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Förord 

Normen för skrivande av kandidatuppsats på Södertörns högskola innebär att 

uppsatsen helst bör skrivas av två studenter. I vissa fall kan dock undantag göras och 

en student kan tillåtas skriva uppsatsen på egen hand. Inledningsvis påbörjades denna 

uppsats av två studenter – Jack Wang och Firas Korkes. Firas Korkes valde dock att 

lämna uppsatsskrivandet efter att ha bidragit med viss del av den insamlade datan 

(företagen i Large cap samt en tredjedel av företagen i Small cap i denna studie). 

Firas Korkes medverkade även vid utformningen av denna uppsats men uppsatsens 

slutliga form har helt utformats av mig, Jack Wang. De textavsnitt som Firas Korkes 

påbörjade innan lämnandet har även helt omarbetats av mig, Jack Wang.  



 

 

Sammanfattning	  
Studien ämnar undersöka värderelevansen för goodwill-nedskrivningar beträffande 

företag noterade på Stockholmsbörsen. Studien är en återupprepning av en tidigare 

studie utförd på den brittiska marknaden. Goodwill har länge varit ett kontroversiellt 

ämne och reglerna för hur goodwill ska hanteras i redovisningen har tvingats 

genomgå förändringar i och med att IFRS 3 infördes. Företagen som ingår i studien är 

noterade på OMX NASDAQ Large, Mid och Small Cap och undersökningen avser 

åren 2008, 2009, 2010, 2011 och 2012. 

Från årsredovisningar har data gällande eget kapital, resultat innan skatt, goodwill 

samt antal utestående aktier samlats in. I studien används associationstest med hjälp 

av mulitivariat regressionsanalys. Studiens resultat visar att goodwill-nedskrivningar 

har ett svagt negativt insignifikant samband med börsvärdet. Det betyder att ingen 

värderelevans går att finna för goodwill-nedskrivningar avseende företag noterade på 

Stockholmsbörsen. Detta resultat ger stöd åt de analytiker som anser att goodwill-

nedskrivningar behöver ses över.  



 

Förkortning och definitioner av centrala begrepp 
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1.	  Inledning	  
 

För att företag idag ska kunna finansiera sin verksamhet är man beroende av många 

olika intressegrupper. En av de allra viktigaste är nuvarande och potentiella 

aktieinvesterare. Problemet för potentiella aktieinvesterare är dock att det är svårt att 

veta om företaget är lönsamt att investera i eller inte. För att underlätta detta problem 

används ofta företagens redovisning som en fingervisning om huruvida företaget i 

fråga är eller kan komma att bli lönsamt i framtiden. Ett av redovisningens viktigaste 

syfte är just att minska informationsklyftan mellan företagsledningen och dess 

aktieägare. Hur företagen ska hantera sin redovisning har dock ständigt varit en 

pågående förbättringsprocess och nya regler och bestämmelser införs ofta till följd av 

exempelvis ekonomiska krissituationer. Börskraschen i USA 1929 fick som bekant 

stora konsekvenser då väldigt många aktieägares investeringar plötsligt sjönk kraftigt 

i värde eller till och med blev helt värdelösa. Många blev även arbetslösa då företagen 

tvingades i konkurs till följd av börskraschen och konsekvensen blev en stor 

ekonomisk krissituation som även spred sig globalt. Förtroendet för börsen sjönk som 

en sten och folk blev alltmer negativt inställda till aktiesystemet som helhet. I 

dyningarna av börskraschen insåg man sedan att det fanns för lite information om de 

börsnoterade företagen och deras ekonomiska ställning. För att bättre kunna förhindra 

att en liknande situation uppstår igen måste det finnas tydlig information om hur de 

börsnoterade företagens ekonomiska situation och framtidsutsikter ser ut. Den största 

orsaken till att den svenska redovisningen skärptes var dock att finansmannen Ivar 

Kreugers tändsticksimperium kraschade i början på 30-talet, vilket även det orsakade 

stora konsekvenser för hela den svenska ekonomin (Gröjer, 2002). 

 

Efter varje större finanskris har reglerna för redovisning granskats och skärpts i syfte 

att förhindra att liknande händelser återupprepas. I samband med IT-bubblan år 2000 

kunde man till exempel hitta fel i de sätt företagen redovisat goodwill, och reglerna 

för vad som får och inte får läggas in i goodwillposten skärptes därefter. I den så 

kallade Enron-skandalen år 2001 dömdes delar av företagsledningen för Enron till 

fängelse då man uppsåtligen skött företagets redovisning felaktigt. Den 

redovisningsbyrå som godkänt Enrons redovisning och som då var en av världens 

största, Arthur Andersen, gick även den i konkurs då deras licens drogs in till följd av 

detta. Företagsledningen för Arthur Andersen hade dessutom själva inte gjort 
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nedskrivningar av goodwill i avsikt att hålla redovisningsbyråns företagsvärde högt 

(CFO). Förutom att redovisningsinformationen naturligtvis ska vara korrekt är det 

även viktigt att redovisningen ger relevant och värdefull information för att 

aktieinvesterare ska kunna bedöma om det finns ett värde i att placera i ett företags 

aktier (Skogsvik 2002). För att kunna bedöma ett företags nuvarande ekonomiska 

situation har investerare tillgång till olika redovisningsmått som den externa 

redovisningen tillhandahåller. Om redovisningsmåttet är förenat med företagets 

marknadsvärde samt om det finns ett statistiskt samband mellan redovisningsmåttet 

och börskursen är det användbart för investerarna och anses då vara värderelevant 

(McKibben 1972; Holthausen & Larcker 1992; Barth et al. 2001). Vad som är ett 

värderelevant mått är naturligtvis därför av intresse att undersöka och det har också 

inom området värderelevans bedrivits mycket forskning, då främst gällande vad som 

egentligen påverkar en akties värde. År 1968 utförde Ray Ball och Philip Brown en 

studie om värderelevans som visade att det fanns ett samband mellan ett företags 

årsrapport/kvartalsrapport och dess aktiekurs. Sedan dess har fler studier gjorts inom 

området som på olika sätt bidragit med empirisk data gällande sambandet mellan ett 

företags börsvärde och olika redovisningsmått. Ett redovisningsmått som många 

gånger lett till diskussion är goodwill samt hur goodwillposten hanteras i 

redovisningen. Eftersom goodwill i sig är ett svårtolkat begrepp har det ofta 

diskuterats huruvida goodwill kan anses vara värderelevant eller inte. Trots denna 

osäkerhet antas goodwillposten ändå användas när investerare skall fatta 

investeringsbeslut (Godfrey & Koh 2001). 

 

Ett problem gällande goodwill har tidigare uppstått till exempel i samband med 

företagsförvärv. Problemet grundade sig i att det förr fanns två konsolideringsmetoder 

som företagen kunde använda sig av vid ett företagsförvärv. Den ena var 

förvärvsmetoden vilken gav upphov till goodwill för koncernen. Den andra var 

poolningsmetoden som till skillnad från förvärvsmetoden inte gav upphov till någon 

goodwill vid ett företagsförvärv, då poolningsmetoden bortsåg från det finansiella 

värdet vid ett samgående av två företag. Ett annat problem var att i USA valde många 

företag att göra avskrivningar av goodwill på 40 år vilket gjorde att osäkerheten på 

goodwillvärdet ökade. Dessutom är det svårt att bedöma den egentliga livslängden på 

goodwill då det beror på vad goodwill egentligen består av (varumärke, personal, etc). 

Till exempel kan personal med specialkompetens ge företaget en konkurrensfördel 
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som andra företag kan ha svårt att efterlikna. Även jämförbarheten försvåras då två 

likvärdiga företagsförvärv utförts men där det ena använt sig av förvärvsmetoden och 

det andra av poolningsmetoden. Att jämförbarheten försvåras går direkt emot en av 

redovisningens grundpelare om jämförbarhet, vilket självfallet inte är bra. År 1999 

föreslog FASB (Financial Accounting Standards Board) i USA att poolningsmetoden 

bör avskaffas samt att avskrivningstiden bör sänkas från 40 år till 20 år i syfte att 

minska osäkerheten. Detta möttes dock av starkt motstånd från företagen i USA, och 

detta fick FASB att sedan ändra sitt förslag. År 2001 beslutade FASB istället att 

koncerner inte längre skulle göra avskrivningar av goodwill utan skulle nu istället 

göra en nedskrivningsprövning minst en gång per år. Poolningsmetoden försvann 

således. Denna standard kom att benämnas SFAS 142. År 2005 blev denna nya regel 

standard även i Europa när redovisningsstandarden IFRS (International Financial 

Reporting Standards) blev tvingande för alla börsnoterade företag inom EU. Det 

huvudsakliga syftet med IFRS är att förse intressenter med relevant information om 

företagen. Ändringen innebar nu att företagen inte längre fick göra planenliga 

avskrivningar av goodwill utan skulle nu istället göra en nedskrivningsprövning minst 

en gång per år, för att avgöra om goodwill skall skrivas ned eller ej. Beslutet om att gå 

från avskrivningar till nedskrivningsprövning får även stöd från Jennings (2001) 

tidigare studie där det visades att planenliga avskrivningar av goodwill inte gav 

värderelevant information, utan att det snarare uppstod ett ”brus” som försvårade 

bedömningen av framtida avkastning. De årliga nedskrivningsprövningarna har dock 

fått viss kritik då man ansett att nedskrivningsbesluten baseras på bedömningar av 

framtida kassaflöde som inte kan verifieras vilket medför en ökad risk för 

manipulation (King 2002; Schultze 2005; Carlin & Finh 2008; Shultze & Weiler 

2010; AbuGhazaleh et al. 2012). Nedskrivningar av goodwill och immateriella 

tillgångar är ett ständigt återkommande ämne och i en artikel skriven av Gauffin och 

Wallén (2011) uppges det totala värdet av goodwill i svenska företag uppgå till 630 

miljarder kronor, eller 25% av börsens totala egna kapital. Detta värde ökar dessutom 

hela tiden. I vissa företag överstiger goodwill till och med det egna kapitalet. Enligt 

Gauffin och Walléns undersökning skrev svenska företag under perioden 2008-2010 

ned sin goodwill med bara omkring 1% i genomsnitt. Detta kan jämföras med 

amerikanska företag som 2008 skrev ned sin goodwill med i genomsnitt 30% (KPMG 

2008). Gauffin och Wallén menar därför att det finns en risk att svenska företag måste 
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förbereda sig på att göra större nedskrivningar i framtiden. Gauffin och Wallén menar 

även att risken dessutom ökar i tider av osäkerhet. 

Jan Marton (Balans 2009 nr 5) indikerar att IFRS nu tillhandahåller sämre 

information om goodwill-nedskrivningar än innan och att det har inte varit helt 

problemfritt efter att IFRS infördes. Jan Marton menar att det kommer behövas 

ytterligare tid för IFRS att kunna uppfylla sina mål. Rakel Lennartsson (Balans 2011 

nr 2) tycker att företag som följer IFRS behöver öka sin transparens kring goodwill 

och goodwill-nedskrivningar för att bättre kunna tillhandahålla information som är 

relevant för företagen. Lennartsson tar, liksom Gauffin och Wallen, också upp 

problemet med att goodwillposten i vissa företag till och med är större än det egna 

kapitalet och varnar för att om företagen i framtiden blir tvingade att kraftigt skriva 

ned sin goodwill så finns det en stor risk att dessa företag inte har tillräckligt eget 

kapital för att täcka upp detta. En affär som uppmärksammats mycket är den så 

kallade Nuon-affären som Vattenfall AB genomförde år 2009. Vattenfall AB betalade 

9,86 miljarder euro för det holländska energibolaget Nuon, en summa som i 2009 års 

växelkurs motsvarar 103 miljarder kronor. Av denna summa uppges 46,9 miljarder 

kronor, eller cirka 45% av totalpriset bestå av goodwill. År 2013 uppgick Vattenfalls 

nedskrivning av goodwill till 15 miljarder kronor. Denna stora nedskrivning 

påverkade naturligtvis Vattenfalls resultat kraftigt negativt och man visade 2013 en 

förlust på 15 miljarder kronor före skatt, jämfört med 2012 då man visade en vinst på 

18 miljarder kronor före skatt. 

 

Den halvstarka marknaden 

Enligt de värderingsteorier som finns är börsvärdet på en aktie kopplat till framtida 

förväntade utdelningar (Skogsvik 2002). Informationen som finns att tillgå i en 

årsredovisning är dock baserad på händelser som redan inträffat i företaget, samtidigt 

som Fama (1970) hävdar att marknaden kommer att använda tillgänglig information 

för att ge en bild av förväntade framtida avkastningar i syfte att göra en så god 

investering som möjligt. Av den anledningen är självfallet inte all redovisningsdata 

kopplad till priset på företagets aktie och är därför ej heller värderelevant. Fama talar 

om informationseffektivitet och menar att marknaden är informationseffektiv om 

historisk kursutveckling och all tillgänglig information bestämmer börsvärdet (Fama, 

1970). Man kan då benämna marknaden som att vara en halvstark marknad. Många 

andra studier visar dock att marknaden inte är helt informationseffektiv (Holthausen 
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& Larcker 1992). Att marknaden är informationseffektiv har stor betydelse för 

samhället, och om detta antagande inte gjordes skulle aktiemarknaden inte kunna 

fungera effektivt. Många studier, till exempel Ball & Brown (1968), skulle heller inte 

kunna genomföras utan att anta att marknaden är informationseffektiv (Skogsvik 

2002). 

 

1.1	  Problemdiskussion	  	  

Diskussionen kring redovisningsmåttens värderelevans handlar i grund och botten om 

huruvida vissa poster i ett företags externa redovisning har eller inte har ett samband 

med dess börsvärde. Sedan Ball & Browns studie om sambandet mellan företags 

kvartalsrapporter och börskursen på 1960-talet har intresset för redovisningsmåttens 

värderelevans ökat markant. Bland annat har McKibben (1972), Holthausen & 

Larcker (1992) och Aboody et al. (2004) utfört studier i syfte att undersöka detta. 

Innan årliga nedskrivningsprövningar av goodwill infördes gjordes ett antal studier på 

värderelevansen av goodwillavskrivningar. Resultatet av dessa studier antydde att 

goodwillavskrivningens värderelevans gav ytterst lite värderelevant information 

(Jennings et al. 2001; Moehrle et al. 2001). Andra studier som gjorts har visat att 

goodwillavskrivningar är värderelevanta men bara om avskrivningsperioden är 5 år 

eller mindre (Ojala 2007). 

Efter införandet av årliga nedskrivningsprövningar av goodwill har det i USA (Li et 

al., 2011), Kanada (Lapointe-Antunes et al., 2009) och Storbritannien (AbuGhazaleh 

et al., 2012) gjorts studier på goodwill-nedskrivningens värderelevans. Dessa studier 

har visat att goodwill-nedskrivning, till skillnad från avskrivning, är värderelevant. 

Skillnaden mellan dessa studier är att den engelska studien gjordes efter att IFRS blev 

tvingande för alla börsnoterade företag och av detta skäl är den engelska studien 

(AbuGhazaleh et al., 2012) utgångspunkt för denna undersökning. 

Gauffin och Wallén varnar för att det finns vad de kallar, en ”goodwill-bomb” i 

svenska börsnoterade företag som riskerar att mycket större nedskrivningar av 

goodwill kommer att behöva göras i framtiden. Vad det kan innebära att göra stora 

nedskrivningar av goodwill har vi sett i bland annat Nuon-affären. Om fler företag 

måste göra detsamma skulle det kunna ge stora konsekvenser för både företagens 
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egen verksamhet men även för nuvarande och potentiella aktieägare. Således är det av 

intresse att undersöka om goodwill-nedskrivningar är värderelevanta för svenska 

börsnoterade företag efter att IFRS infördes. Den studie av som utfördes i 

Storbritannien (Abu Ghazaleh et al, 2012) och som även står som utgångspunkt för 

denna undersökning, genomfördes efter att IFRS införts och visade att goodwill-

nedskrivningar är värderelevanta. Denna studie ämnar undersöka om samma resultat 

även gäller för den svenska marknaden. Då detta ämne inte är lika utforskat på den 

svenska marknaden skulle denna studie bidra med ökad information och komplettera 

tidigare forskning. 
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1.2	  Frågeställning	  
 
Är goodwill-nedskrivning ett värderelevant redovisningsmått för svenska börsbolag? 

 

1.3	  Syfte	  
 
Denna studies syfte är att granska om det existerar ett statistiskt signifikant samband 

mellan goodwill-nedskrivningar och börsvärde på bolag noterade i OMX NORDIC 

Large Cap, Mid Cap och Small Cap, och därmed komplettera tidigare forskning 

rörande ämnet. 

 

1.4	  Avgränsning	  
 
I denna studie kommer endast värderelevans av goodwill-nedskrivning undersökas för 

bolag noterade på OMX NORDIC Large Cap, Mid Cap och Small Cap. En period på 

fem verksamhetsår (2008-2012) kommer att användas som underlag för 

datainsamlingen. 
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2.	  Teori	  
 

2.1	  Den	  effektiva	  marknadshypotesen	  
 
Ett viktigt antagande inom värderelevansstudier är att marknaden är effektiv. Det 

innebär att man antar att marknaden direkt reagerar på all tillgänglig information 

(Fama et al. 1969). Om antagandet att marknaden är informationseffektiv inte gjordes 

skulle värderelevansstudiers resultat bli irrelevanta. Fama (1970) klassificerade in 

marknadens informationseffektivitet i svag, halvstark och stark. 

 

Informationsffektivitet Information som återspeglas i aktiekursen 

 

Svag marknad 

 

 

Historisk aktiekursutveckling 

 

Halvstark marknad 

 

Historisk aktiekursutveckling samt all allmänt tillgänglig 

information 

 

 

Stark marknad 

 

Historisk aktiekursutveckling, all allmänt tillgänglig 

information samt ”inside”-information 

 

 

I den svaga marknaden baseras priset på en aktie endast på dess historiska 

aktiekursutveckling. I den svaga marknaden ger följaktligen all relevant information 

utöver aktiekurshistoriken en ökad möjlighet att göra övernormala vinster. I den 

halvstarka marknaden baseras priset på en aktie på, förutom den historiska 

kursutvecklingen, även all allmän tillgänglig information som till exempel 

årsredovisningar. I den halvstarka marknaden ger således denna ytterligare 

information inte samma ökade möjlighet att göra övernormala vinster som i den svaga 

marknaden. I den starka marknaden baseras priset på en aktie på all historisk data, all 

övrig tillgänglig information inklusive ”inside”-information. I den starka marknaden 

är det således inte teoretiskt möjligt att erhålla övernormala vinster. 
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Famas klassificeringar av marknadens informationseffektivitet bör dock inte ses som 

fastställda sanningar utan snarare som antaganden. Andra studier har visat att 

marknaden inte är halvstark, som Fama menar (Holthausen & Larcker, 1992). Studier 

av den svenska aktiemarknaden har visserligen visat att olika redovisningsmått är 

värderelevanta men dock har ingen direkt slutsats kunnat dras gällande den svenska 

aktiemarknadens informationseffektivitet utan att detta är en pågående forskning som 

ännu är öppen för diskussion (Skogsvik, 2008). Skogsvik & Skogsvik (2010) utförde 

en studie där man kom fram till att det mellan åren 1995-2003 inte fanns någon 

indikation på felprissättning på den svenska aktiemarknaden, samt att användningen 

av allmänt tillgänglig redovisningsinformation bland investerare blivit mer 

sofistikerad. 

 

2.2	  Antagandet	  om	  den	  halvstarka	  marknaden	  
 

För att kunna utföra studier på värderelevans av redovisningsmått krävs ett antagande 

om marknadens informationseffektivitet (Skogsvik, 2002). Då redovisningsmått är 

allmän tillgänglig information utesluts därmed den svaga formen. Det gör att ett 

antagande måste göras att marknaden som undersöks är minst halvstark (Skogsvik, 

2002). Även resultatet av Skogsvik & Skogsviks (2010) tidigare studie visade att 

investerare i hög grad använde sig av allmän tillgänglig information samtidigt som det 

ej fanns felprissatta aktier. Även detta ger stöd för antagandet om att marknaden är 

minst halvstark. Deegan & Unerman (2011) menar också att den halvstarka 

marknaden är den mest lämpade för studier rörande redovisningsmåttens 

värderelevans på grund av dess relation till allmän tillgänglig information. 
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2.3	  Kapitalmarknadsskolan	  
 

Ett av redovisningens huvudsyfte är att underlätta beslut för investerare gällande 

handel av aktier genom att tillhandahålla relevant information om företagets 

nuvarande men framförallt framtida ekonomiska situation och tillväxtmöjligheter.  

Inom området extern redovisning finns det olika skolor och en av dessa är 

kapitalmarknadsskolan. Kapitalmarknadsskolans målsättning är att extern redovisning 

ska underlätta prissättningen av aktier på börsen. Huvudmålgrupper för 

kapitalmarknadsskolan är investerare, finansanalytiker och börskommentatorer 

(Gröjer, 2002). Detta gör att det på aktiemarknaden finns en stor efterfrågan på 

värderelevant redovisningsinformation. Det huvudsakliga problemet är dock att 

redovisning baseras på historiska händelser medan investerare i första hand fokuserar 

på framtida vinster. 

 

2.4	  IASB	  och	  IFRS	  
 
År 2001 ombildades IASC till dagens IASB. IASB (International Accounting 

Standards Board) är en redovisningsorganisation som bestämmer de standarder som 

betecknas IFRS (International Financial Reporting Standards) och IAS (International 

Accounting Standards). År 2005 blev IFRS en obligatorisk standard för alla 

börsnoterade bolag i EU. Anledningen till att man införde IFRS var för att öka 

jämförbarheten mellan länder, öka den generella kvaliteten på redovisning och 

förbättra relevansen. Ett annat skäl var att man ville att företagen skulle ha tillgång till 

världens kapitalmarknad eftersom resurseffektiviteten minskar om olika länder 

tillämpar olika redovisningsprinciper. Skillnader finns fortfarande mellan EU och 

USA men dessa skillnader har dock minskat efter införandet av IFRS (Sundgren 

2013, s11-12). 

IFRS 3 hanterar de regler som ska följas när ett företag förvärvar ett annat företag. I 

ett sådant fall blir det förvärvade företaget en del av en koncern och IFRS måste 

tillämpas. En skillnad mellan IFRS och tidigare redovisningsprincip är att planenliga 

avskrivningar av goodwill inte är tillåtet utan istället görs en nedskrivningsprövning 

minst en gång per år. När IASB utformade den nya standarden var målet att minska 

skillnaderna länder emellan men även att minska skillnaderna mellan IASB och 

FASB. De viktigaste målen vid utformningen av IFRS var att öka begripligheten, 
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relevansen, tillförlitligenhet samt jämförbarheten för den finansiella rapporten som 

skulle tillämpas (Sundgren 2013). 

 

Begriplighet	  
All information som lämnas bör vara lättbegriplig för användarna men samtidigt står 

det att användarna behöver kunskaper inom redovisning eller bör vara beredda att 

införskaffa sig kunskaper så att de kan tolka rapporten korrekt. De vill heller inte att 

information som är svårbegriplig utelämnas för att det skulle bli för komplicerat för 

användarna (Sundgren 2013). 

	  

Relevans	  
Informationen i den finansiella rapporten bör också vara relevant för användarna för 

att kunna underlätta bedömningen av inträffade, aktuella och framtida händelser 

(Sundgren 2013). Skälet till detta är att användarna med hjälp av årsredovisningen ska 

kunna se om delårsrapportens prognoser uppfyllts, men också för att aktieägarna och 

långivare ska kunna göra en bedömning av verksamheten samt kunna ta beslut om 

deras inblandning i framtiden. 

	  

Tillförlitlighet	  
Den information som framgår i årsredovisningen ska vara tillförlitlig och det innebär 

att den inte ska innehålla väsentliga fel eller vinklad information. I vissa fall måste 

man göra kompromisser mellan hur tillförlitlig informationen är och hur relevant den 

är. Informationen kan vara relevant men samtidigt kan det finnas en risk att 

informationen blir vilseledande om den skulle ingå i årsredovisningen. De flesta 

uppskattningar av framtida kassaflöden är tyvärr inte alltför tillförlitliga. Detta har 

man försökt att få bukt med genom att införa olika standarder som ska göra att 

bedömningen av bland annat framtida kassaflöden blir så objektiv som möjligt 

(Sundgren 2013). 

 

Jämförbarhet	  
För att kunna bilda en uppfattning om verksamhetens trender och finansiella ställning 

behövs information som går att jämföra med tidigare år. Informationen ska helst 
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också vara i samma format som tidigare. Principerna för redovisning ändras dock med 

olika mellanrum och detta minskar jämförbarheten men till exempel IAS 1 p38 så vill 

man öka jämförbarheten på så vis att om en verksamhet ändrar princip så ska det även 

ändra tidigare års bokslut, i den mån det är möjligt då tidigare år då kan bedömas med 

liknande förutsättningar. Likväl vill man att användarna ska kunna jämföra olika 

verksamheter inom samma område för att kunna få en bedömningsgrund på hur 

verksamheten går (Sundgren 2013). 

 

2.5	  Goodwill	  
 

Goodwill har ända sedan slutet på 1800-talet varit ett kontroversiellt och omdiskuterat 

ämne. Goodwill ingår i ett företags immateriella tillgångar fast en klar definition vad 

goodwill exakt är finns inte. Goodwill blir istället en restpost för saker som inte 

uppfyller kraven för att ingå i någon av de andra grupperna av immateriella tillgångar 

som till exempel varumärken och patent. Vad goodwill är skiljer sig därför åt mellan 

olika företag vilket gör att man inte klart kan veta vad goodwill egentligen består av 

såvida företaget inte upplyser om detta i sin årsredovisning. Av den anledningen anses 

goodwill ofta vara ett kontroversiellt ämne. 

 

När man talar om goodwill brukar det vanligtvis delas upp det i internt upparbetad 

goodwill och förvärvad goodwill. Internt upparbetad goodwill kan vara till exempel 

ett varumärke eller ett allmänt gott rykte som företaget arbetat upp. Internt upparbetad 

goodwill är inte tillåtet att redovisa som goodwill då man inte kan beräkna det på ett 

tillförlitligt sätt (Sundgren 2013). Internt upparbetad goodwill går dock att redovisa 

som en tillgång om ett varumärke tillhandahållits genom förvärv. 

Förvärvad goodwill är prisskillnaden mellan det förvärvade företagets nettotillgångar 

värderat till verkligt värde och det pris man betalat för företaget. Anledningen till att 

man betalar ett högre pris än det faktiska värdet för verksamheten är för att förvärvet 

av verksamheten kan leda till ökade framtida kassaflöden, tillgång till nya marknader, 

en väl fungerade organisation eller andra effekter. Effekten blir dock inte alltid 

positiv. Ingen affär är säker och det innebär alltid en risk att förvärva en verksamhet 

till ett högt pris, men trots effekten skall det fortfarande ingå i goodwillposten. 

Goodwill ska vid samband med ett företagsförvärv fördelas ut på de kassagenerade 
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enheter eller grupper som gynnas av en samverkan från förvärvet (kassagenerade 

enhet definieras som den minsta gruppen av tillgångar som ger upphov till 

inbetalningar och som inte är beroende av inbetalningar från andra tillgångar). Innan 

IFRS 3 infördes i Sverige var den högsta tillåtna avskrivningstiden fem år om det inte 

fanns ett rimligt skäl att förlänga den för immateriella tillgångar enligt 

Årsredovisningslagen, ÅRL. Efter att IFRS 3 infördes år 2005 har goodwill ingen 

bestämbar ekonomisk livslängd och därför tillåts inte avskrivningar enligt plan utan 

nedskrivningsprövning görs istället minst en gång per år för att se om det finns 

nedskrivningsbehov. När man istället gör en årlig nedskrivningsprövning anses 

värderelevansen av goodwill öka. När på året en nedskrivningsprövning ska göras är 

än så länge valfritt så länge det sker samma tidpunkt varje år. Dock får man aldrig 

skriva upp en goodwill (Sundgren 2013). Vid den årliga nedskrivningsprövningen 

beräknas nuvärdet på de förväntade in- och utbetalningarna, och dessa jämförs sedan 

med det bokförda värdet. Om det förväntade värdet understiger det bokförda värdet 

ska en nedskrivning av goodwill göras. Ett problem i dag gällande detta består i att 

det i årsredovisningar endast presenteras om det kommer att bli en nedskrivning av 

goodwill eller inte, men att beräkningen företagsledningen gjort för att ta detta beslut 

inte presenteras. Denna information finns bara internt i företaget och detta gör det 

svårt för utomstående att få en klar inblick i hur företagsledningen kommit fram till 

beslutet.  

I Peter Malmqvists debattartikel (Balans 2014, nr 6) tycker Malmqvist att 

uppdelningen av goodwill inte är optimal och att man borde bokföra hela 

förvärvsövervärdet som goodwill, till skillnad från nuvarande situation då företag ofta 

väljer att fördela in en tredje av de immateriella tillgångarna som avskrivningsbara. 

Enligt Malmqvist är den uppdelningen meningslös och han menar att om man bokför 

alla förvärvsövervärden till posten goodwill vet man i allafall vad den innefattar. 

Malmqvist säger också att många analytiker är skeptiska till avskrivningar men att de 

också är negativt inställda till dagens nedskrivningar med argumentet att nedskrivning 

av goodwill oftast kommer långt efter att själva problemen har uppstått. Malmqvist 

instämmer dock med att dagens nedskrivningsprövning inte är bra men till skillnad 

från de analytiker som är negativt inställda till avskrivningar är Malmqvist i stället en 

anhängare av goodwillavskrivningar. Majoriteten av förvärv görs under goda 

konjunkturer, då både vinsterna och värdena för företagen är höga. Därför menar 

Malmqvist att det pris som betalats för goodwill skall ses en investering för framtida 
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övervinster. Denna investering ska i normala fall kunna betala sig själv under en 

normal konjunkturcykel och därför bör den skrivas av för samma tid. Malmqvist 

påpekar också att man bör utgå från en marknadsbedömning av företagets egna 

kapital istället för det bokförda värdet. Gauffin & Törnsten (Balans 2009, nr 8-9) tror 

även dem att anledningen till att goodwill inte skrivs ned i samma utsträckning som i 

USA kan bero på att den amerikanska SEC motsvarigheten till svenska FI 

(Finansinspektionen) har en strängare övervakning av företagen i USA. Gauffins & 

Nilsson (Balans 2014, nr 4) får liknade resultat från tidigare år, det vill säga att 

goodwillposten ökar på Stockholmbörsen. Nedskrivningarna har däremot inte ökat 

och detta ökar risken för en så kallad ”goodwillbomb” i framtiden. Gauffin & Nilsson 

framhåller två sätt att lösa problemet. Lösningarna innebär att antingen skärpa 

övervakningen av företag för att på så vis uppnå grundtanken med de nuvarande 

reglerna, eller att man helt enkelt ändrar reglerna. 

Hamburg et al. (2011) studerade vad som hände när Sverige gick från GAAP till IFRS 

(från avskrivning av goodwill till årliga nedskrivningsprövningar) från år 2001-2007. 

Forskarna observerade även här en avsevärd ökning av goodwillposten men inte en 

ökad goodwill-nedskrivning. Ett resultat som stämmer väl överens med Gauffin & 

Nilssons tidigare studie.  

  

 
 
 

2.6	  Tidigare	  forskning	  
 

Intresset att utföra studier på värderelevans och redovisningsmått grundar sig i att det 

länge funnits ett stort intresse för aktieinvesterare att med hjälp av redovisning fatta 

lönsamma investeringsbeslut. På 1960-talet ökade intresset dessutom markant efter att 

Ball & Brown i sin studie kunde bevisa ett samband mellan ett företags 

kvartalsrapporter och dess börskurs. Många studier som sedan dess utförts på 

värderelevans och närliggande ämnen har ägt rum i USA. Detta kan troligen förklaras 

med att företag i USA oftare är finansierade av investerare än långivare (Nobes; 1998) 

vilket gör att intresset att studera årsredovisningar i syfte att göra en bättre 

uppskattning av den framtida förväntade avkastningen är stort just i USA (Ou & 

Penman 1989; Holthausen & Larcker 1992). På den svenska marknaden har det gjorts 
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relativt få studier av värderelevans vilket innebär att det ännu är svårt att dra några 

generella slutsatser. Många forskare menar att det ännu behövs mer forskning inom 

detta område på den svenska marknaden. Baruch Lev undersöker i sin studie från 

1989 sambandet mellan redovisat resultat och aktiekurs och visade att dessa två 

variabler har ett mycket svagt samband. Investerare använder sig visserligen av 

redovisat resultat men enligt Baruch är användbarheten för denna post mycket 

begränsad. En annan studie utförd av Hung (2000) undersökte sambandet mellan 

redovisning och förändring av aktiekurs i 21 länder. Hung kom fram till att de länder 

som har en starkare fokus på aktieägare också har en högre värderelevans för sina 

redovisningsmått än länder med mindre fokus på aktieägare. I en studie från 2001 

fann Moehrle et al. ytterst lite som talade för att planenliga avskrivningar av goodwill 

är värderelevanta och menade att den därför inte gav nämnbart användbar 

information. Moehrle et al. stöttade därmed införandet av årliga 

nedskrivningsprövningar av goodwill. I en annan studie av Jennings et al. (2001) kom 

man fram till att planenliga avskrivningar inte frambringar användbar information om 

företagets finansiella ställning, utan istället bidrar med ett ”brus” som gör det svårare 

för investerare att bedöma framtida avkastningar. Till skillnad från tidigare studier om 

planenliga avskrivningar kom Ojala (2007) fram till att planenliga avskrivningar gav 

värderelevant information, men bara om avskrivningsperioden var mindre än fem år. 

Ojala betonade att de tidigare studierna var utförda i USA där planenliga 

avskrivningar bland företag oftast uppgick till 40 år vilket skulle kunna förklara de 

tidigare studiernas resultat. 

 

Införandet av redovisningsstandarden SFAS 142 år 2001 samt IFRS 3 innebar att 

sättet på vilket goodwill presenterades i redovisningen ändrades. Syftet var att öka 

informationsinnehållet i redovisningen och värderelevansen för goodwill. 

Nedskrivningsprövningarna har dock fått kritik för att vara utformade så att det ges 

för stort utrymme för företagsledningens egna tolkningar (Massoud & Raiborn; 2003). 

Till exempel behöver företagen inte visa exakt hur de har gått tillväga med sin 

bedömning av goodwill-nedskrivningens värde, eller om en nedskrivning ens bör 

göras för det aktuella året. För att kunna göra denna bedömning behöver företaget 

uppskatta den framtida nyttan av goodwill genom att försöka förutspå framtida 

kassaflöden. Eftersom detta är uppskattade värden blir företagsledningens egna 

tolkningar och förväntningar istället styrande i stor grad. I sådana situationer finns det 
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självfallet utrymme för manipulation (Watts; 2003). På grund av att planenliga 

avskrivningar tidigare visat sig ha låg värderelevans har forskningen avsett undersöka 

om nedskrivningsprövning av goodwill istället bidragit till ökad värderelevant 

information. Forskning som utförts i USA har indikerat att värderelevansen hos 

goodwill har ökat sedan årliga nedskrivningsprövningar av goodwillposten infördes 

(Chen et al 2004). 

 

Tidigare studier inom området har utförts i USA (Li et al, 2011), Kanada (Lapointe-

Antunes el at, 2009) och Storbritannien (AbuGhazaleh et al, 2012). Skillnaderna 

mellan dessa olika studier är att den amerikanska och kanadensiska studien använde 

sig av SFAS 142 och inte IFRS 3 som den brittiska studien använde sig av samt att 

den brittiska studien även inkluderade företag som inte gjort nedskrivningar av 

goodwill. Samtliga dessa studier bevisade ett signifikant negativt samband mellan 

nedskrivningar och marknadsvärde. Det har dock framförts argument som antyder att 

tillförlitligheten hos värdeförändringar i goodwillposten fortfarande är låg även efter 

införandet av årliga nedskrivningsprövningar. Detta kan bero på inneboende fel i 

goodwills värderingsmodell vilket i sin tur gör att värdet på goodwill blir missvisande 

(Herz et al 2001; Feldman 2002). År 2009 utförde Damash et al. en studie om hur 

tillförlitlig och värderelevant goodwill är och man kom då fram till att goodwill är 

värderelevant, men dock inte tillförlitligt. År 2012 kom Muller et al. fram till att 

ledningen kan dra fördelar av att fördröja en goodwill-nedskrivning. I en studie från 

2005 kom Schultze (2005) fram till att en goodwill-nedskrivning även kan bero på 

flera faktorer och inte bara är beroende av ekonomiska prestationer. Detta gör att man 

bör vara aktsam i sin tolkning av en goodwill-nedskrivning och att värderelevansen av 

en goodwill-nedskrivning kan ifrågasättas. Carlin & Finch (2009) kom också fram till 

att goodwill inte speglar det verkliga värdet eftersom nedskrivningar till stor del 

baseras på ledningens subjektiva bedömning. Trots att tidigare studier visat resultat 

råder det fortfarande en oenighet bland forskare gällande goodwill-nedskrivningars 

tillförlitlighet och värderelevans. 
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3.	  Metod	  
 

3.1	  Studiens	  upplägg	  

Denna undersökning är en kvantitativ studie med deduktiv ansats och ämnar använda 

uppställda teorier för att undersöka den svenska marknaden i syfte att besvara 

studiens frågeställning. Då denna studie är en upprepning av AbuGhazaleh et al. 

(2012) tidigare studie om värderelevansen av goodwill-nedskrivning bland 

börsnoterade företag i Storbritannien använder denna studie samma metoder för att 

undersöka om resultatet även är gällande för svenska börsnoterade företag. Tidigare 

studier som utförts har endast undersökt de företag som gjort nedskrivningar av 

goodwill (Lapointe-Antunes et al. 2009), vilket mött kritik från Ramanna (2008) som 

argumenterat att tidigare studier bara fokuserat på redan gjorda nedskrivningar men 

inte tagit företag som undvikit nedskrivningar i beaktning. Ramanna menar att ett 

bättre tillvägagångssätt vore att även inkludera företag som inte gjort goodwill-

nedskrivningar för att bättre kunna bedöma värderelevansen. AbuGhazaleh et al. 

(2012) tog till sig av denna kritik och inkluderade således även företag som inte gjort 

goodwill-nedskrivningar i undersökningen.  

Inom forskningen av goodwill-nedskrivningars marknadseffekt har huvudsakligen två 

metoder använts. Den första metoden innebär att relationen mellan annonseringen av 

en goodwill-nedskrivning och börsreaktionen kort efter annonseringsdatumet 

undersöks (Alciatore et al. 1998). Denna metod har bland annat använts i studier 

utförda av Meyer (1987), Francis et al. (1996), Elliot & Shaw (1998) och Li et al. 

(2011). Den andra metoden som använts innebär att associationen mellan goodwill-

nedskrivningens värde och börsvärdet undersöks under en längre tid. Denna metod 

har bland annat använts av Cheng et al. (2008), Lapointe-Antunes (2009) och 

AbuGhazaleh et al. (2012). I denna studie kommer associationstest användas för att 

undersöka sambandet mellan börsvärdet och goodwill-nedskrivningar. För att denna 

studie ska kunna undersöka redovisningsmåttens värderelevans krävs det att ett 

antagande görs att aktiemarknadens informationseffektivitet är halvstark. Då detta är 

en återupprepning av AbuGazaleh et al. (2012) tidigare studie krävs även ett 

antagande om att finansiella bolag ej följer samma rapporteringsprocess som icke 

finansiella bolag. Population för undersökningen är alla börsnoterade företag i 
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NASDAQ OMX NORDIC (Large Cap, Mid Cap och Small Cap). Perioden för 

undersökningen (2008-2012) valdes för att inkludera finanskrisen då Gauffin & 

Thörnsten i Balans nr 1, 2010 tar upp att Sverige procentuellt sett gjort mindre 

nedskrivningar än USA under tiden efter finanskrisen. 

3.2	  Datainsamlingsmetod	  

De företag som undersöks i denna studie är hämtade från NASDAQ OMX NORDICs 

hemsida. Finansiella företag har exkluderats i undersökningen då dessa inte följer 

samma rapporteringsprocess som icke finansiella företag. Datan som samlats in för 

varje företag i undersökningen är eget kapital, resultat före skatt, goodwill, goodwill-

nedskrivningar, antal aktier och aktiekurser. All data har hämtats från Retriever 

Business via Södertörns Högskolebiblioteks hemsida, förutom aktiekurser som 

hämtats från Avanza.se. Den undersökta datan sträcker sig över femårsperioden 2008-

2012. 

3.3	  Data	  
 
Denna studie använder sig av primärdata som har samlats in från företagens 

årsredovisningar. Primärdata innebär att data samlas in av forskarna själva i syfte att 

användas i studien, till skillnad från sekundärdata som innebär att data som redan är 

insamlad av andra forskare i tidigare sammanhang återanvänds. 

 

3.4	  Population	  
 
Denna studie är en totalundersökning vilket innebär att ett urval ej gjorts utan att hela 

populationen ingår i studien. Populationen för denna studie är alla företag som ingår i 

NASDAQ OMX NORDIC Large, Mid och Small Cap. 

 

3.5	  Observationer	  
 
Studien utgick ifrån samtliga företag som vid tillfället var noterade på Nasdaq OMX 

Stockholm (Large, Mid och Small Cap). Då observationer gjordes på företagens 

årsredovisningar för åren 2008-2012 resulterade detta i totalt 1270 observationer. Av 

dessa observationer föll 210 bort på grund av att de var finansiella företag och då ej 
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följer samma rapporteringsprocess. Ytterligare 249 observationer föll bort på grund av 

att man ej hade någon goodwill. Slutligen föll ytterligare 230 observationer bort på 

grund av otillräcklig data som till exempel brutet räkenskapsår eller att man inte följt 

IFRS. Detta resulterade i ett slutligt urval om 581 observationer. Av dessa 581 

noterades 83 observationer av goodwill-nedskrivningar under perioden 2008-2012 

och 498 observationer utan goodwill-nedskrivningar under samma period. Totalt 

ingick 132 företag i studien. 

 

 
 

 

3.6	  Reliabilitet	  
 

Reliabilitet behandlar hur tillförlitlig den valda metoden för datainsamling är och hur 

forskarna har använt sig av den insamlade datan i studien. En hög reliabilitet 

eftersträvas alltid. En hög reliabilitet innebär att samma resultat uppnås om 

undersökningen återupprepas med samma metod. Beror resultatet på slumpmässiga 

eller tillfälliga förutsättningar skulle en återupprepad undersökning med all 

sannolikhet ge varierade resultat. En sådan studie får då en låg reliabilitet.  

I denna studie använder sig forskarna av en metod som har använts i ett antal tidigare 

studier utförda i bland annat USA, Kanada och Storbritannien. Av denna anledning 

anses reliabiliteten för denna studie vara hög.  Vad som dock kan sänka reliabiliteten 

för denna studie jämfört med tidigare nämnda är att arbetsbördan på forskarna varit 

hög då 1270 st årsredovisningar kontrollerats manuellt och att konkret information om 

företagens goodwill-nedskrivningar ofta är komplicerad att finna vilket skulle kunna 

 Antal observationer 

Nasdaq OMX Nordic 2008-2012 1270 

(-) Finansiella företag   210 

(-) Ingen goodwill 249 

(-) Inte följer IFRS eller otillräcklig data 230 

Sampel 581 

Har gjort goodwill-nedskrivning 83 

Har ej gjort goodwill-nedskrivning 498 

Tabell 1 
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öka risken att missa viss information. Men med detta i åtanke får reliabiliteten ändå 

anses som relativt hög även för denna studie. 

3.7	  Validitet	  
 

Inom begreppet validitet förekommer till exempel formerna begreppsvaliditet och 

extern validitet. Begreppsvaliditet behandlar det som mäts i undersökningen, mer 

specifikt om man mäter det man i undersökningen avser att mäta. Denna studie är 

baserad på AbuGhazaleh et. al (2012) som har tagit till sig av kritiken från Ramanna 

(2008). Då denna studie är en återupprepning av en tidigare utförd och granskad 

studie anses begreppsvaliditeten vara relativt hög även för denna studie. 

 

Extern validitet handlar istället om hur resultatet från studien kan generaliseras. För 

att kunna uppnå hög extern validitet behövs mycket insamlad data från många år och 

då denna studie undersöker en femårsperiod anses det inte finnas tillräckligt med 

information för att kunna göra tillräckliga generaliseringar. Mer forskning inom 

området under en längre tidsperiod skulle öka den externa validiteten. Den externa 

validiteten för denna studie får därför anses som låg. 

 

3.8	  Replikation	  
 

Replikation handlar om en undersöknings möjligheter att återupprepas. En studie kan 

behöva återupprepas av olika anledningar som att forskaren till exempel önskar 

undersöka samma fenomen under andra förutsättningar för att se om samma resultat 

fortfarande kan erhållas. Detta ställer självfallet krav på att studiens tillvägagångssätt 

är noggrant beskrivet så att andra forskare korrekt kan utföra en replikation av 

studien. Denna studie är en replikation av en tidigare studie utförd på den brittiska 

marknaden med skillnaden att denna studie istället avser undersöka den svenska 

marknaden. I denna studie har tillvägagångssätt beskrivits med hög noggrannhet för 

att även möjliggöra framtida replikationer. Replikerbarheten för denna studie får 

därför anses hög. 
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3.9	  Modellen	  
 
I denna studie undersöks värderelevansen av goodwill-nedskrivningar på den svenska 

marknaden. För att kunna göra det används nedanstående modell för att göra en 

multivariat regressionsanalys. Denna modell har tidigare tillämpats av AbuGhazaleh 

et al. (2012) och är baserad på en redovisningsbaserad värderingsmodell som 

ursprungligen utformades av Ohlson (1995). Med hjälp av modellen kan 

värderelevansen av goodwill-nedskrivningar beräknas. Modellen är följande: 

 

BV= EKGW + RGWN + GWGWN + GWNP+α 

 

Variablerna som ingår i ekvationen 

BV- Börsvärde för företaget vid slutet av året då nedskrivningsprövning har gjorts. 

 

EKGW- Summan av eget kapital vid slutet av året då nedskrivningsprövning har 

gjorts minus goodwill värdet för samma period. 

 

RGWN- Resultat före skatt i slutet av året då goodwill-nedskrivningen har utfört plus 

nedskrivningsvärde. 

 

GWGWN- Goodwillvärde i slutet av året då nedskrivning har utförts plus 

nedskrivningsvärde.  

 

GWNP- Nedskrivningen av goodwill återges som ett positivt värde. 

 

α- Övriga oberoende variabel.  

 

Alla variabler är dividerade med antal aktier i slutet av varje år.  

Som i tidigare studier förväntar vi oss ett positivt signifikant samband mellan BV och 

EKGW, RGWN & GWGWN. Om vi ser ett negativt signifikant samband mellan BV 

och GWNP är värderelevans av goodwill-nedskrivningar bevisad på den svenska 

marknaden. Variablerna EKGW, RGWN och GWGWN ingår mer som en kontroll då 

vi sedan tidigare studier redan vet att ett samband finns samt att dessa är 

värderelevanta. 



22 

 

3.10	  Tillvägagångsätt	  	  
 

Den data som igår i studien har samlats in från databasen Retriever Business via 

Södertörns Högskola samt Avanza.se. Då denna studie är en återupprepning av 

AbuGhazaleh et al. (2012) studie på den brittiska marknaden har finansiella företag 

uteslutits även i denna undersökning då de inte följer samma rapporteringsprocess 

som icke finansiella företag. All data som samlats i undersökningen har införts i 

Microsoft Excel. För att välja ut företagen för studien användes Retriever Business 

och alla företag i Large, Mid och Small Cap undersöktes och alla företag med ett 

positivt goodwillvärde, förutom finansiella företag, inkluderades i undersökningen. 

Från årsredovisningarna hämtades eget kapital, resultat före skatt, goodwill, goodwill-

nedskrivningar och antal aktier i bolaget för varje år de haft ett positivt 

goodwillvärde. Aktiepriser för varje årsslut hämtades från Avanzas.se. Efter detta 

fördes alla företagens namn och år då goodwillvärde redovisats, in manuellt. Därefter 

gjordes de beräkningar som beskrivs i modellen med hjälp av Excel. För till exempel 

EKGW togs eget kapital minus goodwillvärde och sedan dividerades det med antal 

aktier det aktuella året. Detta gjordes för alla variabler med olika villkor. 

Därefter infördes alla variabler i statistikprogrammet SPSS. Först gjordes en 

deskriptiv statistik tabell, Persons korrelationstabell och multivariat regressionsanalys 

och de har fått namnet Tabell 2, Tabell 3, Tabell 4 och Tabell 5. Efter detta 

analyserades de numeriska värdena. Dessa beskrivs mer detaljerat i studiens avsnitt 4, 

Empiri/Analys. 

 

3.11	  Kritik	  	  
 
I studien av AbuGhazaleh et al. används ett associationstest som man har försökt 

utveckla grundat på kritiken från Ramanna (2008). Detta associationstest skiljer sig 

från det associationstest som användes i till exempel den kanadensiska studien från år 

2009 (Lapointe-Antunes et al. 2009). Samtidigt kan man se att detta associationstest 

dessutom går att vidareutveckla på andra sätt. 

Studier som gör antaganden om den effektiva marknadenhypotesen har också 

ifrågasatts de senaste årtiondena. Detta antagande görs även i denna studie, men detta 
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är dock ännu inte fullt bevisat för svenska marknaden. Indikationer finns, men inget är 

ännu slutgiltigt bevisat. Denna studie utgår också från att ingen ytterligare än den som 

samlats in tillkommer. Detta tas också upp i studiens kapitel 6 (Diskussion/Förslag till 

fortsatt forskning) där föreslaget att försöka minska mellanrummet mellan goodwill-

nedskrivningars annonsering och reaktionen på aktiemarknaden diskuteras.  
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4.	  Empiri	  /	  Analys	  
 

4.1	  Deskriptiv	  statistik	  

Tabell 2 tillhandahåller de variabler som används i den multivariata 

regressionsanalysen. Värdena anges i kronor per aktie. 

Tabell 2 visar ett medelvärde på 63,30 kr för börsvärde (BV) i undersökningen och 

medelvärde för eget kapital utan goodwill (EKGW) är 16,60 kr. Medelvärde för 

resultat innan skatt minus goodwill-nedskrivningar (RGWN) är 4,80 kr. Medelvärde 

för goodwill minus goodwill-nedskrivningar (GWGWN) är 19,90 kr och medelvärde 

för goodwill-nedskrivningar (GWNP) är 0,20 kr. 

 
 

 

Denna tabell ska ge oss en snabb inblick i vad för värden variablerna kommer att röra 

sig inom samt lutningen. Medelvärden kommer visa vart regressionen kommer att gå 

genom. Standardavvikelsen visar vilka gränser värden kommer att röra sig i. Denna 

tabell kommer inte påverka resultatet, men eftersom detta är en återupprepning av 

AbuGhazaleh et al. är målsättningen att efterlikna denna studie så mycket som 

möjligt. 

 

 

 

Tabell 2: Deskriptiv statistik  

Variabler	   N	   Minimum	   Maximum	   Medelvärde	   Standard-‐	  

avvikelse	  

BV	   581	   0,110	   443,600	   63,280	   62,286	  

EKGW	   581	   -‐78,682	   358,82	   16,606	   25,913	  

RGWN	   581	   -‐90,256	   101,511	   4,752	   11,260	  

GWGWN	   581	   0	   715,275	   19,915	   53,040	  

GWNP	   581	   0	   42,709	   0,242	   1,926	  
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4.2	  Pearsons	  korrelation	  
 

Tabell 3 visar Pearsons korrelation för de variabler som ska ingå i den multivariata 

regressionsanalysen. Förväntningarna på variablerna EKGW, RGWN, GWGWN var 

att de skulle ha en positiv, signifikant korrelation med börsvärdet. Dessa 

förväntningar bekräftas i Tabell 3 där det går att utläsa att de nämnda variablerna är 

just positivt, signifikant korrelerade med börsvärdet. Tabellen visar dock också att det 

finns en svag negativ korrelation mellan goodwill-nedskrivning och börsvärde samt 

att dess signifikansnivå är 0,180. Tabellen visar också att de andra oberoende 

variablerna inte har en särskild hög korrelation mellan varandra. De allmänna kraven 

för en multivariat regressionsanalys säger att värdena ej bör överstiga 0,7. Den högsta 

korrelationen mellan de oberoende variablerna är 0,351 vilket antyder att en 

multikollinearitet inte skulle vara ett problem. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Detta test gjordes i syfte att undersöka variablernas korrelation för att kunna avgöra 

om en multivariat regressionsanalys kan göras. Som man kan se är alla värden under 

gränsvärdet 0,7 vilket innebär att de inte är för höga. 

 

 

 

Tabell 3: Pearsons korrelation 

Variabler BV EKGW RGWN GWGWN GWNP 

BV 1,000     

EKGW 0,224 

P< 0,001 

1,000    

RGWN 0,405 

P< 0,001 

0,351 

P< 0,001 

1,000   

GWGWN 0,240 

P< 0,001 

-0,235 

P< 0,001 

0,348 

P< 0,001 

1,000  

GWNP -0,056 

P=0,180 

-0,103 

P=0,013 

-0,066 

P=0,115 

0,072 

P=0,084 

1,000 
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4.3	  Multivariat	  regressionsanalys	  
 

Tabell 4 visar resultatet från den multipla regressionsanalysen. Tabellen visar att 

goodwill-nedskrivningar (GWNP) har en signifikansnivå på 0,374 och koefficienten 

är -1,080. Justerat R2 har en förklaringskraft på 19,1%. Durbin-Watson D-test är 

0,715. De förväntade utfallen för variablerna EKGW(0,395), RGWN (1,552) och 

GWGWN (0,214) var positiva och som tabellen visar blev utfallen positiva. Alla 

dessa variabler hade en signifikansnivå under 0,05. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

I Tabell 4 finns R2 och justerat R2. Skillnaderna mellan dessa två mått är att justerat R2 

tar hänsyn till antalet oberoende variabler som finns i regressionen samt att det har ett 

lägre värde än R2. Justerat R2 förklaringskraft är 19,1%. Förklaringskraften är bättre ju 

högre den är och en förklaringskraft på 19,1% får anses som relativt låg. Det betyder 

att 19,1% av avvikelserna i den beroende variabeln kan förklaras av de oberoende 

variablerna. Durbin-Watson D-test visar ett värde på 0,715. Då detta värde är mindre 

än 1 kan det innebära att det finns ett autokorrelationsproblem. Signifikansnivån för 

goodwill-nedskrivningar (GWNP) är 0,374 vilket är högre än 0,05 som är 

Variabler Förväntat 

utfall 

koefficienter 

B 

T Signifikans 

Konstant ? 45,033 14,943 0,000 

EKGW + 0,395 3,770 0,000 

RGWN + 1,552 6,207 0,000 

GWGWN + 0,214 4,178 0,000 

GWNP - -1,080 -0,889 0,374 

𝑅! 19,7%  

Justerad 𝑅! 19,1% 

Durbin-

Watson 

0,715  

Tabell 4: Multivariat regressionsanalys 
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standardvärdet. Om signifikansnivån understeg 0,05 skulle det betyda att man med 

med 95% säkerhet kan säga att koefficienten inte är lika med noll. Nu är 

signifikansnivån högre än 0,05 vilket således betyder att den är insignifikant. 

Koefficienten på -1,080 visar ett svagt negativt värde. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Slutligen gjordes även ett test där goodwill-nedskrivningarna togs bort för att se om 

värdena förändrades för de andra variablerna. I tabellerna ser man att goodwill-

nedskrivningarna inte påverkar värdena vilket betyder att det istället är andra faktorer 

som påverkar börsvärdet och att inget samband kan hittas. 

 

 

4.4	  Analys	  
 
Resultatet från den multipla regressionsanalysen visar att variablerna eget kapital, 

resultat före skatt och goodwill har en positiv signifikanskorrelation med börsvärdet. 

Detta resultat går i linje med de tidigare studier som har gjorts av Henning et al. 

(2000), Zang (2008), Lapointe-Antunes et al. (2009), Li et al. (2011) och 

AbuGhazaleh et al. (2012) som alla visat att eget kapital, resultat före skatt och 

goodwill är värderelevanta redovisningsmått. Även resultatet från denna studie 

bekräftar att dessa variabler är värderelevanta redovisningsmått för börsnoterade 

Variabler Förväntat 

utfall 

koefficienter 

B 

T Signifikans 

Konstant ? 45,229 14,951 0,000 

EKGW + 0,399 3,819 0,000 

RGWN + 1,566 6,276 0,000 

GWGWN + 0,211 4,125 0,000 

𝑅! 19,6%    

Justerad 𝑅! 19,1%  

 Durbin-

Watson 

0,730 

Tabell 5  
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företag i NASDAQ OMX NORDIC (Large, Mid och Small Cap). Målet med denna 

studie var att undersöka om goodwill-nedskrivningar (GWNP) är ett värderelevant 

redovisningsmått för Stockholmsbörsen. Resultatet för goodwill-nedskrivningar visar 

förvisso ett negativt samband mellan goodwill-nedskrivningar och börsvärde, men 

sambandet är inte sigfinikant. Det negativa sambandet är inte heller starkt, precis som 

i den studie som undersökt den brittiska aktiemarknaden. Med ett svagt, negativt, 

insignifikant samband mellan goodwill-nedskrivningar och börsvärde kan man inte 

bevisa att goodwill-nedskrivningar är ett värderelevant redovisningsmått för 

Stockholmsbörsen och därmed skiljer sig denna studies resultat från tidigare studier 

(Lapointe-Antunes et al. 2009; AbuGhazaleh et al. 2012). 

Baruch Lev (1989) kom även fram till att redovisningsmått har ett väldigt svagt 

samband med aktiekursen. Denna studie använder information om företagens 

aktiekurser vilket kan förklara varför justerat R2 i denna studie är så pass lågt (19,1%). 

Durbin-Watson D-test visar ett värde på 0,715. Eftersom detta understiger 1 kan det 

betyda att autokorrelation kan vara ett problem, det vill säga att de har liknade 

egenskaper. Detta betyder alltså att goodwill-nedskrivningar inte är ett värderelevant 

redovisningsmått för Stockholm OMX. 

 

I denna studie gjordes ett antagande om att marknaden är minst halvstark. Från 

resultatet kan man se att eget kapital, resultat före skatt och goodwill visar att de är 

värderelevanta redovisningsmått vilket i teorin betyder att investerare använder sig av 

den allmänt tillgängliga information som finns och att detta speglar sig i börsvärdet. 

Detta stöds också av kapitalmarknadsskolan som ska underlätta prissättningen av 

aktier på börsen, då dessa redovisningsmått (eget kapital, resultat före skatt och 

goodwill) visar ett positivt signifikant samband med börsvärdet. Dock innebär denna 

studies låga värden av justerat R2 att detta inte helt kan styrkas, men med tanke på 

tidigare forskningsresultat inom värderelevanta redovisningsmått så kan man dock 

ändå inte utesluta att dessa är värderelevanta. Resultatet för goodwill-nedskrivningar 

visade ett svagt, negativt, insignifikant samband med börsvärdet vilket innebär att 

man inte kan dra några slutsatser om huruvida aktieinvesterare använder sig av allmän 

tillgänglig information eller inte. Det går inte heller att dra några slutsatser om 

goodwill-nedskrivningars potentiella värderelevans eller om dessa nedskrivningar 

underlättar prissättningen av en aktie. Med de värden denna studie presenterar kan 

man inte heller dra någon slutsats om goodwill-nedskrivningars värderelevans som 
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redovisningsmått på Stockholmsbörsen. Detta kan antyda att nedskrivningsprövningar 

inte är mer värderelevanta än årliga avskrivningar av goodwill som tidigare forskning 

av Bens & Heltzer (2004) visade. Ett skäl till att värderelevans för goodwill-

nedskrivningar inte kan bevisas på Stockholmsbörsen kan enligt Schultze (2005) vara 

att nedskrivningsprövningar baseras på många olika faktorer utöver den ekonomiska 

prestationen för värdering och beskrivning av goodwill. Eftersom värdering av 

goodwill och de bakomliggande orsakerna för nedskrivning skiljer sig mellan de olika 

börsbolagen innebär det att goodwill-nedskrivningens tillförlitlighet minskar och 

kanske till och med kan ses som tvivelaktig. Detta kan bekräftas av tidigare studier av 

goodwill-nedskrivningar (Herz et al 2001; Feldman 2002; Carlin & finch 2009; 

Muller et al 2012) som hävdar att goodwill-nedskrivningar inte alltid speglar 

värdeförändringen på grund av opportunistiskt beteende, inneboende fel eller 

fördröjning av goodwill-nedskrivningar och att detta därför minskar goodwill-

nedskrivnings tillförlitlighet. Detta kan också kopplas till att Peter Malmqvist inte 

anser att goodwill-nedskrivningar är bra och att han vill införa avskrivningar samt att 

många analytiker inte heller anser att dagens nedskrivningsprövningar ger en 

rättvisande bild av goodwill. Att den procentuella mängden nedskrivningar är så 

mycket mindre i Sverige än i till exempel USA kan förklaras med resultaten från de 

olika studier som visat att företagsledningar avvaktar med nedskrivningar i hög grad.  

Många experter anser att man behöver se över goodwill gällande hur den ska 

redovisas och hur man ska lösa dess värdeförändring. Idag väcker goodwill många 

frågor angående dess värderelevans samtidigt som det totala värdet av goodwill bland 

företagen i Stockholm OMX Large, Mid och Small Cap storleksmässigt motsvarar 

cirka 30% av företagens sammanlagda egna kapital. Om goodwill inte är 

värderelevant betyder det att användarna inte får bra information för att kunna ta 

kloka investeringsbeslut. Detta kan ses som ett orosmoment som skulle kunna leda till 

en så kallad goodwill-bomb, vilket kan drabba den svenska börsen hårt.  

 

 

 

 

 

 



30 

5.	  Slutsats	  
 

Frågan som denna studie behandlar är om goodwill-nedskrivningar är ett 

värderelevant redovisningsmått för den svenska marknaden. Slutsatsen studien når 

fram till är att det inte alltid är så enkelt att fastslå om goodwill-nedskrivningar är 

värderelevanta eller inte då resultatet för denna studie visar ett svagt negativt, 

insignifikant samband mellan börsvärde och goodwill-nedskrivningar. Resultatet 

skiljer sig från den brittiska studie som denna studie är en replikation av.  

Nedskrivningsprövning av goodwill har tidigare fått kritik för att vara alltför baserad 

på företagsledningens egna bedömningar och uppskattning av framtiden. Kanske kan 

även resultatet från denna studie ses som någon form av stöd åt denna kritik. Frågan 

om hur bra kvalitet IFRS kan anses ha har tidigare lyfts fram, och även resultatet av 

denna studie får antas beröra denna fråga. Möjligtvis kan det tänkas att reglerna i 

framtiden måste ändras för att goodwill-nedskrivningar ska kunna ses som 

värderelevant information eller att Finansinspektionen bör utföra hårdare kontroller. 

Samtidigt är experterna också splittrade angående sättet detta ska lösas på. Införandet 

av IFRS 3 syftade till att bidra med bättre informationsinnehåll gällande bland annat 

goodwill. Att detta syfte uppnåtts kan dock inte styrkas med resultatet från denna 

studie. För att slutligen besvara studiens problemformulering blir resultatet av denna 

studie att det inte går att hitta ett samband mellan goodwill-nedskrivningar och 

börsvärdet på Stockholmsbörsen.   
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6.	  Diskussion	  /	  Förslag	  till	  fortsatt	  forskning	  
 

Med avseende på Gauffin och Thörnstens artikel i BALANS om att en stor del av 

Stockholmsbörsen idag består av goodwill och att väldigt små nedskrivningar av 

goodwillvärdet idag görs riskerar dessa företag att vid till exempel en ekonomisk 

nedgång tvingas öka dessa nedskrivningar markant. Detta skulle kunna få stora 

konsekvenser för svenskt näringsliv och av den anledningen får det anses viktigt att 

utföra vidare forskning inom detta område. Några förslag för fortsatt forskning kan 

vara att jämföra företag som har en direkt jämförbarhet med varandra och undersöka 

sambandet mellan börsvärde och goodwill-nedskrivningar. Man kan också titta på 

storleken på företag och dela in de i storleksgrupper för att göra jämförelser mellan de 

olika grupperna i syfte att se om det finns skillnader mellan företag av olika storlekar 

samt även om goodwill-nedskrivningar i en viss storleksgrupp är mer värderelevant 

än i andra storleksgrupper. Det kan också vara intressant att undersöka företag som är 

mer inriktade på ekologiska verksamheter då dessa antas vara beredda att riskera mer 

för att bidra till ett mer hållbart samhälle och om detta kan ha någon påverkan på 

goodwill-nedskrivningarnas eventuella värderelevans. Det kan också vara nyttigt att 

försöka kombinera associationstest, som använts i denna studie, med den andra 

metoden som innebär att man ser till relationen mellan annonseringen av en goodwill-

nedskrivning och börsreaktionen för att se om det ger bevis på att goodwill-

nedskrivning är värderelevant på Stockholmsbörsen. Som tidigare nämnt är 

informationseffektiviteten inte helt kartlagt för den svenska marknaden och därför ett 

mycket intressant ämne att undersöka vidare. En annan intressant aspekt kan vara att 

försöka få tillgång till nedskrivningsprövningens data för att undersöka om 

företagsledningen tar opportunistiska beslut vid nedskrivningar. Allt detta för att få en 

tydligare bild av om införandet av IFRS 3 bidragit med mer värderelevant information 

för goodwill-nedskrivningar. 



 

7.	  Källor	  

AbuGhazaleh, N; Al-Hares, O; Haddad, A. (2012). The Value Relevance of goodwill 

impairments: UK Evidence. International Journal of Economics and Finance. vol. 4, 

no.4, s.206-216 

Alciatore, M., Dee, C.C., Easton, P., & Spear, N. (1998). Asset Write-Downs: A 
Decade of Research. Journal of Accounting Literature, no.17, s.1-39 

Artsberg, K. (2005). Redovisningsteori-policy och praxis, 2:1. Malmö: Liber 

Bryman, A. & Bell, E. (2013). Företagsekonomiska forskningsmetoder. Malmö: Liber 

Carlin, T & Finch, N. (2008). Discount Rates in Disarray: Evidence on Flawed 

Goodwill Impairment Testing. Australian Accounting Review. vol. 19, no.51, s.326-

336 

 

Chen, C., Kohlbeck, M. & Warfield, T. (2004). Goodwill valuation effects of the 

initial adoption of SFAS 142.Working Paper: University of Wisconsin-Madison. 

 

Chen, C.; Kohlbeck, M.; Warfield, T. (2008). Timeliness of impairment recognition: 

Evidence from the initial adoption of SFAS 142. Advances in Accounting.24 (1). s.72-

81 

 

Fama, E (1970). Efficient Capital Markets: ”A review Of Theory And Empirical 

Work”. Journal of finance 25, 2, s.383-417. 

 

Feldman, S. J. (2002). Calculating Goodwill Impairment: Valuation Issues Raised by 

Financial AccountingStatement 142. BizownerHQ & Bentley College, Waltham, MA. 

 

Francis, J., Hanna, J., & Vincent, L. (1996).Causes and Effects of Discretionary Asset 

Write-offs. Journal of Accounting Research 34 s. 117-134 

 

Gauffin, Björn & Thörnsten, Anders. (2010). Nedskrivning av goodwill. Balans nr 1  

 



 

Godfrey, J., & Koh, p. (2001): The relevance to firm valuation of capitalizeed 

intangible assests in total and by category. Australian Accounting Review. July.s. 39-

48. 

 

Gröjer, J.-E. (2002). ”Grundläggande redovisningsteori”, Studentlitteratur AB 

 

Hamburg, M., Paababeb, M., Novak, J. (2011) The adoption of firs 3: the effects of 

managerial discretion and stock market reactions. European Accouting Review, 20:2, 

263-288. 

 

Herz, R. H., Iannaconi, T. E., Maines, L. A., Palepu, K., Ryan, S. G., Schipper, K., et 

al. (2001). Equity valuationmodels and measuring goodwill impairment. Accounting 

Horizons, 15(2), 161−170. 

 

Holthausen, R. & Larcker, D. (1992). The Prediction of Stock Returns Using 

Financial Statement Information. Journal of Accounting and Economics, No. 15, s. 

373-411. 

 

IASB (2004a). International Accounting Standards Board. Business Combinations, 

IFRS 3. Mars. 

London: IASB. 

 

IASB (2013). International Accounting Standards Board. Fair Value Measurement, 

IFRS 13, 

London: IASB. 

 

Jennings, R.; LeClere, M.; Thompson, R. (2001). Goodwill Amortisationand the 

Usefulness of Earnings. Financial Analysts Journal .57 (5).20-28. 

 

King, R. (2002). Goodwill: How low do you dare to go? Asset write-downs could 

affect future growth prospects, experts warn. The Net Economy. 

 

Lapointe-Antunes., P., Cormier, D, &Magnan, M. (2009). Value Relevance and 

Timeliness of Transitional Goodwill-Impairment Losses: Evidence from Canada. 



 

International Journal of Accounting .44 (1).56-78. 

 

Lennartsson R. (2011) Börsen kräver ökad transaprens kring goodwill. Balans, nr 2 

 

Li, Z., Shroff, P. K., Venkataraman, R., & Zhang, I. (2011). Causes and 

Consequences of Goodwill Impairment Losses. Review of Accounting Studies .16 (4). 

745-778. 

Marton, J. (2009). Redovisning: Nedskrivning av goodwill – hur jämförbart är det?. 

Balans, nr 5 

Marton, J., Lumsden, M., Lundqvist, P., Pettersson, A.K. & Rimmel, G. (2010). IFRS 

– i teori och 

praktik. Stockholm: Bonnier utbildning. 

 

McKibben, W. (1972). Econometric Forecasting of Common Stock Investment 

Retums: A New Methodology Using Fundamental Operating Data. Journal of 

Finance, May, s. 374-380. 

 

Moehrle, S. R., Reynolds-Moehrle, J. A., & Wallace, J. S. (2001). How Informative 

are Earnings Numbers that Exclude goodwill Amortisation?. Accounting Horizons . 5 

(3).243-255. 

 

Nobes (1998). Towards a General Model Of The Reasons For International 

Differences In Financial Reporting 

 

Nobes, C (2013). The continued survival of international differences under IFRS. 

Accounting and Business Research, 43:2, 83-111 

 

Ojala, H. (2007). The Value Relevance of Accounting Goodwill-Does the 

Abandonment of Systematic Amortisation Make A Sense to Investors?. Finnish 

Journal of Business Economics. 1/2007. 9 – 34. 

 

Ou, J. A. & Penman, S. H. (1989). Financial Statement Analysis and the Prediction of 



 

stock Retums. Journal of Accounting and Economics, No. 11, s. 295-329. 

 

Peter Malmqvist (2014). Vem älskar goodwillavskrivningar?. Balans nr 6 

Sundgren, S.; Nilsson, H.; Nilsson, S. (2013) ”Internationell redovisning”  

Schultze, W. (2005). The information content of goodwill impairmens under FAS 

142: implications for external analysis and internal control. Schmalenbach Business 

Review, Vol. 12, s. 276-297 

Schultze, W. & Weiler, A. (2010). Goodwill accounting and performance 

measurement. Managerial Finance Vol. 36 No. 9, s. 768-784 

 

Skogsvik, S. (2002). Redovisningsmått, värderelevans och informationseffetivitet. 

EFI 

 

Skogsvik, S (2008). Financial Statement Information, the Prediction of Book Return 

on Owners' Equity and Market Efficiency: The Swedish Case. Journal of Business 

Finance and Accounting, Sept-Oct, 2008, Vol.35(7-8), p.795 

 

Skogsvik, S. & Skogsvik, K. (2010) Accounting-Based Probabilistic Prediction of 

ROE, the Residual Income Valuation Model and the Assessment of Mispricing in the 

Swedish Stock Market. Abacus. December 2010; 46 s. 387-418  

 

Zang, Y. (2008) Discretionary Behaviour with Respect to the Adoption of SFASNo. 

142 and the behaviour of Security Prices. Review of Accounting and Finance,vol. 7, 

No 1  

 
 

 

 

 

 

 



 

Bilagor	  
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Alfa Laval Bong  
Assa abloy Semcon 
Atlas Copco Proact IT Group 
Axfood Midway 
Billerudkorsnås TradeDoubler 
Boliden Nederman 
Electrolux Partnertech 
Getinge Elanders 
Hexagon Acando 
Husqvarna Rörvik timber 
Ica Gruppen Addnode group 
Ludin Micronic Mydata 
Modern times Cybercom 
NCC Electra Gruppen 
Nibe Indv. Studsvik 
Peab XANO 
SSAB VBG Group 
Scania NOTE 
Securitas Poolia 
SKF Aktiebolaget Geveko 
Saab Cision 
Svenska Cellulosa Consilium 
Tele2  Hemtex 
Swedish Match Midsona 
Telia Sonera Readsoft 
Trelleborg Doro 
Sandvik Profilgruppen 
Ica Gruppen Connecta 
Skanska BTS Group 
Sas AllTele allmänna Svenska 
Bilia Feelgood Svenska 
AarhusKarlshamn Prevas 
JM ACAP Invest 
Nobia Lammhults Design 
Loomis Intellecta 
Indutrade Björn Borg 
G&L Beijer Pricer 
Lindab Malmbergs elektriska 
Höganäs Duroc 
ÅF Opus 



 

Mekonomen Biotage 
Proffice Elos 
Cdon Avega 
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Eniro Vitec Software 
Intrum Justitia Svedbergs i Dalstorp 
Haldex availo 
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Duni Net insight 
Aktiebolag Fagerhult Vitrolife 
Byggmax Orexo 
Beijer Alma Aspiro 
Industrial and financial systems I.A.R. Systems 
Betsson Anoto Group 
Swedish orphan Biovitrum Stockwik förvaltning 
Concentric Seamless Distribution 
Fenix outdoor Image systems 
Swedol Allenex 
HiQ International Moberg Pharma 
Transmode PROBI 
Medivir MultiQ International 
Sweco Ortivus 
BE group MSC konsult 
ITAB shop Precise Bio 
Rederi AB transatlantic Global health Partner 
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