
  

 

 

 

 

Goodwillnedskrivningars 

värderelevans 

– Bevis från Sverige 

 
 

Södertörns högskola | Institutionen för samhällsvetenskaper 

Kandidatuppsats 15 hp | Redovisning | Vår-terminen 2013 

Programmet för Entreprenörskap, innovation & marknad 

 

Av: Robert Helméus Nyman & Patrik Wiklund 

Handledare: Jurek Millak 
 



2 

 

Sammanfattning 

 

I januari 2005 implementerades nya standarder genom IFRS 3 och SFAS 142 vilka ändrade 

förutsättningarna för hur goodwill ska redovisas och hanteras. En av de största skillnaderna från tidigare 

standards är att goodwill ska testas genom årliga nedskrivningsprövningar istället för att skrivas av 

enligt plan. Ett syfte med införandet av årliga nedskrivningsprövningar av goodwill var att öka 

informationsinnehållet till investerare eftersom årliga avskrivningar inte har ansetts värderelevant. 

 

Med data från den svenska marknaden undersöker denna studie detta syfte. Är goodwillnedskrivningar 

på den svenska marknaden värderelevant? Studien har också som syfte att jämföra dessa resultat med 

resultat som har bevisats på den brittiska marknaden. Denna studie har en deduktiv ansats och en 

kvantitativ forskningsmetod för att svara på frågeställningen. I studien har 435 företag listade på Nasdaq 

OMX Stockholm undersökts under redovisningsåren 2009, 2010 & 2011. I studien har ett 

marknadsassociationstest tillämpats med hjälp av en multipel regressionsanalys. Resultatet från denna 

studie kan inte styrka att syftet med ändringarna i och med IFRS 3 har uppnåtts på den svenska 

marknaden. Till skillnad från tidigare studier som gjorts i USA, Kanada och Storbritannien visar de 

empiriska resultaten på ett ickesignifikant samband, vilket innebär att goodwillnedskrivningar inte kan 

bevisas vara inkorporerad i investerares bedömning av ett företags marknadsvärde på den svenska 

marknaden. En av orsakerna till att bevis för värderelevansen kan hittas på andra marknader och inte på 

den svenska marknaden, kan förklaras i de internationella skillnader som finns i den finansiella 

rapporteringen.  

 

Storbritannien präglas av en stark kapitalmarknad där det finansiella rapporteringssystemet måste kunna 

tillhandahålla relevant och tillförlitlig information om företags prestation och bedömning av framtida 

kassaflöden för att hjälpa investerare att ta finansiella beslut. Sverige präglas däremot av ett mer 

kreditbaserat system där det prioriterade målet med den finansiella rapporteringen är att skydda 

kreditgivarna. Ett kreditbaserat system är därför mer beroende av försiktiga och pålitliga beräkningar av 

utdelningsbar och skattepliktig vinst. Det går också att argumentera för att nedskrivningsprövning av 

goodwill avgörs av ett flertal faktorer och inte bara av försämrade ekonomiska prestationer. Eftersom en 

omprövning av goodwill kan bero på faktorer som inte har med den ekonomiska prestationen att göra 

bör information om bokföringsmåttet goodwill hanteras med försiktighet när man försöker väga in 

denna information vid mätning av ekonomiska prestationer. Huruvida företagsledningen väljer att 

genomföra nedskrivningsprövningen av goodwill kan också påverka värderelevansen hos 

nedskrivningar av goodwill.  

 

Denna studie bidrar till diskuren om värderelevans hos nedskrivningar av goodwill genom att visa på 

resultat som stödjer argumenten för att införandet av årliga nedskrivningsprövningar av goodwill inte är 

värderelevant. Studien lämnar förslag till vidare forskning att undersöka anledningar till varför 

värderelevansen hos goodwillnedskrivningar inte kan bevisas på den svenska aktiemarknaden. 
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Förkortningar & fastställande av centrala begrepp 

 

IFRS International Financial Reporting Standards – Redovisningsregelverket som omfattar    

 IAS och IFRS standarderna.  

 

SFAS Statement of Financial Accounting Standards – Redovisningsstandarder utgivna av FASB 

 

SFAS 142 Riktlinjer för redovisning av goodwill & immateriella tillgångar 

 

IFRS 3 Riktlinjer & regler för redovisning av rörelseförvärv 

 

Värderelevans 

Det finns ett flertal tolkningar av begreppet värderelevans som berörs i litteraturen se bl.a. Easton et al. 

(1992), Harris et al. (1994), Francis & Schipper (1999) och Holthausen & Watts (2000). Även begreppet 

"information content" har används i tidigare forskning för att beskriva samma sak som värderelevans 

(Beaver 1968; Ball & Brown 1968). Det föreligger således inte någon entydig allmänt accepterad 

definition av begreppet värderelevans.  

 

I denna studie definieras värderelevans i enlighet med Francis & Schipper (1999) och Holthausen & 

Watts (2000) tolkning av begreppet. Enligt ovanstående studier kan begreppet värderelevans anses 

liktydigt med att det föreligger en statistisk association mellan redovisningsmått och noterade 

börskurser. 

 

Ovanstående tolkning av begreppet är tätt förankrad med vad Skogsvik (2002) benämner som den 

normativa innebörden av begreppet värderelevans som innebär att information är värderelevant om det 

kan användas för att bestämma värdet på aktier och bör därmed beaktas i rådande börskurs. Ett 

redovisningsmått kan således anses vara värderelevant om det förmedlar information som är 

inkorporerad i företags marknadsvärdering. 

 

Goodwill 

Goodwill är en redovisningspost som kan uppstå vid företagsförvärv och aktiveras då i 

koncernredovisningen. Om anskaffningsvärdet vid förvärvstillfället överstiger det verkliga värdet av den 

förvärvade enhetens nettotillgångar kommer goodwill att redovisas. Goodwill kan således beskrivas som 

skillnaden mellan priset på förvärvat företag och värdet på dess identifierade tillgångar (Lander & 

Reinstein 2003).  

 

Ur ett ekonomiskt perspektiv är goodwill överskottet på ett företags nettotillgångar, vilket är lika med 

det diskonterade nuvärdet av en investering vilket också är detsamma som nuvärdet av framtida 

ekonomiska vinster (Ellis 2001). Den goodwill som uppstår vid ett företagsförvärv kan således ses som 

antingen en komponent som står för att man betalar extra för att erhålla resurser utöver identifierade 

nettotillgångar eller som att förvärvaren betalar för förväntningar om framtida vinster som förvärvet kan 

förväntas ge (Johnsson & Petrone 1998). 
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Informationseffektivitet 

 

Eftersom ett redovisningsmått kan anses vara värderelevant om det förmedlar information som är 

inkorporerad i företags marknadsvärdering blir mängden och innehållet i den information som speglas i 

aktiepriset av central betydelse vid undersökning av värderelevans hos ett visst redovisningsmått 

(Skogsvik 2002). Informationseffektivitet kan beskrivas som ett mått för att tolka hur mycket och vilken 

information som kan utläsas via aktiepriser på en marknad.  

 

En aktiemarknad kan anses var informationseffektiv om börskursen återspeglar pristrender, publicerad 

information och insiderinformation samt att prisanpassningar till ny information sker omedelbart (Fama 

1970). En informationseffektiv marknad definieras således av att aktiepriser reflekterar all relevant 

aktieprisinformation vilket innebär att alla priser är fullständigt korrekt satta. I denna studie kommer ett 

antagande göras om graden av informationseffektivitet på den undersökta aktiemarknaden, vilket 

utvecklas närmre under rubriken 2.2 “Den effektiva marknadshypotesen”. 
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1. Inledning 

 

En av redovisningens viktigaste intressegrupper är nuvarande och potentiella aktieägare (Foster 1986, se 

Skogsvik 2002). Den externa redovisningen bör därför syfta till att ge information som är användbar för 

denna grupp intressenter. Befintliga och potentiella aktieägare använder sig av redovisningsinformation 

för att kunna bedöma olika företags värde och ta ställning till olika ekonomiska beslut. Ett av 

redovisningens primära syften kan därmed anses vara att reducera informationsklyftor mellan ett företag 

och dess intressenter (Skogsvik 2002).   

 

Den externa redovisningen består av olika redovisningsmått som används av investerare för att utläsa 

företags ekonomiska position. Den information som redovisningsmått förmedlar anses vara användbar 

för befintliga och potentiella aktieägare om redovisningsmåttet är inkorporerat i företags 

marknadsvärde. Om ett redovisningsmått är inkorporerat i företags marknadsvärde och det föreligger en 

statistisk association mellan redovisningsmåttet och noterade börskurser benämns redovisningsmåttet 

som värderelevant (Francis & Schipper 1999; Holthausen & Watts 2000). 

 

Ett flertal utländska studier har undersökt värderelevansen hos redovisningsmått och empiriska samband 

mellan olika redovisningsmått och ett företags marknadsvärde har behandlats och bevisats (Ball & 

Brown 1968; McKibben 1972; Holthausen & Larcer 1992;  Kothari & Zimmerman 1995; Collins et al. 

1999; Aboody et al. 2004). Även på den svenska marknaden har undersökningar gjorts som indikerar att 

redovisningsmått som eget kapital och resultatmått är värderelevanta (Forsgårdh & Hertzen 1975;  

Runsten 1998; Hamberg et al. 2011).  

 

Redovisningsdata består av historiska händelser och beskriver konsekvenser av tidigare handlingar 

samtidigt som ett företags marknadsvärde generellt kan påstås bestämmas av förväntade framtida 

utdelningar (Ellis 2001; Skogsvik 2002). Detta lyfter fram diskussion om redovisningsmåtts 

värderelevans då det inte är självklart att alla redovisningsmått avspeglas i marknadsvärdet. 

 

Om pristrender, insiderinformation och publicerad information speglas i marknadsvärdet skulle det vara 

svårt att hitta felaktigt prissatta aktier, vilket också skulle innebära att aktiemarknaden är 

informationseffektiv (Fama 1965; Fama 1970). Många studier har dock visat att aktiemarknaderna inte 

är helt informationseffektiva (se, Landsman & Ohlson 1990; Hand 1990; Holthausen & Larcker 1992; 

Abarnell & Bushee 1998; Pitroski 2000). Dessa frågor kring marknadens informationseffektivitet och 

investerares agerande skapar ett intresse i att undersöka hur väl redovisningsmått egentligen avspeglas i 

marknadsvärdet för ett företag. Även om värderelevansen hos flertalet redovisningsmått är väl kartlagt 

av tidigare studier så är marknaden i ständig förändring och implementeringen av nya standarder för hur 

den externa redovisningen ska utföras kan ha stor påverkan på värderelevansen hos ett redovisningsmått. 

Det är därför möjligt och högst troligt att ett redovisningsmåtts värderelevans avgörs av hur standarder 

är utformade och hur olika redovisningsmått får värderas. 

 

Ett av de mest kontroversiella redovisningsmåtten som diskuterats de senaste decennierna är goodwill 

och hur minskningen av goodwillpostens värde ska hanteras. Diskussionen om värderelevansen hos 

redovisningsposten  goodwill lyfter fram problematiken som berör huruvida investerare anser att ett 
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begrepp som är tvetydigt definierat kan anses som värderelevant eller ej ur ett investerarperspektiv. 

Tidigare studier har ifrågasatt om goodwill är värderelevant ur ett investerarperspektiv, exempelvis 

finner Bugeja et al. (2006) att aktuella nyaktiverade goodwillposter är värderelevanta samtidigt som 

äldre goodwillposter inte kan anses som värderelevanta. Det generella antagandet är dock att goodwill 

används av investerare för beslutsfattande och är bevisat värderelevant (Jennings et al. 1996; Godfrey& 

Koh 2001). 

 

Eftersom en övervägande del av forskningen om goodwill medger en generell konsensus att goodwill 

som redovisningspost är värderelevant finns det ett intresse i att undersöka hur de standards som finns 

för värdering av goodwill påverkar värderelevansen hos värdeförändringar av goodwillposten. Även om 

man i enlighet med tidigare studier antar att goodwill som post är värderelevant finns det ett intresse i att 

undersöka om själva värderingen av goodwill tas i beaktande i investerares beslutsfattande. 

Implementeringen av nya standards för hur värdering av redovisningsposter ska ske ger således 

utrymme för att undersöka konsekvenserna av de regleringar och möjligheter som givits. 

 

Vid införandet av IFRS 3 år 2005 förbjöds företag att göra planenliga avskrivningar av goodwill, istället 

ska nu en nedskrivningsprövning av goodwill göras minst en gång per år eller oftare om externa eller 

interna förändringar indikerar att en nedskrivning anses vara nödvändig. En anledning till införandet av 

årliga nedskrivningsprövningar av goodwill istället för planenliga avskrivningar är bl.a. att avskrivning 

enligt plan av goodwill inte ansetts ge värderelevant information om företagens framtida utveckling, 

utan snarare inneburit ett brus i tolkningen av bolagens framtida lönsamhet (Jennings et al. 2001). Det 

uttalade syftet med införandet av årliga nedskrivningsprövningar kan tolkas som ett försök till att öka 

informationsinnehållet hos värdeförändringar av goodwill vilket medför att denna post bättre reflekterar 

det verkliga underliggande ekonomiska värdet av goodwillposten. 

 

Kritiker till införandet av årliga nedskrivningsprövningar av goodwill menar dock att det finns 

inneboende fel i värderingsmodellen avseende det verkliga värdet av goodwill (Herz et al. 2001; 

Feldman 2002). En del av kritikerna menar också att nedskrivningsbesluten grundar sig på subjektiv 

tolkning och bedömning av framtida kassaflöden vilket ökar risken för manipulation, vilket också 

innebär att den information som presenteras då blir mer missvisande (King 2002; Schultze 2005; Carlin 

& Finch 2009; Schultze & Weiler 2010; AbuGhazaleh et al. 2012). Tidigare studier lämnar ett stort 

utrymme för diskussion om värderelevansen hos goodwill. Eftersom goodwill är en väsentlig post i 

många koncernredovisningar finns det ett intresse att undersöka hur pass värderelevant 

värdeförändringar av goodwillposten faktiskt är. 
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1.1 Bakgrund 

Diskursen om värderelevansen hos goodwill berör delvis hur pass verklig och tillförlitligt den 

information som nedskrivningen förmedlar, men också hur väl en värdeförändring av goodwill speglas i 

marknadsvärdet (Lapointe-Antunes et al 2009; AbuGhazaleh et al 2012). Om nedskrivning av goodwill 

är värderelevant betyder det att en nedskrivning av goodwill är ett pålitligt mått som visar på en verklig 

värdeminskning av goodwill och som då också avspeglas i marknadsvärdet. 

 

Den tidigare forskningen som bedrivits i syfte att undersöka värderelevansen hos värdeförändringar av 

goodwill är främst utförda på den brittiska, kanadensiska och amerikanska aktiemarknaden (se, Henning 

et al 2000; Godfrey & Koh 2001; Moehrle et al 2001; Jennings et al. 2001; Bens & Heltzer 2004; 

Schultze 2005; Damash et al. 2009; Lapointe-Antunes et al 2009; Schultze & Weiler 2010; 

AbuGhazaleh et al 2012). En stor del av diskursen behandlar huruvida nedskrivningar till följd av årliga 

omprövningar av goodwill är mer värderelevant än årliga avskrivningar av goodwill. Det har gjorts 

studier som visar på att årliga avskrivningar av goodwill kan vara värderelvant, dock under 

förutsättningen att avskrivningsperioden är relativt kort (Ojala 2007). Ett flertal studier finner resultat 

som indikerar på att goodwillavskrivningar innehåller ytterst lite värderelevant information (Henning et 

al. 2000; Moehrle et al 2001; Jennings et al. 2001).  

 

Tidigare forskning ger således incitament till att undersöka om nedskrivningsprövning av goodwill 

faktiskt ger mer värderelevant information än vad avskrivningar av goodwill tidigare gjort. Studier av 

Jennings et al. (1996), Henning et al. (2000), Godfrey & Koh (2001), Chen et al. (2004), Zang (2008), 

Lapointe-Antunes et al. (2009), , Li et al. (2011), AbuGhazaleh et al. (2012)  har behandlat ovanstående 

problematik, dock har en av begränsningarna varit antalet år som har varit möjliga att studera då kravet 

på årliga nedskrivningsprövningar av goodwill fortfarande är relativt nytt. Ovanstående studier har 

funnit resultat som visar att informationsinnehållet hos rapporterad goodwill är värderelevant. 

 

Ett flertal av ovanstående studier visar också att nedskrivningar av goodwill är värderelevant (Zang 

2008; Lapointe-Antunes et al 2009; Li et al 2011; AbuGhazaleh et al. 2012). Exempelvis påvisar 

AbuGhazaleh et al (2012) att det föreligger en signifikant negativ association mellan rapporterad 

goodwillnedskrivning och företagets marknadsvärde på den brittiska marknaden, vilket indikerar att 

nedskrivningar av goodwill är värderelevant. Det föreligger således en rad studier som har avgränsat sig 

till och berört ovanstående diskurs. Dock finner vi att det finns ett tomrum att fylla då få empiriska 

resultat om värderelevansen hos nedskrivningar av goodwill går att finna på den svenska marknaden.  

 

Det är således intressant att undersöka värderelevansen av goodwillnedskrivningar på den svenska 

aktiemarknaden efter införandet av IFRS 3. Detta ger en möjlighet att bidra till forskningen om 

redovisningsmåtts värderelevans på svenska aktiemarknader. Samtidigt ges en möjlighet att jämföra 

resultaten på den svenska marknaden med resultat som tidigare forskning har funnit på utländska 

marknader. 
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1.2 Syfte 

Syftet med studien är att undersöka om det föreligger ett statistiskt signifikant samband mellan 

goodwillnedskrivningar och företags marknadsvärde på den svenska aktiemarknaden.  

 

Delsyfte 

Ett delsyfte med studien är att undersöka om det finns internationella skillnader i värderelevansen av 

goodwillnedskrivningar genom att jämföra resultatet med resultat som erhållits från en studie utförd på 

den brittiska marknaden. 

1.3 Frågeställning 

Är goodwillnedskrivningar på den svenska marknaden ett värderelevant redovisningsmått? 

1.4 Avgränsningar 

Denna studie kommer enbart undersöka värderelevansen hos nedskrivningar av goodwill på den svenska 

aktiemarknaden efter införandet av IFRS 3.  

 

Studien kommer enbart undersöka om det föreligger en statistisk association mellan nedskrivning av 

goodwill och marknadsvärdet. I studien görs ett antagande om den svenska aktiemarknadens 

informationseffektivitet. En undersökning av informationseffektiviteten för att stödja antagandet 

kommer ej att utföras. 
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2. Teori 

Inledningsvis beskrivs den effektiva marknadshypotesen vilket följs av motivering till varför och på vilka 

grunder ett antagande om informationseffektiviteten på den svenska aktiemarknaden görs. Vidare 

beskrivs teorier som kan användas för att förstå internationella skillnader i olika redovisningssystem. 

Avslutningsvis följer en redogörelse av tidigare forskning som i likhet med denna studie har undersökt 

värderelevansen hos värdeförändringar av goodwillposten. 

 

2.2 Den effektiva marknadshypotesen 

För studier som genomför ett marknadsassociationstest för att undersöka värderelevansen hos ett 

redovisningsmått krävs ett antagande om att aktiemarknaden som undersöks är informationseffektiv i 

minst halvstark form (Skogsvik 2002). Anledningen till att ett antagande om informationseffektivitet 

måste göras beror på att informationseffektivitet är en förutsättning för att kunna bevisa ett 

redovisningsmåtts värderelevans (Francis & Schipper 1999; Holthausen & Watts 2000).  

 

På en aktiemarknad som är fullständigt informationseffektiv speglas all redovisningsinformation i 

aktiepriset. För att utföra ett test om hur väl ett visst redovisningsmått speglas i aktiepriset krävs således 

ett antagande om att marknaden faktiskt tar del av den information som ges av olika redovisningsmått. 

Om aktiemarknaden som undersöks inte är informationseffektiv så speglas heller inte redovisningsmått i 

aktiepriser, vilket innebär att värderelevansen hos ett redovisningsmått är meningslöst att undersöka.  

 

Den effektiva marknadshypotesen beskrivs av Fama (1965; Fama  1970) och behandlar problematiken 

kring hur informationseffektiv en marknad kan anses vara. Teorin kan användas för att ge ett perspektiv 

på vilken och hur mycket information som speglas i aktiepriset på en marknad. Enligt den effektiva 

marknadshypotesen kan en investerare inte erhålla övernormal avkastning genom att använda sig av 

sådan information som redan finns tillgänglig på marknaden eftersom informationen redan speglas i 

aktiepriset. Det grundläggande antagandet inom ovanstående teoribildning är att ju högre grad 

informationseffektivitet desto mer information speglas i aktiepriset. Vilket medför att ju mer 

informationseffektiv en marknad är desto mindre möjlighet finns det för investerare att erhålla 

övernormal avkastning på grund av att de har information som kan användas för att prognostisera 

aktiepriser.  

 

Enligt den effektiva marknadshypotesen görs en uppdelning där olika marknader kan kategoriseras på 

tre olika sätt beroende på graden av informationseffektivitet. Hur en marknad kategoriseras avgörs av 

hur mycket information som finns tillgänglig och vilken information som avspeglas i aktiepriset på 

respektive marknad (Fama 1965; Fama 1970). Nedan följer en kort beskrivning av Famas uppdelning av 

aktiemarknaders kategorisering baserad på deras informationseffektivitet.  

 

1. Enligt den första kategorin som benämns ”svaga marknader” är antagandet att information om 

tidigare aktiepriser och trender är den enda information som speglas i aktiemarknadens priser. På 

svaga marknader ger således all relevant information förutom historiska pristrender en möjlighet 

till att göra övernormala vinster.  
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2. För kategori två, ”halvstark marknad”, görs antagandet att information om tidigare aktiepriser 

och publicerad information i form av redovisning finns tillgänglig och speglas i aktiepriset. På 

halvstarka marknader kan en investerare inte göra övernormala vinster baserat på pristrender 

eller redovisningsmått. 

3. Enligt kategori tre, ”starka marknader” finns all relevant information tillgänglig på marknaden 

och speglas i marknadens aktiepriser. På starka marknader speglas pristrender, 

insiderinformation och publicerad information i aktiepriset. Detta ger enligt teorin inga 

möjligheter att göra övernormala vinster på starka marknader eftersom all information, i samma 

ögonblick, finns tillgänglig för samtliga aktörer och är direkt inkluderat i det aktuella 

marknadsvärdet. 

 

2.2.1 Marknadens informationseffektivitet 

Tidigare studier av Fama (1970), Jensen (1978) och Ou & Penman (1989) indikerar att de flesta 

aktiemarknader generellt kan antas vara informationseffektiva i halvstark form. Senare forskning har 

dock ifrågasatt om huruvida marknader faktiskt kan anses vara informationseffektiva eller ej. Det har 

gjorts ett flertal studier som indikerar på att aktiemarknader inte är informationseffektiva i den grad som 

tidigare forskning förutsatt (se, Landsman & Ohlson 1990; Hand 1990; Holthausen & Larcker 1992; 

Abarnell & Bushee 1998; Pitroski 2000). Eftersom graden av informationseffektivitet på olika 

marknader är en pågående forskningsfråga och inte helt fastställd föreligger det att studier som 

Lapointe-Antunes et al (2009) och AbuGhazaleh et al. (2012) har gjort antaganden om aktiemarknaden 

som undersökts.  Problematiken för studier som utförs på den svenska marknaden avviker dock från 

tidigare studier som har använts sig av likvärdiga metoder på utländska marknader i det hänseendet att 

det föreligger färre studier som har behandlat informationseffektiviteten på den svenska marknaden än 

de utländska marknaderna.  

 

Lapointe-Antunes et al (2009) och AbuGhazaleh et al. (2012) har således en starkare grund till sina 

outtalade antaganden om marknadens informationseffektivitet. Det föreligger få empiriska studier som 

indikerar på att den svenska marknaden är informationseffektiv. Resultaten från studier som Skogsvik 

(2008) och Skogsvik & Skogsvik (2010) ger dock ett visst utrymme för tolkningar och antaganden om 

huruvida det föreligger informationseffektivitet på den svenska aktiemarknaden. 

2.2.2 Motivering till antagande om halvstark informationseffektivitet 

Ett antagande om att den svenska aktiemarknaden är informationseffektiv i halvstark form ger de 

förutsättningar som krävs för att utföra ett associationstest i syfte att undersöka värderelevansen hos 

nedskrivningar av goodwill. Om den svenska aktiemarknaden antas var informationseffektiv i halvstark 

form innebär det att marknaden bör spegla värdeförändringar hos redovisningsmått som bl.a. goodwill i 

aktiepriset. 

 

Eftersom tidigare studier inte har kunnat bevisa att den svenska aktiemarknaden är informationseffektiv 

i halvstark form kan endast ett antagande göras om hur informationseffektiv den svenska 

aktiemarknaden verkligen är. Det råder en medvetenhet om att ett antagande som beskrivs ovan kan 

ifrågasättas. Ur ett snävt perspektiv kan investerare inte erhålla övernormala vinster utifrån 

redovisningsinformation om den svenska marknaden är informationseffektiv i halvstark form (Fama 
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1965). Exempelvis finner Skogsvik (2008) resultat som indikerar på att det går använda sig av 

redovisningsmått för att erhålla övernormal avkastning på den svenska aktiemarknaden. Dock för 

Skogsvik (2008) en diskussion om huruvida en viss grad av övervinster är en indikation på 

marknadsineffektivitet eller om det snarare är en kompensation för risk (Greig 1992; Holthausen & 

Larcker 1992; Stober 1992). Vidare argumenterar Skogsvik (2008) för att tillfälliga övervinster inte 

behöver utesluta att marknaden är informationseffektiv. En senare studie av Skogsvik & Skogsvik 

(2010) visar på resultat som indikerar att felprissättningarna har minskat på den svenska aktiemarknaden 

och att de mellan åren 1995 - 2003 är näst intill obefintliga. Resultaten från ovanstående studie indikerar 

att felprissättningar kan vara mer hypotetiska än vad de är bevis för marknadsineffektivitet. Detta 

medför att vi kan göra ett antagande om den svenska marknaden som informationseffektiv i halvstark 

form efter år 1995. 

2.3 Internationella skillnader i finansiell rapportering 

I jämförelsen av goodwillnedskrivningars värderelevans på olika aktiemarknader är det viktigt att ta 

hänsyn till de internationella skillnader som finns i den finansiella rapporteringen. Den finansiella 

rapporteringen påverkas av hur stark koppling redovisningen har till beskattning och påverkas också av 

faktorer som traditioner och tolkningar av principer och normer (Nobes 1998). Ett mål med IFRS är att 

harmonisera den finansiella rapporteringen för att minska dessa skillnader. Nobes (2013) kommer dock 

fram till att dessa skillnader fortfarande finns kvar och att de nationella profiler som tidigare har 

kartlagts fortfarande är giltiga. Trots införandet av IFRS så kan länder fortfarande kategoriseras i samma 

grupper som de kategoriserades i för decennier sedan innan införandet av IFRS (Nobes 2013).   

 

Nobes (1998; 2013) särskiljer framförallt på två olika typer av redovisningssystem. Det första systemet 

beskrivs som ett system där företag till största del vänder sig till kapitalmarknaden och investerare för 

att tillförskaffa kapital, detta system benämns som ett kapitalbaserat system. Detta system är vanligast i 

de anglosaxiska länderna och Storbritannien lyfts av fram som ett exempel på ett land med ett starkt 

kapitalbaserat system. Det rådande synsättet i de anglosaxiska länderna är att redovisningen ska ge en 

rättvisande bild av företagen (Smith 2006). System som betjänar kapitalmarknaden är mer beroende av 

att kunna tillhandahålla relevant information om företagens prestation och bedömning av framtida 

kassaflöden för att hjälpa investerare ta finansiella beslut (Nobes 1998). 

 

Det andra förekommande systemet är vad Nobes (1998) benämner för ett kreditbaserat system vilket 

ofta kopplas till de kontinentaleuropeiska länderna. I ett kreditbaserat system är företagen ofta mer 

beroende av banker då det är bankerna som är de huvudsakliga kreditgivarna. I ett kreditbaserat system 

har investerare svårare att påverka sina innehav och har istället ett mer långsiktigt perspektiv (Nobes 

1998). Då det huvudsakliga syftet med den finansiella rapporteringen i kreditbaserade system är att 

skydda kreditgivarna så är också kreditbaserade system mer beroende av noggranna och pålitliga 

kalkyleringar av utdelningsbar och skattepliktig vinst (Nobes 1998).  
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2.4 Tidigare forskning 

En av anledningarna till att forskning har bedrivits om värderelevans och redovisningsmått är att det 

finns ett intresse för aktieägare att undersöka vilken information som speglas i aktiepriset för att kunna 

fatta lönsamma investeringsbeslut. Det har sedan 1960-talet gjorts studier som syftar till att undersöka 

förmågan hos redovisningsmått att ge indikationer om aktievärdet. Senare studier bekräftar att det 

föreligger empiriska samband mellan redovisningsmått och framtida aktieavkastningar (McKibben 

1972; Holthausen & Larcer 1992). 

 

Sambandet mellan eget kapital och andra redovisningsmått har även undersökts av (Runsten 1998; 

Collins et al. 1999). Ett flertal studier har undersökt värderelevansen hos olika resultatmått (se, Ball & 

Brown 1968; Forsgårdh & Herzen 1975; Kothari & Zimmerman 1995; Aboody et al. 2004). Studier som 

har undersökt värderelevansen på den svenska marknaden indikerar att ytterligare forskning bör göras 

om hur införandet av IFRS 3 har inverkat på värderelevansen hos bl.a. goodwillpostens värdeförändring 

(Hamberg et al. 2011). Värderelevansen hos goodwill bekräftas av tidigare studier som undersöker 

värderelevansen i förändringarna av ett företags totala immateriella tillgångar (Godfrey & Koh 2001). 

Resultaten av Godfrey& Koh (2001) ligger i linje med Jennings et al. (1996) som finner att 

goodwillvärdet har en positiv association med marknadsvärdet på eget kapital och att goodwill kan 

anses vara en viktig komponent i mätmodeller som används för att förklara ett företags värde. 

2.4.1 Värderelevans hos årliga avskrivningar av goodwill 

Vid införandet av IFRS 3 och SFAS 142 förbjöds årliga planavskrivningar av goodwill och ersattes med 

krav på årlig nedskrivningsprövning av goodwill. Utvidgningen av SFAS 142 förändrade redovisningen 

av goodwill avsevärt. Enligt SFAS 142 ska goodwill nu fördelas till minsta kassagenererande enhet med 

hjälp av tekniker för att beräkna diskonterade kassaflöden. I synnerhet upphäver SFAS 142 

goodwillavskrivningar och kräver uppskattningar av verkligt värde för goodwill som är beroende av 

ledningens subjektiva bedömningar. Problematiken grundar sig således i om införandet av IFRS 3 har 

bidragit till ökad värderelevans hos nedvärderingar av goodwill. Tidigare forskning har funnit empiriska 

bevis för att planenlig avskrivning av goodwill inte ger värderelevant information (Henning et al. 2000; 

Moehrle et al. 2001; Jennings et al. 2001;).  

 

Moehrle et al. (2001) undersöker informationsinnehållet av ett företags resultat exklusive avskrivningar 

jämfört med informationsinnehållet som andra prestationsmått förmedlar. De finner att avskrivningar av 

goodwill innehåller ytterst lite värderelevant information och stödjer därmed införandet av årliga 

nedskrivningsprövningar av goodwill. I likhet med ovanstående studie finner även Jennings et al. (2001) 

att avskrivningar av goodwill inte är värderelevant utan istället tillför ett brus som gör det svårare för 

investerare att förutspå framtida lönsamhet. Även Henning et al. (2000) argumenterar för att planenliga 

avskrivningar ger en missvisande bild av värdeminskningar som är kopplade till goodwillposten.  

 

Det finns dock studier som föreslår att planenliga avskrivningar av goodwill kan förmedla värderelevant 

information (Ojala 2007). Dock fann man att avskrivningar av goodwill endast kan anses vara 

värderelevant under förutsättningen att det föreligger en relativt kort avskrivningsperiod. Resultaten av 

ovanstående studier har således gett en grund till att undersöka värderelevansen av 
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goodwillnedskrivningar efter att kravet på årliga nedskrivningsprövningar ersatte årliga avskrivningar av 

goodwill.  

2.4.2 Värderelevans hos nedskrivningar av goodwill 

Eftersom värderelevansen hos planenliga avskrivningar har ansetts låg, har forskningen bland annat 

syftat till att undersöka om nedskrivningsprövning av goodwill ger mer värderelevant information. 

Studier som har utförts på den amerikanska marknaden indicerar att värderelevansen hos goodwill har 

ökat sedan införandet av årliga nedskrivningsprövningar av goodwillposten införts (Chen et al 2004). 

Dock finns det forskning som argumenterar för att tillförlitligheten hos värdeförändringar i 

goodwillposten fortfarande är låg efter införandet av årliga nedskrivningsprövningar. Vissa kritiker 

menar att det verkliga värdet av goodwill blir missvisande på grund av inneboende fel i 

värderingsmodellerna av goodwill (Herz et al 2001; Feldman 2002). Flera studier finner dock att det 

finns en signifikant negativ association mellan goodwillnedskrivningar och marknadsvärdet vilket 

antyder att nedskrivningar av goodwill är värderelevant (Zang 2008; Lapointe-Antunes et al 2009; Li et 

al. 2011; AbuGhazaleh et al. 2012). 

 

Resultaten från ett flertal tidigare studier tyder på att nedskrivningar av goodwill är mer värderelevant 

än avskrivningar av goodwill. Dock har studier gjorts som finner resultat i motsats till ovanstående 

slutsatser och argumenterar för att införandet av årliga nedskrivningsprövningar av goodwill inte bidrar 

till ökad värderelevans (Benz & Heltzer 2004). Även King (2002) menar att nedskrivningar är 

slumpmässiga och svagt förankrade till verkliga värdeminskningar vilket indikerar att värderelevansen 

och tillförlitligheten hos goodwillnedskrivningar är låg.  

 

Damash et al. (2009) undersöker tillförlitligheten och värderelevansen hos goodwill och hävdar att 

informationen som redovisad goodwill förmedlar är värderelevant men inte tillförlitlig. Hur pass 

tillförlitligt nedskrivningar av goodwill kan anses vara avgörs i detta hänseende främst av vilka 

incitament företagsledningen har att handla opportunistiskt och göra subjektiva bedömningar av 

goodwill för att styra marknadsvärde (Lapointe-Antunes et al. 2009; Carlin & Finch 2009). Exempelvis 

finner Lapointe-Antunes et al. (2009) att det finns incitament för företag att både underskatta och 

överskatta nedskrivningen av goodwill vid omprövning. Forskningen inom området är tvetydig då 

associationstest har bekräftat värderelevansen på en statistisk signifikant nivå men det råder ingen 

generell konsensus om tillförlitlighet eller värderelevansen hos goodwillnedskrivningar.  

 

Forskningen har ifrågasatt hur nedskrivningsprövningar görs och om de faktiskt speglar den verkliga 

värdeförändringen. Exempelvis undersöker Schultze (2005) värderelevansen hos omprövning av 

goodwill och kommer fram till att nedskrivningsprövningen avgörs av ett flertal faktorer och inte bara 

av försämrade ekonomiska prestationer. Detta ger argument för att värderelevansen hos 

goodwillnedskrivningar kan ifrågasättas. Eftersom en nedskrivningsprövning av goodwill kan bero på 

faktorer som inte har med den ekonomiska prestationen att göra bör information om bokföringsmåttet 

goodwill hanteras med försiktighet när man försöker väga in denna information vid mätning av 

ekonomiska prestationer (Schultze 2005). 

 

Detta ligger i linje med Carlin & Finch (2009) studie som argumenterar för att värdeförändringar i 

goodwill inte reflekterar det verkliga värdet på goodwillposten eftersom nedskrivningar kan vara 
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baserade på ledningens opportunistiska beteende. Dock finns det studier som indikerar att ledningens 

opportunistiska beteende inte behöver utesluta att nedskrivningar av goodwill är värderelevant. 

Exempelvis undersöker Schultze & Weiler (2010) hur redovisningsinformation som samlats in som 

underlag för nedskrivningsprövning av goodwill kan användas för interna kontrollsyften. De finner att 

redovisningsmåttet goodwill är värderelevant eftersom information om goodwill kan användas för att 

designa ett system som mäter ett företags prestationer och ger relevant information om både 

värdeskapande och eventuellt framtida realisationsvärde. 
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3. Metod 

I kapitlet beskrivs studiens angreppssätt för att svara på frågeställningen. Först beskrivs den 

forskningsmetod som tillämpas. Under ”Insamling av data och sampel” beskrivs urvalsprocessen och 

de avgränsningar som gjorts. Därefter beskrivs den modell som har tillämpats för att undersöka 

goodwillnedskrivningars värderelevans samt hur modellen har bearbetats. 

 
 

Tidigare studier som har undersökt marknadseffekten av goodwillnedskrivningar har primärt använt sig 

av två olika typer av metoder för att uttala sig om nedskrivningars värderelevans (AbuGhazaleh et al. 

2012). Den första typen av empiriskt test som regelbundet använts i tidigare studier är 

informationseffektivitetstest. Denna metod undersöker relationen mellan annonseringen av en 

nedskrivning och marknadsreaktionen en kort tid efter annonseringsdatumet (Meyer 1987; Francis et al. 

1996; Elliot & Shaw 1998; Zang 2008 och Li et al. 2011).  Den andra metoden som ofta använts är 

associationstest (se, Chen et al. 2008; Lapointe-Antunes 2009; AbuGhazaleh et al. 2012). Med denna 

metod undersöker man istället sambandet mellan nedskrivningsvärdet och marknadsvärdet under en 

längre period. Den sistnämnda ansatsen kräver antaganden om aktiemarknadens informationseffektivitet 

med avseende på den informationsmängd som studerats för att kunna dra slutsatser om 

redovisningsmåttets värderelevans. För att möjliggöra uttalanden om värderelevans genom ett 

associationstest görs ett antagande om att den svenska marknaden är informationseffektiv i halvstark 

form. Motivering och beskrivning av ovanstående antagande går att utläsa under rubrik 2.2 “Den 

effektiva marknadshypotesen”. Forskningsmetoden som tillämpats i studien är kvantitativ med en 

deduktiv ansats. Studien kommer utföras i linje med AbuGhazaleh et al. (2012) studie som har 

undersökt värderelevansen av goodwillnedskrivningar i Storbritannien. Den modell som används 

i enlighet med ovanstående studie för att utföra marknadsassosiationstestet presenteras under rubrik 3.2. 

3.1 Insamling av data och sampel 

I tabell 1 kan urvalsprocessen utläsas. Undersökningen utgår från företag som är publicerade på Nasdaq 

OMX Stockholm. Observationerna hämtas från redovisningsåren 2009-2011 vilket resulterar i 435 

företag (1305 observationer). Från dessa observationer har 186 observationer relaterade till den 

finansiella marknaden sorterats bort. Detta har gjorts med hjälp av Orbis kategoriseringssystem där 

företag under kategorin "industrial companies" har valts ut. Detta har gjorts då finansiella institutioner 

inte alltid följer samma rapporteringsprocesser som industriella företag och är mer reglerade vilket gör 

att de inte tenderar att matcha andra företags rapporteringsprocesser. Som förutsättning för att ingå i 

undersökningen ska företagen ha ett positivt redovisat värde på goodwill under minst ett av de 

observerade åren. Detta resulterade i att 495 observationer uteslutits då nedskrivningsprövning inte 

utförts för de år då goodwill inte redovisats. Ytterligare 171 observationer har sedan sorterats bort för 

företag som inte redovisat i enlighet med IFRS och där data har saknats eller varit otillräcklig för att 

ingå i analysen. Detta har resulterat i ett slutgiltigt sampel innefattande 453 observationer av företag 

med nedskrivningsprövningar av goodwill, som in sin tur består av 64 stycken observerade 

goodwillnedskrivningar och 389 observationer där goodwillnedskrivningar inte har gjorts.  
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Tabell 1 Urvalsprocess   

                                                     Antal obeservationer 

Företag listade på Nasdaq OMX Stockholm (435 företag) för 

redovisningsåren 2009, 2010 & 2011 1305 

(-) Observationer som inte är relaterade till  

    industriella företag  -186 

(-) Observationer som inte innefattar ett positivt redovisat 

     Goodwillvärde under minst ett av åren -495 

(-) Observationer med otillräcklig data eller som inte redovisar 

i enlighet med IFRS -171 

Slutgiltigt sampel  453 

Utförd Goodwillnedskrivning 64 (14,13%) 

Ej utförd goodwillnedskrivning 389 (85,87%) 

3.2 Modell & variabler 

För att undersöka värderelevansen på nedskrivningar av goodwill på den svenska marknaden används i 

denna studie ett marknadsassociationstest med hjälp av en modell som tidigare applicerats av 

AbuGhazaleh et al. (2012) som undersökt värderelevansen av goodwillnedskrivningar på den brittiska 

marknaden. Modellen bygger på en värderingsmodell som anger företagets marknadsvärde som en 

funktion av det redovisade värdet på eget kapital och redovisat resultat före skatt. Modellen bygger 

ursprungligen på en redovisningsbaserad värderingsmodell som formulerats av Ohlson (1995). I studien 

används följande modell för att beräkna värderelevansen av goodwillnedskrivningar med hjälp av en 

multivariat minstakvadrat regressionsanalys: 

 

MV = BFEKi + RFSi + BFGWi + GWNSi + α 

Specificering av variablerna:  

 

MV - Marknadsvärdet på företaget i slutet av de år nedskrivningsprövningen av goodwill utförts. 

 

BFEK - Det bokförda värdet på eget kapital i slutet av de år nedskrivningsprövningen av goodwill 

utförts minus det redovisade värdet på goodwill i slutet av året. 

 

RFS - Företagets resultat innan skatt i slutet av det år som nedskrivningen realiseras, plus den 

rapporterade nedskrivningsförlusten. 

 

BFGW- Företagets redovisade goodwill i slutet av de år nedskrivningsprövningen av goodwill utförts 

plus den rapporterade nedskrivningsförlusten. 

 

GWNS - Företagets redovisade nedskrivning av goodwill avspeglat som ett positivt värde.  

 

α - Övriga oberoende variabler 

 

Samtliga variabler är dividerade med antal utstående aktier i slutet av varje redovisningsår. I linje med 

tidigare studier förväntar vi oss ett signifikant samband mellan marknadsvärdet och BFEK, RFS & 
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BFGW. Om ett signifikant negativt samband kan bevisas mellan goodwill nedskrivningar och 

marknadsvärdet är goodwillnedskrivningar värderelevant på den svenska marknaden. Bokfört eget 

kapital, resultat före skatt och bokförd goodwill används som kontrollvariabler i regressionsanalysen 

eftersom det föreligger bevis i tidigare studier att dessa redovisningsmått är värderelevanta. 

3.3 Utförande 

I linje med tidigare studier är utgångspunkten att redovisat eget kapital per aktie och resultat före skatt 

per aktie är positivt relaterat till priset per aktie (Lapointe-Antunes et al. 2009; AbuGhazaleh et al. 

2012). Goodwillnedskrivningar har för avsikt att avspegla en reduktion i värdet av framtida kassaflöden 

vilket medför en förväntning om att resultaten från studien visar på ett negativt samband mellan 

goodwillnedskrivningar per aktie och marknadsvärdet. Om detta samband kan bevisas med hjälp av 

regressionsanalysen är värderelevansen för goodwillnedskrivningar på den svenska marknaden bevisad. 

För att nå ett resultat som tydligast speglar värderelevansen av goodwillnedskrivningar inkluderas 

observationer där både goodwillnedskrivningar har utförts och undvikits. Detta sker i linje med 

AbuGhazaleh et al. (2012) undersökning vilket hanterar den kritik som Ramanna (2008) lyfter fram mot 

tidigare studier som har undersökt värderelevansen hos goodwillnedskrivningar och som endast 

inkluderat observerade goodwillnedskrivningar i sin analys. Ramanna (2008) argumenterar för att 

inkludering av både goodwillnedskrivningar och icke goodwillnedskrivningar bättre undersöker 

värderelevansen. Innan den multivariata regressionsanalysen utförs också en bivariata regressionsanalys 

för att undersöka det bivariata samband som finns mellan goodwillnedskrivningar och marknadsvärdet, 

detta för att få en indikation på vilka resultat som kan förväntas av den multivariata regressionsanalysen 

och för att få en bild av goodwillnedskrivningars förklaringsgrad på marknadsvärdet. 

3.4 Hantering av data 

Alla data hämtade för variablerna MV, BFEK, RFS & BFGW är hämtade från databasen Orbis. Den 

data som har samlats in och använts i studien har kontrollerats och säkerhetsställts genom avstämning av 

avvikande värden med företagens årsredovisningar. Företag med bristfällig information har också 

sorterats bort ur undersökningens sampel. Data för variabeln GWNS har manuellt extraherats från 

företagens årsredovisningar.  
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4. Empiri 

4.1 Deskriptiv statistik 

I tabell 2 visas den deskriptiva statistiken för de variabler som har använts i den multivariata 

regressionsanalysen. Alla värden är presenterade som kronor per aktie.  

 

Tabell 2 Deskriptiv statistik 

Variabel* Medelvärde Standard avvikelse N 

MV 59,15 61,31 453 

BFEK 16,21 21,15 453 

RFS 5,01 8,23 453 

BFGW 14,72 18,04 453 

GWNS 0,16 0,80 453 

*Variabel definitioner 

MV Marknadsvärdet på företaget i slutet av de år då nedskrivningsprövningen av goodwill utförts. 

BFEK Det bokförda värdet på eget kapital i slutet av de år då nedskrivningsprövningen av goodwill utförts minus det 

redovisade värdet på goodwill i slutet av året. 

RFS Företagets resultat innan skatt i slutet av det år som nedskrivningen realiseras, plus den rapporterade 

nedskrivningsförlusten. 

BFGW Företagets redovisade goodwill i slutet av de år då nedskrivningsprövningen av goodwill utförts plus den 

rapporterade nedskrivningsförlusten. 

GWNS Företagets redovisade nedskrivning av goodwill, avspeglat som ett positivt värde. 

 

Tabellen visar att medelvärdet på marknadsvärdet för de observerade företagen är 59,15 kr och 

medelvärdet för det bokförda egna kapitalet, efter korrigering av den redovisade goodwillen, är 16,12 kr 

per aktie. Medelvärdet för resultat innan skatt korrigerat med värdet på goodwillnedskrivningen är 5,01 

kr per aktie. Medelvärdet för redovisad goodwill efter korrigering av goodwillnedskrivning är 14,71 kr 

och medelvärdet för goodwillnedskrivningarna är 0,16 kr per aktie för de 453 observationerna 
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4.2 Korrelationsanalys 

Tabell 3 visar en bivariat korrelationsanalys av variablerna som används i regressionsanalysen. 

Analysen visar som förväntat att variablerna BFEK, RFS & BFGW har en positiv, signifikant 

korrelation med marknadsvärdet. Korrelationsanalysen visar också att en svag negativ, signifikant 

korrelation (p=-0,098) existerar mellan goodwillnedskrivningar och marknadsvärdet. Korrelationen 

mellan RFS och MV visar på ett starkt samband (p=0,737). Övriga oberoende variabler visar dock inte 

på någon hög korrelation med varandra vilket indikerar på att multikollinearitet inte bör vara något 

problem. 

 

Tabell 3 Korrelationstabell 

Variabler MV BFEK RIS BFGW GWNS 

Pearson 

Korrelation 

MV 1,000         

BFEK ,442 

   (p=0,000) 1,000       

RIS ,737 

   (p=0,000) 

,363 

  (p=0,000) 1,000     

BFGW ,392 

   (p=0,000) 

-,091 

   (p=0,026) 

,284 

(p=0,000) 1,000   

GWNS -0,098 

   (p=0,019) 

-,074 

(p=0,057) 

-,098 

(p=0,019) 

,048 

(p=0,155) 1,000 
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4.3 Bivariat regression 

Tabell 4 visar en bivariat regressionsanalys mellan variablerna MV och GWNS. Modellen visar på ett 

signifikant negativt samband (p=0,038). Justerat R
2 

visar att goodwillnedskrivningar har ett 

förklaringsvärde på 1 % för marknadsvärdet.  

 

Tabell 4 Bivariat regressionstabell 

R
2
 F Signifikans Konstant b1 

,010 4,345 ,038 60,389 -7,528 
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4.4 Multipel regression 

Tabell 5 visar resultatet från regressionsanalysen som undersöker värderelevansen av 

goodwillnedskrivningar. Analysen visar att modellen är signifikant med ett förklaringsvärde (korrigerat 

R2) på 63,3%. Durbin-Watsons d test visar att autokorrelation mellan de oberoende variablerna inte är 

ett problem vilket den bivariata korrelationsanalysen/multikollinearitet-testet också indikerade. 

Variablerna BFEK, RFS och BFGW visar i linje med tidigare studier ett positivt och signifikant 

samband med marknadsvärdet. Analysen visar också att GWNS har ett negativt och osignifikant 

samband med marknadsvärdet vilket medför att sambandet inte kan styrkas vid granskning av resultatet 

från den multivariata analysen.  

 

Tabell 5 Multipel regressionstabell 

Modell  

Förväntat 

utfall 

Ostandardiserade

koefficienter 

Standardiseradekoefficiente

r 

T Signifikans  B Beta 

(Konstant)  13,554   4,971 ,000 

BFEK + ,742 ,256 8,161 ,000 

RFS + 4,232 ,568 17,373 ,000 

BFGW + ,869 ,256 8,376 ,000 

GWNS - -2,709 -,035 -1,223 ,222 

Modell 

 

R R
2
 Justerad R

2
 

Durbin-

Watson 

  ,797a ,636 ,633 1,783 

 

4.5 Jämförelseanalys 

I tabell 6 visas en jämförelse av de empiriska resultaten av denna studie med resultaten från 

AbuGhazaleh et al. (2012) studie på den brittiska marknaden. Med hjälp av beräkning av 

koefficienternas t-värden så kan vi testa om resultaten av de båda studierna är signifikant lika eller olika. 

Tabell 5 visar att för variablerna GWNS och BFGW är resultaten signifikant lika medan de för 

variablerna BFEK och RFS är signifikant annorlunda.  

 

Tabell 6 Jämförelseanalys 

Variabler 

Regressionskoffecient 

AbuGhazaleh et al. 

(2012) 

Regressionskoffecient 

Helméus-Nyman & 

Wiklund (2013) 

Beräknat 

t-värde 

Signifikans Kommentar 

BFEK 0,742 0,226 5,671 <0.001 Signifikant olika 

RFS 6,172 4,232 7,95 <0.001 Signifikant olika 

BFGW 0,869 0,859 0,096 0,462 Signifikant lika 

GWNS -2,209 -6,256 1,82 0,069 Signifikant lika 
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5. Analys 

Resultaten från den multivariata regressionsanalysen bekräftar förväntningarna för variablerna bokfört 

eget kapital & resultat före skatt i enlighet med tidigare forskning utförd på den Brittiska 

aktiemarknaden. Variablerna har en signifikant positiv association med marknadsvärdet. Goodwill per 

aktie är också positivt signifikant associerad med marknadsvärdet vilket ligger i linje med tidigare 

studier (Jennings et al. 1996; Henning et al. 2000; Godfrey & Koh 2001; Zang 2008; Lapointe-Antunes 

et al. 2009; Li et al. 2011; AbuGhazaleh et al. 2012). Resultaten från denna studie bevisar således att 

eget kapital, resultat före skatt och goodwill är värderelevanta redovisningsmått på den svenska 

aktiemarknaden. Genom den bivariata regressionsanalysen mellan goodwillnedskrivningar och 

marknadsvärdet finner vi ett svagt negativt och signifikant samband. Den multivariata 

regressionsanalysen visar att sambandet mellan goodwillnedskrivningar och marknadsvärdet är negativt 

enligt förväntningarna, dock är sambandet inte signifikant. Värderelevansen hos goodwillnedskrivningar 

på den svenska aktiemarknaden kan därför inte styrkas och avviker därför från de resultat som har 

bevisats i tidigare studier (Zang 2008; Lapointe-Antunes et al 2009; Li et al. 2011; AbuGhazaleh et al. 

2012). 

 

Eftersom resultaten visar att goodwillnedskrivningar på den svenska marknaden inte har ett signifikant 

samband med marknadsvärdet ger denna studie indikationer som ligger i linje med tidigare forskning 

som argumenterar för att goodwillnedskrivningar inte kan anses mer värderelevant än årliga 

avskrivningar (King 2002; Bens & Heltzer 2004). Resultatet antyder därmed att nedskrivningar inte 

speglas i aktiepriset utan istället tillför ett brus i enlighet med de (Jennings et al. 2001) menar att 

avskrivningar av goodwill tidigare gjort. 

 

En av orsakerna till att värderelevansen hos goodwillnedskrivningar inte kan bekräftas på den svenska 

marknaden kan vara att nedskrivningsprövningen avgörs av ett flertal faktorer utöver ekonomisk 

prestation vilket Schultze (2005) tidigare belyst. Hur värderingen av goodwill utförs skiljer sig mellan 

olika företag vilket kan medföra att generella samband är svåra finna. Detta medför att tillförlitligheten 

hos goodwillnedskrivningar kan ifrågasättas. Ytterligare anledningar till att värderelevansen hos 

goodwillnedskrivningar inte kan bekräftas kan vara att goodwillnedskrivningar inte speglar den verkliga 

värdeförändringen på grund av opportunistiskt beteende eller inneboende fel i värderingsmodellerna, 

som tidigare diskuterats av (Herz et al. 2001; Feldman 2002; Carlin & Finch 2009). 

 

Tidigare studier medger att det föreligger ett brett tolkningsutrymme till varför goodwillnedskrivningar 

kan anses värderelevant eller ej. I en jämförelse med resultat från den brittiska marknaden framgår det 

att resultaten för goodwillnedskrivningar och redovisad goodwill är signifikant lika medan de för 

variablerna bokfört eget kapital och resultat före skatt är signifikant annorlunda. En del av förklaringen 

till detta kan finnas i olikheterna som existerar i de redovisningssystem som dominerar i Sverige 

respektive Storbritannien. Storbritannien präglas av en stark kapitalmarknad där det finansiella 

rapporteringssystemet måste kunna tillhandahålla relevant och tillförlitlig information om företags 

prestation och bedömning av framtida kassaflöden för att hjälpa investerare att ta finansiella beslut 

(Nobes 1998; Nobes 2013). Sverige präglas däremot av ett mer kreditbaserat system där det prioriterade 

målet med den finansiella rapporteringen är att skydda kreditgivarna. Ett kreditbaserat system är därför 
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mer beroende av försiktiga och pålitliga beräkningar av utdelningsbar och skattepliktig vinst (Nobes 

1998; Nobes 2013).  

En tolkning kan således göras att det ligger större vikt vid att förmedla värderelavant information till 

investerare via marknadsvärdet på den brittiska aktiemarknaden än vad det gör på den svenska 

aktiemarknaden. 

6. Slutsatser 

En argumentation för införandet av ändringarna i IFRS 3 var att goodwillnedskrivningar skulle öka 

informationsinnehållet hos värdeförändringar av goodwill vilket medför att denna post bättre reflekterar 

det verkliga underliggande ekonomiska värdet av goodwillposten. Resultatet från denna studie kan inte 

styrka att detta mål har uppnåtts på den svenska marknaden. Till skillnad från tidigare studier som gjorts 

i USA, Kanada och Storbritannien visar det empiriska resultat på ett ickesignifikant negativt samband 

mellan goodwillnedskrivningar och marknadsvärde, vilket innebär att goodwillnedskrivningar inte kan 

bevisas vara inkorporerad i investerares bedömning av ett företags marknadsvärde på den svenska 

marknaden. Resultaten bevisar således att redovisningsmåttet goodwillnedskrivningar inte är 

värderelevant på den svenska marknaden. 
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7. Diskussion 

Denna studie påvisar att vissa redovisningsmått ger information som är användbara för investerare på 

den svenska marknaden. Redovisningsmåtten resultat före skatt, eget kapital och goodwill förklarar och 

speglas till viss del i företagens marknadsvärde. Ovanstående redovisningsmått är dock redan väl 

identifierade av tidigare forskning som värderelevanta redovisningsmått. Syftet med denna studie har 

varit att undersöka om nedskrivningar av goodwill är värderelevant på den svenska marknaden. Genom 

att undersöka värderelevansen hos nedskrivningar av goodwill kan indikationer och argument tillföras 

diskursen kring om införandet av IFRS 3 har bidragit till ökad värderelevans avseende 

värdeförändringen av redovisad goodwill. 

 

Resultaten ger belägg som placerar denna studie i linje med forskning som argumenterar för att 

införandet av årliga nedskrivningar istället för årliga avskrivningar inte ökar värderelevansen hos 

värdeförändringar av goodwillposten. Även om studien finner resultat som inte kan bekräfta 

förväntningarna i enlighet med tidigare studier som använt samma metod på andra marknader finner vi 

ett flertal intressanta implikationer. Vid en jämförelse med AbuGhazaleh et al. (2012) studie finner vi att 

sambandet mellan goodwillnedskrivningar och marknadsvärde är mycket lågt i båda studier. Skillnaden 

ligger i att AbuGhazaleh et al (2012) finner ett signifikant negativt samband och resultaten från denna 

studie ger ett ickesignifikant negativt samband mellan goodwillnedskrivningar och marknadsvärde. Det 

föreligger således indikationer som gör att det går att ifrågasätta tidigare studiers uttalanden om 

värderelevans gällande nedskrivningar av goodwill. 

 

Att värderelevansen hos goodwillnedskrivningar inte kan bekräftas på den svenska marknaden kanske 

också är en mer logisk slussats än motsatsen. Eftersom goodwill som redovisningspost är ett 

kontroversiellt ämne där olika uppfattning råder om vad begreppet faktiskt står för. Desto bredare 

tolkningsutrymme det finns vid värdering av goodwill desto svåra borde det vara att finna generella 

samband mellan värdeförändringar i goodwill och andra redovisningsmått. Goodwill är ett svårdefinierat 

begrepp och hur goodwill värderas och redovisas skiljer sig mellan olika företag. Tidigare studier 

indikerar även att det finns inneboende fel i värderingsmodellerna av goodwill. Denna problematik 

skulle vara intressant att undersöka ytterligare för att besvara hur det påverkar värderelevansen hos 

goodwillnedskrivningar. 

 

Vi finner också att om man på ett tillförlitligt sätt ska kunna bevisa olika redovisningsmåtts 

värderelevans krävs en metod som behandlar problematiken från olika håll. Ett associationstest i 

enlighet med denna studie och tidigare forskning kan anses otillräcklig för att finna de resultat som 

besvarar om ett redovisningsmått faktiskt är värderelevant eller ej. Vi finner att uttalanden om 

värderelevans kan stärkas vid användning av metodtriangulering där ett flertal olika metoder och 

modeller används för att få fram ett starkare och mer tillförlitligt resultat. Vi anser att ett prognostest i 

kombination med ett marknadsassociationstest skulle vara lämpligt för att tillföra kunskap kring 

värderelevansen hos redovisningsmått på den svenska marknaden. För vidare forskning föreligger även 

ett intresse att fler studier görs med syfte att undersöka informationseffektiviteten på den svenska 

aktiemarknaden. Om nivån av informationseffektiviteten kan bevisas på den svenska marknaden 

underlättas således studier som i enlighet med denna undersöker värderelevansen hos redovisningsmått 

genom att utföra marknadsassociationstest. 
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Studien har syftat till att undersöka värderelevansen hos goodwillnedskrivningar och diskuterar i termer 

av huruvida värdeförändringar speglas i aktiepriset eller ej. Det vore intressant att utföra studier som 

mer djupgående undersöker anledningar till att det inte föreligger värderelevans hos 

goodwillnedskrivningar på den svenska marknaden. Vad är anledningen till att investerare inte finner 

nedskrivningar av goodwill som ett relevant mått vid investeringsbeslut? Vilka konsekvenser har 

införandet av IFRS 3 bidragit till då syftet om ökad värderelevans inte uppnåtts? Ledningens 

opportunistiska beteende och incitament till att styra värdet på goodwill har undersökts av tidigare 

forskning men väldigt få studier har undersökt den svenska marknaden. Det kan således vara intressant 

att undersöka hur ledningens opportunistiska beteende påverkar värderelevansen hos redovisningsmått 

på den svenska marknaden. 
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