSE835&name=Midway%20B
http://www.nasdaqomxnordic.com/aktier/microsite?Instrument=SSE24507&name=Millicom%20In...
http://www.nasdaqomxnordic.com/aktier/microsite?Instrument=SSE79252&name=Moberg%20Pharma
http://www.nasdaqomxnordic.com/aktier/microsite?Instrument=SSE3599&name=Modern%20Time...
http://www.nasdaqomxnordic.com/aktier/microsite?Instrument=SSE838&name=NCC%20B
http://www.nasdaqomxnordic.com/aktier/microsite?Instrument=SSE40347&name=Nederman%20Ho...
http://www.nasdaqomxnordic.com/aktier/microsite?Instrument=SSE923&name=Nolato%20B
http://www.nasdaqomxnordic.com/aktier/microsite?Instrument=SSE51621&name=Nordic%20Serv...
http://www.nasdaqomxnordic.com/aktier/microsite?Instrument=SSE927&name=OEM%20Interna...
http://www.nasdaqomxnordic.com/aktier/microsite?Instrument=SSE35920&name=Opus%20Group
http://www.nasdaqomxnordic.com/aktier/microsite?Instrument=SSE24227&name=Oriflame,%20SDB
http://www.nasdaqomxnordic.com/aktier/microsite?Instrument=SSE1036&name=PartnerTech
http://www.nasdaqomxnordic.com/aktier/microsite?Instrument=SSE1039&name=Prevas%20B
http://www.nasdaqomxnordic.com/aktier/microsite?Instrument=SSE1045&name=Ratos%20B
http://www.nasdaqomxnordic.com/aktier/microsite?Instrument=SSE3967&name=ReadSoft%20B
http://www.nasdaqomxnordic.com/aktier/microsite?Instrument=SSE37758&name=Rejlers
http://www.nasdaqomxnordic.com/aktier/microsite?Instrument=SSE1051&name=SAAB%20B
http://www.nasdaqomxnordic.com/aktier/microsite?Instrument=SSE4928&name=Sandvik
http://www.nasdaqomxnordic.com/aktier/microsite?Instrument=SSE323&name=SCA%20B
http://www.nasdaqomxnordic.com/aktier/microsite?Instrument=SSE401&name=Securitas%20B
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Semcon 2012 Small 
Industriverksamhet 

3 4,2 0 100 0,117 2570,9 1,147 13,715 

SKF  2012 Large 
Industriverksamhet 

872 131 237 35,5978 1,35 64575 1,704 29,725 

Softronic  2012 Small 
Teknik 

7,492 0 6,39 0 1,624 461,32 0,447 22,047 

SSAB  2012 Large 
Råvaror 

29 22 0 100 0,075 38923 1,038 12,869 

Stora Enso  2012 Large 
Råvaror 

75,856 0,86 0 100 0,081 93224 1,33 17,715 

SWECO  2012 Mid 
Industriverksamhet 

785,7 551 111 83,2427 10,47 7503,5 1,735 17,125 

Swedol  2012 Mid 
Konsumenttjänster 

25,9 7,9 4,3 64,7541 1,895 1366,4 0,845 8,7191 

Systemair  2012 Mid 
Industriverksamhet 

197,2 118 61,8 65,6093 4,934 3996,9 1,216 3,6954 

Tele2  2012 Large 
Telekommunikation 

223 66 98 40,2439 0,51 43726 1,408 29,484 

TeliaSonera  2012 Large 
Telekommunikation 

1190 1270 82 93,9349 1,134 104898 1,243 0 

VBG GROUP 2012 Small 
Konsumentvaror 

66,699 50,5 0 100 6,037 1104,8 0,561 25,51 

Vitec Softw... 2012 Small 
Teknik 

79,644 27,9 51,2 35,2943 20,46 389,2 1,688 0 

Vitrolife 2012 Small 
Sjukvård 

81,3 66,2 8 89,2183 22,46 362,02 0,657 14,693 

Volvo 2012 Large 
Industriverksamhet 

1548 846 190 81,6602 0,51 303647 2,57 34,522 

ÅF  2012 Mid 
Industriverksamhet 

2766,9 2236 349 86,5042 47,73 5796,4 1,197 22,888 

Acando  2013 Small 
Teknik 

50,189 46,4 0 100 3,491 1437,8 0,51 12,237 

Addnode Gro...  2013 Small 
Teknik 

227,25 152 50,9 74,8554 15,74 1444 0,849 28,058 

Addtech  2013 Mid 
Industriverksamhet 

346 111 156 41,573 6,404 5403 1,691 21,758 

Alfa Laval 2013 Large 
Industriverksamhet 

531 236 234 50,2128 1,774 29934 1,162 7,0564 

Anoto Group  2013 Small 
Teknik 

18,441 18,5 0 100 12,78 144,31 1,079 0 

ASSA ABLOY  2013 Large 
Industriverksamhet 

4598 2684 914 74,597 58,03 7923 1,282 37,039 

Atlas Copco  2013 Large 
Industriverksamhet 

1520 617 513 54,6018 1,812 83888 1,209 34,332 

Axfood 2013 Large 
Konsumenttjänster 

43 41 0 100 0,115 37522 1,349 22,448 

Beijer Alma  2013 Mid 
Industriverksamhet 

76,2 18,7 0 100 2,485 3066,5 0,579 34,409 

Beijer Elec...  2013 Small 
Industriverksamhet 

20,971 9,79 0 100 1,524 1376,2 2,677 16,881 

Betsson  2013 Mid 
Konsumenttjänster 

286 248 38,1 86,6783 11,55 2476,7 0,73 23,297 

Bilia  2013 Mid 
Konsumenttjänster 

25 0 17 0 0,142 17656 0,224 24,728 

Björn Borg 2013 Small 
Konsumentvaror 

8,862 4,99 1,21 80,5031 1,776 499 1,197 15,649 

http://www.nasdaqomxnordic.com/aktier/microsite?Instrument=SSE1054&name=Semcon
http://www.nasdaqomxnordic.com/aktier/microsite?Instrument=SSE285&name=SKF%20B
http://www.nasdaqomxnordic.com/aktier/microsite?Instrument=SSE1546&name=Softronic%20B
http://www.nasdaqomxnordic.com/aktier/microsite?Instrument=SSE301&name=SSAB%20B
http://www.nasdaqomxnordic.com/aktier/microsite?Instrument=SSE2170&name=Stora%20Enso%20R
http://www.nasdaqomxnordic.com/aktier/microsite?Instrument=SSE1062&name=SWECO%20B
http://www.nasdaqomxnordic.com/aktier/microsite?Instrument=SSE55913&name=Swedol%20B
http://www.nasdaqomxnordic.com/aktier/microsite?Instrument=SSE43007&name=Systemair
http://www.nasdaqomxnordic.com/aktier/microsite?Instrument=SSE1027&name=Tele2%20B
http://www.nasdaqomxnordic.com/aktier/microsite?Instrument=SSE5095&name=TeliaSonera
http://www.nasdaqomxnordic.com/aktier/microsite?Instrument=SSE942&name=VBG%20GROUP%20B
http://www.nasdaqomxnordic.com/aktier/microsite?Instrument=SSE5177&name=Vitec%20Softw...
http://www.nasdaqomxnordic.com/aktier/microsite?Instrument=SSE13469&name=Vitrolife
http://www.nasdaqomxnordic.com/aktier/microsite?Instrument=SSE366&name=Volvo%20B
http://www.nasdaqomxnordic.com/aktier/microsite?Instrument=SSE862&name=%C3%85F%20B
http://www.nasdaqomxnordic.com/aktier/microsite?Instrument=SSE981&name=Acando%20B
http://www.nasdaqomxnordic.com/aktier/microsite?Instrument=SSE3887&name=Addnode%20Gro...
http://www.nasdaqomxnordic.com/aktier/microsite?Instrument=SSE14336&name=Addtech%20B
http://www.nasdaqomxnordic.com/aktier/microsite?Instrument=SSE18634&name=Alfa%20Laval
http://www.nasdaqomxnordic.com/aktier/microsite?Instrument=SSE5110&name=Anoto%20Group
http://www.nasdaqomxnordic.com/aktier/microsite?Instrument=SSE402&name=ASSA%20ABLOY%20B
http://www.nasdaqomxnordic.com/aktier/microsite?Instrument=SSE46&name=Atlas%20Copco%20B
http://www.nasdaqomxnordic.com/aktier/microsite?Instrument=SSE4590&name=Axfood
http://www.nasdaqomxnordic.com/aktier/microsite?Instrument=SSE875&name=Beijer%20Alma%20B
http://www.nasdaqomxnordic.com/aktier/microsite?Instrument=SSE5081&name=Beijer%20Elec...
http://www.nasdaqomxnordic.com/aktier/microsite?Instrument=SSE5121&name=Betsson%20B
http://www.nasdaqomxnordic.com/aktier/microsite?Instrument=SSE794&name=Bilia%20A
http://www.nasdaqomxnordic.com/aktier/microsite?Instrument=SSE40286&name=Bj%C3%B6rn%20Borg
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Cloetta  2013 Mid 
Konsumentvaror 

37 17 17 50 0,756 4893 1,399 40,128 

Concentric  2013 Mid 
Industriverksamhet 

81 44 42 51,1628 4,091 1980 1,413 31,438 

DORO 2013 Small 
Teknik 

149,3 79,6 12,3 86,6159 13,07 1142,5 1,609 17,347 

Duni  2013 Mid 
Konsumentvaror 

79,302 50,2 25,1 66,6733 2,085 3803 0,76 2,2448 

East Capita...  2013 Mid 
Ekonomi 

211,06 509 153 76,8689 135,9 155,28 0,295 14,886 

Elanders  2013 Small 
Industriverksamhet 

120,5 80,9 42 65,8259 5,748 2096,3 1,372 19,663 

Elekta  2013 Large 
Sjukvård 

89 66 20 76,7442 0,861 10339 1,933 29,279 

Ericsson  2013 Large 
Teknik 

3176 1646 1551 51,4858 1,397 227376 0,901 21,03 

Fagerhult  2013 Mid 
Industriverksamhet 

83,9 49,1 10,1 82,9392 2,711 3095 1,739 14,259 

Getinge  2013 Large 
Sjukvård 

248 228 55 80,5654 0,981 25287 1,675 37,848 

Gunnebo  2013 Mid 
Industriverksamhet 

15,2 8,6 0 100 0,288 5270,5 2,017 5,846 

Hexagon  2013 Large 
Industriverksamhet 

784,93 661 103 86,534 3,614 21722 0,923 25,887 

HMS Networks  2013 Small 
Teknik 

253,85 149 106 58,4751 50,67 501 1,041 9,1181 

Image Systems  2013 Small 
Industriverksamhet 

2,3 0 2,2 0 1,598 143,9 0,984 1,3158 

Indutrade  2013 Mid 
Industriverksamhet 

550 200 196 50,5051 6,228 8831 1,648 18,743 

Intellecta  2013 Small 
Industriverksamhet 

86,042 56,2 27,5 67,121 17,62 488,4 0,814 2,957 

Intrum Just...  2013 Large 
Ekonomi 

19 115 4 96,6387 0,416 4566 2,083 31,183 

Investor  2013 Large 
Ekonomi 

3621 2069 3521 37,0125 19,5 18569 0,237 19,287 

Lagercrantz...  2013 Mid 
Industriverksamhet 

291 163 51 76,1682 12,5 2328 1,274 18,483 

Lammhults D...  2013 Small 
Konsumentvaror 

71,1 53,4 7 88,4106 11,7 607,7 0,79 3,9848 

Latour 2013 Large 
Ekonomi 

353 285 3 98,9583 5,084 6944 0,328 26,927 

Mekonomen  2013 Mid 
Konsumentvaror 

19 4 2 66,6667 0,331 5740 1,43 11,651 

Midsona  2013 Small 
Konsumentvaror 

8 1 21 4,54545 0,873 916 0,651 6,2912 

Modern Time...  2013 Large 
Konsumenttjänster 

732 818 284 74,2287 5,181 14129 1,672 33,046 

MSC Konsult  2013 Small 
Teknik 

0,95 0 0,84 0 1,785 53,22 0,99 0,4705 

MultiQ Inte...  2013 Small 
Teknik 

21,548 18 5,1 77,8761 32,6 66,101 0,738 0 

Nederman Ho...  2013 Mid 
Industriverksamhet 

15,7 10,6 0 100 0,59 2659,2 2,514 24,103 

Nordnet  2013 Mid 
Ekonomi 

16 2,3 16 12,5683 1,618 988,99 23,42 0 

http://www.nasdaqomxnordic.com/aktier/microsite?Instrument=SSE63225&name=Cloetta%20B
http://www.nasdaqomxnordic.com/aktier/microsite?Instrument=SSE82656&name=Concentric
http://www.nasdaqomxnordic.com/aktier/microsite?Instrument=SSE896&name=DORO
http://www.nasdaqomxnordic.com/aktier/microsite?Instrument=SSE49775&name=Duni
http://www.nasdaqomxnordic.com/aktier/microsite?Instrument=SSE49615&name=East%20Capita...
http://www.nasdaqomxnordic.com/aktier/microsite?Instrument=SSE897&name=Elanders%20B
http://www.nasdaqomxnordic.com/aktier/microsite?Instrument=SSE806&name=Elekta%20B
http://www.nasdaqomxnordic.com/aktier/microsite?Instrument=SSE101&name=Ericsson%20B
http://www.nasdaqomxnordic.com/aktier/microsite?Instrument=SSE903&name=Fagerhult
http://www.nasdaqomxnordic.com/aktier/microsite?Instrument=SSE812&name=Getinge%20B
http://www.nasdaqomxnordic.com/aktier/microsite?Instrument=SSE816&name=Gunnebo
http://www.nasdaqomxnordic.com/aktier/microsite?Instrument=SSE819&name=Hexagon%20B
http://www.nasdaqomxnordic.com/aktier/microsite?Instrument=SSE43302&name=HMS%20Networks
http://www.nasdaqomxnordic.com/aktier/microsite?Instrument=SSE3571&name=Image%20Systems
http://www.nasdaqomxnordic.com/aktier/microsite?Instrument=SSE31308&name=Indutrade
http://www.nasdaqomxnordic.com/aktier/microsite?Instrument=SSE941&name=Intellecta%20B
http://www.nasdaqomxnordic.com/aktier/microsite?Instrument=SSE18962&name=Intrum%20Just...
http://www.nasdaqomxnordic.com/aktier/microsite?Instrument=SSE161&name=Investor%20B
http://www.nasdaqomxnordic.com/aktier/microsite?Instrument=SSE14335&name=Lagercrantz...
http://www.nasdaqomxnordic.com/aktier/microsite?Instrument=SSE1049&name=Lammhults%20D...
http://www.nasdaqomxnordic.com/aktier/microsite?Instrument=SSE914&name=Latour%20B
http://www.nasdaqomxnordic.com/aktier/microsite?Instrument=SSE4986&name=Mekonomen
http://www.nasdaqomxnordic.com/aktier/microsite?Instrument=SSE3922&name=Midsona%20B
http://www.nasdaqomxnordic.com/aktier/microsite?Instrument=SSE3599&name=Modern%20Time...
http://www.nasdaqomxnordic.com/aktier/microsite?Instrument=SSE1023&name=MSC%20Konsult%20B
http://www.nasdaqomxnordic.com/aktier/microsite?Instrument=SSE4359&name=MultiQ%20Inte...
http://www.nasdaqomxnordic.com/aktier/microsite?Instrument=SSE40347&name=Nederman%20Ho...
http://www.nasdaqomxnordic.com/aktier/microsite?Instrument=SSE4872&name=Nordnet%20B


36 
 

Prevas 2013 Small 
Teknik 

22,829 15,1 1,16 92,8751 3,319 687,8 1,706 7,2762 

Ratos 2013 Large 
Ekonomi 

1888 3944 453 89,6975 7,238 26084 1,423 26,597 

Rejlers  2013 Small 
Industriverksamhet 

106 70,4 19,9 77,9623 7,244 1463,2 1,459 12,877 

SAAB  2013 Large 
Industriverksamhet 

50 19 23 45,2381 0,211 23750 1,282 1,5768 

Sandvik  2013 Large 
Industriverksamhet 

533 415 105 79,8077 0,61 87328 1,793 14,992 

SCA  2013 Large 
Konsumentvaror 

2733 1753 2901 37,6665 3,07 89019 1,146 19,448 

SECTRA  2013 Mid 
Sjukvård 

77,3 50,9 20,1 71,6901 9,462 816,95 0,629 5,428 

Securitas  2013 Large 
Industriverksamhet 

256,7 151 131 53,6057 0,395 65018 2,969 7,0278 

Skanska  2013 Large 
Industriverksamhet 

198 151 83 64,5299 0,145 136488 3,102 38,164 

SKF  2013 Large 
Industriverksamhet 

9551 4876 3926 55,3965 15,02 63597 2,356 20,001 

Stockwik Fö...  2013 Small 
Teknik 

3 2,96 0 100 2,822 106,32 1,282 23,941 

Sv. Handels... 2013 Large 
Ekonomi 

446 144 260 35,6436 1,228 36327 21,36 0 

SWECO 2013 Mid 
Industriverksamhet 

1004,6 728 68,6 91,3852 12,25 8198,8 2,684 24,987 

Systemair  2013 Mid 
Industriverksamhet 

196,5 108 73,5 59,5041 4,318 4551 1,459 5,7465 

TeliaSonera  2013 Large 
Telekommunikation 

720 261 704 27,0466 0,708 101700 1,239 0 

Tieto Oyj 2013 Large 
Teknik 

32,184 24,1 3,58 87,0968 0,215 14941 1,132 11,206 

Uniflex  2013 Small 
Industriverksamhet 

13,242 7,37 4,73 60,9141 0,947 1397,7 3,624 25,835 

Venue Retai...  2013 Small 
Konsumenttjänster 

50,141 36,8 5,65 86,7006 5,94 844,12 1,091 25,094 

Vitrolife 2013 Small 
Sjukvård 

6,3 0 4,6 0 1,392 452,74 0,512 8,6109 

Volvo  2013 Large 
Industriverksamhet 

71 48 0 100 0,026 272622 3,041 23,222 

ÅF  2013 Mid 
Industriverksamhet 

230,8 198 10,9 94,7722 2,768 8337 0,925 25,558 

 

http://www.nasdaqomxnordic.com/aktier/microsite?Instrument=SSE1039&name=Prevas%20B
http://www.nasdaqomxnordic.com/aktier/microsite?Instrument=SSE1045&name=Ratos%20B
http://www.nasdaqomxnordic.com/aktier/microsite?Instrument=SSE37758&name=Rejlers
http://www.nasdaqomxnordic.com/aktier/microsite?Instrument=SSE1051&name=SAAB%20B
http://www.nasdaqomxnordic.com/aktier/microsite?Instrument=SSE4928&name=Sandvik
http://www.nasdaqomxnordic.com/aktier/microsite?Instrument=SSE323&name=SCA%20B
http://www.nasdaqomxnordic.com/aktier/microsite?Instrument=SSE3083&name=SECTRA%20B
http://www.nasdaqomxnordic.com/aktier/microsite?Instrument=SSE401&name=Securitas%20B
http://www.nasdaqomxnordic.com/aktier/microsite?Instrument=SSE283&name=Skanska%20B
http://www.nasdaqomxnordic.com/aktier/microsite?Instrument=SSE285&name=SKF%20B
http://www.nasdaqomxnordic.com/aktier/microsite?Instrument=SSE1007&name=Stockwik%20F%C3%B6...
http://www.nasdaqomxnordic.com/aktier/microsite?Instrument=SSE341&name=Sv.%20Handels...
http://www.nasdaqomxnordic.com/aktier/microsite?Instrument=SSE1062&name=SWECO%20B
http://www.nasdaqomxnordic.com/aktier/microsite?Instrument=SSE43007&name=Systemair
http://www.nasdaqomxnordic.com/aktier/microsite?Instrument=SSE5095&name=TeliaSonera
http://www.nasdaqomxnordic.com/aktier/microsite?Instrument=SSE4025&name=Tieto%20Oyj
http://www.nasdaqomxnordic.com/aktier/microsite?Instrument=SSE36986&name=Uniflex%20B
http://www.nasdaqomxnordic.com/aktier/microsite?Instrument=SSE946&name=Venue%20Retai...
http://www.nasdaqomxnordic.com/aktier/microsite?Instrument=SSE13469&name=Vitrolife
http://www.nasdaqomxnordic.com/aktier/microsite?Instrument=SSE366&name=Volvo%20B
http://www.nasdaqomxnordic.com/aktier/microsite?Instrument=SSE862&name=%C3%85F%20B

