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Abstract 

Title: Have IFRS made the accounting more efficient for investors? – A study of 

goodwill-relevance   

Level: Final assignment for Degree of Master (One Year) 

Author: Patrik Nygard and Andreas Pettersson   

Supervisor: Markku Penttinen  

Date: 2010 – May  

Aim: The Swedish banks SEB and Swedbank are on the same market but their goodwill 

is amortized totally differently and its results will be different. We decided to examine 

the accounts in Sweden and see if they have been more efficient, from a user perspective, 

after the introduction of IFRS in year 2005  

Method:  This paper is made from a quantitative and a deductive approach. We have 

collected data from all companies listed on the Stockholm Stock Exchange between the 

years 2002-2008 using the computer program Financial Datastream and then made the 

regression and other analyses and comparisons with the program Minitab 

Result & Conclusions: We have in this paper demonstrated that how the accounting of 

goodwill designed is relevant to investors and that this relevance has increased in Sweden 

after the transition to IFRS. We have also concluded that the goodwill has greater 

relevance in a rising market than in a downward. 

Suggestions for future research: In future researches can the aim be to compare other 

accounting standards changes that occurred in the year 2005 and see if the accounting, 

from that perspective been more efficient.  

Contribution of the thesis: We have shown how the account influences investor’s 

decisions during different accounting systems and in particular how they react on the 

changed account of goodwill. We have examined this on the Swedish market and because 

of that our results are particularly interesting for anyone that invests in Swedish stocks. 

Key words: IASB, IFRS, IAS, goodwill    
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Abstrakt  

Titel: Har IFRS gjort redovisningen mer effektiv för investerare? – En studie om 

goodwillpostens relevans.  

Nivå: Magisteruppsats i ämnet företagsekonomi  

Författare: Patrik Nygard och Andreas Pettersson 

Handledare: Markku Penttinen  

Datum: 2010 – Maj  

Syfte: Svenska bankerna SEB och Swedbank håller till på samma marknad men deras 

goodwillposter skrivs av på helt olika sätt och dess resultat blir olika. Vi bestämde oss 

för att undersöka om redovisningen i Sverige blivit mer effektiv, från ett 

användarperspektiv, efter införandet av IFRS år 2005. 

Metod: Denna uppsats är gjord ur ett kvantitativt och ett deduktivt synsätt. Vi har samlat 

in data från alla noterade bolag på Stockholmsbörsen mellan år 2002-2008 med hjälp av 

dataprogrammet Financial Datastream och sedan gjort regressionsanalyser och jämfört 

med programmet Minitab.   

Resultat & slutsats: Vi har i denna uppsats visat hur redovisningen av goodwill 

utformas är relevant för investerarna och att denna relevans har ökat i Sverige efter 

övergången till IFRS. Vi har också kommit fram till att goodwillpostens relevans är större 

i en uppåtgående marknad än i en nedåtgående. 

Förslag till fortsatt forskning: Att från ett givet förhållningssätt se om andra poster 

inom redovisningsstandardsförändringarna som ägde rum år 2005 gjort redovisningen 

mer effektiv. 

Uppsatsens bidrag: Vi har visat hur redovisningen påverkar investerares beslut under 

olika redovisningssystem och i synnerhet hur de reagerar på den förändrade 

redovisningen av goodwill. Detta har vi undersökt på svenska förhållanden och på grund 

av det är resultaten särskilt intressanta för de som på investerar den svenska marknaden. 

Nyckelord: IASB, IFRS, IAS, goodwill,   
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Förkortningar 

BFL - Bokförningslagen 

CFO - Chief Financial Officer 

EMH - Effektiva Marknadshypotesen 

FASB - Financial Accounting Standards Board 

IAS - International Accounting Standards 

IASB - International Accounting Standards Board 

IFRIC  - International Financial Reporting Interpretations Committee 

IFRS - International Financial Reporting Standards 

RR - Redovisningsrådets Rekommendationer 

ÅRL - Årsredovisningslagen 

 

Formelförkortningar  

BV - Bokfört värde 

E - Resultat 

IA - Immateriella tillgångar 

MVE - Marknadsvärde   
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1. Inledning 

 

1.2 Bakgrund 

När SEB i juni 2009 skrev ned sin goodwillpost i de baltiska länderna samtidigt som 

konkurrenten Swedbank som var i samma situation inte gjorde det började vi att fundera. 

Båda storbankerna hade då i sina kvartalsrapporter ett negativt resultat. (e24.se, 2009-10-20). 

Vi undrade då hur det kan vara på detta vis, eftersom båda bankerna redovisar efter samma 

standard (IFRS & IAS) och de får så olika resultat vid nedskrivningen. Hur kan redovisningen 

egentligen vara säker för en investerare, när två banker som till synes liknar varandra 

redovisar på helt motsatta sätt? 

Sedan år 2005 skall de börsnoterade bolagen i Sverige redovisa efter den internationella 

standarden IFRS 3 samt IAS 36 vid hantering av immateriella tillgångar, innan dess skulle 

redovisningen göras på enligt helt andra principer givna av svenska lagar. Vi började fundera 

på om redovisningen före år 2005 gav en mer rättvisande bild över hur företaget skrev ned 

sina immateriella tillgångar. 

Enligt revisionsföretaget Grant Thorntons två konsluter Björn Gauffin och Anders Thörnsten 

som under år 2008 gjorde en granskning av svenska bolag och dess nedskrivningsbehov så 

finns det många skillnader och variation i tolkningen av reglerna i IFRS. Denna undersökning 

jämförde bland annat svenska och amerikanska företag. Resultatet som författarna kom fram 

till är att svenska företag är mindre benägna att skriva ned sin goodwill under rådande 

lågkonjunktur (Gauffin & Thörnsten, 2010). 

En tidigare uppsats har för fem år sedan undersökt detta ämne, i förslag på vidare studier 

tycker författaren att det skulle vara intressant att se på detta efter några år (Barksjö, 2005). 

Denna magisteruppsats författades 2005 och vi tycker det är hög tid att se om redovisningen 

idag är mer eller mindre tillförlitlig än före år 2005. Med tillförlitlig menar vi hur säkra 

investerare kan vara på informationen som ges i dessa rapporter och hur relevant är 

informationen egentligen i en rapport som ett bolag släpper. 

1.3 Problemformulering 

År 2005 genomfördes den förändring som innebar att alla börsnoterade bolag inom EU skulle 

redovisa enligt IASB:s standards. Även om svenska bolag på många områden redan följde 
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dessa standards så innebar det stora förändringar vid redovisning av en del andra händelser. 

En av de saker som påverkades var hanteringen av goodwillposter som uppstått i bolagens 

balansräkningar. Där är det framför allt frågan om hur lång tid efter att goodwill tagits upp i 

redovisningen som goodwill kan anses ha ett värde för bolaget. 

Den svenska metoden går ut på att man ska göra årliga avskrivningar under den tid som man 

anser goodwillposten som en tillgång i bolaget. Med de nya reglerna så behöver företagen inte 

göra de årliga avskrivningarna och goodwill kan i princip finnas kvar i balansräkningen för 

evigt. Istället har man låtit företagen själva välja när de tycker att goodwillposten minskat i 

värde. För att hanteringen inte ska bli alltför godtycklig så tvingar IASB bolagen att visa i 

redovisningen att goodwillpostens värde i bokförningen motsvaras av ett verkligt värde. Om 

detta inte kan visas måste goodwillposten minskas.  

Vad betyder då detta för investerarna? Förändringen bör i teorin leda till att redovisningen 

bättre speglar verkligheten genom att goodwillposten minskas i balansräkningen under samma 

period som en förändring av marknadsvärdet faktiskt skett. Risken är däremot att företagen 

själva i alltför hög grad kan välja när kostnaden ska redovisas och på så sätt anpassa sitt 

redovisade resultat till det man finner mest lämpligt. En annan tanke är att investerare är 

intresserade av det som kommer att hända i framtiden och eftersom att den svenska metoden 

är mer förutsägbar än IASB:s kan det tänkas att den bör ge bättre information.  

En av redovisningens uppgifter är att den ska förse investerare med information om bolaget. 

Hur har då dessa förändringar påverkat redovisningens relevans för investerarna vid deras 

bedömning av börsbolagens framtid? Vi kommer i denna uppsats att undersöka om IASB i 

detta fall har lycktas utforma en standard som ger investerarna den information som de anser 

sig behöva. Hayn & Hughes (2005) påpekar att betydelsen av goodwill har ökat de senaste 

åren, de skriver att det beror på dels att goodwill posterna blivit mer betydande i bolagen och 

dels att de regelbundna avskrivningarna har försvunnit
1
.   

1.4 Frågeställningar 

 Har goodwillpostens betydelse för värderingen av bolaget förändrats efter införandet 

av IASB:s redovisningsprinciper år 2005? 

                                                 
1
 Studien är gjord på den amerikanska marknaden.  Vad det gäller goodwill är reglerna dock i stora drag de 

samma, vilket vi kommer att återkomma till. 
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 Har IASB lyckats förbättra redovisningen så att den blivit mer användbar än tidigare 

genom övergången till IFRS? 

 Kan vi se skillnader i reaktionerna på information i uppgående marknad och i 

nergående? 

1.5 Syfte 

Syftet är att undersöka om redovisningen i Sverige från ett användarperspektiv blivit mer 

effektiv efter införandet av IFRS år 2005, och då framförallt med tanke på redovisningen av 

goodwill. Vi vill även undersöka om det är så att företagens situation påverkar hur de väljer 

att redovisa. 

1.6 Läsbarhet och disposition  

I vår strävan att göra uppsatsen användarvänlig gentemot läsaren har vi valt att lägga upp 

arbetet i olika kapitel och ha den struktur vi har så det kommer finnas en röd tråd genom hela 

arbetet. Genom att ha en röd tråd kommer läsbarheten och intrycket av studien vara bra samt 

att läsaren kan följa med hur studien är upplagd och genomförd.   

 

Bild: Egen modell över dispositionen      (1)  



 
10 

 

2. Metod 

Metodkapitlet kommer beskriva hur vår uppsats är gjord. Vilka ansatser vi tagit samt att 

beskriva ur ett vetenskapligt synsätt hur vi vill komma fram till en slutsats. Genom att på detta 

sätt beskriva våra arbetsmetoder så vill vi öka förståelsen för de tillvägagångssätt vi har valt 

att arbeta efter och trovärdigheten genom att redovisa hur undersökningen är genomförd. 

2.1 Vad är metod? 

”Metod är ett redskap, ett sätt att lösa problem och komma fram till ny kunskap. Allt som kan 

bidra till att uppnå dessa mål är en metod” Holme & Solvang (1997) 

Enligt Holme & Solvang (1997) så måste verkligheten överensstämma med vad vi skriver om. 

Forskningen strävar efter att få modellen att överensstämma med verkligheten. Urvalet av 

information måste vara systematiskt gjort och i sin tur välja bort observationer som inte 

stämmer med vår forskning, inte förkasta information utan orsak, men de observationer som 

exempelvis är en outliner får förkastas. Genom att göra det så kan vi utvinna det som står i 

informationen på ett sätt som gör att forskningen blir relevant. Genom att göra på 

ovannämnda sätt kommer resultaten presenteras på ett sätt som andra kan kontrollera och 

resultaten ska ge ny kunskap som senare kan användas vidare inom forskning inom samma 

område.  

2.1.1 Metodval  

Enligt Jakobsen (2002) så finns det tre faser innan vi kommer in på om metodvalet är 

kvalitativt eller kvantitativ. 

 Fas 1: Utveckling av en problemformulering. Det handlar först om vad vi är 

intresserade av och hur vi ska kunna konkretisera detta. Vi vill beskriva dagens 

situation och förstå problemet, samt att se sambandet mellan teorin och empirin. Med 

de kunskaper som vi har inom ämnet sedan tidigare så ser vi att dessa regler om 

redovisning som IASB satt upp är ifrågasatta och vi vill se om det finns något samband 

mellan aktiekursen och redovisningen samt om regelförändringarna har medfört 

förändringar som gör att kritiken är befogad. Mätningarna vi kommer att göra kommer 

vara noggranna och väl bearbetade. Med en klar frågeställaning som anger vad vi vill 

ta fram kommer reliabiliteten och validiteten i detta fall vara hög (Holme & Solvang, 

1997). 
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 Fas 2: Val av undersökningsuppläggning. När vi formulerat vårt problem så måste 

vi göra en undersökning som passar till problembeskrivningen. Här kan vi välja två 

vägar att gå, antigen så beskriva en situation och se vilka förhållanden som 

förekommer (korrelationell) eller i det fall vi vill uttala oss om en orsak och verkan. I 

det andra fallet bör vi välja en utformning som innehåller upplysningar från flera 

tidpunkter (kausala). Vi väljer i denna studie att gå på den först beskrivna vägen. 

Anledningen till att vi valt göra det är att en observationsstudie innebär att möjligheten 

att säga något om orsak och verkan är mycket liten, de beror på att det finns så många 

faktorer som påverkar och att vi inte kan mäta alla dessa (Bock et. al., 2005). 

 

 Fas 3: Kvalitativ eller kvantitativ. Här är det återigen problemformuleringen som 

avgör vilken väg vi ska gå. Eftersom vi vill se hur företag påverkats av IFRS 3 och IAS 

36 så känner vi att företagens börskurser är mer avgörande än intervjuer med 

företagsledare. Vi kommer gå in i en kvantitativ studie där vi med databas kommer ta 

fram empirin. Vi känner även att det finns många experter och tyckare som uttalat sig 

om detta problem som vi utformat så det finns inte så mycket mer att säga om just det. 

Vår inställning till detta är att genom observationer få fram resultat och ett 

empirikapitel. Detta är primärdata som vi kommer få fram och dessa resultat kommer 

att vara det främsta med studien (Jakobsen, 2002). Vi måste här vara uppmärksamma 

på vad som är relevant i själva studien. Eftersom vi gör en kvantitativ studie så måste 

vi fråga oss om vi kan lita på resultat vi kommit fram till och om vi mätt det vi ville 

mäta.  

2.1.2 Insamling av material 

Vi måste också vara källkritiska i vår undersökning. Hur kan vi veta sanningshalten i den 

information vi tar med i studien? Vi kommer här att ta upp fyra principer vi kommer att rätta 

oss efter för att få fram sanningen. Detta återfinns i Thurén (2005).  

 Äkthet 

 Tidssamband 

 Oberoende 

 Tendensfrihet 

Källan ska vara det den utger sig att vara. Ju längre tid som gått sedan en händelse så finns det 

större skäl att vara källkritiskt mot den. Vi får inte ha anledning att misstänka att källan ger en 
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falsk bild på grund av författarens egna intressen så som politiska, ekonomiska eller andra 

intressen som kan förvränga verkligheten. Vi kommer som ovan nämnt att mest använda oss 

utav primärkällor. I tidningar så finns det mycket sekundärkällor och beroende på vilken 

tidning vi använder så kommer relevansen i den att ses över mycket noga (Thurén, 2005).  

Vi kommer framförallt att röra oss kring tidsskrifter och artiklar där trovärdigheten är mycket 

stor, till tidningar som Dagens Industri som är en erkänd och seriös dagstidning. Publicerad 

litteratur har naturligtvis en mycket hög grad av trovärdighet. Litteraturen kommer att ge oss 

en helhetsbild och vetenskapliga artiklar och tidsskrifter kommer vara det mer specifika i vår 

studie, vilket kommer ge en mycket trovärdig bild av uppsatsen. När det gäller tidskrifter och 

vetenskapliga rapporter så har vi studerat både artiklar från tidpunkten då förändringen 

faktiskt skedde och sådana som har skrivits under senare tid, detta för att få en bättre 

helhetssyn på problemet vi tänker studera.  

En stor del av de källor vi använt oss av, framförallt de vetenskapliga artiklarna, är skrivna 

utifrån den amerikanska marknaden och de regler som gäller där. Detta är värt att notera men 

är trots allt inget större problem då man internationellt jobbar mycket med att minska 

skillnaderna i redovisningssystemen och öka jämförbarheten mellan företag i olika länder.   

2.1.3 Deduktiv och deskriptiv studie 

Vi ska i denna uppsats göra en deduktiv studie. Detta innebär att vi från utgångspunkt i teori 

testa denna mot befintlig data. Att förklara verkligheten mot insamlad data och se om vår 

frågeställning kan få svar utifrån detta (Artsberg, 2005). I vårt kapitel ”Teoretiskt 

referensram” kommer vi att beskriva den forskning som finns på området. Här tar vi även 

upp lagar och regler samt den aktuella diskussion som bedrivs i dag. Därefter har vi med 

dataprogrammet Financial Datastream jämfört två olika perioder i redovisningen och sedan 

se hur våra resultat ter sig i jämförelse med befintlig forskning. Genom att vara deduktiva så 

går vi från teori till empiri, och detta är enligt förespråkare till denna metod den bästa för att 

ge en klar verklighetsuppfattning. Först se hur världen ser ut ur teorin och sedan gå ut och se 

om verkligheten stämmer överens med dessa förväntningar (Jakobsen, 2002). 

I denna studie ska vi tala om hur något är och inte hur något bör vara, det är med andra ord 

också en deskriptiv studie. Genom att vara deskriptiva under studien så kommer vårt 

insamlande data att visa hur det är idag i jämförelse med hur det var. I och med att vårt 
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synsätt utgår från givna samband så vill vi se effekter och förändringar i undersökningen 

(Artsberg, 2005). 

Eftersom vi ska göra en kvantitativ studie bygger detta på att vi kategoriserar informationen 

innan den samlas in. Detta är viktigt eftersom en stor del av uppsatsen kommer att utgå från 

den information vi kommer att delges under vårt test (Jakobsen, 2002). 

Enligt Holme & Solvang (1997) så är all forskning normativ. Vi kommer förr eller senare 

komma till en punkt där vi drar våra slutsatser utifrån våra egna värderingar. Detta har 

kritiserats hårt inom samhällsvetenskapen och att vi som forskare är människor som i grunden 

har värderingar. För att minimera detta så kan människor som vi vara medvetna i det vi gör 

och på så sätt kan vårt förhållningssätt bli objektivt och inte normativt.  

2.2 Undersökningens utformning 

2.2.1 Val av observationer   

Som vi tidigare nämnt så kommer vi använda dataprogrammet Financial Datastream för att få 

fram resultaten i den empiriska delen. Då är den första frågan, vilka bolag ska vi välja för att 

få det bästa svaret på vår frågeställning och som gör att syftet uppfylls? Vi kommer i denna 

undersökning avgränsa oss till Stockholmsbörsen OMX, eftersom dataprogrammet kan ta 

fram all data på hela Stockholmsbörsen ser vi ingen anledning att avgränsa oss vidare.   

För att uppfylla syftet kommer vi sedan att jämföra olika år, år då bolagen redovisade med 

svenska regler och år då de redovisat med IFRS och IAS. Vi har valt en period från år 2002 till 

och med år 2004 då redovisningen gjordes enligt svenska regler. För tiden efter övergången 

har vi valt att undersöka åren 2005 till och med 2007, detta valde vi på grund av att den 

perioden innefattar både år med uppgång och en nergång för börsen som helhet. Fördelarna vi 

ser med detta är två, att perioden på detta sätt liknar den period vi valt att jämföra med och att 

vi kan studera hur de nya reglarna används och tolkas i olika marknadsfaser.  

Detta kommer att ge oss svar från två olika tider som sedan kommer bli jämförda med 

befintlig teori och artiklar. Enligt Halvorsen (1992) så kan de insamlade data bara säga något 

om de enheter som varit med i undersökningen och utifrån denna ska vi sedan dra slutsatser.  

För att samla ihop data så kommer vi att använda världens största och mest respekterade 

finansiella databas, Financial Datastream. Denna databas kommer att ge oss de siffror och 

information som vi sedan ska bearbeta och sedan analysera. Eftersom denna databas är 



 
14 

 

integrerad med Microsoft Office, kommer vi lätt att flytta över siffror till Microsoft Excel och 

därefter börja bearbeta dessa (Reuters, 2010). 

2.2.2 Dataprogram  

Vi gjorde sökningar i Financial Datastream och tog med all bolag som gav oss data, från år 

2002 till år 2007. Vi gick från ett urval på drygt 1100 stycken bolag ner till ungefär 500 

stycken. Därefter har vi arbetat i Microsoft Excel och för varje år filtrerat ut bolag med 

redovisad data. De kriterierna var att ISIN- numret var svenskt och att variablerna eget 

kapital, immateriella tillgångar, vinst per aktie, aktiepris och antal aktier fanns med. 

För varje år fanns ett stort antal företag som klarade kraven: 

Innan övergången: Efter övergången: 

2002: 278 stycken 2005: 304 stycken 

2003: 273 stycken 2006: 341 stycken 

2004: 276 stycken 2007: 376 stycken 

För att få tillång till Financial Datastream, som inte finns tillängligt vid Högskolan i Gävle, 

så fick vi bege oss till Uppsala Universitet och få en liten utbildning i hur vi använder 

programmet samt att sedan ta fram de variabler vi behöver för undersökningen som beskrivs 

nedan. Vi kommer sedan att använda programmet Minitab för att göra våra analyser och 

diagram. 

2.2.3 Regressionsmodell 

För att analysera och förstå de rådata som vi får in från vår databassökning kommer vi att 

använda en statistisk metod som kallas regressionsanalys. En regressionsanalys studerar hur 

värdet på en beroende variabel påverkas av värden på en eller flera andra variabler. Om man, 

vilket vi kommer att göra, använder flera variabler som används en multipel regression. 

Regressionsanalysen kommer att beskriva sambandet mellan de förklarande variablerna och 

aktiekurserna. Det finns två problem med multipel regressionsanalys, överanpassning och 

multicollinearitet (Lantz, 2009)
2
. För att minska risken att dessa problem ska påverka vår 

undersökning så har vi beslutat att använda en modell som används många gånger tidigare 

                                                 
2
 Förklaring av dessa begrepp finns i Lantz, 2009 s. 416ff. Vi kommer också att återkomma till konsekvenserna 

av detta senare. 
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inom forskningsområdet, det kommer också att leda till att det blir enklare att jämföra vår 

studie med andra studier som gjorts. 

Den modell som vi kommer att använda för att göra denna undersökning är en modell som 

skapats av Feltham & Ohlson och vanligen kallas ”The Feltham-Ohlson model”
3
. Modellen 

bygger på att priset på ett bolags aktie kan förklaras av framför allt två variabler, företagets 

resultat och dess bokförda värde. Den del av aktiepriset som inte kan förklaras med dessa två 

betecknas som en slumpavvikelse.  

Denna modell används ofta i denna typ av studier, exempel är Ota (2001) och Hayn & Hughes 

(2005). Ali & Hwang (1999) använder modellen för att den tar hänsyn till både balans- och 

resultaträkningen. När företag värderas i bankorienterade finanssystem, som till exempel 

Sverige, tenderar investerare att använda sig mer av balansräkningen än vad de vanligtvis gör 

i länder som har ett mer marknadsorienterat finanssystem
4
. Även Chen et. al. (2004) använder 

sig av metoden och de motiverar det med att en ström av studier visat att både resultat och 

bokfört värde är viktiga faktorer när marknadsvärdet på ett bolags aktiekapital ska uppskattas. 

Chen et. al. (2004) har också utveklat metoden genom att separera de immateriella 

tillgångarna från de bokförda värdet, vilket är ett sätt vi också kommer att använda oss av. 

När vi uttrycker denna formel matematiskt ser den ut som följer: 

                                 (1) 

MVE
t 
är marknadsvärdet

5
 av bolagets aktiekapital (Market Value of Equity) två månader efter 

utgången av redovisningsperoden, BV
t
 är det bokförda värdet av företagets egna kapital 

(Book Value of equity) minskad med värdet av de immateriella tillgångarna. E
t 
är resultatet 

(Earnings), vi kommer att använda oss av är resultat efter finansiella poster. IA
t 
är värdet på 

företagets immateriella tillgångar (Intangible Assets).  

Resterande tecken är matematiska symboler som kommer att användas för att utföra 

regressionen. ε
t
 är tecknet som används för det slumpmässiga observationsfelet och slutligen 

är χ
0
, χ

1
, χ

2
 och χ

3
 fyra stycken regressionskoefficienter. Dessa regressionskoefficienter 

kommer att få sina värden när regressionsekvationen räknas fram. För att avgöra vilka värden 

                                                 
3
 Mer om den modellen finns att läsa i Liu & Ohlson (1999) och i Callen & Segal (2005) 

4
 Uppdelningen görs med tanke på hur företagen finansierar sin verksamhet, antingen med lån från banker eller 

genom att finansiera sig via marknaden. Läs vidare i Deegan & Unerman (2005) s. 101- 102 
5
 Marknadsvärdet är det samma som aktiepriset multiplicerat med antalet aktier. 
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på koefficienterna som passar bäst används Minsta kvadratmetoden
6
. Den ger, genom att 

finna den lägsta tänkbara summan av de kvadrerade residualerna, den linje som bäst beskriver 

sambandet mellan de båda beroende variablerna och den oberoende (Körner & Wahlgren, 

2005). 

Tillsammans kommer alltså det bokförda värdet (BV) och de immateriella tillgångarna (IA) 

att representera hela det bokförda värdet, anledningen till att vi valt att separera de 

immateriella tillgångarna från det bokförda värdet är att vi vill undersöka om en regression 

med de immateriella tillgångarna inräknade ger en bättre förklaring än en regression utan. 

Detta är för att svara på vår andra hypotes, vi hoppas att kunna visa om en eventuell 

förändring beror på förändringar i goodwillredovisningen eller om något annat har påverkat 

redovisningen. Detta kommer att ske med ett partiellt F-test. Detta kan visa om en variabel 

som läggs till i en modell ger en bättre förklaring av den beroende variabeln. Formeln som vi 

kommer att använda som jämförelse ser då som följande: 

                            (2) 

Till själva F-testet används sedan en formel som bygger på de resultat som fås genom att göra 

regressioner på Formel (1) och (2). Formeln beskrivs av Alling och ser ut som följer: 

  
                               

                                          
     (3) 

SSE står för den statistiska termen Sum of Squared Errors och är den del av variationen som 

inte kan förklaras av modellen. Indexen 1och 2 syftar till våra tidigare presenterade formler
7
.  

Det tal som räknas fram i denna formel jämförs sedan med kritiska värden i en F-fördelnings 

tabell. Detta värde beror både på vilken signifikansnivå vi väljer och på hur många 

frihetsgrader som finns i täljaren respektive nämnaren i ekvationen. I vårt fall kommer antalet 

frihetsgrader i täljaren vara en eftersom de är en mer variabel i vår större formel, i nämnaren 

kommer frihetsgraderna att vara en mindre än antalet företag i regressionen minskat med 

antalet variabler i den större formeln
8
 (Lantz, 2009). 

Signifikansnivån är ett mått på hur säkra vi kan vara på att de resultat vi fått är pålitliga, vi 

kommer inte att välja en signifikansnivå innan testet utan istället jämföra våra resultat mot de 

                                                 
6
 För mer ingående förklaring av Minsta kvadratmetoden se Lantz (2009) s. 377 

7
 SSE är ett statistiskt mått som bygger på minsta kvadratmetoden, vidare förklaring om den finns i Lantz (2009) 

s. 378 
8
 För år 2002-2004 innebör det 823 frihetsgrader och för år 2005-2007 1017. 
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vanligaste nivåerna. Signifikansnivåer som vanligen används i vetenskapliga undersökningar 

är 0,01, 0,005 och 0,001. För varje signifikansnivå där våra resultat har ett lägre värde än F-

fördelningstabellen med de bestämda antalen frihetsgrader är våra resultat säkrare (Lantz, 

2009). 

Om det partiella F-testet visar sig vara signifikant så har det visat oss att vår teori om att 

goodwill eller immateriella tillgångar har ett värde för investerare. Då kan vi med säkerhet 

säga att formeln med resultat, bokfört värde och immateriella tillgångar ger en bättre 

uppskattning på resultatet än vad formeln med bara resultat och bokfört värde gör. 

Anledningen till att immateriella tillgångar är med i modellen är att vår studie är inriktad mot 

att förklara goodwillpostens betydelse i den ekonomiska rapporteringen och då vill vi kunna 

skilja ut den posten från de övriga i balansräkningen. Tyvärr finns i de databaser vi har använt 

oss av inga statistiska underlag för att ta med enbart goodwillposten i modellen. Därför har vi, 

på samma sätt som andra liknade undersökningar vi har studerat, valt att använda 

immateriella tillgångar som en uppskattning av goodwillposten. Goodwill är en del av de 

totala immateriella tillgångarna men nackdelen är att denna post även innehåller en mängd 

andra tillgångsslag. 

2.2.4 Test med dummyvariabel 

Att lägga in en dummyvariabel i vår regression gör vi kan göra en regression med alla våra 

observationer i samma regression och på så vis skapa en regressionsekvation som kan ge en 

förklarning av sambandet under hela den tidsperiod vi mätt, både perioden för och perioden 

efter i samma uttryck (Bock et. al. 2005). För att göra detta kommer vissa ändringar att göras i 

ekvationerna och de kommer se ut som följande: 

                                                    (4) 

                                              (5) 

De tidigare variablerna BV, E, IA och   kommer i denna metod att kompletteras med 

dummyvariabeln (D) som i testet av vår andra hypotes kommer att anta värdet 0 för alla 

observationer mellan åren 2002 och 2004 och 1 för alla observationer mellan år 2005 och 

2007. 

Koefficienterna för de enskilda variablerna i de ursprungliga regressionerna inte är lika stora 

och har alltså inte samma samband med y- variabeln, därför läggs en extra term till för var 

och en av de förklarande variablerna. Termerna byggs upp genom att de ursprungliga 
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variablerna multipliceras med dummyvariabeln. En dummyvariabel kan även kompensera för 

skillnader i χ
 
 (Bock et. al. 2005). Med de standardiserade värdena

9
 av använder oss av blir 

dock skillnaden i χ
 
 mycket liten

10
 och denna dummy gör enligt våra tester ingen skillnad. 

Det för också med sig att denna dummyvariabels P-värde bli högt och vi av den anledningen 

har vi valt att inte använda denna.  

2.2.5 Path analysis 

För att förklara sambandet mellan de förklarande variabler vi valt att använda kommer vi att 

genomföra en så kallad Path analysis. Det är en utvidgad form av regressionsanalysen, som 

visar hur en variabel i ekvationen påverkar de andra. För detta krävs att alla värden i 

regressionen är standardiserade (Garson, 2008). I en path analysis så är den partiella 

korrelationskoffecienten mellan den beroende och den oberoende variabeln justerat för övriga 

oberoende variabler (Statistics.com). Detta uttrycks vanligen i en figur:  

 

Bild: Path analysis, egen bild     (2) 

Pilarna i figuren (2) beskriver hur vi anser att variablerna påverkar med varandra, en pil som 

pekar från en variabel till en annan visar att den första variabeln påverkar den andra i någon 

utsträckning. Målet är att förstå hur immateriella tillgångar påverkar aktievärdet (Garson, 

2008). I vår modell har alltså immateriella tillgångar har både direkt påverkan (pilen från 

                                                 
9
 Detta är en nödvändighet för att genomföra en path analysis. Då har vi för att göra uppsatsen mer enhetlig och 

förenkla för läsare valt att visa alla resultat med standardiserade värden.  
10

I den ekvation med störst skillnad är differensen 0,00789 

E

MVE

BVBV

IA
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Intangible Assets till Market Value of Equity) och indirekt påverkan (pilarna från Intagible 

Assets via Earnings och Book Value till Market Value of Equity). Hur stor påverkan har varit 

i respektive led har vi bestämt genom att göra en regression för varje variabel. Regressionerna 

ser ut som följer:  

Regression 1:                              (6) 

Regression 2:                       (7) 

Regression 3:                   (8) 

Koefficienterna i regressionerna sätts sedan in i modellen och representerar varje variables 

påverkan på y- variabeln i respektive regression. Beräkningen av den totala påverkan som 

immateriella tillgångar har på aktiekursen sker genom formeln: 

1. IAs direkta effekt på MVE=      11 

2. IAs effekt på MVE via BV=  +   21*   13 

3. IAs effekt på MVE via E och BV= +   31*   22*   13 

4. IAs effekt på MVE via E=  +   31*   12 

5.     = Total påverkan 

2.3 Hypoteser 

När vi jobbar med denna typ av kvantitativa undersökning så kommer vi att jobba med 

hypoteser. Vi har satt upp tre hypoteser som vi vill undersöka och har utformat vår 

undersökning så att dessa hypoteser ska testas med några olika statistiska metoder.  

2.3.1 Hypotes I: 

- Övergången till IASB:s redovisningssystem har lett till att investerarna på 

Stockholmsbörsen får mer användbar information från börsbolagens finansiella 

rapporter. Vilket leder till att korrelationen mellan de rapporterade ekonomiska 

måtten och företagens marknadsvärde ökat. 

IASB:s mål har varit att förbättra redovisningen så att investerarna får mer rättvisande 

information, men på några punkter är experter oeniga om hur väl de har lyckats.  

2.3.2 Hypotes II: 

- Förändringen i redovisningskvalitet efter övergången till IASB:s redovisningssystem 

beror på att reglerna för goodwill har genomgått stora förändringar därav kommer en 

modell som räknar in immateriella tillgångar att bättre förklara ett bolags aktiekurs. 
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Detta är en av de ändringar som har varit mest debatterad. Just i goodwillfrågan har det skett 

stora ändringar och principerna som ligger till grund för redovisningsarbetet har ändrats. 

2.3.3 Hypotes III: 

- Övergången till ett redovisningssystem som i större grad bygger på värdering till 

verkliga värden har lett till att redovisningen blivit mer subjektiv och 

företagsledningarna har större chanser att påverka resultatet. Eftersom 

goodwillposten är en av de poster som kan påverkas så kommer dess relevans för 

investerarna att vara kopplad till marknadsläget. 

Under de år som vi undersökt, efter att IFRS- systemet infördes så ser vi ett mycket varierande 

börsklimat. 2005 var ett år med jämn och stadig uppgång medans år 2006 också slutade på 

plus men samtidigt bjöd på några kraftiga nedgångar under årets gång. Däremot så syntes i 

senare delen av år 2007 den börsnedgång som var början på den finansiella krisen i hela 

världen. Dessa helt skilda förutsättningar gör att det vekliga värdet på den goodwill som fanns 

samlad i bolagen under perioden rimligtvis bör minska i värde och skrivas ned. Om det inte 

sker bör vi kunna se en skillnad i goodwillpostens koppling till marknadsvärdet mellan dessa 

år. 
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3. Teoretisk referensram 

Kapitlet är indelat i två delar Den andra kommer att visa vad som gjorts av andra forskare 

inom samma forskningsområde. Den första delen kommer att ge mer bakgrunds information 

om problemet och forskningsområdet. Där börjar vi med att beskriva goodwillreglernas 

utformning och det som ligger bakom IASB:s beslut när nya standards ska författats. Den 

delen innehåller också ett stycke om värderelevansforskningen. 

3.1 Bakgrundsinformation 

Denna uppsats kommer att beröra förändringarna inom de immateriella tillgångarna och vi 

riktar in oss på förändringen inom posten goodwill. Vi vill först nämna att när förändringen 

ägde rum år 2005 så var det inte bara förändringar inom goodwill som inträffade. De största 

skillnaderna som inträffade, förutom goodwill, var redovisning av förvaltningsfastigheter och 

skog till verkligt värde och nya regler för värdering av finansiella instrument. Dessa poster 

kan också ge effekt i bolagens rapporter och vi kommer nämna dessa senare i uppsatsen, dock 

inte mer ingående. 

Kort sagt kan förändringen i goodwillreglerna beskrivas som en övergång från ett 

redovisningssystem som styrs av historiska kostnader mot ett system som i större grad bygger 

på att tillgångar och skulder ska värderas till sitt verkliga värde. Tidigare har historiska 

kostnader, så som anskaffningsvärden, varit det som legat till grund för i stort sett all 

värdering i redovisningen, men detta har ifrågasatts eftersom vissa anser att den framtida 

nyttan av tillgången är den mest korrekta uppskattningen av dess värde (Artsberg, 2005). 

Detta har lett fram till en debatt om vilken metod som ger det bästa resultatet. De som 

förespråkar redovisning till verkligt värde anser att det är dem metod som ger de mest 

meningsfulla ekonomiska måtten. Kritikerna till denna värderingsmetod menar att detta ökar 

chanserna för företagen att påverka sin redovisning och kontrollen av detta försämras, vilket 

gör redovisningen mindre trovärdig (Bens et. al. 2007). 

3.1.1 Goodwill enligt IASB 

När vi talar om Goodwill så avses ett övervärde uppstår vid företagsförvärv då 

marknadsvärdet (dvs. priset som betalas) är högre än det redovisade värdet och ger upphov till 

kassaflöden som är oberoende av andra tillgångar. Vid förvärvstillfället betalades extra 

mycket för tillgångarna och det är det som företagsledningen är beredd att betala för det 

förvärvade företaget, de är alltså villiga att betala mer och detta blir en kostnad när väl 
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goodwillposten skriv ned. Sedan år 2005 ska listade svenska aktiebolag tillämpa IFRS 3 vid 

värdering av immateriella tillgångar vid företagsförvärv. IFRS 3 säger att istället för att göra 

årliga avskrivningar så ska företaget göra en prövning om de framtida goda vinsterna finns 

kvar i företaget (Lönnqvist, 2009). 

Även IAS 36 säger att årliga nedskrivningsprövningar ska ske på enheten som tänkt ge 

kassaflödet (Marton et. al. 2008). Prövningen ska visas i årsredovisningen, och om de 

framtida goda vinsterna minskat i värde så ska en nedskrivning av goodwill ske. Detta blir en 

kostnad i företagets resultaträkning. IFRS säger också att värdena som köparen såg vid 

förvärvstidpunkten har en längre tid att gå med vinst, dvs. att goodwillposten kan ha kvar sitt 

gamla värde långt efter de extra goda vinsterna ägt rum. Detta är en bedömningsfråga som de 

ansvariga för företaget måste ta sig an vid årsredovisningen. IFRS 3 tillåter företagsledningen 

att göra framtidsbedömningar som sedan är avgörande för hur goodwillposten ska fortlöpa 

(Lönnqvist, 2009).  

3.1.2 Definition av IFRS/IAS 

Standarder som ska tillämpas inom EU från och med januari år 2005 är International 

Financial Reporting Standards (IFRS) och International Accounting Standards (IAS). Dessa 

standars kommer från det oberoende expertorganet International Accounting Standard Board 

(IASB). Hur dessa standards ska tolkas kommer från International Finacial Reporting 

Interpretations Committee (IFRIC) (Internationell redovisningsstandard i Sverige IFRS/IAS 

2008). Vi kommer i denna uppsats röra oss i IFRS 3 som handlar om rörelseförvärv samt IAS 

36 om nedskrivningar.  

Enligt IFRS 3:51 ska förvärvaren vid förvärvstidpunken: 

 Redovisa goodwill som uppkommer i ett rörelseförvärv som en tillgång, och 

 värdera denna goodwill till dess anskaffningsvärde, som motsvarar den del av 

anskaffningsvärdet som överstiger det verkliga värdet netto för den förvärvade 

andelen av den förvärvade enhetens identifierbara tillgångar, skulder och 

eventualförpliktelser som redovisats i enlighet med punkt 36 

Vidare säger punkterna 52-55 i IFRS 3 att goodwill ska ses som en betalning för framtida 

ekonomiska fördelar som inte går att identifiera. Förvärvaren ska värdera goodwill som 

uppkommer vid rörelseförvärv till anskaffningsvärde efter avdrag för ackumulerade 
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nedskrivningar. Förvärvaren ska inte skriva av goodwill utan göra en prövning enligt IAS 36 

och i enlighet med dessa regler eventuellt skriva ned goodwill.  

Reglerna om nedskrivning av goodwill finns om ovan nämnt i IAS 36. Denna syftar till att 

säkerställa att tillgångar inte redovisas till ett högre värde än återvinningsvärdet. Om värdet 

understiger det redovisade värdet ska tillgången skrivas ned. Punkt 8 beskriver att om en 

tillgång minskat i värde eller om det finns indikationer på detta så ska den tillgången skrivas 

ned och punkt 9 säger att företaget varje balansdag ska testa detta. Oavsett om det finns 

indikationer på värdeminskning så ska företaget varje år pröva nedskrivningsbehovet av 

goodwill som förvärvats i ett rörelseförvärv, detta enligt punkt 10. Enligt punkt 80 ska 

goodwill fördelas på var och en av förvärvarens kassagenererade enheter (Internationell 

redovisningsstandard i Sverige IFRS/IAS 2008). 

3.1.3 Svenska regler för goodwill 

Före år 2005 skulle de svenska bolagen redovisa med hjälp av årsredovisningslagen (ÅRL), 

bokföringslagen (BFL) och Redovisningsrådets rekommendationer (RR). Svenska företag som 

inte är börsnoterade får redovisa med hjälp av dessa lagar än idag men de får även använda 

IFRS standards om de vill. 

Redovisningsrådets rekommendationer angående goodwill finns i RR1:00, punkt 53- 73. De 

rekommendationerna säger att företagen ska redovisa goodwill till anskaffningsvärdet och 

sedan skriva av systematiskt under en uppskattad ekonomisk livslängd. RR anser att goodwill 

förbrukas och därför ska skrivas av linjärt under den tid som den ger företaget ett värde. Den 

förbrukningen ska ses som en kostnad och därför tas den upp som en minuspost i 

resultaträkningen.  

RR 1:00 hänvisar till RR 15 som handlar om immateriella tillgångar och säger att internt 

upparbetad goodwill inte kan ersätta den förvärvade och den typen av goodwill kan allstå inte 

kompensera och på så vis minska avskrivningarna. Företaget ska däremot varje år på samma 

sätt som med IASB:s standards om de hamnar i situationen att de är osäkra på om 

goodwillposten kan ge de tänkta vinsterna i framtiden göra en nedskrivningsprövning. Om 

prövningen visar att goodwillvärdet är för högt ska den också med svensk standards skrivas 

ner. (Redovisningsrådets Rekomendationer:, 2000) 
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3.1.4 Redovisningens mål och syften enligt IASB 

IASB är en stiftelse som arbetar för att harmonisera och utveckla redovisningen internationellt 

(Lönnqvist, 2009). IASB har, som många andra standardsättare, tagit fram en 

föreställningsram som används för att hjälpa och styra arbetet när nya standards ska utformas 

och ska vägleda på de områden där standards saknas. Den diskuterar syften med 

redovisningen och listar egenskaper som redovisningen ska ha (Artsberg, 2005). 

I sin föreställningsram p. 9-10 har IASB har pekat ut ett antal användare av 

redovisningsinformation, bland dessa finns anställda, kreditgivare, myndigheter, samhället i 

övrigt och investerare. De har valt att fokusera rapporteringen mot att möta behovet hos 

investerare. Det görs för att de anser att information som passar investerare även kommer att 

innehålla den information som andra användare vill ha, på grund av att det är investerarna 

som förser företaget med riskkapital (Internationell redovisningsstandard i Sverige IFRS/IAS 

2008). 

IASB har satt upp kvalitativa mål som redovisningen ska uppfylla för att vara användbar, fyra 

av den lyfts fram som extra viktiga. Det handlar om att redovisningen enligt 

föreställningsramen p.24 ska vara jämförbar, begriplig, relevant och tillförlitlig (Internationell 

redovisningsstandard i Sverige IFRS/IAS 2008). 

Tillförlitligheten innebär att IASB anser att informationen för att vara användbar inte får vara 

vinklad eller innehålla väsentliga felaktigheter. Redovisningen ska visa vad den gör gällande 

att utvisa eller vad den rimligen kan antas utvisa. Effekterna av vissa händelser kan vara svåra 

att mäta eller identifiera. Dessa händelser kan antingen tas upp med ett tillägg som visar på de 

här svårigheterna eller helt lämnas utanför redovisningen (Internationell redovisningsstandard 

i Sverige IFRS/IAS 2008). 

För att relevansmålet ska vara uppfyllt ska den finansiella rapporteringen innehålla 

information som ”påverkar användarnas beslut genom att underlätta bedömningen av det 

inträffade, aktuella och framtida händelser”. Ett av målen med de finansiella rapporterna är 

alltså att investerare ska ta informationen till sig och utnyttja den när de försöker uppskatta 

företagets värde, enligt föreställningsramen p.26 (Internationell redovisningsstandard i 

Sverige IFRS/IAS 2008). Artsberg (2005) skriver att redovisningsinformationen kan påverka 

investerarna på fyra olika sätt: 

  



 
25 

 

 Direkta prognoser från företagsledningen. 

 Användaren gör egna uppskattningar av historiska data. 

 Nyckeltal som kan räknas fram. 

 Bekräftande information om tidigare händelser. 

Problemet med de kvalitativa egenskaperna är att de ibland motverkar varandra. Med vissa 

händelser tar det tid innan de kan mätas tillförlitligt men samtidigt minskar relevansen av 

information om händelsen ju mer tiden går. En annan avvägning som nämns är den mellan 

nyttan av informationen och kostnaden för att ta fram den (Artsberg, 2005). 

3.1.5 Värderelevans 

Denna uppsats kretsar runt begreppet värderelevans, vilket syftar till att förklara 

redovisningens roll på kapital marknaden när investerare värderar företags aktier (Deegan & 

Unerman, 2005). Värderelevans är en del av vad som inom redovisningsteorin brukar kallas 

kapitalmarknadsperspektivet. Argumentet för att använda detta perspektiv är att 

redovisningen kan ses som ett hjälpmedel för att effektivt fördela resurserna i ekonomin. 

Redovisningens uppgift blir då att förse investerare med information om olika 

investeringsalternativ och öka jämförbarheten mellan alternativen (Artsberg, 2005).  

Om redovisningen innehåller relevant information så kommer det att hjälpa investerarna när 

de försöker göra prognoser för framtida företagsvinster, ju bättre informationen är ju säkrare 

kommer prognoserna att bli. Investerarna kommer då att kunna göra bättre val och ta bättre 

hänsyn till sin personliga riskaversion (Artsberg, 2005).  

En förutsättning för att denna typ av forskning ska vara betydelsefull är att investerare tar till 

sig informationen som finns i redovisningen. Effektiva marknadshypotesen(EMH) beskriver 

just det, den säger att priserna vid alla tidpunkter speglar all tillgånglig information. Det finns 

tre former av marknadseffektivitet, svag, halvstark och stark (Deegan & Unerman, 2005). 

Den halvstarka formen säger att förutom alla historiska priser finns all tillgänglig publik 

information i priserna. Redovisningen är en del av den publika informationen så fort som den 

släpps till marknaden. När ny information släpps ut kommer den enligt den halvstarka formen 

av EMH att påverka aktiekurserna direkt och utan att ta hänsyn till icke relevant information. 

Den starka formen av marknadseffektivitet innebör att priserna också innehåller information 

som inte är publik (Deegan & Unerman, 2005). 
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De flesta studier visar att den starka formen av marknadseffektivitet inte kan stödjas. De flesta 

tror istället att marknaden är halvstarkt effektiv (Artsberg, 2005). Deegan & Unerman (2005) 

menar detsamma och hänvisar vidare till Watts & Zimmerman (1986) som visar att de 

bevisen i stort överensstämmer med den halvstarka formen av EMH. Den halvstarka formen 

är den som värderelevansforskningen bygger på. Anledningen till att EMH är viktig är att om 

den förutsättningen inte gäller så kan man inte koppla aktiekursernas rörelser till att ny 

information kommit ut till marknaden. Om förändringen i kursen inte kan sägas bero på ny 

redovisningens information säger undersökningen ingenting om redovisningens användbarhet 

(Deegan & Unerman, 2005). 
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3.2 Tidigare forskning inom området 

3.2.1 Forskning inom värderelevans 

Det pågår för närvarande en ganska långdragen debatt angående värderelevansforskningen. 

Vissa anser att den inte ger något viktigt bidrag till redovisningsforskningen. En av de artiklar 

som publicerats menar att den stora mängd forskning inom området har gjort ett modest 

bidrag till utvecklingen av standards. De anser också att värderelevansforskningen blundar för 

redovisningens andra roller och andra krafter än investerarna, roller och krafter som påverkar 

också hur redovisningen utformas. De anser att den uppmäta reaktionen i aktiekursen som kan 

ses inte direkt kan kopplas till den definition av tillförlitlig och relevant som de amerikanska 

standardsättarna (FASB) har satt på de begreppen. Vilket kommer av att FASB ser till en 

bredare målgrupp än vad värderelevansforskarna gör (Holthausen & Watts, 2000).  

Holthausen & Watts (2000) hänvisar även till personer i de standardsättande organen som ser 

nyttan av sambandet mellan redovisningen och aktievärdering men inte kan förstå hur det ska 

påverka framtida standards. De skriver också att FASB har direkt uttalat att man inte har för 

avsikt att redovisningen ska värdera företagens egna kapital. 

Som ett svar på Holthausen & Watts (2000) artikel har Barth et. al. (2001) skrivit en artikel 

som försvarar värderelevansforskningen och ger en helt annan bild av dess påverkan på 

standardsättarna. Deras syn är att redovisningens många olika roller inte gör att fokus på att 

ge investerare information försvinner eftersom detta är det mål som lyfts fram som det 

viktigaste. Värderelevans ska inte ses som ett forskningsområde som ger tillräkligt med 

information till standardsättarna, eftersom de måste de hänsyn till flera andra faktorer. Att det 

finns andra syften är dock inget som minskar betydelsen av att undersöka hur investerare 

använder informationen. Forskare inom värderelevans säger sig, enligt författarna, inte göra 

några heltäckande studier utan koncentrerar sig sin del och lämnar övriga frågor till forskare 

inom andra områden. 

De menar också att värderelevansforskningen kan ge svar på frågor som annan akademisk 

forskning inte kan svara på eftersom det med andra metoder skulle vara för omfattande att 

analysera dessa områden. Det forskarna inom området sen kommer fram till kan då användas 

av standardsättarna för att ge förståelse om vad investerare anser vara tillförlitligt och relevant 

information.  
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Vidare i artikeln skriver Barth et. al. (2001) att målet med värderelevansforskning är att 

informera standardsättarna inför deras överläggningar och inte att förutsäga hur standards 

kommer att utvecklas i framtiden. Eftersom processen som leder fram till en standards 

utformning är lång och invecklad med många faktorer som spelar in så anser de att 

värderelevansforskningen bidrar till utveckling även om den använder en deskriptiv metod 

och inte kan säga något om framtiden. Forskningsresultaten kan uppdatera standardsättarnas 

uppfattningar och tankar om en standard och på så sätt påverka framtiden. Detta skriver man 

på grund av att Holthausen & Watts (2000) i sin artikel kritiserade bristen på just förutsägelser 

inom värderelevans. 

En grupp forskare som har testat samma tanke som vi vill testa med vår andra hypotes är 

Jennings et. al. (2001), skillnaden är att de har fokuserat på resultaträkningen medans vi 

fokuserar på balansräkningen. De har även använt sig av samma metod som vi kommer att 

göra. Genom att sätta upp två modeller över samma tidsperiod, en som tar hänsyn till 

goodwill och en som inte räknar med den, och se vilken av dem som bäst beskriver 

aktiekursen vill de visa på goodwillpostens betydelse vid företagsvärdering.  

I sin studie jämförde de vilket resultatmått som gav den bästa förklaringen av aktiekurserna i 

amerikanska bolag mellan åren 1993 och 1998, ett mått med goodwillavskrivningar 

medräknade eller ett utan dem. Deras resultat visar på att resultat innan goodwillavskrivningar 

på ett bättre sätt kan förutsäga aktiekurser än vad resultat efter goodwillavskrivningar kan 

göra. Att ta med goodwill i beräkningen anser de bara vara störande och de vill därför att 

redovisningen av goodwillposten i resultaträkningen ska bli tydligare.  

3.2.2 Reaktioner på införandet av IFRS 

Jansson & Hurtig (2005) presenterar i Tidskriften Balans en undersökning som visar att 

införandet av IAS/IFRS inte har lett till några större oväntade effekter. De visar tre standards 

som har kommit att påverka redovisningen i jämförelse med året innan. Dessa är redovisning 

av förvaltningsfastigheter och skog till verkligt värde, ny regler för värdering av finansiella 

instrument och reglerna för goodwill. 

Deras undersökning har sammanställt vilka standards som enligt de större noterade bolagen i 

Sverige själva har lett till beloppsmässiga förändringar under jämförelse året 2004. Införandet 

innebar att företagen enligt IFRS 1 även ska tillämpa IAS/IFRS retroaktivt. För år 2004 har 

företagen då gjort redovisningar enligt både den svenska och den internationella modellen och 
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de två kan användas för att se skillnader. Av de 64 företagen som studerades så uppgav 56 att 

deras resultat hade påverkats av införandet av just IFRS 3, och av de orsaker som uppgavs 

visar författarna bland annat på att negativ goodwill inte redovisas och just att goodwill inte 

längre ska skrivas av. Detta kommenteras i artikeln med att många företag har stora 

goodwillposter och att de inte längre behöver göra avskrivningar påverkar mycket. För några 

företag som tas som exempel blev resultatförbättringen så mycket som 74 respektive 100 %.  

(Gjerde et.al. 2008) undersöker i en studie på den norska marknaden skillnader mellan 2004 

års redovisning som skedde enligt NGAAP
11

 och den senare versionen av samma års 

redovisning över samma period. Denna studie har uppmärksammat denna speciella situation 

och undersökt den med en metod liknande den vi använder i vår uppsats. Författarna ser i 

undersökningen små bevis för att värderelevansen har ökat efter införandet, vilket de anser 

beror på att IFRS till högre grad använder sig av värderingar till verkliga värden. Denna 

ökning av värderelevansen är större i bolag med hög andel immateriella tillgångar, detta 

förklaras med förändringar i hanteringen av dessa. Att som i IFRS kapitalisera de immateriella 

tillgångarna ger enligt författarna en ökad värderelevans jämfört med att skriva av eller skriva 

ned dem, och med IFRS så kommer redovisningen närmare detta än med tidigare system.  

I tidskriften Balans citerades Peter Malmqvist: ”Den huvudsakliga resultateffekten kommer 

från slopade avskrivningar på tillgången goodwill. Slopade goodwillavskrivningar ökade eget 

kapital med ca 1,9 procent.” Vidare i artikeln ”Hur blev det med IFRS?” skrivs att effekten 

av förändringen i redovisningen av goodwill kan minskas om IASB inför en hårdare tolkning 

av vad som kan klassas som goodwill. Det som tidigare klassats som goodwill kan nu bli 

andra immateriella tillgångar och på så vis belasta bolagens resultat (Red., 2005). 

Armstrong et. al. (2009) har gjort en studie som mäter hur den europiska marknaden 

reagerade på olika nyheter angående införandet av IFRS standards inom EU. Syftet är att mäta 

investerarnas förväntningar om nettokostnader eller nettovinter som skulle uppstå på grund av 

övergången. De fann att företag som innan införandet hade låg redovisningskvalitet och hög 

informationsasymmetri
12

 reagerade mer positivt på de nyheter som presenterades, vilket de 

också hade väntat sig eftersom IFRS enligt dem bör göra så att bättre information om dessa 

                                                 
11

 Norska nationella redovisningsregler. 
12

 Principalen kan vara aktieägare och agenten kan vara företagsledningen. Själva problemet är mellan dessa två 

är asymmetrisk information där den ena parten vet mer än den andre och detta skapar den såkallade principal 

agent teorin.  
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företag blir tillgänglig. Även företag som innan hade högre redovisningskvalitet reagerade 

positivt, även om de inte reagerade lika kraftigt. Den sektor som de fann störst reaktioner i var 

banksektorn, vilket de tror beror på ändringarna i IAS 39. 

Även Platikanova & Nobes, (2006) visar på att införandet av IFRS kan ha ökat 

redovisningskvaliteten inom EU. Det gjorde de genom att undersöka skillnader mellan köp 

och sälj kurser för aktier, med antagandet att skillnaden mellan dem var ett mått på osäkerhet 

och att bättre information skulle leda till minskad osäkerhet och minskad skillnad mellan dem. 

Vilket också visades i studien, men de kunde inte vara säkra på att ändringen kom av just 

IFRS- införandet. I Platikanova & Nobes tabeller så kan vi se att skillnaden mellan köp och 

sälj kurs i Sverige har minskat både mellan år 2003 och 2004 och mellan de år när 

förändringen genomfördes, år 2004 och 2005.  

Nordborg & Kangas tar upp fallet IFRS 3 i sin uppsats (Effekter av IFRS 3- goodwill och 

immateriella tillgångar) från år 2005,som delvis är en kvalitativ studie och bygger på 

intervjuer. De kom fram till att resultaten i företagen ökar och det beror på att goodwill inte 

får skrivas av. Författarna menar också att de finansiella rapporterna ger mer relevant 

information när tillgångarna värderas till verkligt värde. Dock, så menar författarna att 

tillförlitligheten i rapporterna försämras på grund av ökad subjektivitet i nedskrivningstestet 

(Kangas & Nordborg, 2005). Redovisningens kvalitet efter införandet av IFRS från 2005 

menar att redovisningens kvalitet ökat sedan iförandet av IFRS, dock, menar författaren, att 

detta inte kan hänföras till den ändrade redovisningen av goodwill (Barksjö, 2005). 

I rapporten: The adoption of IFRS 3: The effects of managerial discretion and stock market 

reactions kommer Hamberg et. al. (2009) fram till att aktiekurserna för goodwillintensiva 

företag gick kraftigt uppåt under de sju första månaderna av införandet av IFRS. Det mest 

troliga till detta anser författarna är att investerare fokuserar på ”the bottom-line resultat” och 

ser goodwill intensiva företag som mer attraktiva investeringar eftersom vinsterna ökar när 

avskrivningarna (kostnader) minskar. De visar i undersökningen att ökningen består i stor del 

av den stora goodwillposten och har inget med det underliggande kassaflödet att göra. 

Hayn & Hughes (2005) har undersökt om en investerare kan förutspå goodwillnedskrivningar 

i bolag som har blivit uppköpta och de visar att lönsamhetsmått från redovisningen ger mindre 

information om detta än vad faktorer som rör själva uppköpet gör. Situationen efter den 

övergång som undersökts anses av författarna vara särskilt oroande, på grund av att hela 
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värdet av goodwill ligger kvar i balansräkningen tills företagsledningen själv ser ett 

nedskrivningsbehov. De tycker också att de nedskrivningar som görs ofta kommer för sent 

och det leder till lägre trovärdighet för de finansiella rapporter där goodwill är en 

betydelsefull tillgång. 

En annan rapport som beskriver att goodwillnedskrivningarna kommer för sent är Li et. al. 

(2004). Goodwillnedskrivningarna är enligt denna studie kopplade till sämre resultat under 

två år innan nedskrivningen sker, trots det har bevis funnits för att investerare justerar ned 

sina värderingar av ett bolag om de gör en goodwill nedskrivning. Att investerarna trots att 

resultaten försämrats och aktiekursen redan sjunkit innan nedskrivningen ändrar sina 

värderingar ser dessa författare som ett tecken på att goodwill redovisningen som den är 

utformad idag ger värdefull information och används av investerare.  

Sjödin & Teclezion skriver i sin uppsats från år 2009 (Hantering av goodwill – en studie kring 

goodwillnedskrivning under lågkonjunktur) att från deras forskning så finns det indikationer 

på att redovisningen inte kan ge en rättvisande bild av företagets goodwillvärde. 

Subjektiviteten skapar enligt författarna osäkerhet och ser detta som ett incitament på att det 

inte ger en rättvis bild av bolaget. Vidare skriver de att analytiker räknar bort goodwillvärdet 

och bristerna i redovisningen då inte påverkar investeringsbesluten och att det inte spelar 

någon roll om redovisningen är bristfällig inom detta område. Detta är en kvalitativ studie 

gjord på sex intervjuer med företag och finansanalytiker (Sjödin & Teclezion, 2009). 

3.2.3 Ökad subjektivitet i redovisningen 

Att nedskrivningarna kommer senare än vad forskarna anser vara rimligt kan var ett tecken på 

att företagen har tagit vara på chanserna till att påverka sitt resultat som uppstått i och med 

övergången till IFRS. En studie som har undersökt om så verkligen är fallet är Bens et. al. 

(2007). De finner en negativ och betydande reaktion från aktiemarknaden på oväntade 

goodwillnedskrivningar. Efter den amerikanska övergången till ett system som liknar IASB:s 

så kan de inte längre se reaktionerna lika tydligt. Detta menar författarna vara ett tecken på att 

aktiemarknaden anser att redovisning baserad på historiska kostnader är bättre och mer 

användbar än de system som bygger på värdering till verkligt värde (Bens et. al. 2007). 

Slutsatserna i Bens et. al. (2007) kan dock ifrågasättas eftersom Jarva (2009) i sin studie inte 

kunnat hitta bevis för att företag som indikerats vara i behov av goodwillnedskrivningar 

undvikit detta av opportunistiska orsaker. Just de opportunistiska skälen som ledningens 
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ökade chanser att manipulera redovisningen är det som Bens et. al. (2007) för fram som 

främsta förklaring för sina resultat. Vad Jarva (2009) däremot fann i studien var att 

nedskrivningarna som väntat och som det står i standarden är sammankopplad med de 

framtida kassaflöden som tillgången väntas ge, däremot så släpar nedskrivningarna efter och 

utförs senare än vad de borde.  

Carlin & Finch (2009) har gjort en undersökning på den australienska marknaden, ASX- 

listan. Där tittade de närmare på 105 stycken bolag och hur de hanterade sin goodwill i april 

år 2006. De kom fram till att bolag med stora vinster skulle förlora mycket på att göra 

nedskrivningar och väljer därav en diskonteringsränta som ligger långt utanför det normala, 

samt att i nedgångar i konjunkturen så kommer det in en subjektiv syn från bolagsledningen 

som gör att nedskrivningar av goodwill minskas eller inte alls görs. Detta, menar författaren, 

är viktigt att upplysa investerare, beslutsfattare och tillsynsmyndigheter om. (Gallery, 2009). 

Carlin & Finch menar att kapitalmarknaden behandlar goodwill som en ”njurfunktion” som 

har betydelse för prissättningen. Goodwill tar också en större plats i balansräkningen då 

fusioner och förvärv ökar. Genomförandet av stora nedskrivningar är enligt IFRS en mycket 

komplex uppgift och kräver anpassning, en anpassning som inte finns i dag (Carlin & Finch, 

2009). 

I studien International Accounting Standards and Accounting Quality (Barth et. al. 2007) 

ställer författarna frågan om det är så att införandet av IAS/IFRS har ökat 

redovisningskvaliteten i 21 länder. Studien visar att deras hypotes om att IAS/IFRS införandet 

skulle höja kvaliteten är riktig, trots att de innan hade två orsaker som fick dem att tvivla. Den 

första av att införande kan göra det enklare för företagsledningar att manipulera de olika 

resultatmåtten genom att välja när vissa kostnader ska tas upp i resultaträkningen och den 

andra att annat i redovisningssystemet än standards som kan påverka kvaliteten. Med ökad 

kvalitet menar författarna i detta fall att ledningens påverkan på resultatet minskar, att 

kostnader tas upp i redovisningen då de inträffar istället för att slätas ut över tiden samt att 

resultatet har en starkare relation med aktiekursen. Det sista kriteriet ses som ett mått på hur 

väl resultatet speglar företagets underliggande ekonomiska situation.  

I en uppsats från år 2009, skriver Larsson & Sunnerdahl att företag genom subjektiva 

bedömningar kan skjuta på nedskrivningen av goodwillposten. Genom att vara allt för 

optimistisk i sin framtidstro kan företaget undgå nedskrivning. Detta kan leda till att IAS 36 

senare kan försämra ett företags redan dåliga resultat. Författarna påpekar att genom att gå 
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tillbaka till en årlig nedskrivning kunna reducera detta problem. Detta är en kvalitativ studie 

gjord på intervjuer (Larsson & Sunnerdahl, 2009). 

I en artikel som har en negativ syn på de nya goodwillreglerna skriver Wines et. al. (2007) 

ändå om de positiva sidor IFRS har jämfört med tidigare regler. De argument som läggs fram 

för de nya reglerna är att värderingen av goodwill kommer att bli tätare sammankopplad med 

det verkliga värdet av tillgången. Ur över detta beskrivs att metoden med årliga 

goodwillavskrivningar leder till att koncerner drabbas av lägre resultat vid internationella 

jämförelser, en felvärdering av någon tillgång eller skuld vid uppköpstillfället ligger kvar 

under hela livstiden utan att korrigeras och att goodwill som per definition är en oidentifierad 

tillgång
13

 ska anses ha en definierad livstid. De kritiserar även denna tidigare metod genom att 

lyfta fram undersökningar som visar på att den inte ger något värde till användarna av 

redovisningsinformationen.  

Trots dessa positiva nyheter som övergången har gett är Wines et. al. (2007) i stora delar 

kritiska. Vad de särskilt är negativa till är den ökade osäkerheten och som det nya systemet 

lett till. Detta är även enligt dessa författare en konsekvens av de ökade chanserna för 

ledningen att manipulera resultaten. De lägger fram bevis för att företagen redan innan 

förändringen gärna försökte undvika goodwillavskrivningar när det var möjligt och att detta 

ökar i takt med chanserna som uppstår. Anledningarna till dessa opportunistiska tendenser 

anses att ledningen vill jämna till resultaten över en tidsperiod och att nytillträdda 

företagsledningar vill genomföra så kallade ”big baths”
14

.  

3.2.4 Experter kritiska mot IFRS 

Som vi nämnde i inledningen av uppsatsen så finns det stora skillnader mellan länder i hur 

företagen hanterar goodwillposten, framförallt under lågkonjunktur. Gauffin & Thörnsten 

(2010) ger oss lite mer forskning inom området. Under år 2008 var det mycket begränsade 

nedskrivningar i Sverige i jämförelse med USA. Det råder under tiden en global finanskris. 

Under år 2008 gjorde endast 37 av Sveriges 259 noterade bolag nedskrivning av goodwill, 

som kan jämföras med året innan då samtliga bolag gjorde nedskrivningen. Detta av ett värde 

av 10,2 miljarder kronor (1,5 % av den totala goodwillposten) I USA skrevs den totala 

goodwillposten ned med totalt 30 % av 17 % av bolagen. Bara ett fåtal av de svenska bolagen 

anger att det är finanskrisen som orsakat nedskrivningarna.  

                                                 
13

 Goodwill är en restpost av allt som inte kan definieras som andra tillgångar. 
14

 Att ta många större kostnader i början av sin lednig för att senare kunna höja avkastningen tills man tänkt 

avgå.  
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Vi finner ännu en artikel ur Balans som kritiserar nedskrivningstestet av goodwill. Peter 

Malmqvist menar att ”gamla kassaflöden tillåts ligga till grund för ett nedskrivningstest av 

det nyförvärvade goodwillvärdet”. Värderingen blir då svårare och nästintill omöjlig, vilket 

Malmqvist menar inte kan vara syftet med IFRS. Att hänföra kassaflöden till den goodwill 

som uppstått vid förvärvet skulle det vara det bästa. Om inte det går så tycker Malmqvist att 

det köpta företaget delas upp på olika affärsområden och sedan tas upp som avskrivningsbar 

goodwill och fördelas på resultatet genom avskrivningar. Utan att gå in i några detaljer så 

skriver Malmqvist att IASB med relativt små förändringar kan göra analysen av goodwill 

lättare för investerare. Även för företagen så borde det bli lättare att hantera goodwill i sina 

rapporter (Malmqvist, 2009). 

Malmqvist (2010) skriver i Balans att bolag med svag vinstutveckling under åren 2007-2008 

samt en hög goodwillpost fått ett större kursfall än bolag med liten goodwillpost. De slutsatser 

Malmqvist drar av detta är att ”Goodwillposten är att likna med en riskfaktor, ungefär som 

hög belåning. /…/ Det utgör ingen kurspress när vinsterna i bolaget stiger, men om de faller 

träffas bolaget dubbelt – dels oron för de fallande vinsterna, dels av oron för att 

goodwillposterna ska behöva skrivas ned”. I bolag med höga goodwillvärden i jämförelse 

med eget kapital finns risken att bolaget måste göra nyemissioner och då menar Malmqvist att 

investerarnas tålamod börjar tryta.  

3.2.5 Kritik även från börsbolag 

En av de mest kritiska rösterna mot IFRS som vi har stött på är det svenska investmentbolaget 

Ratos. Det var genom en artikel i Dagens industri (Blomgren, 2010-03-16) vi fick intresse för 

Ratos. I artikeln säger Ratos VD Arne Karlsson bland annat att IFRS har blivit 

”producentstyrt istället för kundanpassat och det är en process som blir självgående och 

destruktiv” och att IFRS är ”redovisningstalibanerna seger över verkligheten”. 

Ekonomidirektören för Ratos, Carina Strid, tycker i samma artikel att detta är för mycket och 

att det ”finns massor av konkreta manipulationsmöjligheter inom reglerna”.  

Redan i årsredovisningen år 2006 påpekade Ratos att principerna försvårar tolkningen av 

bolagens utveckling eftersom de försöker skapa en teoretiskt korrekt bild som saknar 

förankring i verkligheten. De varnar för att detta i slutändan kan komma att leda till en 

situation som man liknar vid att ”svansen viftar på hunden”, det vill säga att redovisningen 

påverkar hur verkligheten ser ut istället för tvärtom. När det gäller goodwill skriver Ratos att 

regelverket nämner begrepp som både är diffusa och som inte används som beslutsunderlag 



 
35 

 

vid förvärv i verkligheten. Ratos tycker att IASB:s förändring till att goodwill inte ska skrivas 

av utan ligga kvar i balansräkningen tills en faktisk värdenedgång sker är bra. Problemet är att 

så många tillgångar som möjligt ska klassas som annat än goodwill och det leder till åtskilliga 

frågor om vilka tillgångar som kan identifieras och hur dessa ska värderas (Ratos, 2007). 

I sin årsredovisning från år 2009 säger de att kritiken i första hand inte handlar om de enskilda 

redovisningsfrågorna utan riktar sig mot hur hela systemet är uppbyggt. De anser att IASB 

sätter ribban för redovisningsstandard för lågt, vilket leder till att redovisningsstandarden i 

länder med högklassig redovisning (till exempel Sverige) sjunker. Ratos tycker att IASB:s sätt 

att fungera leder till att organisationen svarar på frågor som aldrig någonsin ställts istället för 

att vara mer efterfrågestyrd och bygga mer på principer (Ratos, 2010).  

Ratos säger att de anser att de grundläggande principer IFRS sägs bygga på är bra men att 

IFRS inte klarar av att leva upp till dessa. IFRS har enligt Ratos skapat oanade möjligheter att 

fuska inom regelverkets ram och försvårat och i vissa fall omöjliggjort tolkningen av bolagens 

finansiella rapporter. För att komma till rätta med problemet visar man på ett förslag från som 

tidigare kommit från Hans Biörck, vice VD och CFO i Skanska. Det innebär att företagen i 

samråd med sina revisorer ska kunna använda en ”följ eller förklara”- princip. Det motiverar 

man med att om ett företag ”anser att man förstår sin egen verklighet och dess koppling till 

redovisningen bättre än IASB/IFRS, varför då inte skapa en möjlighet att /…/ avvika från 

regelverket, förutsatt att man tydligt redovisar hur och varför?” (Ratos, 2010). 

Två saker som Ratos återkommer till är att IFRS gör att valmöjligheterna minskar och att mer 

information än nödvändigt måste redovisas, vilket i tur och ordning leder till att företagen inte 

kan visa en korrekt bild och att det blir svårare för användaren att bedöma vilken information 

som är viktig. Ett exempel är att IASB fokuserar på balansräkningen som den viktigaste delen 

i redovisningen medans övriga aktörer enligt Ratos utgår från resultaträkning och 

kassaflödesanalys. Även om det är svårt att spegla verkligheten tycker Ratos att de två delarna 

har färre problem med detta än vad balansräkningen har. 

3.2.6 IASB:s syn på frågan 

Vi har visat på att det förekommer en hel del kritik mot IASB:s sätt att reglera goodwill. Hur 

ställer sig då IASB till denna kritik? På sin egen hemsida har de en ”Work plan for IFRSs”, 

som uppdateras löpande. Där har vi sökt efter nyheter som angår goodwill och inte hittat 

mycket. I denna work plan står det bland annat att man i december 2007 beslutade att inte 
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sätta ett projekt som handlar om immateriella tillgångar på sin aktiva agenda, i detta fall är 

dock goodwill skilt från de immateriella tillgångarna. Anledningen är att IASB vill invänta 

några pågående forskningsprojekt. (International Accounting Standards Committee 

Foundation, 2010). 

I övrigt så finns inte mycket som vi kan koppla till denna uppsats område. IASB ser 

kontinuerligt över sina standards och en del förändringar har också skett i IFRS 3 och IAS 36 

men dessa förändringar har rört andra områden än goodwill. Till exempel så diskuterar IASB i 

International Accounting Standards Committee Foundation (2009) ändringar i IFRS 3 

gällande mätningar av det så kallade minoritetsintresset. 

Att IASB inte fokuserar på goodwill just nu kan möjligtvis förklaras av den finansiella krisen 

som på många sätt visat på brister i dagens redovisningssystem. Det har gjort att IASB 

koncentrerar mycket av sitt arbete mot att se över redovisningsfrågor som visat sig på grund 

av denna kris (International Accounting Standards Committee Foundation, 2010).  
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4. Empiriska resultat 

I detta kapitel kommer våra resultat att presenteras. Förutom att visa resultaten av 

beräkningarna kommer vi att testa om våra hypoteser var sanna, vidare kommer också 

resultatens tillförlitlighet prövas genom signifikanstest och en diskussion angående vårt 

undersökningsmaterial.  

4.1 Presentation av resultaten 

Vi kommer i detta kapitel att presentera våra resultat. För att göra uppsatsen mer läsbar har vi 

valt att lägga materialet som vi bedömer vara mindre centralt som bilagor, för trovärdighetens 

skull vill vi ge läsaren en chans att kontrollera dem. Ifrån dessa bilagor kommer vi att 

rapportera utvalda siffror i samband med kommentarer, hänvisa till bilagorna för fullständiga 

resultat. Vi vill också här påminna om att i den variabel som vi benämner Book Value 

(bokfört värde) ingår inte värdet av de immateriella tillgångarna. Dessa kommer alltså inte att 

räknas dubbelt. 

T1: Före införandet: Resultat av regressioner 2002- 2004
15

 

 Formel 1 Formel 2 

 Coef SD P-värde VIF Coef SD P-värde VIF 

Constant 0,00000 0,01693 1,000  0,00000 0,01895 1,000  

Earnings 0,20693 0,02063 0,000 1,482 0,23958 0,02295 0,000 1,464 

Book value 0,60633 0,02113 0,000 1,555 0,68021 0,02295 0,000 1,464 

Intangibles 0,26340 0,01820 0,000 1,154     

R-sq 76,3 % 70,3 % 

F-värde 886,81  0,000  977,99  0,000  

Antal ftg 827  827  

Det vi kan se i denna tabell att alla koefficienter i modellerna har ett mycket lågt P-värde. Det 

betyder att de med mycket stor sannolikhet är skilda från noll. X- variablerna i våra modeller 

har i och med detta ett bevisat samband med y- variabeln (Lantz, 2009). Undantaget från detta 

är konstanten som på grund av att vi valt att använda denna standardiserade modell får ett 

högt P-värde
16

.  

                                                 
15

 Samma tabeller fördelade så att varje år visas separat finns i Bilaga 2 
16

 För att testa denna variabel har vi även gjort regressionerna utan att standardiserade värden och då blir P-värde 

0,000 i samtliga fyra fall. 
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Eftersom vi är ute efter att finna ett samband mellan marknadsvärdet och våra 

förklaringsvariabler så har vi även valt att visa F-värde i tabellen
17

. Detta test visar 

sannolikheten att ingen av x- variablerna har något samband med marknadsvärdet i vår 

modell. Vårt F-test har i alla fyra modellerna fått ett P-värde på 0,000. Detta betyder att vi 

redan här kan slå fast att någon variabel i varje modell har ett samband med marknadsvärdet. 

P-värdet används vid test av hypoteser och kan beskrivas som den betingade sannolikheten att 

ett tagande är sant givet det resultat vårt stickprov gett oss (Lantz, 2009). I detta fall är 

antagandet att ingen av variablerna har något samband med marknadsvärdet. P-värdet visar 

sannolikheten för detta, vilken är så låg att vi kan förkasta möjligheten att så är fallet. På detta 

sätt har F-testet visat att minst en av variablerna i varje regression har ett samband med 

marknadsvärdet på företaget. Vi kommer även att använda P-värden i fortsättningen och de 

kommer då att fungera på samma sätt, ett lågt P-värde ger mer påligliga resultat.  

T2: Efter införandet: Resultat av regressioner 2005- 2007 

 Formel 1 Formel 2 

 Coef SD P-värde VIF Coef SD P-värde VIF 

Constant 0,0 0,01078 1,000  -0,00789 0,01221 0,518  

Earnings 0,54143 0,02124 0,000 4,299 0,81727 0,01953 0,000 1,997 

Book value 0,16974 0,01788 0,000 3,604 -0,05254 0,01974 0,008 1,997 

Intangibles 0,37168 0,01414 0,000 2,191     

R-sq 88,1 % 75,8 % 

F-värde 1474,26    0,000  1598,56  0,000  

Antal ftg 1021    

Även i denna tabell kan vi se att alla koefficienter i modellerna har ett mycket lågt P-värde, 

med undantag av konstanterna i båda formlerna. För övriga variabler är det statistiskt 

säkerställt att alla koefficienter är skilda från noll, oavsett vilken signifikansnivå vi utgår 

ifrån.  

4.2 Hypotes I 

”Övergången till IASB:s redovisningssystem har lett till att investerarna på 

Stockholmsbörsen får mer användbar information från börsbolagens finansiella rapporter. 

Vilket leder till att korrelationen mellan de rapporterade ekonomiska måtten och företagens 

marknadsvärde ökat.” 

                                                 
17

 Förklaring och härledning av F-test för regressionsmodeller, se Lantz (2009) s. 377 f. och 414. 



 
39 

 

4.2.1 Korrelationerna 

T3: Korrelationer mellan MVE och förklarande variabler 

 2002- 2004 2005- 2007 Skillnad P-värde (skillnad) 

E 0,623 0,895 0,272 0,000 

BV 0,815 0,702 -0,113 0,012 

IA 0,534 0,747 0,213 0,000 

Sambandet mellan marknadsvärdet och de enskilda förklarande variablerna är bättre ju högre 

resultat är. Om korrelationen är ett eller minus ett är det en perfekt korrelation och ett linjärt 

samband. Om nu korrelationen skulle vara noll så finns det inget samband mellan variablerna 

och det finns inget linjärt samband. Korrelationerna kan inte förklara orsak och verkan utan 

beskriver sambandet (Lantz, 2009).  

Tabellen ovan (T3) visar hur korrelationerna är mellan marknadsvärdet och förklarande 

variabler. Det vi kan se är att resultatets samband med marknadsvärdet har ökat mycket 

kraftigt, från 0,623 till hela 0,895. Detsamma gäller de immateriella tillångarna som ökat från 

0534 till 0,747. För det bokförda värdet är det tvärtom. Det bokförda värdets betydelse har 

minskat mot marknadsvärdet, från 0,815 till 0,702
18

.  Korrelationens P-värde är beräknat av 

ett Z-test och vi kan säga att resultatets och de immateriella tillgångarnas ökade samband med 

aktiepriset är signifikanta. Den minskade korrelationen mellan bokfört värde och aktiepris är 

signifikant på        nivån men däremot inte på nivån       .  

4.2.2 R-sq 

R-sq (determinationskoefficienten)
19

 visar i vårt fall på hur mycket variationen i företagets 

marknadsvärde som kan förklaras av de övriga variablerna i formeln
20

. I vår studie är det mest 

intressanta att se på hur R-sq förändras mellan regressionerna, däremot är det svårt att jämföra 

två R-sq för olika modeller.  

Att använda den för att jämföra formler med och utan immateriella tillgångar skulle inte vara 

rättvisande eftersom den förklarade delen av variationen alltid ökar när man ökar antalet 

förklarande variabler (Alling). Lantz (2009) skriver att det inte finns något bestämt värde på 

R-sq som klart och tydligt visar på ett samband mellan variablerna, det är något som vi bör ta 

ställning till i varje enskilt fall.  

                                                 
18

 Korrelationer för varje år återfinns i bilaga 1. 
19

 Vi kommer i hela uppsatsen att använda oss av R-sq(adj.) efter som den är anpassad till just multipla 

regressioner (Bock et. al. 2005).  
20

 För att läsa mer om de matematiska bevisen för R–sq och hur den beräknas se Lantz (2009) s. 383ff. 
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T4: R-sq jämförelser  

 2005- 2007 2002- 2004 Skillnad 

R-sq Formel 1 88,1 % 76,3 % 11,8 % 

R-sq Formel 2 75,8 % 70,3 % 5,5 % 

Med båda våra formler så får vi ett högre värde på R-sq efter införandet av IFRS. Eftersom 

det är Formel 1 som innehåller alla delar av redovisningen är det den som är mest intressant 

för vårt mål att testa hypotes ett. Vi ser att skillnaden är stor mellan perioderna och att R-sq är 

högre efter IFRS. Det innebär att de nya reglerna har gjort att en större del av företagens 

aktiepris förklaras av redovisningen än tidigare. Detta test visar att vår hypotes stämmer med 

de resultat vi har fått fram i detta urval och under dessa tidsperioder. Dock kan vi inte på 

grund av dessa testers utformning säga något om huruvida detta kan anses gälla även för 

andra perioder. Dessa resultat stärks av att F-värdena som presenterades i 4.1, som för alla 

regressioner är statistiskt signifikanta. 

4.3 Hypotes II 

”Förändringen i redovisningskvalitet efter övergången till IASB:s redovisningssystem beror 

på att reglerna för goodwill har genomgått stora förändringar därav kommer en modell som 

räknar in immateriella tillgångar att bättre förklara ett bolags aktiekurs.” 

4.3.1 Partiellt F-test 

För att se om vår extra variabel ger en bättre modell så föreslår Alling ett partiellt F-test, som 

visar på om extra variabler som läggs till i en ekvation har något samband med y- variabeln. 

Formeln (3) för detta test förklarades i metodkapitlet (s. 18). De värden våra F-test visar är:  

År 2002- 2004: F= 209,51 

År 2005- 2007: F= 297,04 

 

Dessa F-värden visar i en jämförelse med de kritiska värdena i en F-fördelningstabell att 

variabeln immateriella tillgångar med mycket stor säkerhet har ett samband med 

marknadsvärdet. I fördelningen är det kritiska värdena på den nivå som ger oss störst säkerhet 

i beräkningen
21

och de rätta frihetsgraderna 10,905764 respektive 10,890724, vilket ju är långt 

ifrån våra F-värden. Vi kan alltså med stöd av det partiella F-testet säga att de immateriella 

tillgångarna har ett statistiskt säkerställt samband med marknadsvärdet.  

                                                 
21
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Vad vi inte kan se i dessa tabeller är om skillnaderna som kan ses i vårt material är statistiskt 

signifikanta och kan sägas gälla för hela Stockholmsbörsen. Det som händer i denna typ av 

undersökningar är ju att slumpen gör att skillnader mellan två modeller kan uppstå på grund 

av urvalet, trots att det på börsen som helhet inte finns någon skillnad. Immateriella tillgångar 

har ett förklaringsvärde för aktiekursen både före och efter införandet av IFRS, vilket betyder 

att detta test inte kan säga oss någonting om huruvida IFRS gjort att de immateriella 

tillgångarnas värderelevans ökat eller minskat. I nästa del kommer vi därför att göra tester 

som ska visa på om vi kan dra några generella slutsatser av de skillnader vi ser här.  

4.3.2 Dummyvariabeltest 

Som vi tidigare beskrev i metoddelen av uppsatsen så är en dummyvariabel ett sätt att kunna 

jämföra hur skillnader mellan olika grupper ser ut i en och samma regression. I resultaten från 

detta test nedan så kan vi se att P-värden och F-värden som vi har kommenterat i de tidigare 

regressionerna är mycket låga och det indikerar att alla koefficienter
22

 i modellerna är 

signifikanta även när dummyvariabeln används. De betyder att resultaten i dessa tabeller 

kommer att kunna sägas vara signifikanta. 

T5: Test med dummyvariabel, inkl. Immateriella tillgångar 

År 2002- 2004> D=0, År 2005- 2007> D=1 

 Coef SD P-värde VIF 

Constant 0,001187 0,009631 0,902  

Earnings 0,20693 0,01752 0,000 2,911 

Book value 0,60633 0,01795 0,000 3,022 

Intangibles 0,26340 0,01546 0,000 1,171 

Dummy (E) 0,29243 0,03507 0,000 5,726 

Dummy (BV) -0,39037 0,03336 0,000 5,068 

Dummy (IA) 0,17270 0,03419 0,000 2,753 

R-sq 78,5 %    

F-värde 1 122,35  0,000  

Antal ftg. 1848    

 

  

                                                 
22

 Undantaget är även här Constanten som har ett mycket högt P-värde vilket återigen beror på de 

standardiserade värden vi valt att använda.  
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T6: Test med dummyvariabel, exkl. Immateriella tillgångar 

År 2002- 2004> D=0, År 2005- 2007> D=1 

 Coef SD P-värde VIF 

Constant -0,00436 0,01083 0,688  

Earnings 0,23985 0,01961 0,000 2,876 

Book value 0,68021 0,01961 0,000 2,846 

Dummy (E) 0,57772 0,03047 0,000 3,409 

Dummy (BV) -0,73270 0,03066 0,000 3,378 

R-sq 72,7 %    

F-värde 1 230,67  0,000  

Antal ftg. 1848    

Det som är intressant i en dummyvariabelanalys är om koefficienten för dummyvariablerna är 

positiv eller negativ. Koefficienten visar på skillnaden i medelvärde mellan de två grupperna, 

alltså hur variablerna har förändrats efter övergången. En negativ koefficient visar att gruppen 

som kodats med värdet 0 har större värden på den beroende variabel än gruppen med värdet 1 

och tvärt om (Sundell, 2010).  

I båda våra modeller så är dummy för resultat positiv och dummy för bokfört värde negativ, 

vidare ser vi att dummyn för immateriella tillgångar också är positiv i den modell som den 

finns med. Dummyanalysen visar alltså på att marknadsvärdet på ett företag med ett visst 

resultat (och immateriella tillgångar) var högre under perioden 2005- 2007 än det var under 

2002- 2004.  På samma sätt kan det sägas att den negativa koefficienten för bokfört värde 

visat att denna variabels betydelse för marknadsvärdet minskat i samband med IFRS 

införandet.  
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4.3.3 Path analysis 

T7: Path analysis, test av Hypotes 2 

Resultat från vår path analysis
23

 (påverkan i 

varje led, som i tabellen ovan):  

 2002- 2004 2005- 2007 

1 0,26  0,37 

2 0,13 -0,04 

3 0,06 0,09 

4 0,09 0,32 

5 = 0,54 = 0,74 

Här nedan följer förklaringen på vad numreringen visar i den ovanstående analysen. 

1. Immateriella tillgångars direkta effekt på marknadsvärdet  

2. Immateriella tillgångars effekt på marknadsvärdet via bokfört värde  

3. Immateriella tillgångars effekt på marknadsvärdet via resultatet och bokfört värde 

4. Immateriella tillgångars effekt på marknadsvärdet via resultatet  

5. Total effekt 

Path analysis är en alternativ modell, eller en utvidgad modell som utifrån 

regressionsanalyserna kan styrka det regressionerna säger. För att komma fram till vad som 

bestämmer vad görs antaganden lika som i regressionerna. Denna tabell (T7) visar vilken av 

de två modellerna som stämmer bäst överens med mönstret för korrelationer (Garson, 2008). 

Vi kan alltså säga att vår modell beskriver verkligheten bättre för tiden efter införandet av 

IFRS. 

 Om vi tittar på de individuella path koefficienterna så kan vi se ett samband med 

dummyvariabelanalysen. Den säger att immateriella tillgångars påverkan på marknadsvärdet 

har ökat och här ser vi samma sak i den direkta påverkan (1). Även immateriella tillgångars 

påverkan via resultatet (4) ökat och inflytandet av båda dessa variabler ökade även i 

dummyvariabelanalysen. Precis som i dummytestet så går bokfört värde åt motsatt håll och 

den påverkan immateriella tillgångar har via den variabeln (2) minskar efter övergången. 

Effekterna i den sista formeln i vår path analysis är svåra att tolka på detta sätt eftersom den 

innehåller alla variabler och effekterna tar ut varandra.  

                                                 
23

 Alla regressionsekvationerna och de koefficienter som vi räknat fram finns i Bilaga 3.  
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De immateriella tillgångarna har ett större inflytande på marknadsvärdet efter införandet av 

IASB s redovisningsregler år 2005. I och med detta kan man säga att goodwillposten har blivit 

mer betydelsefull för redovisningen. Detta kan styrka vår hypotes om att förändringen i 

redovisningsstandarder beror på att reglerna för goodwill genomgått stora förändringar.  

4.4 Hypotes III 

”Övergången till ett redovisningssystem som i större grad bygger på värdering till verkliga 

värden har lett till att redovisningen blivit mer subjektiv och företagsledningarna har större 

chanser att påverka resultatet. Eftersom goodwillposten är en av de poster som kan påverkas 

så kommer dess relevans för investerarna att vara kopplad till marknadsläget.” 

Vi kan i diagrammet (3) nedanför se att marknadsvärdet i denna undersökning utvecklas som 

Stockholmsbörsens index under samma period, samtidingt som det sammalagda bokförda 

värdet ligger kvar på en ganska stabil nivå och de totala immateriella tillgångarna ökar från 

och med år 2005. Detta säger att vår undersökning följer index, vilket vi förutsatte i vår 

hypotes och detta inte kan vara en indikation på en felkälla.  

  (3) 

Bild: (3) visar hur utvecklingen av medelvärden för bolagens marknadsvärde, immateriella 

tillångar och bokföra värde har fortgått under åren 2002 - 2007. Eget diagram. 

4.4.1 Dummyvariabeltest 

Den eventuella skillnad vi vill undersöka är den mellan år 2005 och 2007, eftersom 2006 var 

ett år med både börsuppgång och nedgångar så tror vi att de största skillnaderna finns under 

andra år. Detta kan också stödjas av att koefficienternas P-värden för år 2006 i tre fall är för 
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höga för att detta resultat ska vara statistiskt säkerställt. För åren 2005 och 2007 är P-värdena 

låga i alla fallen utom 2007 års dummyvariabel för immateriella tillgångar. Positivt är även att 

F-värden för alla tre åren är mycket låga. 

T8: Dummyvariabel Hypotes III 

 2005
24

 2006 2007 

 Coef P-värde Coef P-värde Coef P-värde 

Constant 0,00000 1,000 0,00000 1,000 0,00000 1,000 

Earnings 0,60570 0,000 0,47090 0,000 0,41793 0,000 

Book value 0,17206 0,000 0,28055 0,000 0,34245 0,000 

Intangibles 0,34787 0,000 0,40673 0,000 0,39572 0,000 

Dummy (E) -0,27836 0,000 0,06985 0,260 0,20460 0,000 

Dummy (BV) 0,20150 0,000 -0,04134 0,449 -0,19213 0,000 

Dummy (IA) 0,10578 0,074 -0,04800 0,259 -0,04650 0,286 

R-sq 82,8 %  82,2 %  82,7 %  

F-värde 820,35 0,000 784,84 0,000 815,02 0,000 

Vad det gäller hela vår modells påverkan på aktiekursen så visar R-sq att skillnaden inte är 

stor mellan åren, den är nästan den samma under alla de tre olika marknadsfaserna. Om vi 

analyserar dummyvariablernas koefficienter kan vi se att under börsuppgången 2005 så är 

resultatets påverkan är mindre på aktiekursen än vad det är i genomsnitt under perioden som 

helhet, däremot tas större hänsyn till immateriella tillgångar och bokfört värde vid värdering 

under denna tid. Under år 2007 är läget det omvända och det är resultaten som har starkare 

samband med aktiekursen.  

4.4.2 Path analysis 

T9: Path analysis, test av Hypotes 3 

Resultat från vår path analysis (påverkan i 

varje led, som i tabellen ovan):  

 2005 2006 2007 

1 0,45 0,36 0,35 

2 -0,32 -0,1 -0,11 

3 0,36 0,09 0,07 

4 0,28 0,21 0,32 

5 = 0,77 = 0,56 =0,63 

                                                 
24

 Årtalet anger det år som har givits värdet 1 på dummyvariabeln, övriga år har värdet 0. 
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Förklaring på numreringen ovan (T9): 

1. Immateriella tillgångars direkta effekt på marknadsvärdet  

2. Immateriella tillgångars effekt på marknadsvärdet via bokfört värde  

3. Immateriella tillgångars effekt på marknadsvärdet via resultatet och bokfört värde 

4. Immateriella tillgångars effekt på marknadsvärdet via resultatet  

5. Total effekt 

I denna path analysis som visar varje år efter införandet så kan vi se att året då förändringen 

inträffade så korrelerade marknadsvärdet, direkt och indirekt, till 77 % av de immateriella 

tillgångarna. Detta är ett högt värde som året efter sjunker till 56 %. År 2005 är då enligt våra 

resultat det år som bäst kan beskrivas av den modell som vi byggt upp.  

 

När vi tittar närmare på de enskilda siffrorna så ser vi att varken de immateriella 

tillgångarnas direkta samband (1) eller sambandet via resultatet (4) förändras särskilt mycket. 

De stora förändringarna ligger i de immateriella tillgångarnas samband via bokfört värde i 

tabellens rad 2 och 3 och den alldra största förändringen sker mellan år 2005 och 2006. 

 

 4.5 Felanalys 

Här kommer vi att diskutera ett par detaljer i undersökningen som vi anser vara viktiga för 

läsaren att få ta del av för att kunna bedöma uppsatsens trovärdighet. Vi kommer att ta upp 

hur de har kunnat påverka och hur vi valt att hantera dem.  

4.5.1 Residualanalys 

Några få observationer som avviker från det normala kan i regressioner ha mycket starkt 

inflytande på resultaten. För att undvika problemet med enskilda extrema värden har vi valt 

att ta bort de företag som Minitab anger som ”Unusual Observations". Vi har valt att metoden 

att en observation som av Minitab anses vara unusual i någon av våra modeller raderas i alla 

regressioner för det året. Fördelen som vi ser med det är att vi då vid jämförelse får samma 

företag i de båda grupperna. Eftersom det inte skiljer mycket mellan vilka företag som anses 

vara unusual i de två modellerna så försämras undersökningen inte heller nämnvärt av denna 

metod.  
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Efter att ha raderat de observationer som Minitab ansåg var olämpliga så gjorde vi diagram 

för residualerna och analyserade dessa enligt de metoder som (Alling) beskriver. Vi använde 

oss då av ett Histogram och en Normal Probability Plot, för att hitta så många företag som 

möjligt. Vi testade oss då fram och kom fram till att de valda företagen genom att jämföra hur 

diagrammen förändrades med olika uppsättningar av data. Den avvägningen vi gjorde 

resulterade i vårt slutgiltiga urval. Nedan följer histogram för de båda perioderna. 

Histogrammen visar att residualerna i våra data har en tydlig normalfördelning men en 

mycket stark centrering vid medelvärdet.  
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 Histogram för åren 2002-2005    (4) 
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 Histogram för åren 2005-2007    (5) 

Normal Probability Plots visar att vi se ett tydligt samband och att observationerna förutom 

några kurvor längs linjen följer den riktning som vi förväntat och hoppats på. Våra data inte 

följer den räta linje som vi önskat till 100 %, men de kan trots det sägas vara relativt 

normalfördelat. Dessa modeller följer nedan. 
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 Normal Probability Plot för åren 2002-2004   (6) 

210-1-2

99,99

99

95

80

50

20

5

1

0,01

Residual

P
e

rc
e

n
t

Normal Probability Plot
(response is SMVE)

 

 Normal Probability Plot för åren 2005-2007   (7) 

Genom att utesluta dessa observationer från undersökningen anser vi att vi kommer att 

eliminera de bolag vars data kan leda till missvisande resultat. De felaktigheter som vi i första 
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hand tänker på är bolag som redovisar i utländsk valuta, är listade på fler börser än 

Stockholmbörsen, och de som använder sig av brutet räkenskapsår.  

Vi har undersökt hur många av dessa bolag som kan tänkas vara det, och kommit fram till att 

de inte bör vara så många att de äventyrar studiens trovärdighet. Som i alla akademiska 

studier finns en avvägning mellan nyttan med att få det absolut korrekta materialet och 

kostnaden/tidsåtgången som krävs för att nå det målet. Med denna metod kommer vi att 

utesluta de allra flesta av de här problemen. De få som möjligtvis finns kvar kommer att vara 

en mycket liten del av det totala antalet observationer och på så sätt spela en obetydlig roll. 

4.5.2 Multicollinearitet/ korrelation 

Vi har tidigare i uppsatsen nämnt begreppet multicollinearitet. Det innebär i praktiken att de 

olika förklarande variablerna i regressionen påverkar varandra och på så sätt ökar osäkerheten 

i skattningen av regressionskoefficienterna. Problem med multicollinearitet uppstår när 

korrelation mellan x- variabler är hög. För att modellen ska vara meningsfull att använda bör 

x- variablerna i stor grad påverka y- variabeln, i det fallet är alltså hög korrelation önskvärt 

(Lantz, 2009). 

För att kontrollera detta görs en analys av korrelationskoefficienterna som mäter sambandet 

mellan variablerna, våra tabeller
25

 visar att korrelationen mellan alla våra variabler varierar 

mycket från år till år. För att kontrollera multicollineariteten har kan vi också visa 

koefficienternas Variance Infation Factor. Detta mått bör för att undvika problem ha ett lågt 

värde, normalt är att en gräns sätts någonstans mellan 5 och 10 (Alling). VIF- värdet som 

visas i tabellerna för respektive regression pekar på att ingen av våra regressioner som lider av 

multicollinearitet enligt VIF- testet. 

Det enda negativa vi ser i tabellerna är att VIF är något för högt för dummyvariablerna BV 

och E i den regression för hypotes två som inkluderar immateriella tillgångar. Att problemet 

är som störst i den regression som har flest variabler är detta inte konstigt och exempelvis 

variablerna Dummy (BV) och BV för observationer under åren 2005- 2007 antar exakt 

samma värde. De värdena är trots allt bara marginellt högre än den lägsta gräns som Alling 

sätter upp och långt ifrån den övre, så detta anser vi inte påverka uppsatsen. 

När det gäller tiden före övergången så är det mest anmärkningsvärda den höga korrelationen 

mellan Earnings och Book Value, framför allt år 2004, detta kan möjligtvis orsaka problem 

                                                 
25

 Tabellerna finns att se i Bilaga 1. 
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under regressionen. Vi kan även nämna den låga korrelationen mellan Intangeble Assets och 

Market Value of Equity år 2002 som tyder på att immateriella tillgångar inte har någon större 

påverkan på aktiekursen under denna period. 

För tiden efter är korrelationen mellan Market Value of Equity och Book Value mycket låg 

2007. Av det gäller korrelation mellan x- variablerna under denna tid är korrelationen mellan 

Earnings och Book Value hög 2006 och mellan alla tre x- variablerna 2005.  

Den höga korrelationen år 2004 stämmer också överens med VIF- testet som visade att Book 

Value och Earnings för denna period var de variabler som var i riskzonen för 

multicollinearitet. Sammanfattningsvis tycker vi att dessa tester har visat att studiens 

trovärdighet inte bör ifrågasättas på grund av multicollinearitet, i synnerhet VIF- testet visar 

på ett lågt beroende mellan x- variablerna. 

4.5.3 Skensamband 

Ett problem med alla statistiska undersökningar är att det kan finnas skensamband, att de 

variabler vi egentligen mäter inte har något samband med varandra även om det ser ut att vara 

så. Trots att så är fallet kan diagram visa på samband, kanske på grund av att en tredje, för oss 

okänd, variabel finns med i bakgrunden och påverkar de båda andra. Ett skensamband kan 

även uppstå därför att effekter av olika faktorer sammanblandas och inte kan delas upp. En 

ensam variabel kan alltså inte sägas stå för en viss del av ett samband utan samverkar med de 

andra och skapar den totala effekten. Eftersom detta är en observationsstudie kommer vi 

aldrig att kunna vara säkra på att det inte finns något sådant skensamband som påverkat. 

(Bock et. al. 2005)   
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5.  Analys 

I denna del kommer vi att först se hur våra resultat ter sig i jämförelse med de andra studier 

som vi beskrivit i uppsatsens teoretiska del. 

Innan vi börjar jämförelsen vill vi påminna om det syfte vi har haft med arbetet. Syftet med 

undersökningen var att se om redovisningen i Sverige blivit bättre för investerarna efter 

införandet av IFRS år 2005, och då främst med tanke på den kraftigt förändrade 

goodwillredovisningen. 

5.1 Hypotes I 

Vi kan dra slutsatsen att det mellan de undersökta perioderna finns en skillnad och att 

redovisningens relevans har ökat efter införandet av IFRS. F-värdena visar att statistiken för 

perioden är signifikanta.  

Vi har under vårt arbetes gång stött på en hel del åsikter och de åsikterna är jämnt uppdelade 

mellan de som anser att de nya reglerna förbättrat redovisningen och de som anser att de 

misslyckats med detta. Det som skiljer dem åt är i många fall synen på värdering av tillgångar 

till verkligt värde. De som anser att IASB lyckats är positiva till att företagen både kan och vill 

redovisa till det verkliga värdet. De som inte förespråkar de nya reglerna anser däremot att det 

antingen är praktiskt mycket svårt att finna det värde som är det verkliga eller att 

företagsledningarna inte har något intresse av att göra det utan istället ger tillgången det värde 

som de anser vara lämpligt. Vilket vi kommer att återkomma till i analysen av våra två andra 

hypoteser. 

Överlag kan vi se att många av de akademiska rapporterna vi läst under arbetets gång är 

positiva till IFRS medans branschtidningar, företagsledningar och debattörer är mer negativa. 

Självklart finns även undantag från denna uppdelning men vi tycker ändå att det är intressant 

att se en skillnad mellan hur akademikerna beskriver IFRS och hur de som lever med det och 

använder det dagligen uppfattar det.  

Gjerde et. al.(2008) anser att det är värderingen till verkligt värde som är anledningen till den 

ökade relevansen. I vår undersökning ser vi att variationen i värderelevansen mellan de 

undersökta åren minskat efter övergången
26

, de skulle kunna vara en effekt av värdering till 

verkligt värde. Investerare tror på att företagen visar de verkliga värdena oavsett vilka övriga 

                                                 
26

 Det vi syftar på är variationen i R-sq, detta visas i regressionerna i Bilaga 2. 
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omständigheter som råder på marknaden, under det tidigare systemet så visste investerarna att 

det bokförde värdet inte hade samma koppling till det verkliga. Dess betydelse varierade då 

mer över tiden vilket kan vara en effekt av att investerarna själva uppskattade ett verkligt 

värde istället för att lita på redovisningen. 

Wines, et. al. (2007) säger i en artikel att redan innan införandet av IFRS så ville 

företagsledningen undvika avskrivningar av goodwill om det var möjligt och att nytillträdda 

företagsledare kunde manipulera resultaten och genomföra ”big baths”. Manipulationerna är 

enligt dem inte något nytt som uppstått på grund av IFRS, vilket man kan få uppfattningen av 

om man till exempel läser vad Ratos skriver i sina årsredovisningar de senaste åren. De 

betyder att redovisningens subjektivitet inte är något problem som uppstått i och med IFRS 

utan påverkar relevansen i redovisningen under båda de undersökta perioderna. 

Vi kan se en delning mellan åsikter om subjektivitet och objektivitet i nedskrivningarna. Vår 

undersökning kan ej bidra till något i denna diskussion om huruvida IASB:s regler leder till 

mer användbar information, då våra resultat inte kan sägas vara generella för hela marknaden.  

5.2 Hypotes II 

Immateriella tillgångar och därmed goodwill har efter införandet av IASB:s 

redovisningsregler påverkat marknadsvärdet mer än perioden före, vilket vi visar med våra 

dummyvariabeltest och vår path analysis. Detta kan även ses från andra hållet, att 

marknadsvärdet styrs mer av de immateriella tillgångarna efter införandet. I och med att 

bolagen kan manipulera siffrorna till sin fördel så kan de undvika att skriva ned sin 

goodwillpost. Detta påstående kan innebära att investerarna inte får en rättvisande bild av 

bolaget utan att ”verkligt värde” av immateriella tillgångar är vad bolaget vill att det ska vara.  

I uppsatsen ”Hantering av goodwill – en studie kring goodwillnedskrivning under 

lågkonjunktur” så skriver Sjödin & Teclezion (2009) att analytiker oftast räknar bort 

goodwillvärdet, och andra poster där redovisningen brister, i sina investeringsbeslut. Då 

spelar goodwillposten ingen roll. Detta säger motsatsen till vad våra resultat visar. Vi tror att 

anledningen kan vara att uppsatsen bygger på intervjuer med människor inom 

finansbranschen vilka, som vi tidigare nämnt, i många fall har en mer negativ syn på IFRS än 

vad de forskare vi har studerat generellt sett har.  

Av studier som använt liknade metoder som vi kan vi se att Barksjö (2005) finner en ökad 

värderelevans men att detta inte kan hänföras till den ändrade redovisningen av goodwill. 
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Bens et. al. (2007) visar att reaktionerna på oväntade goodwillnedskrivningar är mindre efter 

övergången. Vi kan efter våra resultat inte säga något om skillnaden i goodwillpostens 

relevans, men vi kan med det partiella F-testet visa att goodwill stärker redovisningens 

koppling till marknadsvärdet.  

Bland de övriga undersökningar som stödjer våra resultat att goodwillposten i stor grad 

påverkar ett bolags marknadsvärde finns Gjerde et. al. (2008), Jansson & Hurtig (2005) och 

Hamberg et al. (2009). De anser alla att goodwill är mer värderelevant under IFRS, främst 

genom att de nya reglerna har skapet en situation som gör att stora goodwillposter inte längre 

behöver skrivas av regelbundet och det kan öka resultatet.  

Att IASB inte prioriterar sitt arbete mot att förändra några av de standards som styr 

hanteringen av goodwill tolkar vi som att de anser att IFRS 3 och IAS 36 uppfyller de krav 

ställs och att de ger rätt information till investerare. Att goodwillposten påverkar investerarnas 

beslut och värderingar kan nog sägas vara det som ligger till grund för IASB:s positiva 

inställning. 

Våra test visade också att resultatets betydelse för aktiekursen har ökat. Till det kan vi se att 

några forskare tidigare har visat att förändringar i resultatet till stor del beror på ändringen i 

goodwillreglerna, Nordborg & Kangas (2005) och Malmqvist (2010) är några av dem. 

Jennings et. al. (2001) anser däremot att goodwill bara är en störande post vid värdering av 

bolag och att den minskar värderelevansen.  

Angående de olika delarnas relevans för investerare skriver Ratos att investerare först och 

främst använder resultaträkningen medan IASB:s regler sätter balansräkningen som den 

viktigaste rapporten. Våra resultat kan inte visa vilken som är viktigast för investerare men 

däremot kan vi säga att IFRS har ökat resultaträkningens vikt vid bedömning av bolag. Att 

investerarna efter övergången sätter större fokus på det som Ratos anser vara viktigt kan vara 

ett tecken på att bristerna faktiskt inte är så stora som Ratos antyder.   

För hypotes två kan vi slå fast att de immateriella tillgångarna efter införandet av IFRS ger 

extra information till investerarna, vilken information är dock tvetydlig. Goodwillposten 

påverkar i stor grad marknadsvärdet och våra test visar att resultatets betydelse för aktiekursen 

har ökat efter införandet av IFRS.   
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5.3 Hypotes III 

Vi kan se i vårt test av dummyvariabler i hypotes tre att under en uppgång på 

Stockholmsbörsen så är resultatens påverkan mindre på aktiekursen än vad det är i genomsnitt 

under perioden. Större hänsyn tas dock till de immateriella tillgångarna vid värderingen under 

denna period. Senare under perioden, år 2007 så har resultaten ett starkare band med 

aktiekursen. När vi sedan testat path analysis så ser vi att det är stora förändringar i de 

immateriella tillgångarnas påverkan via det bokförda värdet, den allra största förändringen är 

mellan år 2005 och 2006. Vi kan alltså se att vid en uppgång av aktiemarknaden minskar de 

immateriella tillgångarnas påverkan på marknadsvärdet, vilket vi kan se mellan åren 2005 och 

2006.  

Goodwillpostens minskade relevans i samband med börsnedgång kan vara förknippat med att 

bolagen i en stark börsperiod gör nedskrivningar enligt de regler som finns medans de i 

nedgång som under år 2007 ändrar sina antaganden så att nedskrivningsbehoven minskas. Vi 

kan i path analysis se detta genom att de immateriella tillgångarnas samband med aktiekursen 

minskas under denna tid. Det ligger även helt i linje med Carlin & Finchs (2009) uppfattning 

om att företagen väljer en annan diskonteringsränta för att räkna ut nuvärdet på tillgången 

som genererar goodwill.  

Som vi nämnde i inledningen av uppsatsen samt i teorikapitlet så finns det skillnader mellan 

bolag i olika länder angående hur de hanterar goodwillposten under lågkonjunktur. Gauffin & 

Thörnsten (2010) säger att endast 37 av 259 bolag i Sverige skrev ned sin goodwill under 

finanskrisen år 2008, endast 1,5 % av den totala goodwillposten vilket kan jämföras med 30 

% på den amerikanska marknaden. Vi kan se likheter mellan vår undersökning och Gauffin & 

Thörnsten undersökning på den svenska marknaden. Vi aktar oss för att dra några slutsatser 

av detta eftersom situationen för svenska och amerikanska företag under finanskrisen inte har 

varit desamma, det skulle kunna vara ett tecken på att redovisningens subjektivitet.  

Här kan vi alltså visa att stora immateriella tillgångar inte är lika starkt kopplade till ett högt 

marknadsvärde i ett läge med en negativbörsutveckling som under en uppgång, det stämmer 

väl överens med Malmqvist (2010) som i en artikel visat att bolag med stora goodwillposter 

drabbat hårdare än andra under åren 2007 och 2008.  

Att vi inte kan se någon nämnvärd skillnad i förklaringsgraden (R-sq) mellan de tre åren kan 

bero på att vår hypotes är felaktig, men som flera undersökningar har visat så görs 
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nedskrivningarna inte alltid direkt när ekonomin försämras utan släpar efter något år. Jarva 

(2009) medger att nedskrivningarna ligger efter och utförs senare än de borde. Hayn & 

Hughes (2005) menar också att nedskrivningarna kommer ofta görs för sent som i sin tur leder 

till lägre trovärdighet för finansiella rapporter. Anledningen till detta är att värdet av goodwill 

ligger kvar i balansräkningen tills ledningen själva ser ett behov av nedskrivning. Eftersom Li 

et. al. (2004)  har kommit fram till att nedskrivningarna oftast sker efter ett par års dåliga 

resultat och det kan också vara ett tecken på att vi möjligtvis hade kunnat se en skillnad om vi 

hade haft möjlighet att undersöka även åren 2008 och 2009.  

Det kan även finnas en alternativ förklaring till att vi kan se detta mönster, under en 

börsuppgång är framtidstron stark och goodwill som är en uppskattning av framtida vinster i 

bolaget ges ett högt värde av marknaden. I vissa fall som till exempel IT-bubblan vid 

millennieskiftet kunde marknadsvärdet på bolag med mycket immateriella tillgångar med 

dåliga resultat stiga enormt. När framtidstron avtar och kurserna vänder nedåt så prioriterar 

investerare istället bolag med höga vinster i dag istället för i framtiden via goodwill. Den 

typen av tillgångar blir i börsnedgång betraktade som mer osäkra och ges inte lika stor vikt av 

investerarna. På detta sätt kan aktiekursernas utveckling styra över hur vilka delar av 

redovisningen som investerarna lägger störst vikt vid. Att redovisningen även innan IFRS var 

som subjektiv som Wines, et. al. (2007) skriver stödjer ju också denna förklaring. 

Hypotes tre kan vi säkerställa med vårt test i path analysis och dummyvariabeltestet. De olika 

variablernas påverkan förändras i och med att börsläget förändras. Att värderingen till det 

verkliga värdet gör att redovisningen är mer subjektivt efter införandet av IFRS kan vi med 

hjälp av teorin fastslå. Förklaringen till variationerna som vår undersökning visar är dock inte 

helt klarlagda det behöver inte vara så att bolagen undviker att skriva ned goodwill under 

sämre perioder istället kan det vara investerarna som får samma information som i en 

börsuppgång, förklaringen ligger i så fall i att de värderar den och dess olika delar på andra 

sätt i en nedgång.  
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6. Diskussion 

I detta kapitel kommer vi att svara på våra frågeställningar och se om vi uppfyllt vårt syfte. Vi 

kommer även att reflektera över arbetet och se till de saker vi gjort bra samt saker vi 

eventuellt kunnat göra annorlunda. Vi kommer även att presentera våra förslag på vidare 

forskning inom området. 

6.1 Slutsatser 

Det första vi kommer göra i slutsatsen är att se om vi har svarat på våra frågeställningar.  

Goodwillpostens betydelse för värderingen av bolaget har ökat i och med IASB:s 

redovisningsprinciper. Eftersom de immateriella tillgångarna har ökat sin betydelse för 

marknadsvärdet så är goodwillposten mer betydelsefull efter införandet.   

Vi kan säga att IASB lyckats förbättra redovisningen och gjort den mer användbar under 

denna period av undersökningar, dock inte för andra perioder. Vi har kommit fram till att de 

immateriella tillgångarna efter införandet ger mer information till investerare. Om 

informationen är relevant eller ej på grund av eventuell subjektivitet vet vi inget om. 

Vi kan se skillnader på information i uppgående samt nergående marknader. Anledningen är 

antingen att den subjektiva bedömningen som gör att goodwillposten skrivs ned eller att 

investerarna tolkar informationen annorlunda. I Sverige är bolagen mindre benägna att skriva 

ned sin goodwill under lågkonjunktur eller så kan en börsuppgång ge en stark framtidstro och 

goodwillposten får ett högt värde. Vid nergång i marknaden väljer investerare bolag med höga 

vinster.   

När vi svarat på frågeställningarna så kan vi se att vi uppfyller uppsatsens syfte. Vi har 

undersökt om redovisningen blivit mer effektiv från ett användarperspektiv, samt att 

företagens situation påverkar hur de väljer att redovisa. 

Eftersom goodwill, och även andra tillgångar och skulder för den delen, efter införandet av 

IFRS mer går åt att värderas efter ett verkligt värde så kan redovisningen kontrolleras mer av 

bolagen. Kontrolleras i den grad att bedömningarna de gör, görs och styrs av dem själva. 

Innan införandet år 2005 så var det t.ex. anskaffningskostnaden som låg till grund för 

värderingen. Denna förändring kan leda till att bolagen på ett sätt kan vilseleda investerare i 

och med att redovisningen blir mindre trovärdig. I och med införandet så skedde en 
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harmonisering där investerare ska kunna se lika redovisningsprinciper i de länder som gått 

med på att införa IASB:s regler. 

Ska goodwill, som Malmqvist skriver, ses som en riskfaktor i samma utsträckning som hög 

belåning? Det kan i viss utsträckning drabba bolaget dubbelt. Samtidigt som bolaget går med 

förlust, så kan det vara dags att skriva ned goodwillposten. Detta kan leda till att alltför 

subjektiva bedömningar anser att goodwillposten är värderad till ett verkligt värde samt att det 

finns framtida goda vinster att göra. Det kan mycket väl vara så, men när redovisningen mer 

och mer går mot öppnare regler där bolaget själv ska göra en bedömning så kan det lätt bli så 

att de låter bli att skriva ned en post som egentligen ska skrivas ned.   

Att riskkapitalbolaget Ratos säger: ”redovisningstalibanerna seger över verkligheten” samt att 

det ” finns massor av konkreta manipulationsmöjligheter inom reglerna” måste i sin tur tyda 

på att det finns möjligheter för bolagen att skriva ned eller inte skriva ned goodwillposten med 

tanke på hur det går för företaget och dess resultat. Det är inte redovisningen som ska påverka 

verkligheten eller som det står beskrivet i en av Ratos årsredovisningar: ”svansen viftar på 

hunden”. Eftersom så stor del av marknadsvärdet, direkt och indirekt, påverkas av de 

immateriella tillångarna samt att det finns stora utrymmen att styra verkligheten dit 

redovisningen finns, så blir det svårare och svårare att som investerare analysera de ”verkliga 

siffrorna” hos bolagen. Eftersom vi tidigare har haft en hög redovisningskvalitet i Sverige 

som sedan ersatts av IASB:s regler med en lägre nivå har redovisningen gått bakåt i 

utvecklingen enligt Ratos, som får medhåll av Skanskas CFO i frågan. Om nu det är så måste 

IASB tittat på detta innan de skrev sina regler och gjort bedömningen att så är inte fallet och 

att bolag som Ratos och Skanska kanske bara missgynnas i den nya tolkningen av reglerna?  

Den ”följ eller förklara”- princip som Ratos vill se i IFRS kan vara en bra idé då den skulle 

göra att företagen kan redovisa på ett sätt som gör att deras verklighet speglas rättvist. Med 

tanke på alla de undersökningar, inklusive vår egen, som har visat på företagens vilja inte 

alltid är att visa en rättvis bild. Oavsett hur det är med detta så tycker vi att det inte är någon 

bra idé då det kommer att försämra jämförbarhet kraftigt. Av samma anledning tror vi inte 

heller att IASB är speciellt intresserade av lösningen.  

Enligt Carlin & Finch (2009) så kräver stora nedskrivningar anpassning. En komplex uppgift 

som inte finns i dag. Även Malmquist (2009) menar att med relativt små förändringar kan 
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IASB göra analysen och hanteringen av goodwill lättare för både bolagen och gör 

investeraren. 

I vilken utsträckning påverkar goodwillposten resultatet som sedan påverkar marknadsvärdet? 

Efter år 2005 bestämmer bolaget hur goodwillposten ska skrivas ned och vi ser ett problem 

med det när man tittar på ”vad-som-bestämmer-vad”. Om nu ett företags resultat blir bra ett 

år, då kan de passa på att skriva ned goodwillposten och därmed minska resultaten. Detta ger 

ett lägre resultat och därmed lägre skattekostnad. Om nu bolaget gör ett dåligt resultat och inte 

vill minska det ännu mer, eftersom aktiekursen och förtroendet för bolaget kan skadas vid ett 

allt för negativt resultat, då kan man låta bli att skriva ned goodwillposten. Trots att bolaget 

kanske har stora summor som ligger i denna post så kan de låta bli att skriva ned, eftersom det 

nu är en subjektiv bedömning som görs av ledningen. I och med att låta bli att skriva ned så 

bibehåller bolaget det dåliga resultatet och därmed marknadsvärdet. På sätt och vis kan 

marknadsvärdet falla kraftigt och resultatet bli oväntat lågt, men goodwillposten ligger kvar 

och motiveras med att framtida vinster kommer att ske, trots att det ligger andra faktorer 

bakom. 

6.2 Reflektioner 

Vi valde att göra en kvantitativ forskning inom detta område, vilket vi sett bland andra 

uppsatser är sällsynt och vi är nöjda med val av metod. Anledningen till att vi gjorde en 

kvantitativ undersökning var först och främst att det inte är så många som gjort det, och för 

det andra så ville vi ha hela Stockholmsbörsen som underlag för studien. Det som är positivt 

med undersökningen är att vi kommit fram till bra resultat samt att vi testat våra hypoteser 

och kunnat utläsa bra resultat. Vi har svarat på våra frågeställningar och syftet, och det känns 

bra att kunna lämna in magisteruppsatsen utan att ångra något av våra val. 

6.3 Förslag på vidare forskning  
Ett förslag som vi har är att se om någon annan förändring som ägde rum vid införandet av 

IASB:s redovisningsstandard inneburit stor förändring i redovisningen gentemot investeraren. 

Eftersom goodwill bara är en post så kan de andra förändringarna i redovisningsstandarderna 

också vara påtaglig för en investerare. En av dessa förändringar är redovisningen av 

finansiella instrument, om reglerna för dessa ger lika stort utrymme för bolagen att själva 

påverka värdet som hade det varit mycket intressant att göra en koppling mellan dem och 

finanskrisen som drabbat världen. 
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Om man är mer intresserad av just goodwillposten, som denna uppsats handlar om så skulle 

man kunna gå djupare in i redovisningen och förslagsvis se om det skiljer sig mellan olika 

branscher. Ett annat förslag är om det finns ett mönster i hur goodwillposten skrivs ned. 

Skiljer det något i nedskrivningar av goodwillposten om det exempelvis tillsätts en ny VD för 

ett bolag? 
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Bilagor  

1. Korrelation 

Korrelationstabell 2002 

 MVE E BV IT 

MVE 1    

E 0,389 1   

BV 0,835 0,402 1  

IA 0,505 0,099 0,343 1 

 

Korrelationstabell 2003 

 MVE E BV IT 

MVE 1    

E 0,757 1   

BV 0,852 0,613 1  

IA 0,564 0,437 0,365 1 

 

Korrelationstabell 2004 

 MVE E BV IT 

MVE 1    

E 0,937 1   

BV 0,857 0,882 1  

IA 0,637 0,563 0,351 1 

 

Korrelationstabell 2002- 2004 

 MVE E BV IT 

MVE 1    

E 0,623 1   

BV 0,815 0,563 1  

IA 0,534 0,282 0,350 1 
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Korrelationstabell 2005 

 MVE E BV IT 

MVE 1    

E 0,928 1   

BV 0,899 0,936 1  

IA 0,869 0,751 0,710 1 

 

Korrelationstabell 2006 

 MVE E BV IT 

MVE 1    

E 0,874 1   

BV 0,658 0,799 1  

IA 0,564 0,396 -0,038 1 

 

Korrelationstabell 2007 

 MVE E BV IT 

MVE 1    

E 0,877 1   

BV 0,376 0,514 1  

IA 0,625 0,508 -0,270 1 

 

Korrelationstabell 2005- 2007 

 MVE E BV IT 

MVE 1    

E 0,895 1   

BV 0,702 0,773 1  

IA 0,747 0,598 0,306 1 
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2. Resultat av regressioner 

 

Före införandet: Resultat av regressioner 2002- 2004 Modell: Med GW 

 2002 2003 2004 

 Coef SD P-value Coef SD P-value Coef SD P-value 

Constant 0,0 0,0298 1,000 -0,0 0,02340 1,000 -0,0   0,01808 1,000 

Earnings 0,07639   0,03263 0,020 0,3010    0,3099 0,000 0,56389    0,0470 0,000 

Book value 0,71748   0,03457 0,000 0,5882 0,2995 0,000 0,28257    0,04149 0,000 

Intangibles 0,25192   0,03547 0,000 0,2179   0,0263 0,000 0,22016   0,02362 0,000 

R-sq 75,3 % 85,1 % 91 %    

Antal ftg 278 273 276 

 

 

 

Före införandet: Resultat av regressioner 2002- 2004 Modell: Utan GW 

 2002 2003 2004 

 Coef SD P-value Coef SD P-value Coef SD P-value 

Constant 0,0 0,03297 1,000 -0,0 0,2617 1,000 -0,0 0,02072 1,000 

Earnings 0,06469  0,03607 0,074 0,37526    0,03317 0,000 0,81546    0,04411 0,000 

Book value 0,80853 0,3607 0,000 0,62238   0,03317 0,000 0,13784 0,04411 0,002 

R-sq 69,8 %   81,3 %      88,1 %      

Antal ftg 278 273 276 
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Efter införandet: Resultat av regressioner 2005- 2007 Modell: Med GW 

 2005 2006 2007 

 Coef SD P-value Coef SD P-value Coef SD P-value 

Constant -0,0 0,0232 1,000 -0,0 0,0222 1,000 0,0 0,02190 1,000 

Earnings 0,3273   0,0566 0,000 0,5475 0,0527 0,000 0,62253 0,05120 0,000 

Book value 0,3735    0,0281 0,000 0,23920 0,0484 0,000 0,15032 0,03685 0,000 

Intangibles 0,4536   0,0530 0,000 0,35873 0,0317 0,000 0,34922 0,03669 0,000 

R-sq 83,6 %  83,1 %  82,0 % 

Antal ftg 304 341 376 

 

 

 

 

 

  

Efter införandet: Resultat av regressioner 2005- 2007 Modell: Utan GW 

 2005 2006 2007 

 Coef SD P-value Coef SD P-value Coef SD P-value 

Constant 0,0   0,2586 1,000 -0,0 0,2613 1,000 0,0 0,02439 1,000 

Earnings 0,76238    0,0278 0,000 0,9639 0,0535 0,000 0,92994   0,02848 0,000 

Book value 0,26334    0,0278 0,000 -0,11255 0,0435 0,010 -0,10213 0,02848 0,000 

R-sq 79,7 %   76,7 %     77,6 %      

Antal ftg 304   341   376   
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3. Path analysis 

 

2002-2004 

SMVE = 0,0000 + 0,263 SIA + 0,606 SBV + 0,207 SE 

SBV = - 0,0000 + 0,208 SIA + 0,504 SE 

SE = - 0,0000 + 0,282 SIA 

 

 

2005-2007 

SMVE = 0,0022 + 0,499 SE + 0,216 SBV + 0,436 SIA 

SBV = - 0,0194 - 0,724 SIA + 0,915 SE 

SE = - 0,0003 + 0,591 SIA 

 

 

2005 

SMVE = - 0,0000 + 0,327 SE + 0,374 SBV + 0,454 SIA 

SBV = 0,0000 - 0,863 SIA + 1,12 SE 

SE = - 0,0000 + 0,870 SIA 

 

2006 

SMVE = - 0,0000 + 0,541 SE + 0,239 SBV + 0,359 SIA 

SBV = - 0,0000 - 0,420 SIA + 0,966 SE 

SE = 0,0000 + 0,396 SIA 

 

 

2007 

SMVE = 0,0000 + 0,623 SE + 0,150 SBV + 0,349 SIA 

SBV = 0,0000 - 0,717 SIA + 0,879 SE 

SE = - 0,0000 + 0,508 SIA 

 

 

 

 

 

 


