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Sammandrag 

Goodwill har under senare år blivit en allt viktigare post i företags balansräkning. 

Rapporteringen av goodwill har fått större fokus sedan implementeringen av IAS 36 år 2005, 

då den nya regleringen medfört att viss subjektivitet kan tillämpas vid värdering av goodwill 

och dess nedskrivningsbehov. Denna studie syftar därför till att undersöka hur aktiepriser 

påverkas av annonseringar om goodwillnedskrivningar, genom att undersöka svenska 

aktiemarknadens goodwillnedskrivningar från år 2005 till 2014. Genomförandet av 

undersökningen sker med hjälp av en eventstudie där 59 företag ingår i materialet. Studien 

söker finna mönster i hur företag påverkas av annonseringar om goodwillnedskrivningar. 

Generellt finnes att aktiepriser påverkas av dessa annonseringar samt att små företag påverkas 

mer än stora företag. Slutligen finner studien att företag som har en hög andel goodwill i 

relation till eget kapital i regel påverkas mer av en annonsering om goodwillnedskrivning än 

vad företag som har en lägre kvot av dessa två gör.  

 

 

Nyckelord: Goodwillnedskrivning, annonsering, goodwill, aktiepris, avkastning, eventstudie  
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1. Inledning 

1.1. Bakgrund  

Finansiell rapportering är avsedd att ge en korrekt bild av företags ekonomiska ställning. Hur 

detta i realiteten ska uppnås är dock en fråga som inte med lätthet kan besvaras, än mindre 

med ett entydigt svar. För att försöka komma närmare målet finns organisationen International 

Accounting Standards Board, nedan kallad IASB. Institutionen upprättar de allmänna 

regelverken International Financial Reporting Standards, IFRS och finns till som en global 

oberoende organisation. IASB upprättar redovisningsstandarder som i Sverige ska följas av 

alla börsnoterade bolag (IFRS, 2013 s. 2) för att underlätta jämförelsen av olika företags 

finansiella information (Deegan & Ward, 2013, s. 8).  

 

Revisionsbolaget Ernst & Young (2009) undersöker hur balansräkningens post goodwill 

påverkats av nyligen tillkomna regleringar kring immateriella tillgångar, och finner att en hög 

goodwillpost kan öka volatiliteten för företagets vinster. Om ett nedskrivningsbehov upptäcks 

kan det avsevärt påverka marknadens förtroende och framtidstro för företagets finansiella 

ställning (Ernst & Young, 2009). På senare tid har även antalet uppköp av bolag överlag ökat, 

varför immateriella tillgångar fått en alltmer betydande roll i bolagens räkenskaper (Bean, 

2012, s. 55). IAS 36 är det regelverk som behandlar immateriella tillgångar, däribland 

goodwill och dess hantering i den finansiella rapporteringen. Goodwill har under senare år 

blivit en viktigare del av ett företags balansräkning (Francis & Schipper, 1999, s. 323) och 

därmed även dess ekonomiska ställning. Goodwillens struktur är därmed av intresse att 

undersöka vidare, och definieras enligt IFRS 3 som: 

 

“en tillgång som representerar de framtida ekonomiska fördelar som genereras från andra 

tillgångar i en ekonomisk enhet som inte är individuellt identifierade och går att separera”  

(Deegan & Ward, 2013, s. 202).  

 

Med andra ord kan goodwill sägas vara det övervärde som betalas vid ett företagsuppköp 

utöver det köpta bolagets totala tillgångsvärde, och som förväntas ge ekonomiska vinster i 

framtiden. Vid nedskrivning av goodwillvärdet måste minskningen av värdet tas upp i 

räkenskaperna som en kostnad. Således påverkar goodwillnedskrivningen företagets resultat 

då värdet av tillgångarna justeras ned genom en engångskostnad som rapporteras i 

resultatrapporten. Nämnas bör även att en nedskrivning av goodwill inte kan återföras ett 
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senare räkenskapsår - nedskrivningen är alltså definitiv. Sedan den nya regleringen i IAS 36 

gällande från år 2005, ska goodwill testas åtminstone årligen, och närhelst det finns en 

indikation på att värdet på goodwill kan ha sjunkit (SOU 2006:080). Görs bedömningen att 

ingen anledning att skriva ned goodwill finns, ska alltså ingen nedskrivning ske. Om 

återvinningsvärdet på goodwill uppskattas vara lägre än dess bokförda värde, måste dock en 

nedskrivning göras [SOU 2006:080]. Denna uppskattning som görs ger emellertid utrymme 

för subjektiva tolkningar av exempelvis återvinningsvärdet. Personliga tolkningsmöjligheter 

får som konsekvens att prövningar och beslut om nedskrivningar kan bli mycket subjektiva 

vilket i sin tur resulterar i att enhetligheten i rapporteringen blir lidande (Bartov et al. 1998, s. 

329). Den nya regleringen har också medfört konsekvensen att goodwillposten blivit en 

mycket viktigare del av ett bolags balansräkning jämfört med tidigare då avskrivningar 

gjordes regelbundet (Hayn & Hughes, 2006, s. 224), troligtvis för att den nu är påverkbar. Så 

länge återvinningsvärdet inte uppskattas till lägre än det bokförda värdet kan goodwillvärdet 

bli bestående. 

 

I och med att antalet företagsuppköp har ökat under senare år har även företagens 

goodwillvärden rimligtvis ökat och därmed står de för en allt större del av företagets 

tillgångar. Börsanalytikern Gabriel Isskander (2010) granskar företag på den svenska 

aktiebörsen och poängterar att stora goodwillposter i förhållande till företagens egna kapital 

kan vara oroväckande om ett nedskrivningsbehov upptäcks. Isskander (2010) menar att när 

goodwillvärdet tar upp en avsevärd del av ett bolags tillgångar får det konsekvenser för det 

egna kapitalet. Bolag med höga värden goodwill i relation till det egna kapitalet kan tvingas 

utföra en nyemission om stora delar av goodwillposten skrivs ned (Isskander, 2010).  

 

I och med implementeringen av IAS 36, alltså att en prövning angående nedskrivning av 

goodwill ska göras istället för att utföra den systematiskt, finns numera möjlighet för företag 

att själva påverka goodwilljusteringar i viss mån. En effekt av lagen blir att revisorer, 

investerare och övriga intressenter tvingas att mer ingående utvärdera och bedöma chefers 

omdöme gällande prövningen av goodwillvärdet och de beslut som blir efterföljande (Hayn & 

Hughes, 2006, s. 224). Det är därför av vikt att studera hur goodwills struktur påverkar 

företags aktiepriser i olika rapporteringsekonomiska situationer. Att goodwillvärdet är viktigt 

för företags ekonomiska ställning kan tydas från flera exempel i svensk industri där kanske 

det mest kända är Vattenfalls köp av Nuon. Köpet ledde till enorma nedskrivningar av 

goodwill som i sin tur hade konsekvenser i miljardförluster och dystra framtidsutsikter 
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gällande utdelningar (Spängs, 2014). Hur goodwill påverkar marknaden torde därför vara 

viktigt för investerare att ta hänsyn till i sina investeringsbeslut. Intressenter har heller inte 

längre en systematisk procedur att luta sig tillbaka mot när bedömningar görs utan tvingas nu 

själva undersöka goodwillposten då skillnaderna kan vara avsevärda olika perioder emellan. 

När subjektiva bedömningar kan göras är det därmed aktuellt att undersöka möjliga negativa 

följder av de friare regleringarna. En av dessa följder är som tidigare nämnt aktieprisets 

reaktion på förändringar i goodwillvärdet. Ämnet har tidigare undersökts på den amerikanska 

marknaden (Hirschey & Richardson, 2003, s. 78) men i Sverige är detta ett tämligen 

outforskat område. På grund av detta är det relevant att nu undersöka den svenska 

aktiemarknadens respons till denna typ av finansiella händelser. Således ställs följande 

forskningsfråga:  

 

Hur påverkas aktiepriser av annonsering av goodwillnedskrivningar? 

 

1.2. Syfte 

Syftet med denna studie är således att på den svenska aktiemarknaden undersöka huruvida en 

publicering om nedskrivning av ett företags goodwillvärde påverkar priset på företagets aktie.  
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2. Teoretiskt ramverk och hypoteser 

2.1. Effektiva marknadshypotesen 

Hur marknader beter sig och hur de påverkas av finansiella händelser kan studeras för att 

försöka kartlägga framtidsfaktorer så som framtida avkastning och marknadsutveckling i sin 

helhet. För att försöka förklara hur marknader beter sig i förhållande till finansiell information 

finns teorin om den effektiva marknadshypotesen. Den delar in marknadens effektivitetsnivå, 

det vill säga hur marknaden klarar av att anpassa sig till ny information, i tre grader. Enligt 

den första och svagaste graden reagerar marknaden endast på historisk information som 

offentliggjorts. Det är här inte möjligt att genom strategiska investeringsbeslut överträffa 

marknaden, då prisutvecklingen antas vara slumpmässig. Enligt den andra och halvstarka 

effektiviteten reagerar marknaden omedelbart på all information som publiceras officiellt, till 

exempel kvartalsrapporter och pressutlåtanden. Enligt den sista och starka formen av 

marknadseffektivitet reagerar marknaden omedelbart på all information som finns tillgänglig, 

då även så kallad “insiderinformation” (Brealy et al., 2014 s. 324-325). Vid en gällande stark 

marknadseffektivitet finns det ingen möjlighet att överträffa marknadens genomsnittliga 

avkastning genom kloka investeringsbeslut. Den allmänna uppfattningen är dock att den 

effektivitet som i praktiken verkar råda är den halvstarka (Brealy et al., 2014 s. 324-325). 

Fama (1991) fastslår i sin utveckling av marknadshypotesen att den starka formen av 

marknadseffektivitet är falsk, och inte bör tas som en sann bild av marknadens struktur (Fama 

1991). Antaget att den halvstarka effektiva marknadshypotesen gäller bör marknaden reagera 

omedelbart på all publik information. Därmed kan förväntas att en annonsering av en 

goodwillnedskrivning bör påverka marknaden och baserat på den tidigare diskussionen torde 

en minskning i aktiepriset kunna observeras omedelbart.  

 

Artikeln Investor Underreaction to Goodwill Impairments skriven av Hirschey och 

Richardson (2003) undersöker hur aktiepriset påverkas vid annonseringar av 

goodwillnedskrivningar. Författarna finner att en negativ reaktion kan observeras, men att 

denna reaktion tenderar att vara lägre än förväntat. I studien används 80 observationer från 

den amerikanska marknaden. De väljer att undersöka två typer av publiceringar; information 

som publiceras ensam, det vill säga endast en annonsering av goodwillnedskrivning, och 

sådan information där företagen ger ut annan viktig information samtidigt. Detta för att pröva 

om den andra viktiga informationen som ses som störande moment kan ha en inverkan på 

resultatens signifikans. Artikeln finner att resultaten blir signifikanta i båda fall för dag 0 till 1 
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och drar därmed slutsatsen att värdet av informationen vid en goodwillnedskrivning är av vikt 

trots störande information. De finner alltså att goodwillnedskrivningen signifikant påverkar 

aktiepriset oavsett om annan viktig information publiceras samtidigt (Hirschey & Richardson, 

2003, s. 79-81).  

 

Li et al. (2011) undersöker i rapporten Causes and consequences of goodwill impairment 

losses hur marknaden reagerar på annonseringar av goodwillnedskrivningar. De studerar dels 

hur investerare och analytiker förändrar sina förväntningar i samband med annonseringarna, 

dels hur annonseringarna påverkar framtida avkastningsmöjligheter och tillväxt. Resultaten av 

studien pekar mot att när en goodwillnedskrivning annonseras finns en negativ korrelation 

mellan nedskrivningen och företagets framtida vinst vilket tyder på att händelsen indikerar att 

bolagets framtida avkastning kommer att sjunka. De finner även att vid annonsering av en 

goodwillnedskrivning tar analytiker ned sina förväntningar angående bolagets framtid vilket 

indikerar att annonseringen ger en negativ inverkan på analytikers förväntningar (Li et al. 

2011, s. 747). Således finns det anledning att anta att den halvstarka marknadseffektiviteten 

gäller då den negativa reaktionen sker först i samband med att annonseringen utges till 

offentligheten. Baserat på ovannämnda studie kan även förväntas att aktiepriset bör sjunka 

markant i samband med annonseringen av goodwillnedskrivning då förväntningarna om den 

framtida avkastningen sjunker. Att formulera hypoteser kan anses vara ett pedagogiskt 

alternativ vilket gör antaganden enklare för läsaren att följa, samt underlättar förståelsen av 

studiens förlopp. Med bakgrund av tidigare diskussion ställs därav studiens första hypotes 

enligt följande:  

 

H1: Aktiepriset sjunker vid annonsering av en goodwillnedskrivning. 

 

2.2. Prospect Theory 

Enligt den teori utvecklad av Kahneman och Tversky som kallas Prospect Theory anses 

investerare vara riskaverta och värdera sina investeringar utifrån de vinster och förluster som 

en viss vald portfölj har genererat till en viss tidpunkt (Brealey et al., 2011, s. 326); 

(Kahneman & Tversky, 1979, s. 268). Teorin anger att människor generellt är mer negativt 

inställda till en förlust än vad de är positivt inställda till en vinst, detta som en följd av 

människans riskaversion. En investerare skulle då uppfatta en goodwillnedskrivning, vilken 

tyder på en minskning av bolagets tillgångar, som starkare negativ än vad den positiva 
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uppfattningen skulle bli av en positiv händelse av samma ekonomiska storlek. Vidare anges i 

teorin att en risk för även en ringa förlust påverkar investerare avsevärt, och medför att de 

kräver en högre kompensation för en förhållandevis ringa ökad förlustrisk (Brealey et al., 

2011, s. 326). Enligt teorin borde en annonsering av goodwillnedskrivning således uppfattas 

som relativt starkt negativ, varför märkbar negativ reaktion på aktiepriser i samband med 

annonseringar av goodwillnedskrivningar kan förväntas.  

 

2.3. Rational Expectations 

Inverkan av marknadens förväntningar kan vara avgörande för den reaktion som följer av 

annonsering om goodwillnedskrivningar. Är nedskrivningen större än väntat sjunker priset 

rimligtvis medan om nedskrivningen överensstämmer med förväntningarna uteblir reaktionen. 

Detta grundar sig i teorin om Rational Expectations (rationella förväntningar), vilken föreslår 

att investerare tolkar den information som utges på ett rationellt och korrekt sätt. Den 

information som finns tillgänglig för investerare kommer alltså att behandlas och tas hänsyn 

till av marknadens aktörer (Berk & DeMarzo, 2007, s. 386-387). När ny information 

tillkännagivs följer en reaktion. Om informationen inte är ny uteblir reaktioner eftersom 

informationen då redan speglas i prissättningen, och investerare har gjort en felfri tolkning av 

det framtida utfallet. Ju större överraskningsvärde annonseringen har desto större förutsätts 

förändringen i aktiepris bli. I linje med en gällande halvstark marknadseffektivitet bör 

informationen om en goodwillnedskrivning komma marknaden till känna först då den 

publiceras. Genom att informationen kommer att ha en stark överraskningskaraktär, kan 

därmed en påverkan på aktiepriset förväntas som följd (Li et al., 2011, s. 771).  

 

Hayn och Hughes undersöker i sin studie Leading Indicators of Goodwill Impairment hur 

mönstren ser ut för möjligheterna att försöka förutsäga händelser i värderingen av goodwill, 

och finner att graden av förutsägbarhet i modellerna som används är svag. De finner inga 

bevis för att rapporteringen av goodwill skulle vara tillräckligt tillfredsställande för att 

analytiker ska kunna skaffa sig en framtidsuppfattning om kommande nedskrivningar av 

goodwill (Hayn & Hughes, 2006, s. 225). I studien antas således att informationen i 

goodwillannonseringar är ny och överraskande samt att det inte finns tillgång till 

insiderinformation, i enlighet med den halvstarka formen av marknadseffektivitet.  
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2.4. Operationalisering  

I denna studie undersöks faktorer som möjligtvis påverkar aktiepriset i samband med 

annonseringar av goodwillnedskrivningar och vidare analyseras eventuella bakomliggande 

orsaker till påverkan på aktiepriset. Faktorer som vi anser är av intresse att undersöka är 

förhållandet mellan goodwill och eget kapital och hur företagets storlek genom risk påverkar 

goodwillnedskrivningen. För att visualisera den kedja genom vilken variablerna kan påverka 

aktiepriset har illustrationen figur 1 skapats.  

 

Figur 1. Illustration över påverkande faktorer för goodwillnedskrivning. Aktiepriset påverkas av annonsering 

om goodwillnedskrivning vilket i sin tur påverkas av faktorerna goodwill i förhållande till eget kapital och 

storlek via risk.  

 

 

 

Goodwillförhållandet till det egna kapitalet kan tänkas påverka goodwillnedskrivningen i och 

med att ju större andel av tillgångarna som är goodwill i företaget desto mindre andel är 

likvida medel. Eftersom goodwillen som tillgång återspeglas på passivsidan av 

balansräkningen i form av eget kapital påverkar en nedskrivning alltså även företagets eget 

kapital, vilket i sin tur kan påverka företagets soliditet och följaktligen betalningsförmåga. 

Precis som Isskander (2010) argumenterar att företag som har höga goodwill/eget kapital-

kvoter kan tvingas genomföra nyemissioner om en nedskrivning av goodwillvärdet blir 

aktuell menar vi att när företag hamnar i ekonomiska svårigheter finns det mindre 

betalningsföra medel att stödja sig mot. Ju större andel goodwill innehar av de totala 

tillgångarna, desto mer kännbar blir den negativa effekten för företaget och dess aktiepris när 
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en nedskrivning sker. Detta leder oss till vår andra hypotes angående storlek på goodwillen i 

relation till det egna kapitalet: 

 

H2: I företag som har en hög goodwill/Eget Kapital-kvot påverkas aktiepriset mer av en 

goodwillnedskrivning än i företag med en låg sådan kvot. 

 

Amihud och Lev (1981) studerar hur företag agerar för att reducera sin risk, och undersöker 

närmare hur stor påverkan uppköp av bolag har på riskreduktion. Generellt konstaterar de 

att företagsfusioner leder till diversifiering, som i sin tur verkar minskande på risken för 

koncernen i helhet. De anser även att riskreduktion i form av uppköp eller sammanslagningar 

av bolag kan fungera som en löneförmån för chefer. Resultaten av studien indikerar att inom 

större, chefsstyrda företag sker fler uppköp i syfte att reducera risk, vilket enligt studien 

tenderar att lyckas som strategi i jämförelse med mindre, ägarledda företag (Amihud & Lev, 

1981, s. 615). Med detta som grund föreslås att företagets storlek kan tänkas ha en indirekt 

påverkan på goodwillnedskrivningen genom att ett större företag troligtvis har högre grad av 

stabilitet då olönsamma investeringar försvinner i mängden av lönsamma investeringar, och 

därmed är förknippat med en mindre risk. Ju lägre risk företaget är förknippat med, desto 

mindre blir risken för olönsamma affärsbeslut vilka påverkar framtida 

goodwillnedskrivningar. Därav kan även tänkas att mindre företag, vars omsättning är lägre 

och investeringar troligtvis är färre opererar i en mer riskfylld miljö. Som en effekt av detta 

påverkas möjligtvis mindre företag starkare om tillgångsvärden, så som goodwill, skulle 

komma i behov av att skrivas ned.  

 

Ponera även att stora koncerner ofta består av flertalet delföretag och således innehar 

omfattande goodwillvärden. En felvärdering av goodwill kan visserligen få betydande 

konsekvenser för koncernen om en nedskrivning krävs. Å andra sidan kan stora 

multinationella företag bestå av så många delbolag att en nedskrivning av till exempel ett 

enskilt dotterbolags goodwill inte nämnvärt påverkar koncernens ekonomi i sin helhet, i 

enlighet med diversifieringseffekten som Amihud och Lev (1981) fann i sin studie. Detta då 

den försvinner i mängden av andra företagsinvesteringar. Ovanstående resonemang leder oss 

även slutligen till följande hypotes gällande företagets storlek: 

 

H3: Små företag påverkas mer än stora företag av avskrivningsannonseringar gällande 

goodwill.  
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2.5. Sammanfattning 

De hypoteser som redovisats ovan utgör grunden för den metod som presenteras i avsnitt 3.3. 

Sammanfattningsvis kommer denna studies beräkningar att baseras på de tre hypoteser som 

tidigare diskuterats: 

H1: Aktiepriset sjunker vid annonsering av en goodwillnedskrivning. 

H2: I företag som har en hög goodwill/Eget Kapital-kvot påverkas aktiepriset mer av en 

goodwillnedskrivning än i företag med en låg sådan kvot. 

H3: Små företag påverkas mer än stora företag av avskrivningsannonseringar gällande 

goodwill.  
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3. Metod 

3.1 Val av metod 

När ett samband på en marknad ska undersökas krävs flertalet observationer. Därför är en 

kvantitativ metod bäst lämpad för denna sorts arbete. En kvantitativ metod är ofta i mycket 

större utsträckning strukturerad och formaliserad i jämförelse med en kvalitativ metod. De 

tillåter även utföraren att ha en bättre kontroll över materialet, vilket i sin tur medför att 

bearbetningen av materialet blir lättare. En kvantitativ studieform har även visat sig kunna 

beskriva samhället på ett i regel rättvisande sätt. En annan fördel med kvantitativa studier är 

att det finns många olika statistiska metoder att välja bland för att genomföra de tester som 

önskas (Holme et al., 1997 s. 150-158). Fördelar med den kvantitativa studie som genomförs 

här är möjligheten att analysera stora mängder av data med hjälp av relativt grundläggande 

beräkningar, samt behandla dessa data förhållandevis enkelt genom ett numeriskt 

databehandlingsprogram. Nackdelar med kvantitativa tillvägagångssätt utgörs till exempel av 

en begränsning till de variabler som kan mätas med hjälp av matematiska metoder. Således 

går det inte att fånga in anpassningar eller individuella aspekter. Resultaten kan även lida av 

att bli alltför ytliga, vilket resulterar i problem för en senare analys (Holme et al., 1997 s. 79-

83).  Bearbetning av rådata kan i denna typ av studie även vara tidskrävande när urvalet består 

av många observationer. 

 

Studien ämnar undersöka om aktiepriset sjunker vid goodwillnedskrivningar med hjälp av en 

eventstudie. Med denna typ av studie kan undersökas hur aktiepriset förändras vid tidpunkten 

för en viss förändring, i detta fall vid en annonsering av goodwillnedskrivning. Det utförs 

genom att undersöka hur avkastningen för en viss aktie ser ut runt tiden för den publikation av 

information som är avsedd att undersökas. Genom studien kan resultatet ses i 

förändringsmönstret för avkastningen som en effekt av publiceringen av den nya 

informationen. Eventstudier behandlas vidare i stycke 3.3.  

 

3.1.1.  Källkritik 

Data för goodwillnedskrivningarna hämtas bland annat från företagens kvartalsrapporter 

vilket får följden att relevansen hos den erhållna informationen från datainsamlingen kan vara 

problematisk. Att studera en publicerad kvartalsrapport får som konsekvens att annan, viktig 

information också delges samtidigt som den studerade variabeln. Detta kan påverka 

bedömningen av goodwillannonseringens inverkan på aktiepriset och följaktligen bli ett 
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störande moment. Det kan alltså vara svårt att isolera följderna från just 

goodwillnedskrivningen.  

 

Vi förmodar emellertid att en plötslig goodwillnedskrivning är mer oväntad jämfört med den 

information som i normalfallet publiceras i en kvartalsrapport. Som Hirschey och Richardson 

(2003) även finner i sin artikel, påverkas aktiepriset signifikant av goodwillnedskrivningen 

trots eventuell störande information i kombination med annonseringen. Därmed kan 

relevansen av värdet i informationen som utges säkras. För att ytterligare säkerställa att de 

goodwillnedskrivningar som annonseras inte påverkas märkbart av annan information som 

företaget publicerat i samband med en kvartalsrapport, väljer vi att utesluta de observationer 

där annan väsentlig information publiceras i samband med goodwillannonseringen. 

Exempelvis tas observationer där annonsering av goodwillnedskrivning sker tillsammans med 

annonsering av andra stora händelser (t ex strejk, nyemission, sammanslagning etc.) bort ur 

undersökningen. Därav bedömer vi att den valda metoden trots eventuella störningsmoment i 

form av annan informationsutgivning, är den bäst lämpade för denna typ av studie.  

 

3.2. Datainsamling 

För att studera aktieprisets reaktion på information om goodwillnedskrivningar undersöks hur 

aktiepriset förändras när företag gör annonseringar om en minskning av goodwillvärdet. Av 

totalt 313 börsnoterade företag på den svenska marknaden, närmare bestämt Nasdaq OMX 

Stockholm, studeras 59 företag i vår studie. Dessa motsvarar samtliga företag ur 

börsvärdegrupperna Small Cap, Mid Cap och Large Cap med en goodwillnedskrivning 

publicerad mellan år 2005 och 2014 som uppfyller de urvalskriterier som följer. 

Observationerna valdes först via kriteriet att information om publiceringsdatum respektive 

goodwillnedskrivning fanns tillgängliga via pressmeddelanden och kvartalsrapporter. 

Företaget ska även ha varit listat under hela estimeringsfönstret och eventperioden (se avsnitt 

3.3.), då daglig data behövs för varje observation. Informationen i fråga krävs för studiens 

genomförbarhet då en skattad, normalavkastning under estimeringsfönstret och 

publiceringsdatumet samt efterföljande dagar är vad som analyseras.  

 

För att få in största möjliga mångfald av företag har vi valt att endast inkludera en 

goodwillnedskrivning per företag och har vid flera observationer valt den senast inträffade 

observationen som uppfyller studiens urvalskriterier. Reaktionen på en annonsering av 
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goodwillnedskrivning kan tänkas variera beroende på företag. Om flera observationer för 

samma företag skulle användas finns risken att vissa företag blir överrepresenterade och 

således snedvrider resultatet. Detta på grund av att reaktionen på annonseringen kan tänkas 

påverkas av vilket företag det är som utför nedskrivningen. Reaktionen blir möjligtvis mindre 

om förtaget har en stark image och rykte, än om det är ett svagt ansett företag som exempelvis 

tidigare utfört flera nedskrivningar. För att få ett resultat som speglar marknaden snarare än 

“nedskrivningstäta” företag har därför endast en observation per företag använts. Den senaste 

observationen anser vi är lämpligast då vi vill föra en diskussion och kunna dra möjliga 

slutsatser kring marknadens beteende i nuet. Ju närmare dagens marknad använd data 

representerar, desto bättre sker analysen av hur marknaden fungerar i nutid. Den relativt långa 

tidsperioden på tio år valdes för att täcka in största möjliga antal observationer och 

följaktligen få mer statistisk tyngd i resultaten. Att använda data som är äldre än från år 2005 

är irrelevant då IAS 36 började gälla 2005-01-01, innan dess gjordes nedskrivningar 

kontinuerligt varje år, och goodwillen hade ett tidsbestämt värde till skillnad från nuvarande 

lagstiftning. De företag som utfört nedskrivningar identifierades genom datamaterial hämtat 

från Thomson Reuters databas Datastream där samtliga börsnoterade företags 

goodwillnedskrivningar publicerade mellan år 2005 och 2014 finns representerade. I de fall 

där ett företag innehar flera aktieslag valdes den aktie som Datastream angav hade högst 

säkerhetsnivå. Data avseende goodwillnedskrivningar hämtar Datastream i sin tur från 

databasen Worldscope, vilket får som konsekvens att de data som behandlas i vår studie 

utgörs av sekundärdata. De data som hämtas ner behandlas sedan i programmet Microsoft 

Excel, där stora mängder information lämpligen kan behandlas samfälligt. Aktiepriserna som 

används i studien är noterade som stängningspriser innevarande dag.  

 

3.2.1. Grupperingar av data 

Företagen grupperas efter två faktorer; storlek utefter börsvärde samt förhållandet mellan 

goodwill och eget kapital. Grupperingen med utgång i företagens börsvärde består av “Small 

Cap” (börsvärdet < 150M€), “Mid Cap” (150M€ < börsvärdet < 1000 M€) och “Large Cap” 

(börsvärdet > 1000 M€) och består av 21, 14, och 24 företag i respektive grupp. Företagen 

grupperas också efter goodwill i proportion till eget kapital för att kunna analysera hur 

goodwillens relativa storlek påverkar hur aktiepriset rör sig vid nedskrivningar. Uppdelningen 

sker då i två grupper efter stigande goodwill-eget kapitalandel. Fördelningen samt kvoterna 

finns visualiserade i graf 1, där intervallet sträcker sig från 0 - 200 % goodwill av eget kapital. 
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Grupperingen sker genom att identifiera två naturligt märkbara grupperingar i materialet vilka 

skiljs åt av en något tydligare brant. Grupperna består av 32 observationer i den lägre 

andelsgruppen och 27 i den högre. I den grupp där goodwillandelen är låg i förhållande till det 

egna kapitalet hamnar företag med en goodwill från 3 % upp till 52 % av eget kapital. I den 

grupp där goodwillen har en hög andel i relation till det egna kapitalet hamnade företag med 

goodwill från 60 % av eget kapital upp till 182 % av eget kapital.  

 

Graf 1. Visar de två grupperna för goodwillandelen av eget kapital. Diagrammet representerar de 59 företagen 

rangordnade efter stigande andelstal.  

 

 

Även informationen om aktiekursindex inhämtas från databasen Datastream, där det index 

som använts är Stockholmsbörsens generella aktieindex OMXSPI. Redovisade 

goodwillvärden samt information om värdet på eget kapital inhämtas från databasen Retriever 

Business med viss komplettering från årsredovisningar då data för ett fåtal företag saknats. 

Kvoten (goodwill/Eget kapital) beräknas på de värden för goodwill och eget kapital som fanns 

rapporterade i balansräkningen för året före det år då företaget skriver ned sin goodwill. Detta 

görs för att få en uppfattning om hur goodwillstrukturen ser ut i bolaget innan nedskrivningen 

sker, för att sedan på bästa sätt kunna analysera dess följder.  
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3.3. Eventstudie 

Eventstudier är en vanligt förkommande metod inom redovisningsforskning, och används 

bland annat för att testa marknadseffektivitet. Att med hjälp av eventstudien kunna använda 

daglig data ges möjlighet att se mer detaljerad information och därmed se tydligare mönster 

under kortare tidsintervaller (Khotari & Warner, 2006, s. 4). Eventstudier är fördelaktiga i 

situationer där aktieprisets respons till olika informationschocker studeras. Givet att en 

rationalitet finns på marknaden kommer dessa informationsöverraskningar reflekteras 

omedelbart i tillgångspriserna, vilket eventstudien fångar upp. Fama (1991) undersöker även i 

sin artikel Efficient Capital Markets hur de olika gradera av marknadseffektivitet lämpligast i 

praktiken bör prövas. Han föreslår att den halvstarka formen av marknadseffektivitet bör 

undersökas med hjälp av en eventstudie. Eventstudier som forskningsmetod används alltså 

som tidigare nämnt inom flera olika områden, däribland för att studera effekter av 

företagssammanslagningar, uppköp, publicering av resultatsiffror och nya lagar (MacKinlay, 

1997, s. 13). MacKinlays (1997) artikel Event Studies in Economics and Finance används 

som grund för vår metod. Studien utförs genom att jämföra en faktor, i detta fall aktiepris, 

mellan ett eventfönster och ett estimeringsfönster. Eventfönstret omsluter den händelse som 

ska studeras. Estimeringsfönstret avser “normalfallet” och används som jämförelsebas för att 

se om onormal aktivitet inträffar i eventfönstret. En eventstudie testar om det runt tidpunkten 

för en informationsutgivelse finns ett onormalt avkastningsmönster för tillgångarna som 

studeras. Studien ställer därför krav på att först under estimeringsperioden beräkna ett estimat 

på vad som kan antas vara normalavkastning, för att sedan under eventperioden beräkna hur 

en förväntad onormal avkastning ser ut. Beräkningarna utförs genom att använda Market 

model (nedan kallad marknadsmodellen) som används i MacKinlay (1997, s. 20).  

 

I eventstudien används ett eventfönster på 21 dagar, 10 dagar före respektive efter 

eventdagen, det vill säga dagen för annonsering. För att öka analyserbarheten av resultaten är 

det inom denna studietyp kutym att använda en händelseperiod som är längre än en eller två 

dagar (MacKinlay, 1997, s. 19). Jämförelsen görs sedan mot ett estimeringsfönster på 80 

dagar. Det valda dagantalet är kort för att vara en eventstudie men valdes utefter antalet dagar 

mellan kvartalen (365/4) med 11 dagars avdrag för att få marginal mot den tidigare 

kvartalsrapportens publicering. Dagantalet valdes för att undvika att tidigare publikationer av 

potentiellt viktig information påverkar studiens estimat av den normala avkastningen. 
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Dagarna avser arbetsdagar och således har helgdagar inte räknats med. Eventstudiens tidsram 

är visualiserad i figur 2 nedan.  

 

Figur 2. Visar tidsspann för eventstudien.  

 

 

3.4. Beräkningsmodeller 

Nedan presenteras de beräkningsmodeller som används i studien.  

 

3.4.1. Faktisk Avkastning 

När en eventstudie utförs för att undersöka om aktiepriset påverkas av en informationschock 

används avkastning för att följa upp förändringen av aktiens lönsamhet. Först beräknas hur 

avkastningen för en viss aktie ser ut en viss dag, vilket utförs med formel 1.  

 

(1) Faktisk avkastning 

    

  
   

    = priset på aktien vid tidpunkten t 

3.4.2. Marknadsmodellen 

Marknadsmodellen används för att uppskatta vilken avkastning som kan anses vara normal. 

Därför räknas en normalavkastning först ut och sedan ställs den emot den faktiska 

avkastningen, för att senare kunna analysera om den enskilda aktiens avkastning skiljer sig 

signifikant från marknadens (MacKinlay, 1997, s. 18). Här används formel 2 för att räkna ut 

normalavkastningen. 
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(2) Marknadsmodellen 

                   

 

    innebär ett specifikt företags normalavkastning och     representerar marknadens 

normalavkastning.    och    representerar marknadsmodellens skattade riskkomponenter där β 

är den icke diversifierbara marknadsrisken och α är den företagsspecifika risken.     är en 

felterm som uppskattas till 0 i likhet med MacKinlay (1997).  

 

3.4.3. Onormal avkastning (AR) 

När marknadens avkastning skattats, beräknas den onormala avkastningen AR för att se om 

det finns en avkastning som skiljer sig från den normala avkastningen. Formel 3 nedan 

används för att räkna ut den onormala avkastningen, den avkastning som i hypotesen 

förväntas visa ett onormalt mönster till följd av goodwillnedskrivningen.  

 

(3) Onormal avkastning 

 

                  
     

 

     avser företag i:s onormala avkastning vid tidpunkten t.     representerar företagets 

avkastning inom händelsefönstret, och     representerar marknadens avkastning i 

händelsefönstret.    och    är komponenter från Market model och representerar även här de 

skattade värdena för marknadsrisken respektive den företagsspecifika risken.  

 

3.4.4. Varians av onormal avkastning  

För att se hur mycket avkastningen varierar under estimeringsperioden beräknas en skattning 

på dess varians. För beräkningen används formel 4. Formeln används för varje enskilt företag 

och därmed varje enskilt estimeringsfönster. 

 

(4) Varians av onormal avkastning 
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   = skattad varians från estimeringsfönstret 

    = antal dagar i estimeringsfönstret 

 

3.4.5. Varians av genomsnittlig onormal avkastning 

För att analysera hur samtliga observationer varierar i genomsnitt för eventperioden beräknas 

variansen av den genomsnittliga onormala avkastningen. Detta utförs med formel 5. 

Variansen i sig ger inget värde som analyseras, utan beräknas då den behövs vid beräkningen 

av t-värdet, vilket behövs för bedömningen av huruvida studiens resultat går att säkerställa 

statistiskt. Se vidare om t-test i avsnitt 3.4.7.  

 

(5) Varians av genomsnittlig onormal avkastning 

 

       
        

 

  
     

 

 

   

 

 

  = antal företag (event) 

 

3.4.6. Genomsnittlig kumulativ onormal avkastning (CAR) 

För att se gruppens onormala avkastning ackumuleras all onormal avkastning med hjälp av 

formel 6. Den kumulativa onormala avkastningen används för att se den totala reaktionen på 

annonseringen av goodwillnedskrivningen.  

 

(6) Genomsnittlig kumulativ onormal avkastning 

                        
 

  

    

 

3.4.7. Hypotesprövning 

För att ta reda på om de hypoteser vi ställt kan antas eller om motsatsen måste accepteras 

utförs hypotesprövning. Vid hypotesprövning enligt den klassiska modellen som följs i denna 

studie, formuleras en nollhypotes och en alternativhypotes. Testet prövar sedan vilken av 
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hypoteserna som statistiskt sett gäller (Körner & Wahlgren, 2006 s. 191). Vid studiens 

hypotesprövningar används de alternativhypoteser som presenterats i avsnitt 2.1. samt i 2.4. 

och den genomgående nollhypotesen blir att det inte finns någon skillnad i avkastningen 

under eventperioden. Testet genomförs tvåsidigt, för att se huruvida avkastningen sjunker 

eller stiger, vilket ökar analyserbarheten av utfallet. Detta är alltså studiens t-test, och här 

används formel 7 för att testa om nollhypotesen gäller för de samlade värdena, eller om den 

kan förkastas. Från beräkningen erhålls ett t-värde som sedan analyseras i ett 95 % 

konfidensintervall. Signifikansnivån 5 % är generellt vanlig att använda vid statistisk 

dataanalys, och innebär att nollhypotesen förkastas då t-värdet hamnar inom det kritiska 

området, vilket på 5 % -nivån blir ett värde som är större än 1,96 eller mindre än -1,96 

(Körner & Wahlgren, 2007, s. 197-199). Det är då med 95 % sannolikhet statistiskt säkerställt 

att alternativhypotesen gäller.  

 

(7) Prövning av hypotes genom t-test 

 

    
                

                        
          

 

θ = hypotestestets t-värde 

 

3.5. Centrala gränsvärdessatsen 

Centrala gränsvärdessatsen är en statistisk teorimodell som används vid analys av olika 

populationer och urval ur dessa populationer. Den anger att ett urval av observationer kan 

antas vara normalfördelat, om urvalet är tillräckligt stort till antalet (Newbold et al., 2007, s. 

243). Denna teori är viktig då man ofta använder sig av urval från populationer där ingen 

vetskap finns om dess fördelning, och metoden ger då möjlighet att approximera flertalet 

olika populationer till att följa en normalfördelning. Generellt fungerar centrala 

gränsvärdessatsen i de flesta fall, vilket gör den till en sanningsenlig skattning på den riktiga 

fördelningen (Newbold et al., 2007, s. 244). Därför strävar vi i vår studie efter att erhålla så 

många observationer som möjligt, och antar att våra observationer fördelar sig enligt 

normalfördelningen.  
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4. Resultat 

Nedan presenteras resultaten från eventstudien som genomförts. En lista på samtliga bolag 

som inkluderats i undersökningen, gruppindelningar samt storleken på företagens 

nedskrivningar återfinns i bilaga 1 och 2. Referenser till dessa återfinns i bilaga 3.  

 

Först återges resultatet från samtliga företag, därefter från den gruppering där företagen är 

indelade efter goodwill i relation till eget kapital, och slutligen visas resultaten från 

grupperingen av företag utefter storlek på börsen. Graf 2 visar avkastningen hos samtliga 

företag. Graf 3 och 4 visar utfallet för avkastningen hos grupperingen utefter andel goodwill 

av företagens eget kapital. Graf 5, 6 och 7 visar utfallet för avkastningen hos grupperingen 

utefter storlek på företag, det vill säga Small Cap, Mid Cap och Large Cap. X-axeln visar 

antalet dagar till eventdagen och y-axeln visar den procentuella avkastningen i decimalform. I 

tabell 1-6 presenteras erhållna t-värden för de olika grupperna samt den i genomsnitt 

ackumulerade onormala avkastningen för varje grupp. I kolumnen genomsnittlig CAR kan 

tydas hur aktiernas totala utveckling i avkastning ser ut, alla företag i gruppen adderade. Detta 

är alltså den onormala avkastning som sedan analyseras. Tabellernas t-värden är indelade i tre 

perioder, där den första utgörs av de 10 dagar inom eventet innan händelsedatumet, den andra 

av själva eventdagen och dess efterföljande dag samt den sista perioden av andra till tionde 

dagen efter eventet.  
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Graf 2. Visar den onormala avkastningens utfall för samtliga företag i studien.  

 

 

Tabell 1. Visar t-värden för samtliga företags avkastning under eventet.  

Period Genomsnittlig CAR T-test 

-10 till -1 0,01527 1,38812 

0 till 1 -0,02396 -4,87081 

2 till 10 0,00444 0,42508 

 

Från Graf 2 kan utläsas en svag ökning fram till eventdagen där avkastningen sjunker avsevärt 

med 2,4 procentenheter. Efter dagen för eventet fortsätter avkastningen att sjunka, om än 

svagt, för att öka något under de sista fyra dagarna. Ur tabell 1 kan konstateras att 

minskningen i avkastning är signifikant för dag 0 till dag 1. Detta resultat innehåller samtliga 

observationer och därmed är det värt att nämna att detta test bäst uppfyller kraven på statistisk 

tyngd i enlighet med centrala gränsvärdessatsen.  

 

Då samtliga möjliga observationer har använts i studien tvingas vi anta att dessa är 

någorlunda representativa för marknaden. För resultatet från grupperingarna, som alla 

innehåller relativt få observationer, antas således att avkastningen följer en normalfördelning, 

trots att antalet observationer för varje grupp blir förhållandevis litet.  
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Graf 3.  Visar den onormala avkastningens utfall för gruppen med den lägre andelen goodwill/eget kapital. 

 

 

Tabell 2. Visar t-värden för avkastningen under eventet för gruppen med låg goodwill/eget kapitalandel.  

Period Genomsnittlig CAR T-test 

-10 till -1 -0,00090 -0,06363 

0 till 1 -0,01059 -1,67135 

2 till 10 -0,01432 -1,06557 

 

I graf 3 observeras att avkastningen för de företag med en låg andel goodwill i relation till 

eget kapital marginellt sjunker dagen för annonseringen och slutar 3 dagar därefter. Ur tabell 

2 kan tydas att den kumulativa avkastningen för gruppen endast sjunker med 1,1 

procentenheter under publiceringsdagen. Avkastningen sjunker relativt stadigt under nästan 

hela eventperioden för att sedan göra en kortvarig svag ökning mot slutet. I tabell 2 

presenteras gruppens t-värden. Det bör observeras att inget av värdena är signifikant på 5 % -

nivån då värdena är mindre än 1,96 men större än -1,96.  
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Graf 4. Visar den onormala avkastningens utfall för gruppen med den högre andelen goodwill/eget kapital.  

 

 

Tabell 3. Visar t-värden för avkastningen under eventet för gruppen med hög goodwill/eget kapitalandel.  

Period Genomsnittlig CAR T-test 

-10 till -1 0,01866 1,08436 

0 till 1 -0,03405 -4,42453 

2 till 10 0,00623 0,38184 

 

I graf 4 kan observeras en tämligen volatil avkastning under perioden, med en tydligt märkbar 

nedgång som sker på dagen för eventet. Avkastningen sjunker med ca 3,4 procentenheter på 

dagen för annonsering. De efterföljande dagarna sjunker avkastningen svagt för att därefter 

öka. I jämförelse med graf 3 är nedgången avsevärt tydligare, vilket indikerar att aktiepriset 

för företag med en hög andel goodwill i relation till eget kapital påverkas i större utsträckning 

av annonseringar av goodwillnedskrivningar än priset för de företag som har en relativt låg 

andel goodwill jämfört med eget kapital. Gruppens t-värden presenteras i tabell 3, och här kan 

observeras en tydligt signifikant minskning av avkastningen mellan slutet av dag 0 och slutet 

av dag 1.  
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Graf 5. Visar den onormala avkastningens utfall för börsvärdegruppen Small Cap.  

 

 

Tabell 4. Visar t-värden för avkastningen under eventet för Small Cap.  

Period Genomsnittlig CAR T-test 

-10 till -1 0,02198 0,91034 

0 till 1 -0,04870 -4,50893 

2 till 10 -0,01958 -0,85459 

 

I graf 5 kan observeras att avkastningen i regel stiger något nio dagarna innan eventet. Under 

dag -1 innan händelsen når avkastningen sin topp, för att under annonseringsdagen sjunka 

drastiskt med 4,9 procentenheter. Efter dagen för eventet fortsätter aktiens avkastning att 

sjunka. I tabell 4 presenteras t-värdena för den genomsnittliga kumulativa onormala 

avkastningen på Small Cap dagarna runt själva händelsen. Från dagen för annonseringen till 

nästföljande dag observeras en signifikant minskning av avkastningen, då värdet måste hamna 

under -1,96 för att vara en statistiskt säkerställd underavkastning, och det uppgår till -4,51. Ur 

tabell 4 kan även utläsas att avkastningen fortsätter att minska de efterföljande 9 dagarna, 

dock utan statistisk signifikans då t-värdet hamnar inom spannet för -1,96 till 1,96.  
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Graf 6. Visar den onormala avkastningens utfall för börsvärdegruppen Mid Cap.  

 

 

Tabell 5. Visar t-värden för avkastningen under eventet för Mid Cap.  

Period Genomsnittlig CAR T-test 

-10 till -1 0,01050 0,61465 

0 till 1 -0,01062 -1,38933 

2 till 10 0,01025 0,63228 

 

I graf 6 kan utläsas att avkastningen minskar ca 1 vecka innan annonseringen, men ökar fram 

till en dag innan annonseringen. Dagen för publicering samt efterföljande dagar sjunker 

avkastningen något, med 1,1 procentenheter, men generellt över eventperioden påverkas den 

inte märkbart. I tabell 5 presenteras t-värdena för Mid Cap-gruppens avkastningsmönster. Här 

kan utläsas att inget av värdena är signifikant, således går det inte att statistiskt säkerställa att 

den minskning som observeras beror på annonsering av goodwillnedskrivning. Något som bör 

beaktas vid just denna grupp är att antalet observationer endast uppgår till 14 stycken, och 

därmed är relativt litet i jämförelse med Small Cap (21) och Large Cap (24).  
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Graf 7. Visar den onormala avkastningens utfall för börsvärdegruppen Large Cap.  

 

 

Tabell 6. Visar t-värden för avkastningen under eventet för Large Cap.  

Period Genomsnittlig CAR T-test 

-10 till -1 0,01217 0,89423 

0 till 1 -0,01010 -1,65868 

2 till 10 0,02206 1,70824 

 

Ur graf 7 framgår att för de största företagen ökar avkastningen något fram till dagen för 

eventet, för att minska under annonseringsdagen, och sedan variera något under resten av 

perioden. I tabell 6 presenteras t-värden för den genomsnittliga kumulativa onormala 

avkastningen för Large Cap. Den största minskningen av avkastningen observeras under dag -

1 till 0, men ovanstående t-värden inte är signifikanta då de ligger mellan -1,96 och 1,96. 

Large Cap-företagen tycks alltså inte påverkas nämnvärt av annonseringar om 

goodwillnedskrivningar nämnvärt.  

 

4.1. Testets styrka 

MacKinlay (1997) undersöker till sist hur styrkan i detta test ser ut beroende på vilka värden 

utfallen för den kumulativa onormala avkastningen (CAR) tar. I artikeln fastslås att en CAR 
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som uppgår till ca 0,5 % kan resultera i en risk för att styrkan på testet blir låg. För att försöka 

öka styrkan måste i dessa fall ofta antalet observationer ökas markant för att någon skillnad 

ska kunna observeras. I studien finns relativt få observationer, och då dem även är indelade i 

grupper om så få som 14 observationer i minsta fallet, utgör detta en riskfaktor även för oss. 

MacKinlay visar sedan att om CAR ökas till 2 %, ökar styrkan avsevärt för testet, och färre 

observationer krävs för att testet ska vara relevant. Vid 2 % CAR är 20 observationer 

tillräckligt för att styrkan ska bli tillfredsställande (MacKinlay, 1997, s. 30). Då studiens CAR 

för majoriteten av de signifikanta resultaten uppgår till mer än 2 %, antar vi att styrkan på vårt 

test är tillfredsställande, trots att grupperingarna i vissa fall består av relativt få observationer.  

 

4.2. Sammanfattning av resultat 

För alla studiens observationer samlade kan beskådas en statistiskt signifikant minskning av 

aktiernas avkastning för dag 0 till dag 1. Avkastningen är alltså lägre än normalt vid dessa 

dagar, vilket även kan styrkas statistiskt sett. För goodwill/eget kapital-grupperingen är det 

inte möjligt att statistiskt säkerställa att avkastningen sjunker för den grupp där goodwill/eget 

kapital-kvoten är låg, men däremot tyder resultaten på en stark signifikans för den grupp där 

denna kvot är hög. För grupperingen i Small Cap, Mid Cap och Large Cap finns en signifikant 

minskning av avkastningen för Small Cap, men dock inte för Mid Cap och Large Cap. 

Sammanfattningsvis gäller de signifikanta värdena studien resulterat i endast den period som 

utgörs av dag 0 till dag 1, varför de slutsatser som dras i kommande analys endast kommer att 

gälla för tidsperioden dag 0 till dag 1.  
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5. Analys och diskussion 

5.1. Aktiepriset påverkas av annonseringen - H1 

I enlighet med Hirschey och Richardson (2003) finner studien att aktiepriset påverkas 

signifikant även om risken för eventuella störande moment i informationskällan finns. Då t-

värdet för studiens samtliga observationer fick ett värde på -4,87 för dag 0 till dag 1, kan 

statistiskt säkerställas att annonseringar om goodwillnedskrivningar påverkar aktiepriset 

negativt under annonseringsdagen. Därmed kan studiens första hypotes antas, att aktiepriset 

sjunker vid en annonsering om goodwillnedskrivning. Från resultatet tyds även att 

minskningen sker på själva eventdagen, och inte innan, vilket styrker antagandet om att den 

halvstarka marknadshypotesen gäller. Enligt teorin om Rational Expectations blir reaktioner 

på ny information starkare ju mer oväntad informationen är. Slutsatsen kan därmed dras att 

informationen i annonseringarna om goodwillnedskrivningar har en överraskningskaratär, och 

att marknadens aktörer i linje med den effektiva marknadshypotesens halvstarka form 

reagerar på information först då den publicerats, och inte innan som den starka 

marknadseffektiviteten förutsätter. Som Hayn och Hughes även finner, kan från studien tydas 

att aktörerna på marknaden inte klarar av att förutsäga hur oväntade händelser i 

goodwillrapporteringen kommer att se ut, vilket är ytterligare ett bevis för att den halvstarka 

marknadseffektiviteten gäller. För eventdagen finnes i enlighet med Li et al. att aktiens 

avkastning sjunker, vilket kan vara en följd av att analytiker och investerare justerar ned sina 

förväntningar på ett bolags avkastning. Med Prospect Theory (Brealy et al., 2011, s. 326) kan 

förklaras att investerare blir mindre investeringsvilliga vid annonsering av en 

goodwillnedskrivning då investerarna är riskaverta och ser tillgångsminskningen som en ökad 

risk. För resterande dagar under eventperioden finnes dock ingen signifikant minskning, utan 

snarare en svag ökning (dock inte signifikant) av aktiepriserna. Generella slutsatser kan därför 

enbart dras för dag 0 till 1. Det kan diskuteras huruvida det sker en viss eftersläpning av 

reaktionen på den nya informationen, eller om den nya informationen först uppfattas som 

chockerande i högre grad än vad som faktiskt är realitet. Detta kan vara en möjlig anledning 

till varför avkastningen inte tycks minska (och rentav faktiskt stiger något) under dag 2 till 10.  

 

5.2. Goodwill/eget kapitalkvoten påverkar reaktionen - H2 

Vid annonseringen om goodwillnedskrivningar i grupperna med låg respektive hög andel 

goodwill i relation till eget kapital finnes följande. Aktiepriset för de företag med låg kvot 
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(upp till 52 %) av goodwill/eget kapital påverkas negativt (t-värde uppgår till -1,67, vilket på 

5 % -nivån ej är lägre än -1,96), men inte tillräckligt mycket för att nå signifikans under den 

generellt accepterade 5 % -nivån. De företag som däremot har en goodwill/eget kapital-kvot 

som är hög (mer än 60 %), visar på en stark nedgång av aktiernas avkastning. T-värdet för dag 

0 till dag 1 är -4,9 vilket är tillräckligt för att förkasta nollhypotesen att det inte skulle ske 

någon förändring i avkastningen. Detta tyder på att företag som har en relativt hög andel 

goodwill i jämförelse med eget kapital påverkas mer av annonseringar av 

goodwillnedskrivningar än företag som har en lägre andel goodwill i jämförelse med eget 

kapital. Därmed kan vår andra hypotes, H2, antas med statistisk tyngd. Det vill säga att för 

perioden dag 0 till dag 1, påverkas aktiepriset för företag med en hög goodwill/eget kapital-

kvot mer än för företag med en låg goodwill/eget kapital-kvot. Detta är något som stödjer 

Isskanders (2010) argument om att alltför höga goodwillposter i relation till eget kapital kan 

vara oroväckande vid en nedskrivningssituation. Möjligtvis kan de företag som har stora 

relativa goodwillvärden tvingas skriva ned så att det egna kapitalet märkbart påverkas, vilket 

gör att företagets ekonomiska ställning i sin helhet framkommer som svagare, när den tidigare 

uppfattningen om företaget troligtvis varit tvärtom.  

 

Enligt teorin om Rational Expectations (Berk & DeMarzo, 2007, s. 386-387) kan 

förväntningar spela roll för betydelsen av goodwillens relativa storlek. Om Prospect Theory 

gäller, borde investerare inse att en hög relativ goodwill förknippas med en högre risk, 

varigenom de borde justera ned sina förväntningar på aktien. Det skulle innebära att 

marknaden i sina förväntningar redan tagit hänsyn till en kommande goodwillnedskrivning. 

Skulle detta förhållande gälla, borde de företag med hög andel goodwill inte påverkas så 

mycket som våra resultat visar, då marknaden i sina förväntningar redan justerat för 

goodwillens betydelse. Varför detta inte sker, kan förklaras av Hayn och Hughes studie, som 

finner att rapporterad goodwill inte är ett tillräckligt verktyg för analytiker att bedöma 

framtida händelser i utvecklingen av företags goodwill (Hayn & Hughes, 2006, s. 225).  

 

5.3. Storlek påverkar reaktionen - H3 

Vid en jämförelse mellan resultaten för börsvärdesgrupperna Small Cap, Mid Cap och Large 

Cap finnes att avkastningen sjunker mest inom Small Cap och minst inom Large Cap. 

Avkastningen inom Small Cap (-4,9 procentenheter) skiljer sig från den hos Mid Cap och 

Large Cap som ligger på ungefär samma nivå (ca -1 procentenhet). För avkastningen hos 
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Small Cap fås för perioden dag 0 till 1 ett signifikant t-värde på -4,5 vilket är lägre än -1,96. 

Nollhypotesen kan därför förkastas till förmån för vår egen och det är därmed i enlighet med 

den tredje hypotesen, H3, statistiskt säkerställt för perioden dag 0 till dag 1 att små företag 

påverkas mer än stora företag av annonseringar om goodwillnedskrivning. Detta ger visst stöd 

för Amihud och Levs (1981, s. 615) undersökning, som finner att företagsuppköp inom större 

bolag sker för att diversifiera risken för bolaget. Ju större koncernen, desto mindre tycks 

annonseringen om goodwillnedskrivningen påverka aktiens avkastning, vilket kan tyda på att 

dessa företag bättre har lyckats diversifiera sin risk. Om så är fallet, finns det en möjlighet att 

detta kan förklaras av teorin Prospect Theory (Brealey et al., 2011, s. 326). Företagen styrs av 

människor som är riskaverta, och ju större bolag, desto mer finns att förlora vid en eventuell 

kris. Därav är det rimligt att företagen i så stor utsträckning som möjligt försöker diversifiera 

sin risk, för att minimera den. I en stor koncern finns rimligtvis bättre ekonomiska möjligheter 

till detta, vilket intuitivt kan förklara varför de mindre bolagen tenderar att påverkas mer av 

annonseringar om goodwillnedskrivningar. Den mängd av uppköp som sker i stora koncerner 

får möjligtvis också som effekt att även en relativt omfattande nedskrivning av 

goodwillvärdet för ett visst bolag drunknar i mängden av andra bolag och all den goodwill 

som samlats ihop genom dessa uppköp.  

 

5.4 Vidare diskussion 

För samtliga grupper verkar minskningen i aktiernas avkastning generellt över perioden vara 

relativt obetydlig även om signifikanta minskningar för vissa perioder och grupper kan 

observeras. Den största minskningen i avkastningen uppgår till 4,9 procentenheter, vilken vi 

anser verkar vara blygsam i relation till betydelsen av ett företags goodwill. Då goodwill är ett 

immateriellt värde som kan orsaka stora ekonomiska problem för ett företag om det är 

felvärderat, kan tänkas att en annonsering om nedskrivning av goodwill borde verka mer 

alarmerande på marknaden än vad den tycks göra. En tänkvärd fundering är då varför 

reaktionen inte tycks vara större. Något vi diskuterar är om detta kan vara förklarligt med 

hjälp av den studie som Hayn och Hughes (2006, s. 225) utför på framtidsbedömningen av 

goodwillhändelser. De finner att de modeller som idag används inte är tillräckliga för att 

kunna förutsäga framtida utveckling av företags goodwill. En möjlig förklaring skulle kunna 

vara att analytikerna inte klarar av att förutsäga goodwillens framtida struktur, varför de 

kanske utelämnar goodwill i sina analyser. Hayn och Hughes finner att enbart rapportering av 

goodwill inte är tillfredsställande för att analytiker ska kunna göra framtidsprognoser om den 
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framtida utvecklingen av goodwillen eller eventuella nedskrivningar. Om då analytikerna inte 

tar hänsyn till goodwillen, förmedlar de kanske heller inte någon annan information om den 

till allmänheten. Kanske kan detta resultera i att goodwill som variabel uppfattas som något 

“vagt”, “luddigt” eller “ogreppbart” som följaktligen får för lite fokus eller uppmärksamhet 

och därmed blir en något “bortglömd” variabel i företagsanalysen.  

 

Möjligtvis kan företagets individuella faktorer påverka effekten av en annonsering om 

goodwillnedskrivning. Vi ponerar att företag som innan annonseringen genomgått en positiv 

utveckling gällande rykte, allmän uppfattning bland investerare och övriga mer mjuka värden 

möjligtvis påverkas i lägre grad av en goodwillnedskrivning än vad företag som har sämre 

rykte gör. Dessa har kanske genomgått en svagare utveckling i medier och gällande allmänna 

uppfattningar. Genom Prospect Theory (Brealy et al., 2014 s. 324-325) och investerares 

riskaversion gällande negativa händelser, finns en risk att ytterligare en dålig nyhet för ett 

företag med redan svag image och rykte kan vara förödande för investeringsviljan i bolagets 

aktier. Detta är ingenting vi generellt uttalar oss om, utan det är endast en intuitiv diskussion 

om företagens individuella aspekter och vad de kan spela för roll gällande 

goodwillrapportering och annonsering om nedskrivningar.     
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6. Konklusion 

Syftet med denna studie har varit att undersöka hur aktiepriser påverkas av annonsering av 

goodwillnedskrivningar. För att undersöka detta har 59 företag på den svenska 

börsmarknaden studerats dels som helhet och dels i två grupperingar, efter börsvärdegrupp 

samt efter förhållandet mellan goodwill och eget kapital. Genom grupperingarna har svar 

sökts på om företagens storlek kan påverka hur aktiepriset reagerar på annonseringar av 

goodwillnedskrivningar, samt hur påverkan skiljer sig för företagen med hög respektive låg 

goodwill/eget kapital-kvot. Undersökningen har genomförts med hjälp av en eventstudie, där i 

korthet en skattad normal avkastning jämförts mot en onormal avkastning, för att se om en 

signifikant skillnad kunnat observeras.  

 

Studiens resultat visar på att annonseringen av goodwillnedskrivningar har en negativ 

påverkan på aktiepriset. De slutsatser som dras är att små företag påverkas mer negativt än 

stora företag och företag med en hög andel goodwill i förhållande till eget kapital påverkas 

mer negativt än företag med en låg goodwill-eget kapitalkvot. I studien diskuteras huruvida de 

stora företagen påverkas mindre för att de lyckats diversifiera sin risk genom ett större antal 

uppköp, givet att individers riskaversion enligt Prospect Theory gäller (Brealey et al., 2011, s. 

326). Att de företag med en hög andel goodwill i relation till eget kapital påverkas mer än de 

företag som har en låg andel, kan möjligtvis vara ett resultat av att framtidsförväntningar 

angående företagens möjligen oroande goodwillrapportering är svåra att göra innan en 

annonsering sker, i enlighet med den halvstarka formen av marknadseffektivitet (Hayn & 

Hughes, 2006, s. 225); (Fama, 1991, s. 1576-1577). När väl publicering av nedskrivningen 

sker, påverkas möjligen dessa företag starkare då deras goodwillpost varit mer sårbar än för 

de företag som haft en låg goodwill/eget kapital-kvot.  

 

6.1. Förslag på vidare studier 

Denna studie har undersökt hur aktiepriser påverkas av goodwillnedskrivningar, och om 

mönster kan ses i hur påverkan sker i små till stora företag, samt hur det skiljer sig för företag 

med låg goodwill/eget kapital-kvot samt företag med hög goodwill/eget kapital-kvot. Då 

studien finner att små företag i regel påverkas mer av annonseringar av 

goodwillnedskrivningar än stora företag, vore det ett relevant fortsatt ämne att undersöka 
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bakomliggande faktorer till varför stora företag inte tycks påverkas lika mycket, då denna 

studie begränsar sig till att endast spekulativt diskutera möjliga orsaker till detta fenomen.  

 

För den del av undersökningen där de olika stora goodwill/eget kapital-kvoterna studeras, 

finnes att företag med hög andel goodwill påverkas mer av annonsering av 

goodwillnedskrivning än de företag som har en lägre kvot. Då de företag som har en högre 

relativ goodwill verkar påverkas mer av goodwillnedskrivningar, anser vi att det vore 

intressant att följa upp denna studie genom att använda storleken på goodwillnedskrivning 

som en variabel, och därmed undersöka hur starkt aktiepriset påverkas av stora 

goodwillnedskrivningar och jämföra det med mindre nedskrivningar. En möjlighet här är att 

vikta storleken på goodwillnedskrivningen mot företagets totala värde, för att se hur företag 

med olika andel goodwill påverkas av olika stora goodwillnedskrivningar.  

 

Denna studie har även endast undersökt aktieprisets kortsiktiga påverkan av 

goodwillnedskrivningar, och de resultat som fås är endast tillämpbara för publiceringsdagen 

samt dagen efter det. Det vore också intressant att se på de långsiktiga effekterna av 

nedskrivningsannonseringar, kanske framåt ett helt kvartal eller halvår efter. För att få 

statistisk tyngd i en studie av denna typ bör fler observationer finnas, varför det kan vara 

relevant att vidga marknaden, exempelvis till att gälla Skandinavien eller hela norden. Här 

skulle materialet kunna delas upp efter relativ storlek på goodwillnedskrivning för varje 

företag, för att se hur företag med olika stora goodwillposter på lång sikt påverkas av 

nedskrivningar.  
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Bilaga 1. Förteckning över undersökningens företag indelade efter storlek 

samt goodwillnedskrivningar med datum  

Small cap Händelsedatum Nedskrivning 
Acando 2011-07-07 Q2  12 MKR 

RNB Retail And Brands 2009-03-25 Q2  500 MKR 

Prevas 2015-02-10 Q4 2014  4 MKR 

Poolia 2011-02-07 Q4 2010  71 MKR 

Anoto Group 2011-10-28 Q3  230 MKR 

Biotage 2011-02-10 Q4 2010  445 MKR 

Precise Biometrics 2009-10-22 Q3  5 MKR 

Hemtex 2010-02-16 Q3  87 MKR 

Tradeuobler 2009-10-26 Q3  152 MKR 

Bong 2014-02-13 Q4 2013  12MKR 

Duroc 2010-01-27 Q4 2009  57 MKR 

Vitec Software Group 2014-07-14 Q2  5 MKR 

Semcon 2009-02-10 Q4 2008  72 MKR 

Addnode 2005-08-24 Q2  2 MKR 

Feelgood 2009-11-12 Q3  9 MKR 

GHP, Global Health Partner 2012-11-02 Q3  37 MKR 

Intellecta 2012-11-08 Q3  52 MKR 

Midsona 2010-08-18 Q2  110 MKR 

Partnertech 2015-02-17 Q4 2014  9 MKR 

MSC 2010-10-28 Q3  5 MKR 

Ortivus 2007-02-23 Q4 2006  49 MKR 

 

Mid cap Händelsedatum Nedskrivning 
SWECO 2013-02-14 Q4 2012  12 MKR 

VBG Group 2015-01-16 Q4 2014  60 MKR 

Active Biotech 2013-04-25 Q1  4 MKR 

ÅF 2014-02-11 Q4 2013  168 MKR 

Eniro 2014-02-17 Q4 2013  91 MKR 

Beijer Alma 2014-02-14 Q4 2013  31 MKR 

Bilia 2008-05-06 Q1 2008  25 MKR 

Gunnebo 2009-11-16  106 MKR 

Lindab 2011-02-09 Q4 2010  110 MKR 

Systemair 2012-06-08 Q4 2011  19 MKR 

Mekonomen 2005-02-03 Q4 2004  4 MKR 

Bure Equity  2013-02-22 Q4 2012  102 MKR 

Proffice 2012-02-23 Q4 2011  9MKR 

Klövern 2014-07-10 Q2  8 MKR 
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Large Cap  Händelsedatum Nedskrivning 
AstraZeneca 2014-02-06 Q4 2013  30 MKR 

Handelsbanken 2008-07-22 Q2  12 MKR 

Telia Sonera 2014-01-16 Q4 2013  2331 MKR 

Swedbank 2012-02-14 Q4 2011  1913 MKR 

Volvo 2006-10-24 Q3  1712 MKR 

SCA 2012-01-17 Q4 2011  4000 MKR 

MTG, Modern Times Group 2012-01-04 Q4 2011  2979 MKR 

Alfa Laval 2013-02-15 Q4 2012  48 MKR 

Intrum Justitia 2009-02-10 Q4 2008  61 MKR 

Nobia 2013-01-21 Q4 2012  500 MKR 

Lundin Petroleum 2010-02-17 Q4 2009  847 MKR 

Indutrade 2014-02-17 Q4 2013  82 MKR 

Investor 2014-02-04 Q4 2013  940 MKR 

Holmen 2008-02-06 Q4 2007  569 MKR 

Sandvik 2011-09-02 Q3  1200 MKR 

SEB 2009-07-20 Q2  2988 MKR 

Trelleborg 2007-02-01 Q4 2006  300 MKR 

Peab 2013-01-21 Q4 2012  250 MKR 

Atrium Ljungberg 2013-02-22 Q4 2012  82 MKR 

NCC 2012-02-01 Q4 2011  32 MKR 

Securitas 2007-11-09 Q3  350 MKR 

Skanska 2005-07-06 Q2  110 MKR 

SSAB 2015-01-20 Q4 2014  291 MKR 

Tele2 2012-10-12 Q3  88 MKR 
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Bilaga 2. Förteckning över undersökningens företag indelade efter företagen 

goodwill/eget kapitalkvot.  

 

Företagsnumret motsvarar det nummer som angivits i graf 1.  

Nummer Företag GW/EK Nummer  Företag  GW/EK  

1 Holmen 3,35% 31 Ortivus 51,65% 

2 Klövern 3,54% 32 Indutrade 51,97% 

3 Atrium Ljungberg 4,09% 33 Acando 59,91% 

4 Lundin Petroleum 8,13% 34 SWECO 60,78% 

5 Bilia 8,23% 35 Telia Sonera 60,99% 

6 Handelsbanken 11,29% 36 Alfa Laval 63,70% 

7 Bure Equity 11,80% 37 SSAB 65,48% 

8 Investor 13,74% 38 Proffice 73,05% 

9 Volvo 14,10% 39 MSC 74,25% 

10 Swedbank 14,45% 40 Anoto Group 75,66% 

11 SEB 16,35% 41 Nobia 76,06% 

12 Mekonomen 17,57% 42 Vitec Software Group 76,43% 

13 NCC 19,89% 43 Trelleborg 76,85% 

14 Systemair 20,78% 44 MTG, Modern Times 
Group 

78,97% 

15 Skanska 22,19% 45 Hemtex 80,25% 

16 Peab 22,37% 46 Midsona 86,14% 

17 SCA 26,30% 47 Intrum Justitia 87,64% 

18 Partnertech 27,31% 48 Intellecta 90,22% 

19 Precise Biometrics 30,81% 49 Addnode 95,65% 

20 Prevas 31,45% 50 RNB Retail ad Brands 98,03% 

21 Sandvik 31,72% 51 GHP 102,66% 

22 Beijer Alma 33,81% 52 Semcon 104,57% 

23 Duroc 34,06% 53 Feelgood 107,94% 

24 Lindab 34,51% 54 ÅF 113,83% 

25 Active Biotech 38,01% 55 Gunnebo 115,58% 

26 VBG Group 40,65% 56 Bong 132,56% 

27 AstraZeneca 41,32% 57 Securitas 146,12% 

28 Poolia 41,78% 58 Eniro 172,85% 

29 Biotage 43,49% 59 Tradedoubler 182,21% 

30 Tele2 49,00%    
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Bilaga 3. Förteckning över källor till goodwillannonseringar  

 

Acando. Hämtad 2015-04-08 

http://www.acando.se/Aktuellt/Press/2011/Acando-avyttrar-konsultverksamhet-i-Danmark/ samt 

https://www.avanza.se/placera/telegram/2011/07/07/acando-avyttrar-konsultverksamhet-i-danmark.html 

 

Active Biotech. Hämtad 2015-04-08 

http://www.activebiotech.com/press-releases?pressid=1695995 

 

Addnode. Hämtad 2015-05-04 

http://www.addnodegroup.com/huvudmeny/nyheter-och-press/undersidor/addnode-group-i-

media/kategorier/2005/delarsrapport-1-januari-30-juni-2005 

Kompletterande data 

http://www.addnodegroup.com/huvudmeny/investor-relations/undersidor/rapporter-och-

presentationer/undersidor/rapporter-2004 

 

Anoto Group. Hämtad 2015-04-07 

https://www.avanza.se/placera/pressmeddelanden/2011/10/28/delarsrapport-januari-september-2011.html samt 

http://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=3&ved=0CCcQFjAC&url=http%3A%2F

%2Fwww2.anoto.com%2Farchive-

6.aspx%3Fyear%3D2011%26lang%3D1%26messageId%3D580820&ei=uL4wVeuvB4KjsgG5q4GwBA&usg=

AFQjCNFkyIXwdZDFHg7LgV3RfdwvUBQm2Q&sig2=YA_tdTTEl4r0I1yvH6bzWg&bvm=bv.91071109,d.b

Gg 

 

Astrazeneca. Hämtad 2015-04-07  

http://www.astrazeneca.se/aktieagare/ekonomiska-rapporter/ekonomiska-rapporter-2013 

Kompletterande data. Hämtad 2015-04-23  

http://www.astrazeneca.se/aktieagare/rsredovisningar/arkiv-rsredovisningar 

 

Atrium Ljungberg. Hämtad 2015-05-04 

http://www.fastighetsaktien.com/index.php?option=com_k2&view=item&id=10754:atrium-ljungberg-

h%C3%B6jde-vinsten-till-1-031-mkr&Itemid=342 samt 

http://www.atriumljungberg.se/Press/Pressmeddelande-listning/Pressmeddelandesida/?ReleaseId=763446 

 

Beijer Alma. Hämtad 2015-04-08 http://beijeralma.se/investor-relations/finansiella-rapporter/rapportarkiv samt 

http://beijeralma.se/nyheter-och-press/nyheter-a-pressmeddelanden/pressarkiv 

 

Bilia. Hämtad 2015-04-08 http://www.bilia.com/press/#!9283/pressmeddelanden/pressmeddelanden 

samt https://newsclient.omxgroup.com/cdsPublic/viewDisclosure.action?disclosureId=545304&lang=sv 

 

Bong. Hämtad 2015-04-08 

http://www.bongljungdahl.se/sv/investerare/delarsrapporter 

Kompletterande data. Hämtad 2015-04-23  

http://www.bongljungdahl.se/sv/investerare/arsredovisningar 

 

Bure. Hämtad 2015-04-08 

http://www.aktiespararna.se/analysguiden/Hitta-Bolag/Finansiella-tjanster/Bure-Equity/Nyheter/2013/Bure-

Equity-Nedskrivning-belastar-4-kv-med-140-Mkr/ 

 

Duroc. Hämtad 2015-04-08 

http://www.duroc.com/ab/om-duroc/pressmeddelanden/pressmeddelande.aspx?pid=468881 samt 

http://www.acando.se/Aktuellt/Press/2011/Acando-avyttrar-konsultverksamhet-i-Danmark/
https://www.avanza.se/placera/telegram/2011/07/07/acando-avyttrar-konsultverksamhet-i-danmark.html
http://www.activebiotech.com/press-releases?pressid=1695995
http://www.addnodegroup.com/huvudmeny/nyheter-och-press/undersidor/addnode-group-i-media/kategorier/2005/delarsrapport-1-januari-30-juni-2005
http://www.addnodegroup.com/huvudmeny/nyheter-och-press/undersidor/addnode-group-i-media/kategorier/2005/delarsrapport-1-januari-30-juni-2005
http://www.addnodegroup.com/huvudmeny/investor-relations/undersidor/rapporter-och-presentationer/undersidor/rapporter-2004
http://www.addnodegroup.com/huvudmeny/investor-relations/undersidor/rapporter-och-presentationer/undersidor/rapporter-2004
https://www.avanza.se/placera/pressmeddelanden/2011/10/28/delarsrapport-januari-september-2011.html
http://www2.anoto.com/archive-6.aspx?year=2011&lang=1&messageId=580820
http://www2.anoto.com/archive-6.aspx?year=2011&lang=1&messageId=580820
http://www2.anoto.com/archive-6.aspx?year=2011&lang=1&messageId=580820
http://www2.anoto.com/archive-6.aspx?year=2011&lang=1&messageId=580820
http://www2.anoto.com/archive-6.aspx?year=2011&lang=1&messageId=580820
http://www.astrazeneca.se/aktieagare/ekonomiska-rapporter/ekonomiska-rapporter-2013
http://www.astrazeneca.se/aktieagare/rsredovisningar/arkiv-rsredovisningar
http://www.fastighetsaktien.com/index.php?option=com_k2&view=item&id=10754:atrium-ljungberg-h%C3%B6jde-vinsten-till-1-031-mkr&Itemid=342
http://www.fastighetsaktien.com/index.php?option=com_k2&view=item&id=10754:atrium-ljungberg-h%C3%B6jde-vinsten-till-1-031-mkr&Itemid=342
http://www.atriumljungberg.se/Press/Pressmeddelande-listning/Pressmeddelandesida/?ReleaseId=763446
http://beijeralma.se/investor-relations/finansiella-rapporter/rapportarkiv
http://beijeralma.se/nyheter-och-press/nyheter-a-pressmeddelanden/pressarkiv
http://www.bilia.com/press/#!9283/pressmeddelanden/pressmeddelanden
https://newsclient.omxgroup.com/cdsPublic/viewDisclosure.action?disclosureId=545304&lang=sv
http://www.bongljungdahl.se/sv/investerare/delarsrapporter
http://www.bongljungdahl.se/sv/investerare/arsredovisningar
http://www.aktiespararna.se/analysguiden/Hitta-Bolag/Finansiella-tjanster/Bure-Equity/Nyheter/2013/Bure-Equity-Nedskrivning-belastar-4-kv-med-140-Mkr/
http://www.aktiespararna.se/analysguiden/Hitta-Bolag/Finansiella-tjanster/Bure-Equity/Nyheter/2013/Bure-Equity-Nedskrivning-belastar-4-kv-med-140-Mkr/
http://www.duroc.com/ab/om-duroc/pressmeddelanden/pressmeddelande.aspx?pid=468881
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https://www.avanza.se/placera/pressmeddelanden/2010/01/27/duroc-duroc-nedskrivning-av-goodwill-och-

preliminart-r.html 

 

Eniro. Hämtad 2015-04-08  

http://www.enirogroup.com/en/press-releases/eniro-full-year-report-january-december-2013 

 

Feelgood. Hämtad 2015-05-04 

http://bors.affarsvarlden.se/afvbors.sv/site/stock/stock_detail.page?magic=%28cc%20%28detail%20%28tab%20

news%29%29%20%28tsid%205392%29%20%28article%20%28id%20urn:newsml:six.se:20091112:DIR-

BN_3359431623:1%29%29%29 samt 

http://www.feelgood.se/investerare/rapporter/ 

 

GHP, Global Health Partner. Hämtad 2015-05-04 

http://feed.ne.cision.com/client/waymaker1/release/partner/releasedetail.aspx?releaseid=715208&wpylang=en 

samt 

http://ghp.se/sv/pressrum/pressreleaser.html?&releaseid=715208 

Kompletterande data. Hämtad 2015-04-23 

http://ghp.se/sv/investor-relations/finansiellarapporter.html 

 

Gunnebo. Hämtad 2015-04-08 

https://www.avanza.se/placera/telegram/2009/11/16/gunnebo-skriver-ned-goodwill-106-mkr-4-kv-ny.html 

 

Handelsbanken. Hämtad 2015-04-08  

https://www.handelsbanken.se/shb/INeT/IStartSv.nsf/FrameSet?OpenView&amp;iddef=ombanken&amp;navid=

Investor_Relations&amp;navob=52&amp;base=/SHB/Inet/ICentSv.nsf&amp;sa=/SHB/Inet/ICentSv.nsf/default/

q700BBE2F5D0AE8B2C12571F10024A224 

Kompletterande data. Hämtad 2015-04-23 

ttp://handelsbanken.se/shb/INeT/IStartSv.nsf/FrameSet?OpenView&amp;iddef=ombanken&amp;navid=Investor

_Relations&amp;navob=52&amp;base=/Shb/Inet/ICentSv.nsf&amp;sa=/Shb/Inet/ICentSv.nsf/default/q700BBE

2F5D0AE8B2C12571F10024A224 

 

Hemtex. Hämtad 2015-04-08 

http://ir.hemtex.com/sv/pressmeddelanden/rorelseresultatet-uppgick-till-1480-mkr samt 

https://www.avanza.se/placera/pressmeddelanden/2010/02/16/hemtex-ab-rorelseresultatet-uppgick-till-1480-

mkr.html 

 

Holmen. Hämtad 2015-05-03 

https://www.avanza.se/placera/pressmeddelanden/2008/02/06/holmen-bokslutsrapport-for-2007.html samt 

http://www.holmen.com/sv/Press/Pressmeddelandearkiv/Pressmeddelanden/Pressmeddelanden/bokslutsrapport-

for-2007-2008-02-06/ 

 

Intellecta. Hämtad 2015-05-04 

http://ghp.se/sv/pressrum/pressreleaser.html?&releaseid=715208 samt 

http://intellecta.com/investerarinformation/rapporter/ 

 

Investor. Hämtad 2015-05-03 

https://www.avanza.se/placera/pressmeddelanden/2014/02/04/investor-bokslutskommunik-2013.html samt 

http://www.investorab.se/investerare-media/pressmeddelanden/ 

 

Klövern. Hämtad 2015-05-04 

http://www.klovern.se/sv/IRPress/Finansiellt-material/ samt 

https://www.avanza.se/placera/pressmeddelanden/2014/07/10/klovern-ab-publ-delarsrapport-januari-juni-

2014.html 

https://www.avanza.se/placera/pressmeddelanden/2010/01/27/duroc-duroc-nedskrivning-av-goodwill-och-preliminart-r.html
https://www.avanza.se/placera/pressmeddelanden/2010/01/27/duroc-duroc-nedskrivning-av-goodwill-och-preliminart-r.html
http://www.enirogroup.com/en/press-releases/eniro-full-year-report-january-december-2013
http://bors.affarsvarlden.se/afvbors.sv/site/stock/stock_detail.page?magic=%28cc%20%28detail%20%28tab%20news%29%29%20%28tsid%205392%29%20%28article%20%28id%20urn:newsml:six.se:20091112:DIR-BN_3359431623:1%29%29%29
http://bors.affarsvarlden.se/afvbors.sv/site/stock/stock_detail.page?magic=%28cc%20%28detail%20%28tab%20news%29%29%20%28tsid%205392%29%20%28article%20%28id%20urn:newsml:six.se:20091112:DIR-BN_3359431623:1%29%29%29
http://bors.affarsvarlden.se/afvbors.sv/site/stock/stock_detail.page?magic=%28cc%20%28detail%20%28tab%20news%29%29%20%28tsid%205392%29%20%28article%20%28id%20urn:newsml:six.se:20091112:DIR-BN_3359431623:1%29%29%29
http://www.feelgood.se/investerare/rapporter/
http://feed.ne.cision.com/client/waymaker1/release/partner/releasedetail.aspx?releaseid=715208&wpylang=en
http://ghp.se/sv/pressrum/pressreleaser.html?&releaseid=715208
http://ghp.se/sv/investor-relations/finansiellarapporter.html
https://www.avanza.se/placera/telegram/2009/11/16/gunnebo-skriver-ned-goodwill-106-mkr-4-kv-ny.html
https://www.handelsbanken.se/shb/INeT/IStartSv.nsf/FrameSet?OpenView&amp;iddef=ombanken&amp;navid=Investor_Relations&amp;navob=52&amp;base=/SHB/Inet/ICentSv.nsf&amp;sa=/SHB/Inet/ICentSv.nsf/default/q700BBE2F5D0AE8B2C12571F10024A224
https://www.handelsbanken.se/shb/INeT/IStartSv.nsf/FrameSet?OpenView&amp;iddef=ombanken&amp;navid=Investor_Relations&amp;navob=52&amp;base=/SHB/Inet/ICentSv.nsf&amp;sa=/SHB/Inet/ICentSv.nsf/default/q700BBE2F5D0AE8B2C12571F10024A224
https://www.handelsbanken.se/shb/INeT/IStartSv.nsf/FrameSet?OpenView&amp;iddef=ombanken&amp;navid=Investor_Relations&amp;navob=52&amp;base=/SHB/Inet/ICentSv.nsf&amp;sa=/SHB/Inet/ICentSv.nsf/default/q700BBE2F5D0AE8B2C12571F10024A224
http://handelsbanken.se/shb/INeT/IStartSv.nsf/FrameSet?OpenView&amp;iddef=ombanken&amp;navid=Investor_Relations&amp;navob=52&amp;base=/Shb/Inet/ICentSv.nsf&amp;sa=/Shb/Inet/ICentSv.nsf/default/q700BBE2F5D0AE8B2C12571F10024A224
http://handelsbanken.se/shb/INeT/IStartSv.nsf/FrameSet?OpenView&amp;iddef=ombanken&amp;navid=Investor_Relations&amp;navob=52&amp;base=/Shb/Inet/ICentSv.nsf&amp;sa=/Shb/Inet/ICentSv.nsf/default/q700BBE2F5D0AE8B2C12571F10024A224
http://handelsbanken.se/shb/INeT/IStartSv.nsf/FrameSet?OpenView&amp;iddef=ombanken&amp;navid=Investor_Relations&amp;navob=52&amp;base=/Shb/Inet/ICentSv.nsf&amp;sa=/Shb/Inet/ICentSv.nsf/default/q700BBE2F5D0AE8B2C12571F10024A224
http://ir.hemtex.com/sv/pressmeddelanden/rorelseresultatet-uppgick-till-1480-mkr
https://www.avanza.se/placera/pressmeddelanden/2010/02/16/hemtex-ab-rorelseresultatet-uppgick-till-1480-mkr.html
https://www.avanza.se/placera/pressmeddelanden/2010/02/16/hemtex-ab-rorelseresultatet-uppgick-till-1480-mkr.html
https://www.avanza.se/placera/pressmeddelanden/2008/02/06/holmen-bokslutsrapport-for-2007.html
http://www.holmen.com/sv/Press/Pressmeddelandearkiv/Pressmeddelanden/Pressmeddelanden/bokslutsrapport-for-2007-2008-02-06/
http://www.holmen.com/sv/Press/Pressmeddelandearkiv/Pressmeddelanden/Pressmeddelanden/bokslutsrapport-for-2007-2008-02-06/
http://ghp.se/sv/pressrum/pressreleaser.html?&releaseid=715208
http://intellecta.com/investerarinformation/rapporter/
https://www.avanza.se/placera/pressmeddelanden/2014/02/04/investor-bokslutskommunik-2013.html
http://www.investorab.se/investerare-media/pressmeddelanden/
http://www.klovern.se/sv/IRPress/Finansiellt-material/
https://www.avanza.se/placera/pressmeddelanden/2014/07/10/klovern-ab-publ-delarsrapport-januari-juni-2014.html
https://www.avanza.se/placera/pressmeddelanden/2014/07/10/klovern-ab-publ-delarsrapport-januari-juni-2014.html
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Lindab. Hämtad 2015-04-08 

http://www.lindabgroup.com/swedish/search/pages/default.aspx?start=11&s=swedish&k=kvartalsrapport samt 

https://www.avanza.se/placera/redaktionellt/2011/02/10/nedskrivning-tynger-lindab.html 

 

Lundin Petroleum. Hämtad 2015-04-08 

https://www.lundin-

petroleum.com/sve/press_releases.php?surf_next_page=16&s_order=desc&PHPSESSID=7b456da69d8bf36de6f

a4cd7e8a44e31 samt 

http://www.privataaffarer.se/borsguiden/forlusten-stiger-for-lundin-petroleum-98810 

 

Mekonomen. Hämtad 2015-04-08  

https://www.avanza.se/placera/pressmeddelanden/2005/02/03/mekonomen-extra-nedskrivningar-om-37-mkr-

belastar-fjarde.html samt 

http://ir.mekonomen.se/sv/Investerare/Finansiella-rapporter/?itemid=1033285&y=2005 

Kompletterande data. Hämtad 2015-04-23  

http://ir.mekonomen.se/sv/Investerare/Finansiella-rapporter/Arsredovisningar/?itemid=30578&y=2003 

Pressmeddelande angående övergångsperioden 2004-2005 

http://ir.mekonomen.se/sv/Media/Pressmeddelanden/?itemid=51476&y= 

 

Midsona. Hämtad 2015-05-04     

http://www.midsona.com/sv/Media/Pressmeddelande/ 

 

MSC. Hämtad 2015-05-04 

https://www.avanza.se/placera/pressmeddelanden/2010/10/28/msc-delarsrapport-januari-september-2010.html 

samt 

http://msc.se/investor-relations/delarsrapporter/ 

Kompletterande data 

http://msc.se/investor-relations/arsredovisningar/  

 

MTG, Modern Times Group. Hämtad 2015-04-07 

http://www.mtg.com/sv/press-releases/mtg-redovisar-32-miljarder-kronor-i-engangskostnader-i-det-fjarde-

kvartalet-2011/ samt  

http://www.redeye.se/aktieguiden/press/mtg-redovisar-32-miljarder-kronor-i-engangskostnader-i-det-fjarde-

kvartalet-2011 

 

NCC.  Hämtad 2015-05-04 

https://www.avanza.se/placera/telegram/2012/02/01/ncc-4-kv-roads-ror-res-99-mkr-goodwillnedskrivn-32-mkr-
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