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SAMMANFATTNING 
Regelverk för redovisning utvecklas och harmoniseras ständigt, men den komplexa 

värderingen av goodwill samt rörelseförvärv består. Förvärvad goodwill är ofta en betydande 

komponent och förväntas generera framtida ekonomiska fördelar. Tidigare studier som utifrån 

redovisning- eller kapitalmarknadssyn uträtt förvärv och dess lönsamhet har fått tvetydiga svar. 

Studien ämnar till att belysa värderingsproblematiken vid rörelseförvärv med fokus på 

goodwill då den förväntas generera framtida ekonomiska fördelar. Syftet är att avgöra huruvida 

den redovisningsmässiga och marknadsmässiga värderingen av ett rörelseförvärv samverkar 

samt se hur väl de kan förklara företagskombinationens framtida lönsamhet. Studien utfördes 

genom en kvantitativ metod där data samlades in från databaserna Zephyr, Retriever Business 

samt Nasdaq Nordic. För att undersöka marknadens värdering tillämpades eventstudiemetodik. 

Data analyserades med hjälp av en korrelationsanalys samt multipel regressionsanalys. 

Korrelationsanalysen visade att det förelåg ett negativt samband mellan förvärvad goodwill 

samt investerarnas värdering vid förväntad ekonomisk förlust. Studien visade att lönsamhet 

efter förvärv påverkades av variablerna goodwill samt immateriella övervärden. Investerarnas 

värdering kan hjälpa till att förklara lönsamhet bättre vid förväntad ekonomisk förlust. 

 

Nyckelord: Rörelseförvärv, goodwill, investerares värdering, immateriella övervärden, 

aktiepris, lönsamhet, EBITDA, Räntabilitet på totalt kapital, IFRS 3 

  



 
 

 

ABSTRACT  
Accounting rules are constantly evolving, but the complexity of valuation of goodwill and 

business combinations consists. Acquired goodwill is often a significant component and is 

expected to generate future economic benefits. Earlier studies have from an accounting or 

capital market perspective investigated the profitability of acquisitions and have generated in 

ambiguous answers. This study highlights the valuation problem with business combinations 

with focus on goodwill because it is expected to generate future economic benefits. The 

purpose is to determine whether the accounting and market valuation of a business combination 

interacts and see how well they can explain the future profitability of the business combination. 

The study was conducted through a quantitative method where data was collected from Zephyr, 

Retriever Business and Nasdaq Nordic. An event study was applied to investigate the market 

valuation. The data were analyzed using a correlation analysis as well as multiple regression 

analysis. The correlation analysis indicated a negative correlation between acquired goodwill 

and investors' valuation at an expected economic loss. The profitability after an acquisition was 

affected by the variables goodwill and identified intangible assets. The result showed that 

investors' valuation could better explain profitability at anticipated economic losses. 

 

Keywords: Business combinations, goodwill, investors valuation, intangible assets, 

shareprice, profitability, EBITDA, Return on assets, IFRS 3 

 

 

  



 
 

 

FÖRKORTNINGAR 

 
ASC     Accounting Standards Codification 
 
FASB     Financial Accounting Standards Board 
 
ECP_L    Förväntad ekonomisk vinst eller förlust 
 
GW    Goodwill 
 
IAS     International Accounting Standards  
 
IASB     International Accounting Standards Board 
 
IFRS     International Financial Reporting Standards 
 
Imm. ÖV   Immateriella övervärden 
 
Mat. ÖV   Materiella övervärden 
 
SFAS    Statement of Financial Accounting Standards 
 
Rt    Räntabilitet på totalt kapital  
 
EBITDA   Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization 

  



 
 

 

DEFINITIONER 

 
Term Definition 

 

Källa 

Förvärv Benämningen förvärv i denna studie syftar till 
rörelseförvärv.  
 

 

Förvärvade Det företag som förvärvaren erhåller kontroll över i 
en företagskombination. 
 

IFRS 3, 2008 

Förvärvare Den enhet som erhåller kontroll över det förvärvade 
företaget. 
 

IFRS 3, 2008 

Goodwill En tillgång som representerar framtida ekonomiska 
fördelar som härrör från andra tillgångar som 
förvärvats i en företagskombination och inte är 
individuellt identifierade eller separerade. 
 

IFRS 3, 2008 

Immateriella tillgångar Identifierbar icke-monetär tillgång utan fysisk 
substans. 
 

IFRS 3, 2008 

Rörelseförvärv En transaktion där ett företag erhåller kontroll över 
ett eller flera företag. Det uppstår då en 
företagskombination. 
 

IFRS 3, 2008 

Verkligt värde Det pris som skulle erhållas för att sälja en tillgång 
eller betalas för att överföra en skuld i en ordnad 
transaktion mellan marknadsaktörer vid 
mätdatumet. 
 

IFRS 3, 2008 
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1. INLEDNING 
Följande avsnitt förklarar bakgrunden till ämnet, problemdiskussion utifrån tidigare forskning 

och problemställning. Baserat på detta presenteras studiens syfte såväl som forskningsfrågor 

och avgränsningar.  

1.1 BAKGRUND     

Historiskt har det funnits flertalet metoder för redovisning av rörelseförvärv. Före år 2005 

kunde antingen poolningsmetoden eller förvärvsmetoden användas vid upprättande av 

koncernredovisning. Poolningsmetoden innebar att det förvärvande och förvärvade företagens 

redovisning slogs samman och att ingen förvärvad goodwill redovisades. År 2005 förbjöds 

poolningsmetoden i ett försök att harmonisera de olika redovisningsstandarderna och efter detta 

ska ett rörelseförvärv redovisas genom förvärvsmetoden. Enligt förvärvsmetoden ses 

transaktionen som en betalning och redovisas som en tillgång i förvärvarens balansräkning. 

Förvärvad goodwill uppstår som differensen mellan det verkliga värdet på det förvärvade 

företaget och köpeskillingen. Det motsvarar den premie det förvärvande företaget betalar för 

att få bestämmande inflytande, vilket sker i förhoppningen om att det ska uppstå synergier av 

rörelseförvärvet i form av framtida ekonomiska fördelar vars värde ska överstiga premien. 

(Meeks, Meeks & Amel-Zadeh 2016)  

 

FASB och IASB är amerikanska- respektive internationella normgivare för redovisning. De 

uppmärksammade tidigt att immateriella tillgångar utgör en ökande andel av de förvärvade 

tillgångarna vid rörelseförvärv. Samtidigt var de immateriella tillgångarna ofta inkluderade i 

den summa som erkänns som goodwill. Utifrån detta bestämde sig FASB och IASB att de 

behövde tillhandahålla uttryckliga kriterier huruvida en förvärvad immateriell tillgång ska 

erkännas separat från goodwill. Det utmynnade i regelverken SFAS 141 och IFRS 3 om 

rörelseförvärv där förvärvaren ska identifiera goodwill och mäta den som en residual. Enligt 

regelverken SFAS 141 och IFRS 3 förväntas goodwill generera framtida ekonomiska fördelar 

och ska därför erkännas som en tillgång. (SFAS 141 2007) Regelverken har genom åren 

reviderats och FASB har även bytt benämning på SFAS 141 till ASC 805 (Topic 805 2017).  
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Regelverket IFRS 3 (2008) ämnar till att vara ett verktyg för att synliggöra och identifiera de 

immateriella tillgångarna vid ett rörelseförvärv. Dock går goodwill och komplexitet hand i 

hand med varandra. Forskare och normgivare försöker förklara goodwill i praktiken utifrån 

olika perspektiv. Vad är den uppbyggd av? Vad innehåller den? Power (2001) samt Giuliani & 

Brännström (2011) belyser denna problematik. De presenterar goodwill som en svart låda som 

är och förblir oklar, där införandet av IFRS 3 ses som ett försök till att öppna den. Vidare menar 

de att det finns en teoretisk definition av goodwill men att det samtidigt lämnas utrymme för 

subjektiva tolkningar, vilket gör den än mer komplicerad (Power 2001; Giuliani & Brännström 

2011). 

 

Det finns även skillnader i hur förvärvad goodwill ska hanteras; genom årlig 

nedskrivningsprövning eller genom systematiska avskrivningar. Enligt de harmoniserade 

standarderna ska förvärvad goodwill årligen prövas för nedskrivningsbehov. Den årliga 

nedskrivningsprövningen anses ge mer information om goodwillposten och genererar därför 

en högre värderelevans för redovisningen jämfört med de systematiska avskrivningarna. 

(Meeks, Meeks & Amel-Zadeh 2016.) Det uppstår dock problem vid nedskrivningsprövning 

då man behöver förlita sig på företagsledningens subjektiva värdering samtidigt som det är 

svårt och kostsamt att verifiera (Ramanna & Watts 2012; Meeks, Meeks & Amel-Zadeh 2016). 

1.2 PROBLEMDISKUSSION 

Huruvida rörelseförvärv är värdeskapande eller inte är omdiskuterat och ger tvetydiga svar. 

Företagskombinationens prestation kan utvärderas ur ett redovisningsperspektiv där 

lönsamheten studeras genom resultat- och/eller kassaflödesmått. Prestationen kan även 

förklaras ur ett kapitalmarknadsperspektiv där effekten istället mäts genom avkastning på 

aktier. (Sharma & Ho 2002)  

  

Agrawal, Jaffe & Mandelker (1992) diskuterar utifrån ett kapitalmarknadsperspektiv 

problematiken kring rörelseförvärv och anser att frågan huruvida prestationen ökar eller 

minskar efter ett rörelseförvärv inte är helt utredd. Agrawal, Jaffe & Mandelker (1992) samt 

andra forskare (Firth 1979; Limmack 1991; Gregory 1997) finner att rörelseförvärv genererar 

i en negativ avkastning. Frank, Harris & Timan (1991) samt Draper & Krishna (1999) visar 

istället att rörelseförvärv varken genererar i vinst eller förlust. 
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Tidigare forskning baserad på redovisningsmässiga mått (Hogarty 1970; Ravenscraft & 

Scherer 1987; Healy et al 1992; Sharma & Ho 2002) är tvetydig till huruvida 

företagskombinationer är lönsamt eller ej. I sin studie från 1987 finner Ravenscraft & Scherer 

inga indikationer på att den operativa lönsamheten ökar efter förvärvsrelaterade 

bokföringsjusteringar skett. Healy, Palepu & Ruback (1992) drar å andra sidan slutsatsen att 

lönsamhet, i form av operativt kassaflöde, signifikant förbättras efter rörelseförvärven. De 

finner även en stark positiv relation mellan ökningen av det operativa kassaflödet och den 

abnormala avkastningen vid tillkännagivanden av rörelseförvärv (Healy, Palepu & Ruback 

1992).  

 

I studien The nature and implications of acquisition goodwill kontrasterar Yehuda, Vincent & 

Lys (2017) de två ovan nämnda perspektiven av rörelseförvärv och goodwill. Det sker genom 

att studera företagsledningens värdering, i form av förvärvad goodwill, samt investerarnas 

värdering av ett rörelseförvärv. Vidare undersöker Yehuda, Vincent & Lys (2017) sambandet 

mellan dessa värderingar och framtida lönsamhet. Ett resultat från studien tyder på att många 

förvärvande företag erkänner goodwill trots att investerarna inte anser att rörelseförvärvet 

kommer generera framtida ekonomiska fördelar (Yehuda,Vincent & Lys 2017). Redan 1998 

redogjorde Johnson & Petrone för problematiken kring goodwill och dess erkännande som 

tillgång. De menar att problematiken inte endast ligger i att den ska definieras som en tillgång 

enligt FASBs kriterier utan att den vidare även ska vara mätbar, relevant och tillförlitlig 

(Johnson & Petrone 1998). 

1.3 PROBLEMSTÄLLNING 

Komplexiteten kring värderingen vid rörelseförvärv är väl studerat inom forskningsvärlden, vi 

finner däremot brister i form av att jämföra samt förena den redovisningsmässiga synen på 

rörelseförvärv och den marknadsmässiga synen.  

 

Vi anser att det vidare är av intresse att undersöka hur de redovisningsmässiga variablerna, i 

form av förvärvad goodwill och övervärden, påverkar förvärvets framtida lönsamhet. De 

redovisningsmässiga variablerna ställs upp efter investerarnas värdering av rörelseförvärvet för 

att undersöka och utvärdera dess olika förklaringsförmåga på lönsamheten. Där den framtida 

lönsamheten mäts i form av EBITDA och räntabilitet på totalt kapital. 
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1.3.1 FORSKNINGSFRÅGOR 
Sammantaget konkretiseras problemställningen ner till följande forskningsfrågor:  

o Finns det ett samband mellan företagens redovisade goodwill och investerarnas 

värdering av ett rörelseförvärv? 

o Påverkas den framtida lönsamheten, i form av EBITDA och räntabilitet på totalt kapital, 

av ett rörelseförvärvs komponenter, i form av goodwill, immateriella- och materiella 

övervärden?  

o Kan den marknadsmässiga synen, i form av investerarnas värdering, användas för att 

förklara komponenternas effekt på lönsamhet? 

1.4 SYFTE 

Studien ämnar till att belysa värderingsproblematiken vid rörelseförvärv med fokus på 

goodwill då den förväntas generera framtida ekonomiska fördelar. Syftet är att avgöra huruvida 

den redovisningsmässiga och marknadsmässiga värderingen av ett rörelseförvärv samverkar 

samt se hur väl de kan förklara företagskombinationens framtida lönsamhet. 

1.5 AVGRÄNSNINGAR 

För att utföra studien har flertalet avgränsningar gjorts. I första hand kommer studien begränsa 

sig till rörelseförvärv där förvärvaren är publikt noterad på Nasdaq OMX Stockholm. Det är 

essentiellt för att information avseende rörelseförvärven ska finnas tillgänglig. 

 

Vidare avgränsar sig studien till rörelseförvärv som genomförts tidigast år 2005 då svenska 

publikt noterade företag då blev skyldiga att upprätta redovisning i enlighet med IASB:s 

standarder. År 2014 är senaste året för observation av rörelseförvärv då studien kräver att data 

inhämtas från förvärvstidpunkten samt för det två följande åren.  
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2. TEORETISK REFERENSRAM 
I detta avsnitt presenteras den valda teoretiska referensramen. Det introducerar läsaren till 

redovisning av rörelseförvärv, dess komponenter samt tidigare forskning av rörelseförvärvs 

effekt på lönsamhet. Avslutningsvis tar avsnittet upp de teorier som studien vilar sig på.  

2.1 REDOVISNING AV RÖRELSEFÖRVÄRV 

I IFRS 3 (2008) definieras ett rörelseförvärv som; när en förvärvare erhåller kontroll över ett 

annat företag. Rörelseförvärv ska redovisas enligt förvärvsmetoden vilket i korta drag innebär 

att förvärvarens tillgångar och skulder värderas enligt verkligt värde på förvärvsdagen (IFRS 

3 2008). Problematiken vid ett rörelseförvärv är att först att identifiera tillgångar och skulder 

och sedan värdera dem till det verkliga värdet vid förvärvstidpunkten. Om det uppstår en 

differens mellan köpeskillingen och nettoförmögenheten benämns denna icke identifierbara 

immateriella tillgången som goodwill. Enligt förvärvsmetoden ses goodwill som en residual 

där den beräknas som en restpost. Goodwill får enligt IFRS 3 inte systematiskt skrivas av utan 

istället ska en årlig nedskrivningsprövning ske i enlighet med IAS 36. (Marton, Lundqvist & 

Pettersson 2016) 

2.1.1 IDENTIFIERBARA TILLGÅNGAR 
Vid förvärvsmetoden ska förvärvaren först erkänna och mäta alla identifierbara tillgångar vid 

förvärvet därefter ska goodwill erkännas. Det kan ge upphov till övervärden i form av 

identifierbara tillgångar eller då det verkliga värdet på de materiella- eller immateriella 

tillgångarna är högre än det bokförda värdet hos det förvärvande företaget. (IFRS 3 2008) 

 

Gauffin, Hagström & Nilsson (2017) anser att det är bättre att identifiera tillgångarna i ett 

företag utifrån förvärvsanalysen snarare än att identifiera goodwill, immateriella tillgångar och 

nettoförmögenhet till själva köpeskillingen vid ett rörelseförvärv. Förklaringen till detta är att 

undvika att statistiken påverkas av skuldsättningsgraden i förvärven och då indirekt 

köpeskillingen. Vidare redogör Gauffin, Hagström & Nilsson (2017) i sin studie att en stor del 

av köpeskillingen i ett rörelseförvärv utgörs av övervärden. De har även identifierat en negativ 

trend beträffande hur företag specificerar sina immateriella tillgångar. Företagen redovisar 

immateriella tillgångar utan att specifikt presentera vad de består av utan att i not enbart upplysa 
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om att immateriella tillgångar identifierats och dess totala verkliga värde.  (Gauffin, Hagström 

& Nilsson 2017) 

 

Sahut, Boulerne & Teulon (2011) menar att immateriella tillgångar har större förklaringsgrad 

på aktiekursen och aktieavkastning än vad goodwill har. Samtidigt lyfter de fram att företag 

med mycket goodwill genererar högre räntabilitet på totalt kapital än företag utan goodwill 

(Sahut, Boulerne & Teulon 2011). 

2.1.2 FÖRVÄRVAD GOODWILL 

Johnson & Petrone (1998) satte med artikeln Is goodwill an asset? fokus på redovisningen av 

goodwill och ifrågasatte de vid tidpunkten befintliga redovisningsstandarderna och huruvida 

de bör revideras. I och med en växande kapitalmarknad menar de att toleransen minskar för 

skillnader mellan redovisningsstandarder.(Johnson & Petrone 1998) 

 

Johnson & Petrone (1998) presenterar två perspektiv att observera goodwill utifrån. Top-down 

perspektivet som ser goodwill som en komponent av något större. Om investeringen 

klassificeras som en tillgång så betraktas även komponenterna i den som tillgångar. När den 

bryts ned i dess beståndsdelar och de identifierbara tillgångarna har registrerats återstår 

goodwill, vilket enligt detta synsätt ses som en restpost efter allt annat är identifierat. Enligt 

det andra perspektivet, Bottom-up, är tillvägagångssättet för att identifiera goodwill det 

motsatta. Johnson & Petrone (1998) identifierade potentiella komponenter goodwill kan bestå 

av och anser att goodwill är en summa av dessa komponenter. I praktiken kan goodwill 

beräknas som den köppremie som förvärvaren betalar utöver det bokförda värdet av 

förvärvarens nettotillgångar, en följd av att det kan vara svårt att erhålla det verkliga värdet på 

de förvärvade nettotillgångarna (Johnson & Petrone 1998.) Meeks, Meeks & Amel-Zadeh 

(2016) beskriver denna premie som det företaget får betala för att få bestämmande inflytande. 

Premien betalas i förhoppning om att rörelseförvärvet ska generera i synergier i form av 

framtida ekonomiska fördelar vars värde ska överstiga premien (Meeks, Meeks & Amel-Zadeh 

2016). 

 

Yehuda, Vincent & Lys (2017) undersöker under vilka förhållanden goodwill vid 

rörelseförvärv utgör en ekonomisk tillgång. De analyserar aktiemarknadens reaktion vid 

rörelseförvärv genom att undersöka aktiepriset innan tillkännagivandet av förvärvet och efter 
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det genomförts. Reaktionen visar en värdering som de presenterar som investerarnas 

förväntade ekonomiska vinst eller förlust, som benämns som ECP_L. Yehuda, Vincent & Lys 

(2017) använder sig av detta för att utreda huruvida förvärvad goodwill är en tillgång i den 

mening att den ger framtida ekonomiska fördelar. Vidare förklarar de att vid förväntad 

ekonomisk vinst (ECP_LP) utgör goodwill de synergier som betalats för och representerar en 

tillgång. Vid förväntad ekonomisk förlust (ECP_LL) kan goodwill bestå av två komponenter: 

synergier och en överbetalning. Deras resultat visar en positiv korrelation mellan förväntad 

ekonomisk vinst och redovisad erkänd goodwill. Studiens resultat tyder även på att många 

förvärvande företag erkänner goodwill trots en förväntad ekonomisk förlust. (Yehuda, Vincent 

& Lys 2017)  

2.1.3 REDOVISNINGENS FÖRHÅLLNINGSSÄTT 

Meeks, Meeks & Amel-Zadeh (2016) menar att redovisning av rörelseförvärv lider av flertalet 

spänningar i den finansiella rapporteringen. Framförallt föreligger spänningar mellan den 

sakliga värderelevansen och stewardship, mellan måtten av kostnad och marknadsvärdet, 

mellan ägarnas och företagsledningens intressen samt mellan antagandena om effektivitet på 

aktiemarknaden och “irrationellt överflöd” (Meeks, Meeks & Amel-Zadeh 2016). 

Redovisningens synsätt har gått från perspektivet stewardship där den ses som ett historiskt 

dokument till att bli allt mer värderelevant och mot perspektivet decision-usefulness. Inom 

stewardship ska redovisningen spegla det som skett. Den ska därigenom användas som ett 

verktyg för att granska samt utvärdera företagsledningen för att se huruvida de har förvaltat 

enligt uppsatta mål. Inom decision-usefulness ses redovisningen som ett underlag till 

investerare eller intressenter. Där den ska användas för att grunda ekonomiska beslut på samt 

prognostisera inför framtiden. Denna syn är idag allmänt accepterad och något som normgivare 

inom redovisning och dess regelverk allt mer rör sig emot. (Deeagan & Underman 2006)  

2.2 RÖRELSEFÖRVÄRV OCH DESS LÖNSAMHET 
Prestationen vid ett rörelseförvärv kan utvärderas utifrån olika synsätt. Från ett 

redovisningsperspektiv mäts den genom redovisade lönsamhetsmått medan kapitalmarknaden 

istället fokuserar på den avkastning rörelseförvärvet genererar. (Sharma & Ho 2002) 
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2.2.1 LÖNSAMHET UR REDOVISNINGENS SYNSÄTT 
Ett företags prestation efter ett rörelseförvärv kan antingen generera i en högre eller lägre 

lönsamhet. Tidigare forskning har gett tvetydiga svar (Hogarty 1970; Ravenscraft & Scherer 

1987; Healy, Palepu & Ruback 1992; Sharma & Ho 2002). 

Ravenscraft & Scherer (1987) menar att prestationen inte förbättras efter rörelseförvärv. De 

lyfter att en viktig orsak till försämringen i lönsamhet är de tillgångar som skrivs upp till följd 

av premien som betalas. De finner inget som indikerar på att premien, som antagligen består 

av en förhoppning om lönsamhet, vidare leder till detta. (Ravenscraft & Scherer 1987) 

Healy, Palepu & Ruback (1992) motsätter sig detta och menar att lönsamheten istället 

signifikant förbättrats efter genomförandet av ett rörelseförvärv. De undersöker hur det 

operativa kassaflödet förändras för att utesluta effekter av avskrivningar, goodwill, räntor och 

skatt. Måttet används även för att utesluta eventuella skillnader i redovisningsmetod eller val 

av finansieringsmetod för förvärvet. Healy, Palepu & Ruback (1992) anser att traditionella 

resultatmått för det förvärvande företaget, såsom räntabilitet på totalt kapital, är svåra att 

jämföra över tid. Vidare påvisar de att det är missvisande att analysera huruvida det uppkommit 

ekonomiska fördelar genom att jämföra åren innan och efter rörelseförvärvet. Detta eftersom 

effekten av förvärvsmetoden då blir att tillgångarna skrivs upp som följd av att de ska värderas 

till verkligt värde. Healy, Palepu & Ruback (1992) förklarar att val av finansieringsmetod 

påverkar lönsamheten då redovisat resultat inkluderar effekten från räntekostnader medan det 

är före eventuella kostnader på eget kapital. Det innebär att om ett rörelseförvärv finansieras 

med lån eller kontanter kommer dess vinst efteråt bli lägre än om samma förvärv vore 

finansierat av aktier. Healy, Palepu & Ruback (1992) drar därmed slutsatsen att det blir 

vilseledande att jämföra resultat, som beräknas efter finansiella poster, om företagen använder 

olika finansieringsmetoder. 

Sharma & Ho (2002) menar å andra sidan att valet av metod för finansiering av ett 

rörelseförvärv inte ger någon signifikant påverkan på lönsamheten efter förvärvet. Samtidigt 

finner de inte något signifikant samband på att förvärven leder till förbättrad lönsamhet 

(Sharma & Ho 2002). 

Su & Wells (2015) studerar identifierbara immateriella tillgångar och finner inga tecken på att 

är de är kopplade till framtida lönsamhet av en företagskombination. De finner däremot en 

positiv koppling mellan goodwill och framtida lönsamhet. Vidare menar Su & Wells (2015) 
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att företag hellre identifierar immateriella tillgångar än goodwill. De lyfter även fram att det 

uppkommer ekonomiska konsekvenser för företag som undviker att erkänna goodwill. Vilket 

stödjer uppfattningen om att en opportunistisk inställning föreligger vid identifiering av 

immateriella tillgångar. Fortsättningsvis menar de att en överbetalning i många fall sker när det 

förvärvade företaget har många identifierbara immateriella tillgångar men att de osannolikt 

kommer generera framtida ekonomisk lönsamhet. (Su & Wells 2015)  

2.2.2 LÖNSAMHET UR ETT KAPITALMARKNADS SYNSÄTT 
Flertalet studier uppvisar att rörelseförvärv är förknippade med negativ avkastning för det 

förvärvande företaget (Firth 1979; Limmack 1991; Agrawal, Jaffe & Mandelker 1992; Gregory 

1997). Firth (1979) identifierar att rörelseförvärv genererar små förluster för förvärvaren som 

kan kopplas till kostnaderna som uppstår vid förvärvsprocessen. Vidare identifierar Firth 

(1979) den premie som betalas för att förvärva företaget som en viktig faktor för de förluster 

som uppstår till följd av förvärv. Även Limmack (1991) presenterar att det förvärvande 

företaget lider av förluster. Det förvärvade företaget uppvisar däremot vinster och deras resultat 

tyder på att dessa vinster är på bekostnad av det förvärvande företagets aktieägare (Limmack 

1991). I enlighet med Limmack (1991) redogör Agrawal, Jaffe & Mandelker (1992) att 

aktieägarna gör en statistisk signifikant förlust om ca 10% över en tioårsperiod efter 

rörelseförvärvet. Andra studier finner att rörelseförvärv varken genererar i vinst eller förlust 

utan snarare är värdeneutrala (Frank, Harris & Timan 1991; Draper & Krishna 1999).  

2.3 EFFEKTIVA MARKNADSHYPOTESEN 

Aktiemarknadens reaktion på fusioner och förvärv kan hjälpa till att förutse en 

företagskombinations framtida lönsamhet, under förutsättningen att de finansiella marknaderna 

är effektiva (Duso, Gugler & Yurtoglu 2010). 

 

Inom den effektiva marknadshypotesen är en marknad enligt Fama (1970) ideal då priserna på 

den fullständigt reflekterar all tillgänglig information. Marknaden kallas då effektiv. Den 

effektiva marknadshypotesen förutsätter att handeln är fri från transaktionskostnader, att all 

information återspeglas på marknaden samt att alla aktörer har lika förutsättningar och är 

överens om vad priset bör vara. Fama (1970) menar att så länge dessa antaganden till tillräcklig 

grad är uppfyllda anses hypotesen gälla. 
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Marknadseffektiviteten delas in i tre former beroende på andelen information som finns 

tillgänglig för aktörerna: den svaga, semi-starka och starka formen. Den svaga formen 

innefattar information om historiska prisnivåer, den semi-starka innefattar all offentligt 

tillgänglig information och den starka formen som innefattar all tillgänglig information. (Fama 

1970) 

  

Teorin har erhållit kritik för antagandet om effektiva marknader samt finansmarknadens 

förmåga att förutse effekten av fusioner och förvärv. Framförallt lyfts kritik mot att teorin utgår 

från att aktörer på marknaden är rationella samt att marknaden i verkligheten inte reagerar 

direkt på ny information. (Duso, Gugler & Yurtoglu 2010; Malkiel 2003.) Shiller (2003) 

redogör för betydelsen av att ha effektiva marknadshypotesens svagheter i åtanke då det kan 

leda till feltolkningar av händelser som exempelvis aktiemarknadsbubblor. 

2.4 AGENTTEORIN 

Informationsasymmetri mellan en företagsledning och aktieägare förklaras av Jensen & 

Meckling (1976) samt Eisenhardt (1989) genom agentteorin. Teorin utgår ifrån att de två 

parterna kommer handla rationellt och nyttomaximera sitt egenintresse. När parterna försöker 

maximera sin egen nytta, samtidigt som de inte delar samma mål, uppstår agent-principal 

problem. Teorin beskriver relationen mellan principalen (exempel aktieägarna) och agenten 

(exempel företagsledningen) samt komplexiteten gällande vad som är inom agentens 

befogenhetsgränser samt dess risktaganden. (Jensen & Meckling 1976; Eisenhardt 1989.) Fama 

& Jensen (1983) beskriver företagsledningen i stora företag som ett verktyg för aktieägarna att 

få information samt för att övervaka chefers opportunism.  

 

Tidigare studier visar på att agentteorin går att tillämpa gällande en företagslednings 

nedskrivningsprövning av goodwill (Beatty & Weber 2006; Ramanna & Watts 2012).  

Ramanna & Watts (2012) förutspår att företagsledningar i många fall agerar opportunistiskt 

gällande nedskrivningsprövning av goodwill, då de bygger på underlag som inte kan bekräftas 

av varken revisorer eller utomstående. 
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3. METOD 
I följande avsnitt beskrivs den utvalda metodologi som ligger till grund för undersökningen 

och datainsamlingen. Vidare presenteras studiens valda variabler, genomförande samt de 

hypoteser som prövas. Avsnittet avslutas med en metoddiskussion.  

3.1 FORSKNINGSMETOD 

Studien utgår ifrån en deduktiv ansats där den teoretiska referensramen används för att ställa 

tre hypoteser som ska underkastas av en empirisk granskning. Hypoteserna besvarades med 

hjälp av en korrelationsanalys samt multipla regressionsanalyser. Resultaten analyserades 

sedan utifrån de presenterade teorierna (Bryman & Bell 2017).  

 

För att svara på studiens syfte tillämpades en kvantitativ metod där numeriska data samlades 

in och statistiskt sammanställdes. En kvantitativ ansats ger resultat som är generaliserbara och 

kan tillämpas på den bakomliggande populationen. (Bryman & Bell 2017.) En kvantitativ 

metod är väl motiverat för denna studie då metoden är bäst för att mäta “på bredden” och täcka 

in flera olika områden i en undersökning vilket passar bra in på det flertalet variabler denna 

studie berör (Eliasson 2013).  

3.2 POPULATION 

Populationen i studien är alla förvärvande börsnoterade företag i Sverige som följer IFRS. För 

att inkluderas i populationen ska rörelseförvärvet ha skett mellan åren 2005 och 2014, finnas 

tillgängligt i databasen Zephyr samt uppfylla följande kriterier:  

● Det förvärvande företaget ska vara publikt noterat på Nasdaq OMX Stockholm 

● Data finns tillgängligt för datum för tillkännagivande av rörelseförvärv, datum för 

genomförande av rörelseförvärv samt köpeskilling 

● Förvärvet ska avse en majoritetsandel >50% 

 

Populationen bestod av 233 observerade rörelseförvärv. Från populationen bortföll 101 

observationer och resulterade i 132 observerade rörelseförvärv.  
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3.2.1 BORTFALL 

Tabell 1. Orsak till bortfall 
 

Population 233 
Redovisar ej förvärven separat - 55 
Ej noterade på Nasdaq vid förvärvstillfället - 27 
Inkråmsförvärv - 17 
Omvänt förvärv - 1 
Redovisar negativ goodwill - 1 
Observerade rörelseförvärv 132 

 

Tabell 1 synliggör populationen och de bortfall som förekom. I studien exkluderades de 

rörelseförvärv där goodwill inte kunde hänföras till förvärvet, förvärvaren inte var noterade på 

Nasdaq OMX Stockholm vid förvärvstillfället, rörelseförvärv som inte gav upphov till ett 

koncernförhållande, omvända förvärv samt rörelseförvärv där förvärvade företaget redovisat 

negativ goodwill.  

3.3 DATAINSAMLING 

Datainsamlingen utgick från databasen Zephyr där information gällande rörelseförvärv 

samlades in. Vidare användes databasen Retriever Business där företagens årsredovisningar 

finns publicerade. Från företagets årsredovisning hämtades siffror för goodwill, immateriella- 

och materiella övervärden för rörelseförvärv samt antal aktier för förvärvsåret. I 

sammanställningen av koncernens bokslut hämtades data gällande EBITDA och Rt för de två 

följande åren efter förvärvet samt totala tillgångar för förvärvsåret. Slutligen hämtades data för 

aktiekursens utveckling för det förvärvande företaget från Nasdaq Nordic historiska aktiekurser 

(u.å). 
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3.4 VARIABLER 

Tabell 2. Sammanställning studiens variabler 

Variabel Hämtad från Baserat på 
Beroende     
EBITDA Retriver Business Tidigare studier (Su & Wells, 2015; Yehuda, Vincent & Lys, 2017) 
Rt Retriver Business Tidigare studier (Sharma & Ho, 2002; Sun & Zhang, 2016) 
Oberoende      
Goodwill Årsredovisning Tidigare studier (Shaut et al., 2011; Yehuda, Vincent & Lys, 2017) 
ECP_L   Tidigare studie (Yehuda, Vincent & Lys, 2017) 
- Aktiepris Nasdaq OMX Sthlm 
- Antal aktier Årsredovisning   
Imm. ÖV Årsredovisning Tidigare studier (Su & Wells, 2015; Gauffin, Hagström & Nilsson, 2017)  
Mat. ÖV Årsredovisning Tidigare studier (Su & Wells, 2015; Gauffin, Hagström & Nilsson, 2017)  
Not: Alla variabler är genom totala tillgångar 

 

3.4.1 BEROENDE VARIABEL: LÖNSAMHET 

Den framtida lönsamheten från studiens observationer mättes ett och två år efter förvärvsåret i 

förhållande till de totala tillgångarna (Yehuda, Vincent & Lys 2017). Jämförelse före och efter 

rörelseförvärvet kan enligt Healy, Palepu & Ruback (1992) ge missvisande resultat. Detta 

eftersom rörelseförvärven redovisas enligt förvärvsmetoden där tillgångar efter förvärvet blir 

större då de skrivs upp till verkligt värde (Healy, Palepu & Ruback 1992). I denna studie 

användes två mått för att utvärdera förvärvets effekt på lönsamhet, EBITDA och Rt. 

3.4.1.1 EARNINGS BEFORE INTEREST, TAXES, DEPRECIATION AND AMORTIZATION, EBITDA 

EBITDA är ett resultatmått som beräknas före finansiella poster, av- och nedskrivningar samt 

skatt. EBITDA användes för att eliminera påverkan av finansieringsmetod och “mekaniska” 

kopplingar till goodwill samt immateriella tillgångar på resultatet. 

 

...and importantly, it avoids potential mechanical links to goodwill and intangible asset 

accounting that would affect accounting earnings as a financial performance measure. 

(Su & Wells 2015, s. 1178) 

 

Valet av att mäta framtida lönsamhet med måttet EBITDA återfinns i tidigare studier (Su & 

Wells 2015; Yehuda, Vincent & Lys 2017). 
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3.4.1.2 RÄNTABILITET PÅ TOTALT KAPITAL, RT 

För att mäta lönsamhet användes dessutom variabeln räntabilitet på totalt kapital vilket även 

återfinns i tidigare studier (Sharma & Ho 2002; Sun & Zhang 2016). Till skillnad från Healy, 

Palepu & Ruback (1992) påvisar Sharma & Ho (2002) att valet av finansieringsmetod för ett 

rörelseförvärv inte ger någon signifikant påverkan på framtida lönsamhet och Rt väljs därmed 

för att ytterligare understryka effekten på lönsamhet.  

3.4.2 OBEROENDE VARIABLER 

3.4.2.1 GOODWILL, GW 

Förvärvad goodwill hänförligt till rörelseförvärvet hämtades och presenteras som goodwill 

genom totala tillgångar, vilket återfinns i flertalet tidigare studier (Sahut, Boulerne & Teulon 

2011; Yehuda, Vincent & Lys 2017). 

3.4.2.2 FÖRVÄNTAD EKONOMISK VINST ELLER FÖRLUST, ECP_L 

I enlighet med Yehuda, Vincent & Lys (2017) studie användes variabeln ECP_L för att mäta 

investerarnas värdering av rörelseförvärvet. Vidare delades variabeln upp i ECP_LP och 

ECP_LL som anger förväntad ekonomisk vinst respektive förlust.  

 

Förväntad ekonomisk vinst eller förlust kan förklaras som värdet på det förvärvade företaget 

plus eventuella synergier som uppstår av rörelseförvärvet minus köpeskillingen. Anser 

investerarna att värdet av rörelseförvärvet överstiger köpeskillingen bör det leda till förväntad 

ekonomisk vinst och om de vidare anser att köpeskillingen överstiger värdet bör det leda till en 

förväntad ekonomisk förlust. (Yehuda, Vincent & Lys 2017) 

3.4.2.3 IMMATERIELLA- OCH MATERIELLA ÖVERVÄRDEN, IMM. ÖV & MAT. ÖV 

Gauffin, Hagström & Nilsson (2017) redogör i sin studie att en del av köpeskillingen i ett 

rörelseförvärv utgörs av övervärden och Su & Wells (2015) menar att företag hellre identifierar 

immateriella tillgångar än goodwill. Att fånga upp en större del av rörelseförvärvet motiverade 

till att använda dessa som variabler i studien. 
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3.5 GENOMFÖRANDE 

Utifrån den teoretiska referensramen formulerades tre hypoteser för att pröva studiens 

insamlade data samt dra slutsatser utifrån de teorier som presenterades. Hypotesprövning 

ansågs vara ett bra redskap i denna studie för att testa teorier som säger något om hur variabler 

förhåller sig till varandra. Varje hypotes formulerades utifrån en nollhypotes och en 

mothypotes. (Eliasson 2013) Hypotes 3 i studien bygger på förutsättningen att Hypotes 2 

accepteras och testas enbart då. 

 

För att mäta investerarnas värdering utfördes en eventstudie. Det valda eventfönstret samt 

mätmetod är inspirerade av Yehuda, Vincent & Lys (2017) och utgör ett långt eventfönster 

samt rå avkastning. Begreppet ”rå avkastning” är direktöversatt från ”raw returns” som används 

av Yehuda, Vincent & Lys (2017). 

 

Först testades Hypotes 1 för att utreda huruvida det fanns en korrelation mellan företagens 

redovisade goodwill och investerares värdering av ett rörelseförvärv. Det utfördes med hjälp 

av Spearman samt Pearsons korrelationstester. Därefter utreddes att multikollinearitetet ej 

förelåg mellan de oberoende variablerna. Sedan genomfördes en multipel regressionsanalys för 

att testa Hypotes 2 samt Hypotes 3 för att undersöka hur väl de oberoende variablerna kan 

förklara de beroende variablerna. De statistiska analyserna utfördes i programmet SPSS.  

3.5.1 EVENTSTUDIE 

Eventstudie-metodik är en välanvänd metod för att utvärdera effekterna av fusioner och 

förvärv. Metodiken utvecklades under 1970-talet och är trots dess begränsningar allmänt 

accepterad (Duso, Gugler & Yurtoglu 2010.) Eventstudier används för att jämföra en specifik 

händelses effekt på aktiepriset genom ett event- och estimeringsfönster, för att sedan kunna 

utvärdera eventets påverkan. Genom att jämföra event- och estimeringsfönsterna kan man 

fastställa om en specifik händelse genererat i en onormal aktivitet i aktiekursen. (MacKinlay 

1997) 

 

Denna studie hämtade inspiration från MacKinlays (1997) eventstudiemetodik men valde i 

enlighet med Vincent, Lys & Yehunda (2017) att utgå ifrån kumulativ rå avkastning snarare än 

kumulativ abnormal avkastning. Rå avkastning syftar till den ojusterade formen av avkastning 

till skillnad från abnormal avkastning som utgör avvikelsen från den förväntade normala 
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avkastningen. Med kumulativ menas att avkastningen är ackumulerad över en specifik 

tidsperiod (MacKinlay 1997). Då den abnormala avkastningen inte undersöktes användes 

därmed inte ett estimeringsfönster för att studera den förväntade normala avkastningen. Vidare 

valdes ett långt eventfönster för att fånga investerarnas värdering. 

 

Ett långt eventfönster samt rå avkastning valdes då studien syftar till att jämföra och kombinera 

både redovisningsmässig goodwill samt investerarnas värdering. Ett långt eventfönster 

eliminerar reaktioner som beror på sannolikheten av att ett rörelseförvärv genomförs. Vidare 

ligger ett långt eventfönster närmare företagets värdering av rörelseförvärvet, i form av 

goodwill, då det beräknas efter förvärvet genomförts. Rå avkastning valdes då 

marknadsinformation sannolikt kommer påverka förvärvad goodwill samt förväntad 

ekonomisk vinst eller förlust och det därmed är lämpligt att införliva denna information i 

bedömningen av värderingarna (Yehuda, Vincent & Lys 2017). 

 

Eventstudiemetodiken applicerades på investerarnas värdering av rörelseförvärvet, mätt som 

förväntad ekonomisk vinst eller förlust (ECP_L). ECP_L beräknades genom förändringen i 

företagets aktiekurs från fem dagar innan tillkännagivandet av rörelseförvärvet och aktiekursen 

en dag efter förvärvet genomförts. Förändringen i aktiekursen multipliceras med 

marknadsvärdet, MV, på det förvärvande företaget 30 dagar innan förvärvet. Marknadsvärdet 

på företaget mättes genom att multiplicera aktiekursen 30 dagar innan förvärvet med antal 

aktier. Beräkningen förtydligas i uppställningen nedan:  

 

 
 

Figur 1. ECP_L 
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3.5.2 KORRELATIONSTEST 

I enlighet med Yehuda, Vincent & Lys (2017) användes både Pearsons 

produktmomentkorrelationskoefficient och Spearmans rangkorrelationskoefficient för att mäta 

korrelationen mellan investerarnas värdering samt förvärvad goodwill. Vilket är motiverat 

utifrån att samband, linjära eller icke-linjära, ska fångas upp. Variabeln ECP_L delades upp i 

ECP_LP samt ECP_LL för att undersöka sambandet ytterligare. ECP_L och förvärvad 

goodwill sattes i relation till totala tillgångar för förvärvsåret.  

3.5.2.1 PEARSONS PRODUKTMOMENTKORRELATIONSKOEFFICIENT  

Ett korrelationstest utfördes med variabeln ECP_L samt förvärvad goodwill.  Korrelationstest 

utfördes för att undersöka sambandet mellan variablerna i studien (Blom et. al. 2017). För att 

ta reda på styrkan i sambandet, det vill säga i vilken grad ECP_L samverkar med goodwill, 

beräknas korrelationskoefficienten ut. Korrelationskoefficienten ger en absolut tolkning där 

avsaknaden av samband yttrar sig i att r = 0 och ett starkare samband yttrar sig i att r närmar 

sig (+/-) 1 (Djurfeldt, Larsson & Stjärnhagen 2010). 

3.5.2.2 SPEARMANS RANGKORRELATIONSKOEFFICIENT  

Vidare utfördes även ett korrelationstest utifrån Spearmans rangkorrelationskoefficient med 

samma variabler som använts i Pearsons test. Pearsons korrelationskoefficient utgår från att ett 

linjärt samband föreligger (Bryman & Bell 2017) och därav valet att komplettera den med 

Spearmans rangkorrelationskoefficient som visar utvecklingen oavsett om den är linjär eller ej. 

Rangkorrelationskoefficienten ger ett mått på hur väl två oberoende rangordningar 

sammanstämmer. Rangkorrelationskoefficienten varierar mellan -1 och +1 och sambanden kan 

utläsas likt Pearsons r. (Djurfeldt, Larsson & Stjärnhagen 2010) 

3.5.3 MULTIPEL REGRESSIONSANALYS 
För att undersöka hur väl de oberoende variablerna beskriver de beroende variablerna utfördes 

multipla regressionsanalyser. En multipel regressionsanalys kan hantera flera variabler utan att 

överskådligheten går förlorad (Djurfeldt, Larsson & Stjärnhagen 2010). Multipel 

regressionsanalys användes för att se hur de oberoende variablerna; goodwill, immateriella- 

samt materiella övervärden förklarar de beroende variablerna räntabilitet på totalt kapital och 

EBITDA. Notera att testerna utfördes var och för sig för de två beroende variablerna. De 

oberoende variablerna analyserades först som helhet och sedan fördelade på investerarnas 

värdering, huruvida det förelåg förväntad ekonomisk vinst eller förväntad ekonomisk förlust. 
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De oberoende variablerna samt de beroende variablerna sattes i förhållande till totala tillgångar 

för förvärvsåret.  

 

Multipel regressionsanalys bygger på flertalet analystekniker (Djurfeldt, Larsson & 

Stjärnhagen 2010). Nedan lyfts de värden som ligger till grund för analysen fram. 

Determinationskoefficienten, R2, anger hur stor del av den totala variationen i den beroende 

variabeln som förklaras av det linjära sambandet med den oberoende variabeln, med andra ord 

förklaringsgraden. Justerad R2, kan användas då man har många oberoende variabler för att 

minimera risken att ett skensamband uppstår. Regressionskoefficienten, B, även kallat linjens 

riktningskoefficient, anger hur många enheter den beroende variabeln ändras när den 

oberoende ökar. Med andra ord mycket den oberoende variabeln påverkar den beroende. 

βetavärdet anger risken att förkasta nollhypotesen när den är sann (TYP II-fel) medan 

signifikansnivån, α, anger risken att acceptera nollhypotesen när den är falsk (TYP I-fel). 

(Körner & Wahlgren 2005; Eliasson 2013.) Värdena i analysen bedömdes och accepterades 

utifrån 95% signifikansnivå samt 99 % signifikansnivå. Detta presenteras nedan enligt *=p 

<0,05 samt **=p<0,01. 

3.5.3.1 MULTIKOLLINEARITET  

För att utesluta att inbördes korrelation förelåg mellan de oberoende variablerna testades dess 

multikollinearitet genom en korrelationsmatris. Det användes som ett verktyg för att undersöka 

en eventuell felkälla, som består i att de oberoende variablerna gruppvis eller individuellt är 

inbördes korrelerade och därmed påverkar testresultaten felaktigt. Vidare användes även ett 

VIF-test, Variance inflation factor, för att undersöka risken för multikollinearitet ytterligare. 

(Djurfeldt, Larsson & Stjärnhagen 2010.) Notera att multikollinearitet utreddes före de multipla 

regressionsanalyserna utfördes. 
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3.6 HYPOTESFORMULERING 

 
Hypotes 1: 

H0: Det föreligger inget samband mellan företagens redovisade goodwill och investerarnas 

värdering av rörelseförvärvet.  

H1: Det föreligger ett samband mellan företagens redovisade goodwill och investerarnas 

värdering av rörelseförvärvet.  

 

Hypotes 2: 

H0: Lönsamheten påverkas inte av någon av de oberoende variablerna: goodwill, immateriella- 

och materiella övervärden. 

H1: Lönsamheten påverkas av någon de oberoende variablerna: goodwill, immateriella - och 

materiella övervärden. 

 

Hypotes 3: 

H0: De oberoende variablernas effekt på lönsamheten förklaras inte bättre utifrån investerarnas 

värdering av rörelseförvärvet. 

H1: De oberoende variablernas effekt på lönsamheten förklaras bättre utifrån investerarnas 

värdering av rörelseförvärvet. 

 

3.7 METODDISKUSSION 

Vid en hypotesprövning  uppkommer risken att förkasta nollhypotesen när den är sann samt 

risken att acceptera nollhypotesen när den är falsk. En signifikansnivå på 95% samt 99% sattes 

för att minimera risken att dra en felaktig slutsats huruvida ett samband föreligger i 

populationen trots att det inte föreligger ett sådant samband. (Körner & Wahlgren 2005) 

 

Multikollinariteten är inte alltid synlig i en korrelationsanalys då den kan ligga mellan grupper 

av variabler (Djurfeldt, Larsson & Stjärnhagen 2010). Därför utfördes även ett VIF-test för att 

ytterligare säkerställa att en intern korrelation inte förelåg.  

 

Metoden för att räkna ut investerarnas värdering av ett rörelseförvärv inspirerades av en 

tidigare studie gjord av Yehuda, Vincent & Lys (2017). Enligt MacKinley (1997) är det centralt 
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att använda abnormal avkastning i en eventstudie men presenterar vidare att det inte finns 

någon central struktur på hur en eventstudie ska vara uppbyggd. Nackdelen med rå avkastning 

är att förvärvarens avkastning påverkas av icke förvärvsrelaterade nyheter som vidare påverkar 

beräkningen av förväntad ekonomisk vinst eller förlust. För denna studie ansågs ändå den rå 

avkastningen vara mest relevanta att använda sig av. Det har sin grund i att den övriga 

marknadsinformationen sannolikt kommer påverka förvärvad goodwill och därmed även bör 

ge effekt på investerarnas värdering. 

  

Investerarnas värdering av förvärv påverkas även av valet av eventfönster, eventfönstret kan 

vara kort eller långt. Fördelen med ett kort eventfönster är att det endast omfattar 

marknadsreaktioner på förvärvsrelaterade nyheter. Nackdelen är att sannolikheten att 

rörelseförvärvet genomförs vägs in i reaktionen. Vidare är fördelen med det valda långa 

eventfönstret att det inkluderar förändringar i villkor kring affären samt att sannolikheten att 

rörelseförvärvet genomförts är 100% och är därför relevant att använda i denna studie. Det 

långa eventfönstret ligger även närmare företagets värdering i tid då goodwill beräknas vid 

förvärvsdagen. 

 

Till sist kan även den kvantitativa metoden kritiserats då den inte genererar i samma djupa 

förståelse som en kvalitativ metod hade gjort. Operationaliseringen vid den kvantitativa 

metoden kritiseras för att ge en missvisande och förenklad bild av detaljerade och komplicerade 

variabler samt att metoden då inte beskriver det fenomen den syftar till att göra. Kvalitativa 

metoder utmärker sig däremot för att bidra till att öka förståelsen kring fenomenet med 

djupgående. I denna studie var en kvalitativ metod inte aktuellt då syftet med studien var att 

överskådligt undersöka värderingar kring förvärv snarare än att se vad som påverkar 

värderingarna. 

3.7.1 STUDIENS TILLFÖRLITLIGHET 

Reliabilitet handlar om måtten och mätningarnas pålitlighet och följdriktighet (Bryman & Bell 

2017). Gällande reliabiliteten är det nödvändigt att överväga nivån av noggrannhet vid mätning 

eller inhämtning av variablerna som studien grundar sig på. Exempelvis har variabeln ECP_L 

många underliggande komponenter där en subjektiv värdering gällande val av eventfönster 

gjorts. Risken för fel vid denna variabel anses därför högre än de variabler som hämtas i sin 

helhet från etablerade databaser som Zephyr samt Business Retriever och anses ha en lägre risk 



 

21 
 

för fel. Trots att siffrorna hämtades med noggrannhet finns dock alltid den mänskliga faktorn 

med i bilden.  

 

Validitet är ett mått på överensstämmelse mellan om man mätt det man avser att mäta eller 

något annat. Det finns alltid en risk vid operationaliseringen gällande om mätvärdena verkligen 

gäller de begrepp man vill undersöka.  (Körner & Wahlgren 2005.) I denna studie kan 

operationaliseringen gällande investerarnas värdering, ECP_L, vara en risk. Studien har med 

variabeln ECP_L försökt att enkelt förklara något komplext vilket leder till att svaren kan ge 

missvisande bild av fenomenet de försöker beskriva. Då ECP_L är baserad på flertalet olika 

komponenter ökar risken för om det verkligen mäter investerarnas värdering eller något annat. 

Dock lutar sig denna variabel på Yehuda, Vincent & Lys (2017) och vilket kan styrka dess 

validitet.  

 

Intern validitet handlar om huruvida säkra slutsatser kan dras utifrån ett kausalt samband samt 

hur ansvarig den oberoende variabeln är för den variation man funnit (Bryman & Bell 2017). I 

studien undersöks det kausala förhållandet mellan de oberoende variablerna samt dess effekt 

på den beroende variabeln lönsamhet. Syftet var att undersöka vilken påverkan de oberoende 

variablerna ger, inte hur mycket de kan förklara, därmed föreligger en medvetenhet om att 

andra variabler kan spela in på den beroende variabeln. Extern validitet mäter hur 

generaliserbar studien är och hur användbart resultatet är i andra situationer. Med detta i åtanke 

är det inom kvantitativ forskning viktig med ett representativt urval (Bryman & Bell 2017.) Då 

studien är en totalundersökning är dess resultat representativt för den svenska marknaden.  

 

Slutligen, tillförlitlighet och kvalité är av stor vikt för att ha möjlighet att presentera resultat 

som är reliabla och valida (Bryman & Bell 2017). Validiteten påverkas negativt av 

operationaliseringen samt subjektiviteten vid bedömning av investerarnas värdering. Studiens 

tillförlitlighet anses relativt hög då studien använder sig av data som till stor del är inhämtade 

från etablerade databaser. I helhet anses denna studie ha förmågan att generera konsekventa 

och tillförlitliga resultat och möjlighet till att replikera anses vara hög då all data finns 

publicerad. 
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4. EMPIRISKA RESULTAT 
I detta avsnitt ges en redogörelse för de empiriska resultat som studien mynnat ut i. Avsnittet 

inleds med beskrivande statistik där studiens variabler presenteras samt figurer som 

visualiserar köpeskilling och goodwill. Efter detta presenteras resultaten för hypoteserna som 

korrelationsanalysen samt multipel regressionsanalys genererat i.  

4.1 BESKRIVANDE STATISTIK 

Tabell 3. Deskriptiv statistik 

Variabel N Med Std. Avv Min Q1 Median Q3 Max 
GW/T 132 0,049 0,087 0,000 0,001 0,117 0,058 0,578 
(ECP_L)/T 132 0,010 0,476 -2,488 -0,165 0,004 0,029 3,734 
(ECP_LL)/T 51 -0,155 0,470 -2,488 -0,097 -0,024 -0,010 0,000 
(ECP_LP)/T 81 0,114 0,452 0,000 0,007 0,021 0,056 3,734 
EBITDA/T år 1 132 11,93% 13,12% -69,73% 69,99% 11,78% 19,55% 64,86% 
EBITDA/T år 2 132 12,30% 11,78% -87,94% 7,60% 11,95% 19,93% 85,33% 
Rt år 1 132 7,24% 12,94% -9,51% 5,70% 8,70% 12,40% 49,70% 
Rt år 2 132 7,18% 16,71% -9,51% 5,10% 12,40% 11,48% 102,00% 
Definitioner:                 
T= Totala tillgångar förvärvsåret             
 

Tabell 3 ger en överblick över studiens variabler samt dess värden och variation. Variablerna 

presenteras i förhållande till totala tillgångar och uppvisar därmed låga värden. I Tabell 3 

synliggörs inte immateriella- samt materiella övervärden då dessa värden utgör en väldigt liten 

andel av de totala tillgångarna. 

 

Av de 132 observerade rörelseförvärven har 119 företag redovisat positiv goodwill och 13 st. 

redovisade ingen goodwill. Av dessa 13 rörelseförvärv där det inte redovisades någon goodwill 

identifierades immateriella tillgångar i 10 st. av dessa. Vidare värderade investerarna 81 st. av 

dessa rörelseförvärv positivt och 51 st. negativt. 
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Figur 2. Fördelning köpeskilling 

Figur 2 synliggör fördelningen av köpeskillingen vid ett rörelseförvärv. Den redovisade 

goodwillen utgör mer än hälften av köpeskillingen för de 132 observerade förvärven. De 

identifierade immateriella tillgångarna vid förvärvstillfället utgör 16% medan de identifierade 

materiella tillgångarna utgör en andel om 3% och det bokförda värdet för det förvärvade 

företaget utgör 29% av köpeskillingen.  

4.2 RESULTAT AV HYPOTESER 

4.2.1 HYPOTES 1 
“Det föreligger ett samband mellan företagens redovisade goodwill och investerarnas 

värdering av rörelseförvärvet” 

 
Tabell 4. Korrelationsanalys 

             Variabler Pearson Sig. Spearman Sig. 
GW ECP_L 0,026 0,768 -0,016 0,859 

           
GW ECP_LP 0,083 0,461 0,105 0,351 
            
GW ECP_LL -0,053 0,711 -0,374 0,007*** 
*,**,*** Signifikant vid 0.10, 0.05, 0.01      
Not: Alla variabler är genom totala tillgångar 

 

 



 

24 
 

Resultaten visar att det inte föreligger något statistiskt signifikant samband mellan företagens 

redovisade goodwill (GW) och investerarnas värdering (ECP_L). Vidare kan inte ett samband 

identifieras mellan förvärvad goodwill samt förväntad ekonomisk vinst, ECP_LP. Spearmans 

korrelationstest visar att ett signifikant samband föreligger mellan variablerna GW och 

ECP_LL, förväntad ekonomisk förlust. Sambandet visar en styrka på (r=-0,374) vilket innebär 

en svag negativ korrelation och är statistiskt säkerställt (p<0,01). Resultatet styrker Hypotes 

1 och nollhypotesen förkastas. Ett negativt samband föreligger mellan goodwill och 

investerarnas värdering vid förväntad ekonomisk förlust.  

 

För att fånga alla komponenter som investerarna beaktar vid ett förvärv utfördes ytterligare en 

korrelationsanalys, där goodwill, immateriella- och materiella övervärden var summerade. 

Detta gav dock ingen betydande förändring på varken styrka eller signifikansnivå till skillnad 

från de samband som endast inkluderar goodwill, och redovisas därför ej.  

4.2.2 HYPOTES 2 
“Lönsamheten påverkas av någon de oberoende variablerna: goodwill, immateriella- och 

materiella övervärden” 

 
För att undersöka hur väl de oberoende variablerna, som utgörs av komponenter vid ett 

rörelseförvärv, påverkar den beroende variabeln lönsamhet utförs två regressionsanalyser. En 

för den beroende variabeln EBITDA samt en för den beroende variabeln Rt.  

 
Tabell 5. Regressionsanalys EBITDA 

Regressionsanalys beroende variabel EBITDA, N=132 
Variabel B Std.avv βeta t Sig.   
ÅR 1             
GW -0,359 0,142 -0,238 -2,537 0,012 ** 
Imm. ÖV 1,762 0,580 0,287 3,039 0,003 ** 
Mat. ÖV -0,400 8,058 -0,004 -0,050 0,960 Exkluderad 
R=0,284   R2=0,081   Justerad R2=0,059 
              
ÅR 2             
GW -0,083 0,198 -0,410 -0,422 0,674 Exkluderad 
Imm. ÖV 1,409 0,81 0,169 1,740 0,084 * 
Mat. ÖV 1,944 11,257 0,015 0,173 0,863 Exkluderad 
R=0,159   R2=0,025   Justerad R2=0,003 
*,**,*** Signifikant vid 0.10, 0.05, 0.01  
Not: Alla variabler är genom totala tillgångar 
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Tabell 5 redogör för de oberoende variablernas effekt på EBITDA. EBITDA påverkas av 

variablerna goodwill (p<0,05) och immateriella övervärden (p<0,05) för år ett samt 

immateriella övervärden (p<0,10)  för år två. Tabell 5 visar att goodwill har en negativ effekt 

på lönsamheten (B=-0,35) för år ett. Det finns dock inget signifikant samband mellan goodwill 

och EBITDA år två. Immateriella övervärden har en positiv effekt på EBITDA för de båda 

åren (B=1,762; B=1,409). Förklaringsgraden är relativt låg och minskar från år ett till år två 

(R2=0,081; R2=0,025). 

 

I Bilaga 1 framställs regressionsanalysen för den beroende variabeln Rt. Resultatet visar att 

goodwill påverkar lönsamheten för år ett (p<0,05), där ett negativt samband kan utläsas (B=-

0,318). För år två kan ingen av de oberoende variablerna förklara lönsamheten. 

Förklaringsgraden minskar mellan de två åren (R2=0,046; R2=0,014).  

 

Sammantaget för variablerna, EBITDA och Rt, är förklaringsgraden relativt låg vilket tyder på 

att lönsamheten inte kan förklaras särskilt väl av de oberoende variablerna. Resultaten visar att 

lönsamheten påverkas av immateriella övervärden samt goodwill för EBITDA samt goodwill 

för Rt. Därmed styrker resultatet Hypotes 2 och nollhypotesen förkastas.  

4.2.3 HYPOTES 3 
“De oberoende variablernas effekt på lönsamheten förklaras bättre utifrån investerarnas 

värdering av rörelseförvärvet.” 

 

Efter Hypotes 2 prövades delades regressionsanalysen upp utefter investerarnas värdering, 

förväntad ekonomisk vinst eller en förväntad ekonomisk förlust, för att undersöka huruvida det 

kan förklara de oberoende variablernas effekt på lönsamhet bättre. 
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Tabell 6. Regressionsanalys EBITDA, förväntad ekonomisk vinst 

Regressionsanalys beroende variabel EBITDA, N=81 
Variabel B Std.avv βeta t Sig.   
ÅR 1             
GW -0,241 0,161 -0,171 -1,498 0,138 Exkluderad 
Imm. ÖV 1,772 0,660 0,311 2,684 0,009 *** 
Mat. ÖV -0,565 8,301 -0,008 -0,068 0,946 Exkluderad 
R=0,306   R2=0,094   Justerad R2=0,058 
              
ÅR 2             
GW 0,119 0,296 0,047 0,401 0,689 Exkluderad 
Imm. ÖV 1,875 1,214 0,184 1,545 0,126 Exkluderad 
Mat. ÖV 0,506 15,256 0,004 0,033 0,974 Exkluderad 
R=0,204   R2=0,042   Justerad R2=0,004 
*,**,*** Signifikant vid 0.10, 0.05, 0.01  
Not: Alla variabler är genom totala tillgångar 

 
 
I Tabell 6 är variablerna uppdelade efter de förvärv som investerarna värderat som en förväntad 

ekonomisk vinst. EBITDA används som beroende variabel tillsammans med de oberoende 

variablerna: goodwill, immateriella tillgångar samt materiella tillgångar. Resultatet visar att 

EBITDA, vid förväntad ekonomisk vinst, kan förklaras av variabeln immateriella övervärden 

år 1 (B=1,772; p<0,01). Förklaringsgraden för respektive år visar högre värden än i tabell 5. I 

Bilaga 2 presenteras resultatet för förväntad ekonomisk vinst för den beroende variabeln Rt där 

ett samband föreligger till variabeln materiella övervärden för år ett (B=12,701; p<0,05).  
 

Tabell 7. Regressionsanalys EBITDA, förväntad ekonomisk förlust 

Regressionsanalys beroende variabel EBITDA, N=51 
Variabel B Std.avv βeta t Sig.   
ÅR 1             
GW -0,571 0,289 -0,349 -1,973 0,054 * 
Imm. ÖV 2,062 1,187 0,307 1,737 0,089 * 
Mat. ÖV -5,842 22,094 -0,037 -0,264 0,793 Exkluderad 
R=0,294   R2=0,086   Justerad R2=0,028 
              
ÅR 2             
GW -0,384 0,183 -0,371 -2,103 0,041 ** 
Imm. ÖV 1,193 0,749 0,281 1,593 0,118 Exkluderad 
Mat. ÖV -1,207 13,936 -0,012 -0,087 0,931 Exkluderad 
R=0,298   R2=0,089   Justerad R2=0,031 
*,**,*** Signifikant vid 0.10, 0.05, 0.01  
Not: Alla variabler är genom totala tillgångar 
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I Tabell 7 presenteras regressionsanalysen för den beroende variabeln EBITDA vid förväntad 

ekonomisk förlust. Ett statistiskt signifikant samband föreligger för oberoende variablerna 

goodwill (B=-0,517) samt immateriella övervärden för år ett (B=2,062) samt goodwill för år 

två (B=-0,384). I Bilaga 3 presenteras resultatet för den beroende variabeln Rt, där variabeln 

goodwill ger effekt för år ett (B=-0,692; p<0,1) samt år två (B=-0,409; p<0,05). Den oberoende 

variabeln goodwill visar en negativ effekt på lönsamheten för båda de beroende variablerna.  

 

När variablerna delades in efter investerarnas värdering ökade förklaringsgraden för de båda 

lönsamhetsmåtten för vartdera året, vilket medför att Hypotes 3 kan styrkas. 

4.2.4 MULTIKOLLINEARITET 

 
Tabell 8. Multikollinearitet 

Multikollinariet 
  GW ECP_LL Imm. ÖV Mat.ÖV 
GW 1       
ECP_LL -0,053 1     
Imm. ÖV 0,047 0,262 1   
Mat. ÖV 0,614 0,057 0,033 1 
          
  GW ECP_LP Imm. ÖV Mat.ÖV 
GW 1       
ECP_LP 0,083 1     
Imm. ÖV 0,161 -0,040 1   
Mat. ÖV 0,297 -0,058 0,227 1 
Not: Alla variabler är genom totala tillgångar 

 

Tabell 8 visar huruvida de oberoende variablerna i studiens regressionsanalyser korrelerar med 

varandra. Korrelationsmatrisen visar att det inte föreligger någon multikollinearitet mellan de 

oberoende variablerna då de inte överstiger Djurfeldt, Larsson & Stjärnhagens, (2010) 

generella gränsmått om 0,8–0,9. 

 

VIF-testet presenterade värden som varierar mellan 1,002–1,243. VIF-testet tyder inte heller 

på att multikollinaritet anses föreligga då det kritiska värdet för multikollinearitet är 2,5 

(Djurfeldt, Larsson & Stjärnhagen, 2010).  
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5. ANALYS 
I följande avsnitt analyseras de empiriska resultaten utifrån de teorier samt tidigare forskning 

som presenterats i den teoretiska referensramen. Första delen i avsnittet berör företagen- samt 

investerarnas värdering av rörelseförvärv. Avslutningsvis analyseras förvärvens effekt på 

lönsamhet.  

5.1 FÖRVÄRVAD GOODWILL OCH INVESTERARNAS VÄRDERING 
Positiv goodwill redovisas i 119 st. av de observerade rörelseförvärven samtidigt som 

investerarna endast värderade 81 st. av dessa positivt, som en förväntad ekonomisk vinst. 

Investerare värderar därmed 60% av rörelseförvärven positivt vilket motsvarar fördelningen 

presenterat av Yehuda, Vincent & Lys (2017). Yehuda, Vincent & Lys (2017) förklarar att 

företag ofta erkänner goodwill trots att det inte är säkert att det leder till framtida ekonomiska 

fördelar.  

  

Johnson & Petrone (1998) diskuterade tidigt problematiken huruvida goodwill bör ses som en 

tillgång; om den uppfyller kriterierna hos normgivare för vad en tillgång är, om den är mätbar, 

relevant och tillförlitlig samt vad den faktiskt består av. Efter införandet av IFRS 3 och SFAS 

141 ses goodwill som en tillgång i regelverken som årligen ska prövas för nedskrivningsbehov. 

I SFAS 141 står det explicit att goodwill inte ska bestå av en överbetalning vilket kan anses 

svårbedömt när goodwill enligt regelverken ska ses som en residual. Det kan jämföras med det 

synsätt Johnson & Petrone (1998) beskriver som Top-down, där goodwill benämns som en 

”restpost”. Meeks, Meeks & Amel-Zadeh (2016) beskriver goodwill som den premie man 

betalar, vilken ska ge upphov till synergier. Litar man på att förvärvad goodwill ska leda till 

framtida synergier bör dessa även uppfattas som framtida ekonomiska fördelar av investerarna, 

vilket studiens resultat till stor del tyder på det inte gör. Med detta i åtanke förblir goodwill en 

problematisk post vilken kan förklara skillnaderna i värdering.  

  

Studien jämförde investerarnas värdering av rörelseförvärvet samt företagets värdering vid 

förvärvsdagen. Där företagets bedömning är formad av privat information om rörelseförvärvet, 

som vidare kan vara påverkat av subjektiva värderingar eller innefatta ledningens incitament i 

olika former (Ramana & Watts 2012; Meeks, Meeks & Amel-Zadeh 2016). Tidigare studier på 

kapitalmarknaden har visat att många rörelseförvärv genererar i en försämring av prestation i 

form av aktieavkastning (Firth 1979; Limmack 1991; Agrawal, Jaffe & Mandelker 1992; 
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Gregory 1997). Det kan vara en förklaring till att investerarna har en mer negativ inställning 

till förvärven än företagen. Det syns i studiens resultat som i enlighet med Yehuda, Vincent & 

Lys (2017) finner ett svagt men negativt samband mellan förvärvad goodwill och investerarnas 

värdering vid förväntad ekonomisk förlust.  

 

Till skillnad från Yehuda, Vincent & Lys (2017), som fann en positiv korrelation mellan 

investerarnas värdering vid förväntad ekonomisk vinst och goodwill, fann studien inget 

samband mellan dessa variabler. Vidare fann studien inte heller ett samband mellan goodwill 

och investerarnas värdering som helhet. Resultatet visar att storleken på goodwill inte har ett 

linjärt förhållande till investerarnas värdering. De skilda synerna på värdering av 

rörelseförvärvet kan kopplas till agentteorin då det kan föreligga en informationsasymmetri 

mellan aktieägare samt företagets ledning. En oenighet mellan företagsledningen och 

investerare kan förklaras av skilda mål samt nyttomaximering av egenintresse (Jensen & 

Meckling 1976; Eisenhardt 1989). 

 

Sahut, Boulerne & Teulon (2011) presenterade i deras resultat att identifierade immateriella 

tillgångar har en större förklaringsgrad på aktiekursen än goodwill. Immateriella övervärdens 

korrelation till investerarnas värdering jämfördes inte vidare i denna studie. Istället adderades 

alla övervärden med goodwill för att fånga upp hela investerarnas värdering av rörelseförvärvet 

samt undersöka om det genererade i ett starkare samband. Det ledde varken till starkare 

samband eller signifikans därmed kan Sahut, Boulerne & Teulon (2011) resultat inte styrkas i 

studien.  

5.2 FÖRVÄRVENS EFFEKT PÅ LÖNSAMHET 
Tidigare forskning är tvetydig på huruvida rörelseförvärv som helhet ger positiv, ingen eller en 

negativ effekt på lönsamhet (Ravenscraft & Scherer 1987; Healy, Palepu & Ruback 1992; 

Sharma & Ho 2002). Dessa studier har på olika sätt utvärderat lönsamheten med varierande 

mått och metoder för jämförelse. Denna studie valde att fokusera på att undersöka effekten som 

komponenter av rörelseförvärvet ger på lönsamheten och sedan inkorporera den 

marknadsmässiga synen i den redovisningsmässiga.  

 

I resultatet presenteras att immateriella övervärden och goodwill är de komponenter av 

rörelseförvärvet som påverkar lönsamheten i form av EBITDA. Studien fann att immateriella 
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övervärden har en positiv effekt på lönsamhet medan Su & Wells (2015) däremot inte fann 

något samband mellan dessa variabler. Skillnaderna i resultaten kan förklaras genom att Su & 

Wells (2015) säger att företag gärna identifierar mycket immateriella tillgångar som senare 

osannolikt kommer generera framtida ekonomisk lönsamhet. I denna studie har det inte 

identifierats mycket immateriella tillgångar (ca 16% av köpeskillingen; figur 2 s.22), istället är 

goodwill den dominerande posten vid rörelseförvärven (ca 50%). Andelen immateriella 

tillgångar vid rörelseförvärv stämmer överens med andelen Gauffin, Hagström & Nilssons 

(2017) presenterar i sin studie, vilket kan tyda på att det är generellt för den svenska marknaden.  

 

Resultaten visar att goodwill har en negativ påverkan på lönsamhet för båda lönsamhetsmåtten 

år ett. Sahut, Boulerne & Teulon (2011) lyfter fram att företag med mycket goodwill genererar 

högre räntabilitet på totalt kapital än företag utan goodwill. Deras resultat styrks ej i denna 

studie då goodwill istället har en negativ effekt på lönsamheten.  

 

När investerarnas värdering vägdes in kunde variablernas effekt på lönsamheten förklaras om 

än bättre. I enlighet med Yehuda, Vincent & Lys (2017) får goodwill en negativ effekt på 

lönsamhet vid förväntad ekonomisk förlust. Efter inkorporeringen blir goodwill signifikant för 

båda åren samt för båda lönsamhetsmåtten vilket tyder på att investerarnas värdering bidrar till 

en bättre förklaring av lönsamheten. Yehuda, Vincent & Lys (2017) förklarar att en negativ 

värdering av investerarna tyder på att de anser att en överbetalning har skett. Med detta i åtanke 

kan goodwill bestå i både synergier samt en överbetalning. Studiens resultat, gällande att 

goodwill ger en negativ effekt på lönsamhet, tyder på att den består i en överbetalning. 

Immateriella tillgångar får istället en positiv effekt på lönsamhetsmåttet EBITDA för år ett, 

även vid förväntad ekonomisk förlust. En eventuell förklaring kan vara att den är kopplad till 

en underliggande tillgång samt att investerare inte verkar ta någon större hänsyn till andelen 

immateriella tillgångar som identifieras vid rörelseförvärv i studien. 

 

Förväntad ekonomisk vinst genererar inte i lika tydliga orsakssamband. Studien finner att 

immateriella övervärden ger en positiv effekt för EBITDA år ett medan materiella övervärden 

ger en positiv effekt vid lönsamhetsmåttet Rt. Yehuda, Vincent & Lys (2017) förklarar att de 

synergier som betalats för vid förväntad ekonomisk vinst bör representera en tillgång, där 

goodwill bör representera den normala lönsamheten och investerarnas värdering bör 

representera den abnormala lönsamheten. Su & Wells (2015) samt Yehuda, Vincent & Lys 

(2017) fann att goodwill är positivt associerad med den framtida lönsamheten. Studiens resultat 
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kan inte styrka detta men resultatet tyder på att det kan finnas en positiv association mellan 

goodwill och lönsamheten för år två. Det kan dock inte konstateras då variabeln ej är statistiskt 

säkerställd.  

 

Resultaten mellan lönsamhetsmåtten i studien skiljer sig åt. Lönsamhetsmåttet EBITDA 

genererade i fler signifikanta variabler än måttet Rt. Det kan förklaras i att måttet Rt inkluderar 

eventuella av- och nedskrivningar, där bland annat på goodwill och övervärden. Su & Wells 

(2015) menar att EBITDA som lönsamhetsmått utesluter eventuella “mekaniska” kopplingar 

till redovisning av goodwill och immateriella tillgångar som annars skulle påverka resultatet, 

vilket kan ligga som förklaring även i denna studie. Sharma & Ho (2002) menar att 

företagskombinationens prestation ur ett redovisningsperspektiv kan utvärderas genom 

resultat- och/eller kassaflödesmått, där EBITDA kan ses som kassaflödesmått. Sharma & Ho 

(2002) fann även att kassaflödesmått generellt ger ett “positivare” resultat av förvärvet som 

helhet än de resultatbaserade vilket är i enlighet med denna studies resultat. En ytterligare 

förklaring till att Rt fick färre signifikanta variabler kommer från Healy, Palepu & Ruback 

(1992) vilka säger att finansieringsmetoden för förvärvet ger effekt på lönsamhetsmåttet i form 

av Rt. Finansieras förvärvet med ett lån kan det generera i en lägre lönsamhet för måttet Rt än 

ett företag som finansierats med eget kapital. Sharma & Ho (2002) bestrider detta och anser att 

val av finansieringsmetod inte ger signifikant effekt på måttet Rt.  
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6. SLUTSATS 
I detta avsnitt presenteras först en sammanställning av de hypoteser studien prövat och sedan 

slutsatserna baserat på studiens forskningsfrågor.  

6.1 SAMMANFATTNING EMPIRISKA RESULTAT 
Tabell 9. Sammanställning hypoteser 

Hypotes    Ställning 
Hypotes 1 Det föreligger ett samband mellan företagens redovisade goodwill och  Accepterad 
  investerarnas värdering av rörelseförvärvet   
      
Hypotes 2 Lönsamheten påverkas av någon av de oberoende variablerna: goodwill,  Accepterad 
  immateriella - och materiella övervärden   
      
Hypotes 3 De oberoende variablernas effekt på lönsamheten förklaras bättre utifrån   Accepterad 
  investerarnas värdering av rörelseförvärvet   

 

6.2 SLUTSATS UTIFRÅN STUDIENS FORSKNINGSFRÅGOR 
 

o Finns det ett samband mellan företagens redovisade goodwill och investerarnas 

värdering av ett rörelseförvärv? 

 

Utifrån studiens teoretiska grund och de statistiska tester som utförts kan slutsatsen dras att det 

finns ett svagt negativt samband mellan företagens redovisade goodwill och investerarnas 

värdering i form av förväntad ekonomisk förlust. Detta svaga negativa samband identifierades 

vid Spearmans korrelationstest vilket indikerar på att sambandet inte är av linjär karaktär. Inget 

samband identifierades mellan förvärvad goodwill och investerarnas värdering som helhet eller 

i form av förväntad ekonomisk vinst. 

 

o Påverkas den framtida lönsamheten, i form av EBITDA och räntabilitet på totalt kapital, 

av ett rörelseförvärvs komponenter?  

 

Den framtida lönsamheten påverkas negativt av komponenten goodwill för de båda 

lönsamhetsmåtten där sambandet är statistiskt signifikant säkerställt för år ett. För immateriella 

övervärden kan en positiv påverkan utläsas vilket är statistisk säkerställd för lönsamhetsmåttet 

EBITDA. För materiella övervärden finns inga statistiskt säkerställda resultat. 
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o Kan den marknadsmässiga synen, i form av investerarnas värdering, användas för att 

förklara komponenternas effekt på lönsamhet? 

 

Att inkorporera den marknadsmässiga synen i regressionsanalysen gav en högre 

förklaringsförmåga för lönsamheten vid förväntad ekonomisk förlust.  Därför dras slutsatsen 

att investerarnas värdering vid förväntad ekonomisk förlust kan användas för att bättre förklara 

komponenternas effekt på lönsamhet. Gällande investerarnas värdering vid förväntad 

ekonomisk vinst kan ingen bättre förklaringsförmåga utläsas. 
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7. AVSLUTANDE DISKUSSION 
I avsnittet diskuteras studiens begränsningar och författarnas fria reflektioner kring arbete och 

resultat. Avsnittet avslutas med framtida forskning och rekommendationer inom området. 

  

Vi är medvetna om att när investerarnas värdering inkorporerades i den redovisningsbaserade 

ledde det till en tvetydighet i resultat. Vi fann ett starkare samband vid förväntad ekonomisk 

förlust dock hjälpte detta inte till att förklara förväntad ekonomisk vinst bättre. Att 

investerarnas värdering inte är linjär med företagens värdering kan påverka att de andra 

variablerna inte fick särskilt hög signifikans. En anledning till att investerarnas värdering låg 

långt ifrån företagens värdering kan bero på valet av metod för att mäta den. En eventmetodik 

med abnormal avkastning där investerarnas värdering vid eventet jämförs med ett 

estimeringsfönster skulle kunna ge en tydligare bild på investerarnas faktiska värdering vid 

rörelseförvärvet. Valet av ett långt eventfönster samt rå avkastning inspirerat av Yehuda, 

Vincent & Lys (2017) valdes därför det ansågs ligga närmare företagets värdering och på så 

vis ge en mer rättvisande bild vid jämförelse mellan dessa.  

 

I denna studie antogs en semi-stark marknad för att investerarna skulle ha offentligt tillgänglig 

information samt reagera på den. Vore marknaden helt effektiv skulle studien tappat sitt syfte 

då aktiekursen skulle speglat all tillgänglig information. Teorin kan självklart kritiseras då det 

kan ses som en konstlad och förenklad bild av hur marknaden egentligen ser ut. Teorin utgår 

ifrån att investerare är rationella där de tar in informationen de får och baserar sina beslut på 

denna och följaktligen värderar tillgångar rationellt. Detta behöver nödvändigtvis inte 

återspeglas i verkligheten. Hade vi inte antagit att marknaden var semi-stark hade studien inte 

kunnat inkorporera den marknadsmässiga synen eller vidare gjort jämförelser mellan dessa.  

 

Redovisning går allt mer från den traditionella redovisningen där den ses som ett historiskt 

dokument mot värderelevans. I och med de standarderna som gäller idag antas beslutsfattare 

på företag ha större kunskap om den marknad de befinner sig på samt kunna göra korrekta 

värderingar till verkligt värde. Det blir än mer komplext om man befinner sig på en icke aktiv 

marknad. När normgivare går allt mer åt värderelevant redovisning kan redovisningen antas 

klättra närmare kapitalmarknadens värderingar. Det i sin tur bör leda till att investerarnas samt 

företagens värderingar skulle ligga allt närmare varandra än de gjort tidigare. Vid 

förvärvsredovisning inkorporeras marknadsmässiga värden in i redovisningen i och med att 



 

35 
 

företag som förvärvas ska värderas till verkligt värde på förvärvsdagen. Att vi då hittar så stora 

skillnader mellan värderingarna trots att redovisningen ska innefatta verkliga värden gör att 

komplexiteten består; varje observation innefattar subjektiva värderingar och kvalificerade 

gissningar som vi vidare inte har kunnat komma åt.  

7.1 FÖRSLAG TILL FRAMTIDA FORSKNING 

För att bekräfta studiens empiriska resultat kan studien utföras på nytt i andra länder, som följer 

IASB, för att se om det går att generalisera på en större population.  

 

Studien undersökte investerarnas värdering med en specifik eventmetodik inspirerad av 

Yehuda, Vincent & Lys (2017). Ett alternativ vore att utföra studien som helhet men att 

undersöka investerarnas värdering genom en eventstudiemetodik likt den MacKinley (1997) 

presenterar. Att använda abnormal avkastning, istället för rå avkastning, skulle eliminera 

normala svängningar i aktiekursen och på så vis ge ett mer avskalat svar på hur investerare 

reagerar kring rörelseförvärvet. 

 

Slutligen anser vi att en kvalitativ studie skulle kunna appliceras på flera områden inom 

denna studie. Detta för att utvidga resultateten och bidra till en djupare förståelse. Exempel 

kan vara att mer ingående studera rörelseförvärv för att se om det finns komponenter som 

investerare reagerar på utöver de som denna studien berört. Avslutningsvis skulle en 

fallstudie kunna utföras för att närmare följa förvärvad goodwill och vidare se 

konsekvenserna av den över en längre tidsperiod. 
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APPENDIX 

BILAGA 1 
Regressionsanalys Rt 

Regressionsanalys beroende variabel Rt, N=132   
Variabel B Std.avv βeta t Sig.   
ÅR 1             
GW -0,318 0,142 -0,213 -2,233 0,027 ** 
Imm. ÖV 0,302 0,583 0,050 0,517 0,606 Exkluderad 
Mat. ÖV 9,343 8,103 0,101 1,153 0,251 Exkluderad 
R=0,214   R2=0,046   Justerad R2=0,023 
              
ÅR 2             
GW -0,012 0,187 -0,006 -0,065 0,948 Exkluderad 
Imm. ÖV -0,676 0,766 -0,086 -0,883 0,379 Exkluderad 
Mat. ÖV 11,319 10,641 0,095 1,064 0,289 Exkluderad 
R=0,118   R2=0,014   Justerad R2=-0,009     
*,**,*** Signifikant vid 0.10, 0.05, 0.01      
Not: Alla variabler är genom totala tillgångar     

BILAGA 2 
Regressionsanalys Rt vid förväntad ekonomisk vinst 

Regressionsanalys beroende variabel Rt, N=81   
Variabel B Std.avv βeta t Sig.   
ÅR 1             
GW -0,176 0,123 -0,166 -1,433 0,156 Exkluderad 
Imm. ÖV -0,259 0,504 -0,060 -0,515 0,608 Exkluderad 
Mat. ÖV 12,701 6,334 0,227 2,006 0,048 ** 
R=0,265   R2=0,070   Justerad R2=0,034 
              
ÅR 2             
GW 0,133 0,278 0,056 0,477 0,635 Exkluderad 
Imm. ÖV -1,277 1,141 -0,134 -1,119 0,266 Exkluderad 
Mat. ÖV 16,001 14,337 0,129 1,116 0,268 Exkluderad 
R=0,167   R2=0,028   Justerad R2=-0,010     
*,**,*** Signifikant vid 0.10, 0.05, 0.01  
Not: Alla variabler är genom totala tillgångar 

  



 

 
 

BILAGA 3 
Regressionsanalys Rt vid förväntad ekonomisk förlust 

Regressionsanalys beroende variabel Rt, N=51   
Variabel B Std.avv βeta t Sig.   
ÅR 1             
GW -0,692 0,345 -0,356 -2,007 0,051 * 
Imm. ÖV 1,775 1,415 0,222 1,254 0,216 Exkluderad 
Mat. ÖV -2,049 26,341 -0,011 -0,078 0,938 Exkluderad 
R=0,282   R2=0,079   Justerad R2=0,021 
              
ÅR 2             
GW -0,409 0,178 -0,403 -2,301 0,026 ** 
Imm. ÖV 0,912 0,729 0,219 1,251 0,217 Exkluderad 
Mat. ÖV -2,734 13,566 -0,028 -0,202 0,841 Exkluderad 
R=0,321 R2=0,103   Justerad R2=0,046 
*,**,*** Signifikant vid 0.10, 0.05, 0.01  
Not: Alla variabler är genom totala tillgångar 

 


