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Sammanfattning: Till följd av redovisningens utveckling och att olika länder har olika 

regleringar, har det blivit problematiskt att harmonisera och standardisera 

redovisningsinformation världen över. För att lösa det problemet lanserade FASB och IASB 

nya redovisningsregleringar, där t.ex. goodwillavskrivning ersattes med 

nedskrivningsprövning. I och med de nya regleringarna har det uppstått en diskussion om 

huruvida goodwillnedskrivning ger värderelevant information till investerare. Det är det som 

är syftet med den här studien; finns det ett samband mellan goodwillnedskrivning och 

börsvärde inom industribranschen i Sverige? Således om goodwillnedskrivning används av 

investerare vid företagsvärdering för räkenskapsåren 2005–2017. Studien har en kvantitativ 

metod och en deduktiv ansats. Datamaterialet har hämtats från Retriever Business samt direkt 

från bolagens årsredovisningar. Datamaterialet har analyserats genom en multipel 

regressionsanalys. Den multipla regressionsanalysen resulterade i ett negativt signifikant 

samband mellan börsvärde och goodwillnedskrivning, således är goodwillnedskrivning ett 

värderelevant mått för investerare inom industribranschen i Sverige. 

 

Nyckelord: Goodwillnedskrivning, värderelevans, goodwill, börsvärde, reglering, 

harmonisering, industribranschen 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 

Abstract: Due to accounting development and different regulations in different countries, it 

has become difficult to harmonise and standardise accounting information worldwide. To 

solve this problem FASB and IASB launched a new regulation, where goodwill amortisation 

was replaced with impairments. With the new regulation, a discussion has arisen as to 

whether goodwill impairments provide value relevant information to investors. The purpose 

with this study is to evaluate if there is a relation between market value and goodwill 

impairments within the industrial sector in Sweden. Thus, if goodwill impairments are used 

by investors at company valuation for the financial years of 2005-2017. This study has a 

quantitative method and a deductive approach. The data have been retrieved from Retriever 

Business and from the company’s annual reports. The data have then been analysed via a 

multiple regression. The multiple regression showed a negative significant relation between 

market value and goodwill impairment, thus goodwill impairments are value relevant 

information for investors within the industrial sector in Sweden. 

 

Keywords: Goodwill impairment loss, value relevance, goodwill, market capitalisation, 

regulation, harmonisation, industrial sector 
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1. Inledning 

Kapitlet inleds med en introduktion till redovisningsregleringens utveckling och en 

beskrivning av goodwill. Kapitlet övergår sedan i en problemdiskussion där problematiken 

med den nya nedskrivningsbehovsregleringen belyses, som sedan mynnar ut i studiens syfte 

och frågeställning. Kapitlet avslutas med studiens avgränsning och disposition. 

 

1.1 Bakgrund 

Till följd av externredovisningens utveckling och att det förekommer olika regleringar i olika 

länder, har det blivit problematiskt med att harmonisera och standardisera 

redovisningsinformation världen över. Det märks särskilt på aktiemarknaden, då investerare 

har problematik med att jämföra företag från olika länder. På 1990-talet fanns ett hundratal 

redovisningsregleringar som var anpassade efter varje lands behov, vilket har lett till att 

redovisningsresultaten har påverkats, som i sin tur har försvårat jämförelsen mellan företag i 

olika länder (Marton, Pettersson & Lundqvist, 2016). Det finns flera orsaker till att 

redovisningen skiljer sig åt från land till land, varav den främsta orsaken är vilket 

finanssystem landet har. Ländernas företag kan antingen ha finansiering via stora ägare och 

banker, eller ha en kapitalmarknadsorienterad finansiering. Företagens finansiärer är viktiga 

användare av redovisningsinformation och om deras behov är olika kommer också 

redovisningens utformning vara olika, vilket är ett problem för standardiseringen och 

harmoniseringen av redovisningen. En annan orsak till att redovisningen skiljer sig åt är 

huruvida redovisningen har en koppling till skattesystemet i landet. Om det finns en koppling, 

kan redovisningsval gällande skatteeffekter påverka redovisningens utformning (Marton et al., 

2016). 

 

För att lösa problemen med att harmonisera och standardisera redovisningsinformation gjorde 

redovisningsorganisationerna, Financial Accounting Standards Board (FASB) (USA) och 

International Accounting Standards Board (IASB) (Europa), en överenskommelse 2002 

genom ”the Norwalk Agreement”. Överenskommelsen innebar att förekommande skillnader i 

regleringarna skulle utelämnas av organisationerna FASB och IASB (Hartwig, 2018). 

Regleringen i USA tillät en maximal avskrivningstid för goodwill1 om 40 år, medan 

                                                           
1 Goodwill är en immateriell tillgång med obestämd nyttjandeperiod. Goodwill avser det övervärde som uppstår 

när ett företag förvärvar ett annat företag och kan bestå av bland annat varumärken, patent samt inarbetad 

kundkrets. 
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regleringen i Europa tillät maximal avskrivning om endast 20 år, de innevarande skillnaderna 

gällande goodwillavskrivningstid gjorde att goodwillavskrivningar förbjöds helt. Goodwill 

ska istället nedskrivningsprövas minst en gång per år. I och med den nya regleringen ska 

nedskrivning av goodwill ske om det bokförda värdet av goodwill överstiger marknadsvärdet 

av goodwill. The Norwalk Agreement blev starten till dagens europeiska standards 

International Accounting Standards (IAS) och International Financial Reporting Standards 

(IFRS) samt de nordamerikanska motsvarigheterna som omfattas av Generally Accepted 

Accounting Principles (GAAP) (Hartwig, 2018).  

 

Marton (2016) belyser att IFRS2 är en kapitalmarknadsorienterad redovisning, och eftersom 

aktiemarknaden har fått ökad betydelse även i länder som inte har haft finansiering via 

kapitalmarknader tidigare, har IFRS regleringen blivit mer användbar i många länder inom 

EU. De senaste decenniernas globalisering av kapitalmarknader har därför lett till en mer 

harmoniserad redovisning. Skillnader som fortfarande förekommer gällande 

redovisningsinformation återfinns framförallt i bolag som inte är börsnoterade (Marton et al., 

2016). När aktier ska värderas tas, förenklat sett, hänsyn till framtida kassaflöden och risker. 

För att uppskatta framtida kassaflöden och risker används företagets redovisningsinformation 

(Hartwig, 2018). Syftet med de nya standarderna, förutom att standardisera och harmonisera 

redovisningen, är att förse intressenter med redovisningsinformation så att de ska kunna 

bedöma om det finns ett värde i att köpa företagets aktier. Det finns således en koppling 

mellan redovisningsinformation och beslutet om att köpa eller sälja aktier (Skogsvik, 2002). I 

den här studien innebär begreppet värderelevans att redovisningsinformation ligger till grund 

för värdering av aktier. 

 

 

1.2 Problemdiskussion 

Målet med de nya regleringarna är att förse investerare med värderelevant information och 

beslutet om att införa goodwillnedskrivningsprövning istället för planenliga avskrivningar 

stöds av bland andra Jennings, LeClere och Thompson (2001). Jennings et al. (2001) belyser 

att de tidigare regleringarnas planenliga goodwillavskrivningarna inte gav värderelevant 

information till investerare, vilket försvårade bedömningen av framtida kassaflöden (Jennings 

et al., 2001). Dock har den nya nedskrivningsbehovsregleringen även kritiserats. Bland annat 

av Marton (2015) som menar att goodwillnedskrivningsprövningen kräver subjektiva 

                                                           
2 IFRS är obligatoriskt för alla börsnoterade koncerner i EU 
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bedömningar, som leder till att redovisningen blir mindre användbar för alla användare av 

redovisningsinformation. Subjektiva bedömningar skapar ett tolkningsutrymme som 

företagsledningen kan utnyttja till att maximera sin egennytta. Measurement uncertainty 

(osäkerhet vid värdering) är ett begrepp som anslutits till diskussionen, och innebär att 

redovisningsinformationens relevans kan minska för investerare när redovisningen kräver 

subjektiva bedömningar av företagsledningen (Marton, 2015). AbuGhazaleh, Al-Hares och 

Haddad (2012) menar däremot att företagsledningen inte utnyttjar tolkningsutrymmet för att 

maximera egennytta, utan snarare för att ge ut information till investerare om framtida 

kassaflöden.  

 

Hartwig (2010) belyser att det inte bara är redovisningsregleringen som ska kritiseras utan 

även redovisningsregleraren IASB, eftersom det är de som har gjort det lättare för 

företagsledningen att manipulera både sin balansräkning och resultaträkning. Vid värdering av 

en tillgång bedöms hur stora kassaflöden tillgången skapar. Hartwig (2010) menar att den nya 

regleringen tillåter företagsledningen att ändra tillväxttakten i kassaflödet, för att erhålla ett 

önskvärt värde på tillgången. Att företagsledningen kan ändra tillväxttakten i kassaflödet 

innebär också att de kan styra resultatet till sin egen fördel (Hartwig, 2010). 

 

IFRS 3 infördes 2005 och behandlar hur immateriella tillgångar ska identifieras vid 

rörelseförvärv. Gauffin, Nilsson och Hagström (2016) undersökte hur immateriella tillgångar 

identifieras tio år efter införandet av IFRS 3. Gauffin et al. (2016) beskriver att det är fortsatt 

problematiskt att värdera och identifiera tillgångsposten goodwill, och det finns en tendens till 

försämring med avseende att specificera vilka immateriella tillgångar bolaget har förvärvat. 

Det finns också en tendens till att bolagen inte lämnar en beskrivning av goodwill för varje 

förvärv, utan de gör samma beskrivning för flera förvärv. Gauffin et al. (2016) belyser att 

endast 10 procent av bolagen de studerade beskrev tydligt vad det är som genererat 

goodwillposten, medan 58 procent lämnar intetsägande beskrivningar av vad goodwillposten 

identifierar. Resterande bolag hade inte gjort något förvärv det året. Goodwillposten för bolag 

noterade på Nasdaq OMX Stockholm Large Cap har ständigt växt sedan de nya regleringarna 

infördes, vilket antyder att goodwill inte skrivs ned i samma omfattning som innan IFRS 3 

(Gauffin et al., 2016). 
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Sandell och Svensson (2014) bekräftar att bolag undviker att skriva ner goodwill, och 

poängterar att bolag uppfattar nedskrivning av goodwill som ett misslyckande (Sandell & 

Svensson, 2014). Om bolag uppfattar goodwillnedskrivningar som ett misslyckande borde det 

insinuera att bolag gör vad som helst för att undvika att skriva ned goodwill, vilket är ett 

problem då det skulle innebära att hela regleringen är oväsentlig. Potentiella investerare skulle 

inte heller få tillgång till relevant information gällande goodwillnedskrivning. 

 

IFRS regleringen är till för att harmonisera redovisningsinformation. Enligt Lundqvist (2015) 

räcker det däremot inte med en reglering, eftersom förståelsen om hur regleringen ska 

tillämpas fortsatt varierar. Det är lätt att harmonisera regleringar dock är det harmoniseringen 

av förståelsen av de som ska tillämpa regleringarna som är svårt, eftersom tillämpningen 

beror på andra faktorer än själva regleringen, t.ex. kultur eller vilken utbildningsnivå 

redovisaren har (Lundqvist, 2015). De nya regleringarna infördes p.g.a. att de skulle leda till 

ökad jämförbarhet för investerare vid företagsvärdering, men det är svårt att uppnå när 

regleringarna inte tillämpas på enhetligt vis. Slutledningsvis menar Lundqvist (2015) att 

harmonisering i praktiken tar lång tid att uppnå och att det inte räcker med att harmonisera 

regleringarna. Även Marton (2019) påpekar att internationell harmonisering inte är enkelt, 

eftersom det finns olika förhållanden i olika länder. För att uppnå internationell 

harmoniseringen krävs därför förändringar i nationella strukturer, och den internationella 

redovisningen är i dagsläget inte anpassad efter olikheter i olika länder. Marton (2019) menar 

fortsatt att svensk ekonomi utmärks av hög internationalisering, vilket kräver internationellt 

harmoniserad redovisning. 

 
 

1.3 Frågeställning 

Är goodwillnedskrivning ett värderelevant mått för investerare? 

 

 

1.4 Syfte 

Syftet är att undersöka om goodwillnedskrivning är ett värderelevant mått för investerare vid 

företagsvärdering. Således om det finns ett samband mellan goodwillnedskrivning och 

värderelevans inom industribranschen i Sverige.  
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1.5 Avgränsning 

För att avgränsa studien kommer samtliga bolag som studeras vara noterade på NASDAQ 

OMX Stockholm Large Cap under sektorn industri. Eftersom bolagen är börsnoterade 

tillämpar de IFRS regleringen. För att avgränsa studien ytterligare kommer endast 

årsredovisningar för räkenskapsåren 2005 – 2017 att granskas. I och med att harmonisering av 

regleringar tar tid i praktiken kommer hela tidsspannet från införandet av IFRS regleringen 

2005 fram till nutid studeras.  

 

 

1.6 Disposition 

Nedan presenteras studiens disposition för att göra studien så lättöverskådlig som möjligt. 

 

Figur 1- Disposition 

 

 

 

 

 

 

 

 

Teoretisk 
referensram

• I detta kapitel presenteras tidigare forskning om goodwillnedskrivning med olika 
infallsvinklar samt redovisningsteorier som är tillämpliga i studien

Metod

• I metodkapitlet belyses studiens forsknings- och analysmetod samt redogör för 
studiens datainsamling och eventuella problem med sekundärdata och etiska 
problem.

Resultat

• I detta kapitel presenteras studiens resultat i form av deskriptiv statistik, multipel 
regressionsanalys och Pearsons korrelation.

Diskussion

• I detta kapitel förs en diskussion om resultatet kopplat till tidigare studier och 
redovisningsteorier

Slutsats
• I detta kapitel sammanfattas studien och förslag till fortsatt forskning ges.
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2. Teoretisk referensram 

Kapitlet inleds med en presentation av olika redovisningsteorier som är tillämpliga i studien 

och aktiemarknadens psykologi, för att sedan redogöra för tidigare forskning gällande 

goodwillnedskrivning. 

 

2.1 Positive Accounting Theory 

Positive Accounting Theory grundades av Watts och Zimmerman (1990). Positive Accounting 

Theory handlar om att företagsledningen i ett bolag handlar opportunistiskt för att maximera 

sin egennytta, och består av tre hypoteser; bonus-hypotesen, skuldsättnings-hypotesen och 

politisk kostnads-hypotesen. Bonus-hypotesen redogör för att om det finns en koppling 

mellan ledningens bonusar och bolagets redovisade resultat, kommer företagsledningen göra 

vad de kan för att höja bolagets resultat (Watts & Zimmermann, 1990). Hartwig (2018) menar 

att företagsledningen t.ex. kan undvika att utföra en goodwillnedskrivning även om 

nedskrivningsbehov föreligger (Hartwig, 2018). Skuldsättnings-hypotesen innebär att företag 

som är nära att överskrida tröskelvärden i skuldkontrakt göra redovisningsval för att klara 

tröskelvärdet, t.ex. genom att skriva upp en tillgång som inte är befogat. Politisk kostnads-

hypotesen redogör för hur företag som är hårt granskade av media och allmänheten kommer 

försöka att inte visa upp höga vinster som kan leda till krav av olika slag (Watts & 

Zimmermann, 1990). I den här studien kommer endast bonus-hypotesen att beaktas, eftersom 

den hypotesen bl.a. behandlar nedskrivningar. Lhaopadchan (2010) ger stöd för Positive 

Accounting Theory i sin studie, som visar att den främsta anledningen till 

goodwillnedskrivningsbeslut är företagsledningens egenintresse. Trots att det finns ett antal 

fördelar kopplade till redovisning av verkligt värde, så verkar företagsledningen egenintresse 

motivera de flesta beslut gällande goodwillnedskrivningar. 

 

2.2 Principal-agent teorin 

Principal-agent teorin presenterades av Jensen och Meckling (1976). Teorin innebär att det 

råder informationsasymmetri mellan aktieägarna (principal) och företagsledningen (agent) 

och att företagsledningen antas maximera sin egennytta i och med att det har ett 

informationsövertag gentemot aktieägarna. För att minska informationsasymmetrin vidtar 

ägarna vissa åtgärder, t.ex. revision och skapandet av incitamentsstrukturer (bonusprogram till 

ledningen), det leder till att företagsledningen kommer börja agera med aktieägarnas bästa i 

högre utsträckning. Dock finns det en gräns på hur mycket aktieägarna kan spendera på 
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revision och incitamentsstrukturer, vilket innebär att företagsledningen trots detta kan agera 

någorlunda opportunistiskt (Jensen & Meckling, 1976). Enligt fler forskare (Marton, 2015; 

Hartwig, 2010; Sandell & Svensson, 2014), skapar IFRS regleringen ett tolkningsutrymme 

som företagsledningen använder för att maximera sin egennytta. Företagsledningen har mer 

information och kunskap om regleringen än aktieägarna och kan därför vinkla regleringen till 

sin egen fördel, vilket skulle antyda att goodwillnedskrivning inte är ett värderelevant mått för 

investerare, eftersom investerarna inte litar på företagsledningens hantering av regleringen. 

 

2.3 Intressentteorin 

Gray, Owen och Adams (1996) presenterade intressentteorin, Stakeholder Theory, som består 

av två varianter; normativ och deskriptiv. Den normativa varianten beskriver att alla 

intressenter har samma rätt att få information om företaget och att ingen intressent är viktigare 

än någon annan. Den deskriptiva varianten beaktar hur företag anpassar sig till sina viktigaste 

intressenter, det vill säga ju viktigare intressent, desto mer kommer företaget underhålla 

relationen med den intressenten. Företaget kommer således anpassa sin redovisning och 

redovisningsinformation efter intressenternas önskemål. Den deskriptiva varianten av 

indikerar inte vilken information som bör tillhandahållas, däremot indikerar teorin att 

tillhandhållande av information kan vara till nytta för företagets fortlevnad (Gray et al., 1996).  

Xu, Anandarajan och Curatola (2011) ger stöd till intressentteorin i sin studie, som visar att 

goodwillnedskrivningar generellt sett är värderelevant information, eftersom 

goodwillnedskrivning hade en negativ signifikant påverkan på börsvärdet. Dock anses 

goodwillnedskrivningar vara negativt sedda av investerare i bolag som är lönsamma och 

positivt sedda av investerare i bolag som inte är lönsamma (Xu et al., 2011). Att synen på 

goodwillnedskrivning beror på bolagens lönsamhet, kan antyda att företagsledningen i 

lönsamma bolag har anpassat sin redovisning efter sina viktigaste intressenter, och därför inte 

gjort en goodwillnedskrivning eftersom goodwillnedskrivningar är negativt sedda av 

investerare i lönsamma bolag.  

 

2.4 Effektiva marknadshypotesen  

Effektiva marknadshypotesen introducerades av Fama (1970). Hypotesen handlar om att 

finansiella marknader är effektiva, d.v.s. att priserna på marknaden återspeglar all tillgänglig 

information. Fama (1970) hävdar att det är i princip omöjligt att konsekvent ”vinna över” 

marknaden genom att använda information som marknaden redan har tillgång till. Det enda 
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sättet för en investerare att få högre avkastning är därför genom slumpen, genom att köpa 

riskfyllda aktier eller möjligtvis genom insiderinformation. Det finns tre former av effektiva 

marknadshypotesen; svag, semistark och stark. I den här studien kommer den semistarka och 

starka formen att beaktas. Den semistarka formen innebär att all offentlig tillgänglig 

information återspeglas i aktiekursen vid en viss tidpunkt. Den starka formen antyder att all 

tillgänglig information, offentlig eller privat, avspeglas i aktiekursen. Den svaga formen 

beaktas inte i den här studien, eftersom den handlar om historiska prisnivåer och inte om 

redovisningsinformation i sig som de andra formerna. Effektiva marknadshypotesen grundar 

sig i att alla människor alltid är rationella (Fama, 1970). 

 

Malkiel (2003) belyser däremot att aktörer på aktiemarknaden är allt annat än rationella och 

att investerares kollektiva analys ibland kommer innehålla misstag. Till följd av investerares 

irrationalitet och analysmisstag, kan förutsägbara mönster i aktiekurser framträda. Malkiel 

(2003) menar fortsatt att marknaden inte kan vara starkt effektiv, eftersom det då inte skulle 

finnas några incitament för företagsledningen att tillhandahålla information som återspeglas i 

aktiepriset så snabbt. 

 

2.5 Aktiemarknadens psykologi 

Haskel (2017) menar också att människor inte är så rationella som de tror. Människor är 

flockdjur som gärna agerar på samma sätt som andra människor. På aktiemarknaden visas det 

genom att människan köper aktier som för tillfället är populära, och troligtvis redan 

fullvärderade, vilket leder till att företagets aktiekurs stiger. När en aktie börjar gå dåligt har 

människan en tendens till att bli otålig och säljer sina aktier, vilket påverkar företagets 

aktiekurs ännu mer negativt. Människans flockbeteende har således stor påverkan på 

företagens börsvärde. Fler orsaker till vad som kan påverka ett företags börsvärde är bl.a. 

negativa vinstöverraskningar, försämrad finansiell situation, uppköpsrykten och oväntade Vd-

skiften. Med tanke på aktiemarknadens flockbeteende kan sådana händelser påverka 

företagens börsvärde på både kort- och lång sikt. Slutledningsvis menar Haskel (2017) att allt 

fler investerare fäster större vikt vid hur psykologiska faktorer påverkar såväl hela marknaden 

som den egna handeln.  
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2.6 Tidigare forskning 
 

2.6.1 Redovisad goodwill och värderelevans 

Chalmers, Clinch och Godfrey (2008) gjorde en undersökning på den australiensiska 

marknaden om huruvida införandet av internationella redovisningsregleringar (IFRS) har 

ändrat sambandet mellan bolagens redovisningsinformation och immateriella tillgångar som 

goodwill. De studerade 588 bolags redovisade goodwill före och efter införandet av IFRS och 

huruvida det gav värderelevant information. Chalmers et al. (2008) visar att redovisad 

goodwill ger värderelevant information efter införandet av IFRS dock endast svaga bevis för 

att goodwill gav värderelevant information innan införandet av IFRS.  

Studien av Chalmers et al. (2008) används för att kunna jämföra eventuella likheter och 

skillnader, i Sverige och Australien, gällande huruvida redovisad goodwill är värderelevant 

information för investerare. 

2.6.2 Goodwillavskrivning och värderelevans 

En intressant vinkel är huruvida de planenliga goodwillavskrivningarna ansågs vara 

värderelevanta innan FASB införde den nya regleringen US GAAP. Jennings et al. (2001) 

studerade 3 431 bolag för att undersöka vilken effekt redovisade goodwillavskrivningar har på 

nyttjandevärdet som underlag för värdering av aktier. För att undersöka detta studerade de 

huruvida variation i aktiekursen i USA beror på redovisat resultat som inkluderar 

goodwillavskrivning eller av resultat före goodwillavskrivning. För varje år som forskarna 

studerade beror variationen i aktiekursen mer på goodwillavskrivning än redovisat resultat. 

Jennings et al. (2001) ger stöd som överensstämmer med den kritik som 

goodwillavskrivningar tidigare fått, d.v.s. att goodwillavskrivningar inte ger värderelevant 

information till investerare. 

Studien av Jennings et al. (2001) används för att få en förståelse om de tidigare regleringarnas 

planenliga avskrivningar gav värderelevant information till investerare vid företagsvärdering. 

 

2.6.3 Goodwillnedskrivningens informationsinnehåll 

Bens, Heltzer och Segal (2011) studerade huruvida informationsinnehållet, gällande 

goodwillnedskrivning, har förändrats i och med införandet av Statement of Financial 

Accounting Standards 142 (SFAS). Studien resulterade i en signifikant negativ reaktion i 

börsvärdet gällande oväntade goodwillnedskrivningar för företag med hög 
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informationsasymmetri. För företag som har låg informationsasymmetri är reaktionen i 

börsvärdet dämpad. Den negativa reaktionen i börsvärdet för företag med hög 

informationsasymmetri antyder att det är svårt att tillhandahålla redovisningsinformation, som 

är fångad av värdering till verkligt värde, på tillförlitligt sätt. Att det är svårt att tillhandahålla 

redovisningsinformation på tillförlitligt sätt kan minska innehållet i finansiella rapporter, 

vilket innebär att företagsledningen inte publicerar så mycket information som de skulle 

kunna göra.  

Studien av Bens et al. (2011) används för att få en förståelse för hur goodwillnedskrivningens 

informationsinnehåll påverkar bolags börsvärde. 

2.6.4 Goodwillnedskrivning och värderelevans 

AbuGhazaleh et al. (2012) undersökte ett samband mellan goodwillnedskrivning och 

värderelevans hos 528 bolag på den brittiska marknaden. Trots att införandet av IFRS 3 skulle 

förbättra redovisningen av goodwill och tillhandahålla investerare med värderelevant 

information, menar forskarna att användare av finansiella rapporter är fortsatt skeptiska till 

regleringen, p.g.a. företagsledningens motivation till vissa redovisningsval. AbuGhazaleh et 

al. (2012) visar ett signifikant negativt samband mellan goodwillnedskrivning och börsvärde. 

Goodwillnedskrivning är såldes värderelevant information för investerare på den brittiska 

marknaden. Kritiken, som ställts mot det tolkningsutrymme som uppkommit i och med 

införandet av de nya regleringarna, är inte befogad enligt forskarna. 

 

Lapointe-Antunes, Cormier och Magnan (2009) undersökte huruvida det finns ett samband 

mellan goodwillnedskrivning och värderelevans efter antagandet av de nya regleringarna på 

den kanadensiska marknaden. Forskarna visar ett signifikant negativt samband mellan 

redovisade goodwillnedskrivningar och börsvärde, d.v.s. att goodwillnedskrivningar är 

värderelevanta för investerare på den kanadensiska marknaden. 

 

Studierna (AbuGhazaleh et al., 2012; Lapointe-Antunes et al., 2009) används för att kunna 

jämföra eventuella likheter och skillnader, i Sverige respektive USA och Kanada, gällande 

goodwillnedskrivningens värderelevans. 
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3. Metod 

Kapitlet inleds med en presentation av studiens forskningsstrategi, datainsamling, urval och 

problem med sekundärdata. Sedan beskrivs studiens analysmetod samt eventuell kritik mot 

analysmetoden. Slutligen diskuteras eventuella etiska problem.  

 

3.1 Forskningsstrategi 

Studiens syfte är att undersöka om det finns ett samband mellan goodwillnedskrivning och 

börsvärde, därför är en kvantitativ metod lämplig. Fördelen med en kvantitativ metod är att 

stora mängder data kan generaliseras. En kvantitativ metod används för att hitta samband eller 

mönster mellan olika variabler, vilket är lämpligt givet studiens syfte. Nackdelen med att 

använda en kvantitativ metod är att den inte ger en djupare förståelse om t.ex. ett fenomen 

eller samband (Bjereld, Demker & Hinnfors, 2013). Enligt Repstad (2007) är studier med 

kvantitativ metod emellertid hämmande för utveckling och förändring, eftersom forskaren 

ibland kan missa viktiga egenskaper hos urvalet (Repstad, 2007). Eneroth (2005) hävdar att 

den kvantitativa metodens största brist är ”dess begränsning av vad som alls går att undersöka 

vetenskapligt” (s. 5).  

 

Den här studien har en deduktiv ansats, vilket innebär att studien utgår från vad som redan är 

känt, för att sedan formulera en forskningsfråga. Forskningsfrågan undersöks genom en 

multipel regressionsmodell, och sedan dras slutsatser om goodwillnedskrivningens 

värderelevans inom industribranschen i Sverige. Studien har utgått från tidigare studier 

(AbuGhazaleh et al., 2012; Lapointe-Antunes et al., 2009; Xu et al., 2011; Bens et al., 2011; 

Jennings et al., 2001; Chalmers et al., 2008; Lhaopadchan et al., 2010), och 

regressionsmodellen som används i studien är baserad på en modell av Ohlson (1995) och har 

använts av AbuGhazaleh et al. (2012) och Lapointe-Antunes et al. 2009). Studien har även 

utgått från ett flertal företagsekonomiska teorier som positive accounting theory, 

intressentteorin, principal-agent teorin samt den nationalekonomiska teorin effektiva 

marknadshypotesen. Studien utgår från begreppet värderelevans, som innebär att 

redovisningsinformation ligger till grund för värdering av aktier. Vad som redan är känt givet 

tidigare studier och teorier har sedan testats i svensk kontext inom industribranschen. Enligt 

Spector, Rogelberg, Ryan, Schmitt och Zedeck (2014) är fördelen med en deduktiv ansats att 

teorier kan hjälpa till att organisera vad som redan är känt. Problemet med en deduktiv ansats 
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är att forskaren möjligtvis letar efter resultat som stämmer överens med teorierna som 

forskaren har utgått ifrån (Spector et al., 2014). 

 

3.2 Urval och datainsamling 

Inledningsvis har information hämtats från Nasdaq OMX Nordic över vilka bolag som var 

listade på Stockholm Large Cap under sektorn Industri per 2018-01-01. Att utesluta Mid Cap 

och Small Cap är ett strategiskt val då det är större chans att bolag listade på Large Cap har 

redovisad goodwill i balansräkningen. Urvalet bestod av 24 bolag som har ett börsvärde på 

minst en miljard euro (se bilaga 1). Valet av industribranschen grundar sig i att ingen tidigare 

studie, enligt min kännedom, har fokuserat på industribranschen. Sedan har databasen 

Retriever Business använts för att hämta information från bolagens årsredovisningar för 

räkenskapsåren 2005–2017. Posterna som har hämtats från databasen är goodwill, eget kapital 

och rörelseresultat (EBIT) för räkenskapsåren 2010–2017. Retriever Business går endast tio år 

tillbaka i tiden, därför fick posterna hämtas manuellt från bolagens årsredovisningar för 

räkenskapsåren 2005–2009. Posterna goodwillnedskrivning och börsvärde fanns inte att 

hämta i Business Retriever, varav de posterna hämtades manuellt från varje bolags 

årsredovisning för samtliga räkenskapsår. Posterna som saknades i databasen hämtades 

manuellt från bolagens balansräkning med tillhörande noter.  

 

3.2.1 Problem med sekundärdata 

Sekundärdata är data som är insamlad sedan tidigare av en annan person. Sekundärdata kan 

vara t.ex. material från en databas, litteratur, artiklar och reportage (Eriksson & Hultman, 

2014). Det finns några risker med användning av sekundärdata. En av riskerna är att siffrorna 

kanske inte är korrekta, eftersom det är någon annan som har samlat in dem. En annan risk är 

att den tidigare forskaren eller författaren kan ha personifierat datamaterialet. Ytterligare en 

risk är att en författare till viss litteratur möjligtvis inte kan presentera hela datamaterialet och 

måste därför sortera bort vissa delar (Eneroth, 2005). Dock har majoriteten av datamaterialet 

hämtats manuellt från bolagens årsredovisningar, vilket minskar risken för felaktiga siffror i 

datamaterialet.  

 
 

3.3 Analysmetod 

Samtliga poster sammanställdes i ett Excel-dokument, sedan överfördes dokumentet till 

statistikprogrammet Stata. För att få fram ett resultat gjordes en multipel regressionsanalys 
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samt Pearsons korrelationsanalys. Pearsons korrelation används för att visa samband mellan 

varje enskild variabel. I den här studien har en multipel regressionsanalys med paneldata 

utförts i enlighet med tidigare studier (AbuGhazaleh et al., 2012; Lapointe-Antunes., 2009). 

Paneldata innebär data av flera olika individer, eller i det här fallet företag i industribranschen, 

över flera år. Regressionen skattas dels med fixa effekter för år (2005–2017), dels med 

ordinary least squares. Fixa effekter för år används för att kontrollera om det finns 

utelämnande variabler i paneldata när variablerna för alla företagen är samma, men förändras 

över tiden. Ordinary least squares används för att estimera okända parametrar i en 

regressionsmodell (Stock & Watson, 2014). Enligt Lantz (2015) är regressionsanalys den 

viktigaste statistiska metoden som behandlar samband mellan olika variabler. En multipel 

regressionsanalys används för att studera hur utfallet för en beroende variabel beror på andra 

oberoende variabler (Lantz, 2015). I det här fallet; hur utfallet för börsvärdet beror på 

goodwillnedskrivning, rörelseresultat, goodwill samt eget kapital. Lantz (2015) belyser att en 

studie kan få bättre regressionssamband, högre förklaringsgrad och högre signifikans genom 

att använda fler än en oberoende variabel för att förklara variationen hos den beroende 

variabeln (Lantz, 2015). Den här studien har fyra oberoende variabler.  

 

3.3.1 Kritik mot analysmetod 

Det finns en del problematik med en multipel regressionsanalys. Enligt Angrist och Pischke 

(2008) är selektionsproblemet ett av dem. Selektionsproblemet insinuerar att resultatet 

kommer variera beroende på vilka objekt som väljs att studera. Selektionsproblemet kan lösas 

genom slumpmässigt urval, men eftersom de flesta regressioner består av observationsdata 

finns inte den möjligheten. Ett ytterligare problem med multipla regressionsanalyser är att 

forskaren kan hitta kausala samband som egentligen inte finns, vilket orsakas av bristen på 

slumpmässigt urval. Det sista problemet som Angrist och Pischke (2008) tar upp är att 

forskaren kan manipulera resultatet, genom att välja ut vilka variabler som ska ingå i 

regressionen.  

 

 3.3 Etiska aspekter 

Årsredovisningar är offentliga handlingar enligt offentlighets- och sekretesslagen, som går att 

hämta via Bolagsverket eller via varje företags respektive hemsida (Bolagsverket, 2018). 

Enligt Denscombe (2012) råder få etiska tveksamheter i att använda sekundärdata från 

offentliga handlingar som empiriskt material.  
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4. Resultat 

Kapitlet inleds med en presentation av studiens undersökningsmodell och en förklaring av 

valda variabler. Sedan presenteras deskriptiv statistik som ger en helhetsbild utav samtliga 

observationer och Pearsons korrelation som visar korrelationen mellan de enskilda 

variablerna. Därefter presenteras den multipla regressionsanalysen. 

 

För att få ut ett resultat kommer de givna variablerna att analyseras genom en multipel 

regressionsmodell baserad på en modell av Ohlson (1995) som har använts av bl.a. 

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

 

𝑀𝑉𝐴𝐿𝑖,𝑡 =  𝛼 +  𝛽1𝐵𝑉𝐴𝐿𝑖,𝑡 + 𝛽2𝑃𝑇𝑃𝑖,𝑡 +  𝛽3𝐸𝐶𝑉𝐺𝑊𝑖,𝑡 +  𝛽4𝐺𝐼𝐿𝐴𝑖,𝑡 + 𝑒𝑖,𝑡 

 

Där: 

MVAL Börsvärde (market value) 

BVAL Eget kapital – bokfört värde av goodwill (book value) 

PTP Rörelseresultat EBIT + goodwillnedskrivning (pre tax profit)  

ECVGW Bokfört värde av goodwill + goodwillnedskrivning (carrying value of goodwill) 

GILA  Goodwillnedskrivning (goodwill impairment loss)  

 

Om det finns ett signifikant negativt samband mellan MVAL och GILA är 

goodwillnedskrivning värderelevant för investerare vid företagsvärdering (AbuGhazaleh et 

al., 2012; Lapointe-Antunes et al., 2009). Den beroende variabeln kommer utgöras av 

börsvärdet och de oberoende variablerna kommer utgöras av goodwillnedskrivning, 

rörelseresultat EBIT, goodwill samt eget kapital. Modellen skattas dels med ordinary least 

squares, dels med fixa effekter för år (se avsnitt 3.3). 

 

4.1 Beroende variabel 

Studiens beroende variabel är MVAL (börsvärde). MVAL är bolagets börsvärde vid 

räkenskapsårets slut som beräknas; totala antalet aktier i bolaget multiplicerat med 

aktiekursen för aktien vid räkenskapsårets slut. Variabeln är i enlighet med variabeln från 

tidigare studier (AbuGhazaleh et al., 2012; Lapointe-Antunes et al., 2009). 
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4.2 Oberoende variabler  

Studiens oberoende variabler utgörs av BVAL (eget kapital), PTP (rörelseresultat EBIT), 

ECVGW (goodwill) samt GILA (goodwillnedskrivning). BVAL är bokfört värde av eget 

kapital vid räkenskapsårets slut minus bokfört värde av goodwill. PTP är rörelseresultat EBIT 

vid räkenskapsårets slut, det vill säga företagets resultat före ränta och skatt, plus 

goodwillnedskrivning som negativt värde. ECVGW är bokfört värde av goodwill vid 

räkenskapsårets slut plus goodwillnedskrivning som negativt värde. GILA är bokfört värde av 

goodwillnedskrivning vid räkenskapsårets slut som positivt värde. GILA är satt till noll i 

datamaterialet de räkenskapsåren bolagen inte gjorde en nedskrivning. Variablerna är i 

enlighet med variablerna från tidigare studier (AbuGhazaleh et al., 2012; Lapointe-Antunes et 

al., 2009). 

 

4.3 Deskriptiv statistik 

Antal observationer för MVAL uppgår till 312 och medelvärdet till 54 700 000 tkr. 

Medelvärdet för BVAL uppgår till 7 305 270 tkr och antal observationer till 303. PTP har ett 

medelvärde som uppgår till 5 006 473 tkr och antalet observationer till 304. Antal 

observationer för ECVGW uppgår 303 och medelvärdet till 7 844 428 tkr. GILA har ett 

medelvärde som uppgår till 1 324 722 tkr och antalet observationer till 312. GILA är noll de 

åren en nedskrivning inte gjordes, varav minimumvärdet för goodwillnedskrivning blir noll. 

Att antal observationer skiljer sig mellan variablerna beror på saknande datamaterial för några 

bolag vissa räkenskapsår. Bortfallet är så pass litet (8 respektive 9 bortfall på 312 

observationer) att det inte kommer påverka studien. Goodwill, eget kapital och rörelseresultat 

är inte variabler i sig, utan har använts för att få fram övriga variabler.  
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Tabell 1 - Deskriptiv statistik 

Variabel Medelvärde Standard-

avvikelse 

Min Max Antal 

observationer 

MVAL 5,47e+07 8,65e+07 842 000 4,71e+08 312 

BVAL 7 305 270 1,46e+07 -5 688 500 8,43e+08 303 

PTP 5 006 473 2,08e+07 -1,70e+07 3,52e+08 304 

ECVGW 7 879 032 2,22e+07 24 000 3,64e+08 303 

GILA 1 324 722 2,00e+07 0 3,50e+08 312 

Goodwill 6 514 962 8 040 323 24 000 5,03e+07 303 

Eget kapital 1.38e+07 1,88e+07 175 785 1,07e+08 304 

Rörelseresultat 3 646 891 5 394 319 -1,70e+07 3,03e+07 304 

Källa: Egen arbetad tabell  

 

4.4 Pearsons korrelation 
 

I tabell 2 går det utläsa korrelationen mellan varje enskild variabel. BVAL, PTP och ECVGW 

har positiva korrelationer med MVAL medan GILA har en negativ och icke signifikant 

korrelation med MVAL. Däremot har GILA en stark korrelation med PTP och ECVGW. Även 

ECVGW och PTP har en stark korrelation, övriga enskilda variabler är svagt korrelerade med 

varandra.  

 

När det finns en stark korrelation mellan de oberoende variablerna kallas det för 

multicollinearitet, vilket är ett vanligt problem med multipla regressioner. En 

regressionsmodell anses inte vara korrekt om den innehåller multicollinearitet, dock är det i 

princip omöjligt att undvika i praktiken. Problemet med multicollinearitet är att det inte går att 

separera effekterna av de oberoende variablerna (som är starkt korrelerade med varandra) på 

den beroende variabeln (Lantz, 2015). Multicollineariteten i den här studien orsakas av att 

goodwillnedskrivning är en del av variablerna PTP och ECVGW, vilket gör att de variablerna 

är starkt korrelerade med varandra och GILA (goodwillnedskrivning).   
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Tabell 2 - Pearsons korrelation 

Variabel GILA MVAL BVAL PTP ECVGW 

GILA 1,0000     

MVAL -0,0182 1,0000    

BVAL -0,0556 0,5412 1,0000   

PTP 0,9659 0,1339 0,1460 1,0000  

ECVGW 0,9326 0,1200 0,0705 0,9530 1,0000 

Källa: Egen arbetad tabell 

 

 

4.5 Multipel regressionsanalys 

I tabell 3 går det utläsa att BVAL har en positiv statistiskt signifikant påverkan på MVAL på 

enprocentsnivå för båda regressionsmodellerna. PTP har en positiv statistiskt signifikant 

påverkan på MVAL på tioprocentsnivå för Ordinary least squares och på enprocentsnivå för 

fixa effekter. Variabeln ECVGW har en positiv signifikant påverkan på MVAL på 

enprocentsnivå för Ordinary least squares. GILA har en negativ signifikant påverkan på MVAL 

på enprocentsnivå för båda regressionsmodellerna.  

 

I tabell 3 går det utläsa att studiens förklaringsgrad med fixa effekter är 0,3888. Studiens 

förklaringsgrad med Ordinary least squares är 0,3396. Det innebär att 38,88 procent 

respektive 33,96 procent av variationen i den beroende variabeln MVAL förklaras av de 

oberoende variablerna BVAL, PTP, ECVGW och GILA. 

 

Tabell 3 - Multipel regressionsanalys 

MVAL Ordinary least squares Fixa effekter 

BVAL 3,389495*** 

(,5060115) 

1,502213*** 

(,4435695) 

PTP 1,071435* 

(,6330046) 

5,314978*** 

(1,350994) 

ECVGW 4,406412*** 

(,386723) 

,8958191 

(,6289183) 

GILA -5,450849*** 

(1,49e+07) 

-6,215089*** 

(1,20282) 

R2 0,3396 0,3888 

*** p-värde <0,01 ** p-värde <0,05 * p-värde <0,1 
Källa: Egen arbetad tabell     
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5. Diskussion 

Kapitlet inleds med en diskussion gällande studiens resultat samt koppling till tidigare studier 

och redovisningsteorier. Sedan ges alternativa förklaringar till studiens resultat.  

 

Det har framkommit en hel del kritik de senaste åren gentemot de nya 

redovisningsregleringarna, framförallt när det gäller goodwillnedskrivning. Flera forskare 

(Marton, 2015; Hartwig, 2010; Sandell & Svensson, 2014) menar att regleringen skapar ett 

tolkningsutrymme som företagsledningen utnyttjar för att maximera egennytta. Kritiken 

skulle antyda att goodwillnedskrivning inte är värderelevant information för investerare vid 

företagsvärdering.  

 

Den multipla regressionsanalysen visade att bokfört värde av eget kapital minus bokfört värde 

av goodwill (BVAL) har en positiv signifikant påverkan på börsvärdet (MVAL), vilket 

överensstämmer med tidigare studier (AbuGhazaleh et al., 2012; Lapointe-Antunes et al., 

2009). Dessutom visade regressionen att rörelseresultat (EBIT) plus goodwillnedskrivning 

(PTP) har en positiv signifikant påverkan på börsvärdet (MVAL), vilket motsvarar resultatet 

av tidigare forskning (AbuGhazaleh et al., 2012; Lapointe-Antunes et al., 2009). Föregående 

studier (AbuGhazaleh et al., 2012; Lapointe-Antunes et al., 2009) visar att bokfört värde av 

goodwill plus goodwillnedskrivning (ECVGW) har en positiv signifikant påverkan på 

börsvärdet (MVAL), som antyder att bokförd goodwill är värderelevant för investerare. Även 

studien av Chalmers et al. (2008) indikerar att redovisad goodwill, efter införandet av IFRS, 

är värderelevant information för investerare vid företagsvärdering. Den här studien visar 

tillika att ECVGW har en positiv signifikant påverkan på MVAL, det antyder att goodwill är 

värderelevant information vid företagsvärdering även inom industribranschen i Sverige. I 

enlighet med tidigare studier (AbuGhazaleh et al., 2012; Lapointe-Antunes et al., 2009) visar 

den här studien att goodwillnedskrivning (GILA) har en negativ signifikant påverkan på 

börsvärdet (MVAL), vilket innebär att investerare inom industribranschen i Sverige anser att 

goodwillnedskrivning är ett värderelevant mått vid företagsvärdering. 

 

Enligt tidigare studier (AbuGhazaleh et al., 2012; Lapointe-Antunes et al., 2009) har BVAL, 

PTP och ECVGW signifikanta positiva korrelationer med MVAL. Deras studier visar även att 

GILA har en negativ och icke signifikant korrelation med MVAL, vilket även är fallet i den här 

studien. Som nämnt tidigare så förekommer multicollinearitet i den här studien. Det innebär 
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att vissa oberoende variabler är starkt korrelerade med varandra, vilket är ett problem, dock 

nästan omöjligt att undvika (Lantz, 2015). Multicollinearitet utvisar sig i den här studien 

eftersom GILA och PTP har en korrelation på 0,9659, GILA och ECVGW har en korrelation 

på 0,9326 samt att ECVGW och PTP har en korrelation på 0,9530. Multicollineariteten kan ha 

påverkat den här studien eftersom det inte går att separera vilken effekt GILA, PTP och 

ECVGW har på MVAL, eftersom de variablerna är starkt korrelerade med varandra. 

 

Resultatet i den här studien antyder att IASB:s mål med de nya regleringarna har uppnåtts, 

d.v.s. att regleringarna faktiskt förser investerare med värderelevant information tillskillnad 

från de gamla regleringarna. Jennings et al. (2001) belyste t.ex. att de gamla regleringarnas 

goodwillavskrivning inte gav värderelevant information till investerare vid företagsvärdering.  

Xu et al. (2011) menar att goodwillnedskrivning är värderelevant information för investerare, 

däremot menar forskarna att redovisningsinformationen är anpassad efter ett företags 

lönsamhet. I enlighet med Gray et al. (1996) och intressentteorin kan det vara så att 

företagsledningen har anpassat sin redovisning efter sina viktigaste intressenter. Xu et al. 

(2011) visar att goodwillnedskrivningar anses vara positivt sedda i företag som inte är 

lönsamma och negativt sedda i lönsamma företag (Xu et al., 2011). Att intressenter hos 

lönsamma företag anser att goodwillnedskrivning är negativt, kan indikera att 

företagsledningen därför inte har gjort en nedskrivning. De lönsamma företagen har således 

anpassat sin redovisning mer, till sina viktigaste intressenter, än icke lönsamma företag. 

 

Resultatet kan däremot inte stödjas av Positive Accounting Theory (bonus-hypotesen) och 

studien av Lhaopadchan (2012). Resultatet i den här studien visade att företagsledningen 

snarare använder tolkningsutrymmet för att förmedla information om framtida kassaflöden, än 

att maximera egennytta, som det ges stöd för i Positive Accounting Theory. Bonus-hypotesen 

skulle i det här fallet anspela att företagsledningen skulle undvika att skriva ned goodwill för 

att öka sitt resultat och därmed sina egna bonusar. Om bonus-hypotesen skulle vara aktuell 

hade resultatet i den här studien inte visat ett negativt samband mellan goodwillnedskrivning 

och börsvärde.  

 

Resultatet i den här studien kan inte heller förklaras av principal-agent teorin, eftersom 

investerare troligtvis inte skulle uppfatta goodwillnedskrivning som ett värderelevant mått i 

sådana fall. Att investerare inte skulle uppfatta goodwillnedskrivning som värderelevant 

information beror på informationsövertaget företagsledningen (agent) har gentemot 
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aktieägarna (principal) (Jensen & Meckling, 1976). Informationsasymmetrin skulle leda till 

att aktieägarna inte anser att goodwillnedskrivning är värderelevant information när de ska 

värdera företagets aktier, eftersom företagsledningen har mer kunskap om regleringen och kan 

vinkla den till sin egen fördel. Bens et al. (2011) ger stöd för att hög informationsasymmetri i 

ett företag ger en signifikant reaktion i börsvärdet vid oväntade goodwillnedskrivningar. Den 

signifikanta reaktionen kan bero på aktieägarnas misstro till företagsledningen. I företag som 

har låg informationsasymmetri blev däremot reaktionen i börsvärdet dämpad. Således håller 

börsvärdet någorlunda samma nivå som tidigare när det råder låg informationsasymmetri 

mellan företagsledning och aktieägare, även om det sker oväntade nedskrivningar (Bens et al., 

2011). 

 

Resultatet i den här studien antyder att industribranschen på den svenska aktiemarknaden är 

semistarkt effektiv, eftersom investerare använder all offentlig tillgänglig information (bl.a. 

goodwillnedskrivning) vid företagsvärdering och det återspeglas i aktiepriserna (Fama, 1970). 

Om den här studien hade resulterat i ett positivt samband mellan goodwillnedskrivning och 

börsvärde, skulle det innebära att investerare inte anser att goodwillnedskrivning är ett 

värderelevant mått. I sådana fall skulle marknaden vara starkt effektiv, eftersom 

informationen om goodwillnedskrivningen skulle återspeglas i aktiekursen redan innan den 

offentliggjorts. Malkiel (2003) påpekar däremot att en aktiemarknad inte kan vara starkt 

effektiv. Dels för att det inte skulle råda några incitament för företagsledningen att 

tillhandahålla redovisningsinformation som återspeglas direkt i aktiepriset, dels för att aktörer 

på marknaden är irrationella. 

 

En annan möjlig förklaring till studiens resultat är den psykologiska faktorn på 

aktiemarknaden. Ett samband mellan goodwillnedskrivning och börsvärde kan handla om mer 

än prognoser och kassaflödesanalyser. Enligt Haskel (2017) präglas börsen av ett 

flockbeteende som inte bara påverkar den egna handeln, utan även marknaden i helhet. 

Människor lockas att köpa populära aktier som skjuter i höjden för tillfället och när det går 

dåligt tenderar människor att bli otåliga och säljer sina aktier, vilket resulterar i att företagets 

aktier går ännu sämre. Fler händelser som kan påverka börsvärdet är negativa 

vinstöverraskningar, försämrad finansiell situation, uppköpsrykten och oväntade Vd-skiften 

(Haskel, 2017). Sådana händelser kan påverka ett företags börsvärde både på kort och lång 

sikt beroende på hur allvarlig situationen är. Även om det är osäkert huruvida en sådan 

händelse har skett hos företagen som ingår i den här studien, ska det hållas i åtanke. Osäkerhet 
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och irrationalitet hos investerare kan mycket väl påverka börsvärdet och därmed även 

resultatet i den här studien.  
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6. Slutsats  

Kapitlet inleds med en kort summering om tidigare forskning och studiens resultat. Kapitlet 

avslutas med förslag till fortsatt forskning och mina lärdomar. 

 

Syftet med den här studien var att undersöka om goodwillnedskrivning är ett värderelevant 

mått för investerare vid företagsvärdering. Således om det finns ett samband mellan 

goodwillnedskrivning och värderelevans inom industribranschen i Sverige. Tidigare forskning 

visar att goodwillnedskrivning är ett värderelevant mått för investerare i bl.a. USA, Kanada 

och Storbritannien (Xu et al., 2011; Lapointe-Antunes et al., 2009; AbuGhazaleh et al., 2012). 

Den här studien visar också att goodwillnedskrivning är ett värderelevant mått för investerare 

vid företagsvärdering inom industribranschen i Sverige. IASB har således uppnått målet med 

IFRS regleringen, att förse investerare med värderelevant information samt att harmonisera 

och standardisera redovisningsinformation världen över. 

 

Den här studien har endast fokuserat på en bransch, och därför är det riskabelt att uttrycka sig 

om den svenska aktiemarknaden i helhet. För att kunna göra ett mer rättvist jämförande med 

andra studier hade den här studien behövt fokusera på hela svenska aktiemarknaden och inte 

bara på industribranschen. Tyvärr fanns det inte möjlighet att hämta all data genom databasen 

Retriever Business, vilket gjorde en sådan studie omöjlig att genomföra under den här 

begränsade tidsperioden. 

 

6.1 Bidrag till fortsatt forskning 

Fortsatt forskning skulle behöva studera hela svenska aktiemarknaden, eller åtminstone 

jämföra två branscher för ett mer nyanserat resultat. Det skulle också vara intressant att göra 

en kvalitativ studie, eftersom en kvalitativ metod används för mer djupgående studier för att 

undersöka vilka egenskaper eller kvaliteter en företeelse har (Bjereld et al., 2013). En 

kvalitativ studie hade gett en djupare förståelse om varför investerare anser att 

goodwillnedskrivning är ett värderelevant mått.  

 

6.2 Lärdomar 

Att göra den här studien har lärt mig mycket om internationella redovisningsregler och 

problematiken kring att harmonisera och standardisera redovisningsinformation, framförallt 
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gällande goodwill och goodwillnedskrivning. Jag har också lärt mig att dra slutsatser utifrån 

statistisk analys och koppla slutsatserna till redovisningsteorier och tidigare studier. 
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