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Sammanfattning 

Syfte: Syftet med denna studie är att undersöka om det finns ett samband mellan redovisad 

nedskrivning av goodwill och börsvärdet hos företag noterade vid London Stock Exchange mellan 

2009 och 2012. 

Inledning: EU införde 2005 en ny standard för koncernredovisning. Syftet med den nya 

redovisningsstandarden, IFRS 3, är att öka relevansen, pålitligheten och jämförbarheten i den 

finansiella rapporteringen. Detta medförde bland annat att posten goodwill inte längre får skrivas av 

enligt plan, utan årligen ska testas för eventuell nedskrivning. 

Metod: För att fylla studiens syfte har vi använt oss av en kvantitativ undersökning, där relevant 

data har samlats in via marknadsdata och analysverktyget Bloomberg. Studien genomfördes på de 

största företagen registrerade på London Stock Exchange med undantag för de företag som inte 

hade den data som krävdes för att vara relevanta för studiens syfte. Svaren analyserades genom 

multipel regressionsanalys samt deskriptiv statistik framställda i statistikverktyget Minitab. 

Slutsats: Undersökningen visade att det finns ett statistiskt signifikant negativt samband mellan 

nedskrivning av goodwill och börsvärde. Detta tyder på att investerare anser att en nedskrivning av 

goodwill är ett tecken på att börsvärdet försämrats. Resultatet kan tolkas som att investerare litar på 

företagsledningens förmåga att värdera goodwillpostens storlek. 
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Abstract 

Purpose: The purpose of this study is to investigate if there is a correlation between reported 

goodwill impairment and market value for companies listed on the London Stock Exchange 

between the years 2009 and 2012. 

Introduction: A new accounting standard was introduced in the EU in 2005, which meant a new 

standard for mergers. The goal of the new accounting standard, IFRS 3, is to increase the relevance, 

reliability and comparability in financial reporting. This resulted in a change where goodwill no 

longer will be amortized, but tested annually for impairment. 

Method: To fulfil the purpose of this study, we used a quantitative method where secondary data 

was collected from the market data and analyst tool Bloomberg. The study was conducted on the 

largest companies listed on the London Stock Exchange, except for the firms that did not have the 

data relevant for the purpose of the study. The responses were analysed by multiple regression 

analysis and descriptive statistics analysis, both produced by the statistical software Minitab. 

Conclusion: The findings indicate a statistical significant correlation between the impairment of 

goodwill and decrease in share price. This suggests that investors believe that goodwill impairment 

is indicative of a decrease in expected present value of future returns, i.e. decrease in share price. 

The result can be interpreted as evidence that investors rely on the corporate management's ability 

to value the firm’s goodwill. 
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Förkortningar och definitioner 

AE Abnormal Earnings, skillnaden mellan en akties pris och bokfört värde på 

eget kapital (Ohlson, 1995). 

CSA Clean Surplus Accounting, beskriver relationen mellan balansräkning och 

resultaträkning i förhållande till eget kapital. Förändring i eget kapital kan 

endast ske genom reglering av vinst eller aktieutdelningar (Ohlson, 1995). 

DNFA    Diskonterat nuvärde av förväntade aktieutdelningar. 

EMH Efficient Market Hypothesis, eller Effektiva Marknadshypotesen, definieras 

som en marknad där ett stort antal rationella och vinstmaximerande 

investerare konkurrerar för att bäst kunna förutspå en akties framtida 

marknadsvärde (Fama, 1965). 

FRS   Financial Reporting Standards 

IFRS 3 International Financial Reporting Standard 3 är den nya standarden för 

koncernredovisningen och är författad av International Accounting Standards 

Board (IASB 2004a). Infördes i Storbritannien från och med år 2005 (EG 

1606/2002). 

IASB International Accountingt Standards Board är en neutral institution som 

arbetar för att samordna redovisningen globalt (IASB 2004a) 

VIF Variance Inflation Factor är ett mått som mäter närvaron av multikolinjäritet i 

multipla regressionsmodeller (Moore, McCabe, Alwan, Craig & Duckworth, 

2011). 
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1. Inledning 
I detta kapitel presenteras studiens kontext. Definitioner och förklaringar beskrivs utförligt för att 

syftet skall ska bli mer lättförståeligt. Diskussionen behandlar metoden för hur goodwill redovisas 

och detta tillvägagångsättets för- och nackdelar. 

 

Goodwill är en tillgång i ett företags balansräkning som uppstår vid företagsförvärv. Storleken på 

posten bestäms av skillnaden mellan det köpta företagets bokförda värde och köpeskillingen, med 

andra ord marknadsvärdet. Hur goodwill redovisas behandlas av IFRS 3, International Financial 

Reporting Standard 3 (IASB 2004a). 

 

Thayne Forbes, VD för den inflytelserika bloggsiten: “Immateriell Business” påstod i en insändare 

februari 2008 att av de 40 biljoner, som företag spenderade på företagsförvärv år 2007, redovisades 

hela 53% som goodwill (Forbes, 2013-12-20). Sedan EU införde den nya redovisningsstandarden 

har företag utnyttjat den nya metoden för att förbättra bilden av företaget (Forbes, 2013-12-20). 

Forbes (2013-12-20) menar att företagens årsrapporter fördelar en alldeles för stor andel av 

köpeskillingen till goodwill. På grund av bristande hantering av goodwill finns risk för att tilltron 

till och inflytandet från de som ansvarar för redovisningen minskar. Revisorerna hävdar att de 

endast följer redovisningsstandarden; och till en viss gräns, menar Forbes (2013-12-20) att detta 

stämmer: 

IFRS 3 requires goodwill to be identified and explained. However, this has only occurred in a 

minority of instances in practice, and even then minimal explanation was given. Surely the company 

must know what the goodwill consists of because it must have been part of the rationale for the 

acquisition; the synergies, economies of scale or portfolio effect for instance. If they can’t describe 

it, why did they buy it?  

(Forbes, 2013-12-20) 

1.1 Bakgrund 

I mars 2004 publicerades en ny standard för koncernredovisningens utformning (IASB 2004a). Den 

nya koncernredovisningen, International Financial Reporting Standard 3 Business Combinations 

(IFRS 3), är författad av International Accounting Standards Board, IASB. IASB är en institution 

som arbetar för att samordna redovisningen globalt (IASB 2004a). Syftet med IFRS 3 är att öka 

relevansen, pålitligheten och jämförbarheten i den finansiella rapporteringen (IASB 2004a). Efter 

det Europeiska rådets beslut infördes International Accounting Standards (IAS) i Storbritannien från 

och med år 2005 (EG 1606/2002). 
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En post i redovisningen som påverkats av ändringen är goodwill (IASB 2004a). Goodwill 

uppkommer då ett företag förvärvas till ett marknadspris som överstiger bokfört värde. Skillnaden 

mellan marknadspris och bokfört värde är goodwill, den del av köpeskillingen som inte kan 

hänföras till en specifik tillgång. Kriteriet är att tillgången inte är individuellt identifierbar, vilket 

innebär att tillgången inte kan skalas av från företaget och säljas enskilt (IASB 2004a). Exempel på 

goodwill kan vara personalstyrkans erfarenheter, potentiella kontrakt eller synergieffekter (Marton, 

Lumsden, Lundqvist, Pettersson & Rimmel, 2010; IASB 2004a). Goodwill visas som en tillgång i 

balansräkningen och representerar framtida ekonomiska fördelar (IASB 2004a). 

 

Innan IFRS 3 blev giltig i Storbritannien reglerades redovisningen enligt Financial Reporting 

Standard 10, ’FRS 10’. FRS 10 fastställde principer för redovisning av goodwill och immateriella 

tillgångar. Målet med FRS 10 var att säkerställa att köp av immateriella tillgångar och goodwill 

behandlades i resultaträkningen under de perioder de förbrukades (ASB 1997). FRS 10 tillät 

avskrivningar av goodwill baserat på den ekonomiska livslängden, vilken var begränsad till max 20 

år. Under den ekonomiska livslängden skulle avskrivning av goodwill ske linjärt (ASB 1997). I de 

unika fall där en ekonomisk livslängd av goodwill inte kunde definieras skulle värdet av posten 

goodwill testas årligen och en eventuell värdeminskning visas i form av en nedskrivning (ASB 

1997). 

 

I samband med införandet av IFRS 3 skapades en princip mot att göra avskrivningar av goodwill 

(IASB 2004a). Istället ska företagets goodwill testas årligen för att undersöka om tillgången har 

minskat och med hur mycket (IASB 2004b). En eventuell värdeminskning redovisas därefter i form 

av en nedskrivning (IASB 2004a). Införandet av den nya standarden medförde därmed en ny syn på 

goodwill; en tillgång som inte är förbrukningsbar över en beräknad ekonomisk livslängd. IFRS 3 

ställer högre krav på att företagen ska delge information till allmänheten om anledningen till och 

omständigheterna kring goodwillnedskrivningen (IASB 2004b). Nedskrivningens storlek ska även 

göras synlig genom att redovisas i företagets resultaträkning (IASB 2004b). 

 

En nedskrivning motsvaras av det belopp som utgör skillnaden mellan en tillgångs redovisade värde 

och återvinningsvärde (IASB 2004b). Återvinningsvärdet definieras i IAS 36 som det högsta av 

värdena för verkligt värde, exklusive kostnad för avyttring, alternativt nyttjandevärde. 

Nyttjandevärdet är nuvärdet av tillgångens framtida kassaflöden, och verkligt värde är det pris en 

tillgång antas ha om den skulle säljas mellan aktörer på marknaden (IASB 2004b). 
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En värdeminskning av goodwill kan bero på externa effekter som tyder på att den ekonomiska 

utvecklingen kommer att bli sämre än väntat, till exempel en ändring av lagen eller teknisk 

innovation (IASB 2004b). Värdeminskningen kan även vara ett resultat av interna effekter, så som 

planer på att avveckla eller omstrukturera det område goodwilltillgången är tillskriven (IASB 

2004b). 

 

För att fortlöpande kunna värderas måste goodwill fördelas på kassagenererande enheter redan vid 

företagsförvärvet. En kassagenererande enhet är den minsta grupp av tillgångar som går att 

identifiera, och som genererar inbetalningar oberoende av andra tillgångars genererade 

inbetalningar (IASB 2004b). Företagets goodwill kommer sedermera att skrivas ned om företaget, 

till exempel, skulle avyttra den kassagenererande enhet som andelen goodwill är tillskriven (IASB 

2004b). 

 

1.2 Problematisering 

Utifrån denna bakgrund kan följande punkter identifieras, vilka har lagt grunden för studiens ämne: 

 

v IASB hade som mål att öka relevansen, pålitligheten och jämförbarheten i den finansiella 

rapporteringen globalt och lanserade därmed IFRS 3. 

v Då IFRS 3 trädde i kraft ändrades metoden för redovisning av goodwill. 

v I Storbritannien innebar ändringen att goodwill inte länge minskade i värde genom en 

planenlig avskrivning över en begränsad ekonomisk livslängd. 

v Istället grundas värdeminskningen på ett årligt test som mäter tillgångens värdeminskning 

genom att jämföra bokfört värde med återvinningsvärde. 

v Återvinningsvärdet estimeras på antaganden gjorda av aktörer verksamma inom det aktuella 

företaget. 

 

Skiftet till IFRS 3 innebär ett krav på att testa värdeförändringen i goodwill årligen; en process som 

enligt Wiese (2005) kan vara både kostsam och komplex för företagen i jämförelse med 

avskrivningsmetoden. Införandet av den internationella redovisningsstandarden öppnar även för 

möjligheten att framställa ett företags redovisning i bättre dager (Dagwell, Wines & Windsor, 

2007). En av svårigheterna med nedskrivning av goodwill är den bedömning av tillgångens verkliga 

värde, nyttjandevärde och därmed återvinningsvärde som krävs för att fastställa värdet av tillgången 

i förhållande till bokfört värde (Dagwell, Wines & Windsor, 2007; Wang, 2011). Problemet är att 
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det inte existerar en marknad för goodwill, så marknadskrafterna kan inte fastställa tillgångens 

sanna verkliga värde. Även definitionen av kassagenererande enheter och fördelningen av goodwill 

över de kassagenererande enheterna är ett beslut som ligger i företagsledningens händer (IASB 

2004b). Förutom storleken av nedskrivningen har företagsledaren inflytande över nedskrivningens 

tidpunkt (IASB 2004b). Detta ökar risken för att företagsledare utnyttjar sin handlingsfrihet för att 

förbättra utomståendes uppfattning av sin egen eller företagets framgång som helhet (Lhaopadchan, 

2010). Risken finns, enligt Lhaopadchan (2010), att en nyanställd VD genomför höga 

nedskrivningar i början av sin anställning, vilket skulle medföra en felaktig förbättring av resultatet 

under kommande år. Alternativt skulle företagsledningen kunna använda nedskrivningen av 

goodwill för att jämna ut företagets inkomst och därigenom lägga fram falska bevis för god 

stabilitet (Lhaopadchan, 2010). På grund av att IFRS 3 överlämnar mycket makt till 

företagsledningen argumenterar Dagwell, Wines & Windsor (2007) för att införandet av standarden 

ökat tvetydigheten och subjektiviteten i den finansiella rapporteringen. 

 

Författarna av standarderna, IASB, har en annan syn på hur IFRS 3 påverkar redovisningen av 

goodwill. I motsats till Dagwell, Wines & Windsor (2007) och Lhaopadchan (2010), menar IASB 

att verkligt värde är det mest relevanta sättet att mäta tillgångars värde (IASB 2004a). 

Huvudanledningen är att verkligt värde tillför information som är enklare att förstå än ett värde 

grundat på historiska kostnader (IASB 2004a). Om verkligt värde leder till att mer information 

inkluderas i finansiella rapporter är detta, enligt Davidsson (2006), en fördel för både investerare 

och företagsledare. Att använda verkligt värde vid nedskrivningar är, enligt Carins (2006), ett sätt 

att öka försiktigheten i och förståelsen av redovisningen; det visar ett mer aktuellt värde av 

tillgången. Carins (2006) betonar att personer som är emot värdering av tillgångar till verkligt värde 

skall ifrågasätta om det tidigare tillvägagångsättet, att värdera tillgången utifrån historiska 

kostnader, verkligen resulterade i finansiella rapporter av den kvalitet de påstår. Dessutom är 

problemet med ett system som bygger på en bedömning av ekonomisk livslängd att 

företagsledningen riskerar att undervärdera tillgången (Wang, 2011). Whittington (2006) anser att 

frågan om huruvida en bedömning av en tillgång till verkligt värde är relevant, grundar sig i om 

man accepterar att världen består av perfekta och fullständiga marknader. Om allmänheten har en 

syn på marknader som ineffektiva blir värdering till verkligt värde irrelevant, eftersom 

redovisningen då inte stämmer med verkligheten. Detta leder till att verkligt värde inte heller blir 

accepterat i teorin, då teorier skall vara logiskt sammankopplade med uppfattningen av verkligheten 

(Whittington, 2006). 
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Som diskuterats ovan ifrågasätter många om nedskrivningar enligt IFRS 3 och IAS 36 leder till 

ökad relevans, pålitlighet och jämförbarhet i den finansiella rapporteringen. AbuGhazaleh, Al-Hares 

& Haddad (2012) studie talar dock för en relevans och pålitlighet då de fann ett negativt samband 

mellan börsvärde och rapporterade nedskrivningar av goodwill. Detta tyder, enligt AbuGhazaleh, 

Al-Hares & Haddad (2012), på att nedskrivningar av goodwill anses vara grundade på riktig och 

trovärdig information från företagsledare, i enlighet med IASBs mening (IASB 2004a). 

AbuGhazaleh, Al-Hares & Haddad (2012) studie genomfördes i Storbritannien under åren 2005 och 

2006, det vill säga åren direkt efter införandet av internationell redovisningsstandard i EU. Eftersom 

det nu har gått några år sedan standarden infördes finns det möjlighet att undersöka om 

AbuGhazalehs, Al-Hares & Haddads (2012) resultat går att validera över en längre tidsperiod. 

Ytterligare existerar en reliabilitetsrisk i AbuGhazalehs, Al-Hares & Haddads (2012) studie då 

redovisningsinformationen kan ha varit påverkad av företagens okunnighet om den då nya metoden 

för att redovisa nedskrivningar av goodwill. 

 

Problemet som presenterats här är att det finns en bristande kunskap om relationen mellan ett 

företags nedskrivningar av goodwill och deras börsvärde. Studier som undersökt fenomenet har sökt 

och funnit relevanta insikter om denna relation (Lapointe-Antunes, Cormier & Magnan, 2009; 

AbuGhazaleh, Al-Hares & Haddad, 2012). AbuGhazaleh, Al-Hares & Haddad (2012) beskrev det 

begränsade antalet år i sin studie som en av studiens limitationer. Därför efterlyste AbuGhazaleh, 

Al-Hares & Haddads (2012) en studie som validerar deras resultat genom att undersöka fenomenet 

under en längre tidsperiod. Dessutom är dessa studier gjorda en kort tid efter införandet av IFRS, så 

man kan anta att det fortfarande var under en övergångsfas. Vi vill i denna undersökning studera om 

resultatet går att validera under en senare period och under en längre tid. 

 

1.3 Syfte 

Syftet med denna studie är att undersöka om det finns ett samband mellan redovisad nedskrivning 

av goodwill och börsvärde hos företag noterade vid London Stock Exchange mellan 2009 och 2012. 

 

1.4 Avgränsningar 

Vi kommer endast att undersöka de företag som är registrerade vid London Stock Exchange och 

som var verksamma under alla åren 2009 till och med 2012. Studien inkluderar endast företag som 

omfattas av IFRS 3 standarden, samt att de under perioden har en post för goodwill. 
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2. Teori 
I detta kapitel redovisas de teorier som används för operationalisering och analys. 

Koncepten kommer att presenteras och förklaras för att läsaren ska förstå fenomenets kontext. 

 

2.1 Teorikapitlets struktur 

Teorierna som presenteras i detta kapitel kan, vid första anblick, uppfattas som orelaterade till 

studiens syfte. För att visa att strukturen trots allt är logisk, presenterar vi kopplingen mellan 

teorierna i detta kapitel. Illustrationen figur 2.1 syftar till en relation mellan nedskrivning av 

goodwill och börsvärde. Relationen mellan goodwillnedskrivning och börsvärde är betingad av ett 

‘joint-hypothesis’-problem mellan den tänkta prismodellen och den Effektiva Marknadshypotesen 

(EMH).  

 

 
*Effektiva Marknadshypotesen 

Figur 2.1: Teorimodell, egen 

 

Som tidigare nämnts är goodwill en tillgång i balansräkningen som uppstår vid företagsförvärv. En 

nedskrivning av goodwill kan därför anses vara en signal att företagets värde minskat. Om 

investerare anser att företagets värde minskat bör detta leda till ett sänkt börsvärde. Det är denna 

relation som den röda pilen i figur 2.1 vill visa. Hur en nedskrivning av goodwill går till beskrivs 

under avsnitt 2.2 Förvärvsmetoden. 

 

I kapitel 2.5 ’Joint-Hypothesis’-problemet presenteras underlag som styrker att denna studie, likt 

andra studier som undersöker huruvida en förändring av en post i finansiella rapporteringen 

påverkar börspriset, måste formulera en ‘joint-hypothesis’. De två hypoteserna i den så kallade 

‘joint-hypothesis’ är ‘EMH’ och ‘Prismodell’, som illustrerats i figur 2.1 med det gröna fältet där de 
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två hypoteserna överlappar varandra. ‘EMH’ är en förkortning för effektiva marknadshypotesen och 

kan klassificeras som svag, semistark eller stark; och beskrivs närmare under avsnitt 2.3 Effektiva 

marknadshypotesen. Prismodellen illustrerar hur forskaren tror att börspriset bestäms genom att 

inkludera variabler som anses påverka börsvärdet. I avsnitt 2.4 Ohlson-modellen beskrivs den 

prismodell som kommer att användas i denna studie. 

 

2.2 Förvärvsmetoden 

Genom tiderna har goodwill redovisats på ett flertal olika sätt. Debatten om vilket tillvägagångssätt 

som bäst uppfyller redovisningens syfte pågår ständigt. Idag redovisas goodwill enligt 

förvärvsmetoden (IASB 2004a). 

 

I samband med ett företagsförvärv ska det förvärvande företaget upprätta en förvärvsanalys. 

Analysen ska innehålla en värdering av bolagets identifierbara tillgångar och skulder (IASB 2004a). 

Värderingen ska beräknas till det verkliga värdet vid datumet för förvärvet. När priset på det företag 

som förvärvas inte motsvarar det bokförda värdet av företagets tillgångar utgör skillnaden goodwill. 

Detta gör goodwill till en immateriell tillgång, vilken inte kan identifieras (IASB 2004a). Att en 

immateriell tillgång inte kan identifieras innebär att den varken kan separeras från företaget eller 

kan hänföras till ett specifikt kontrakt eller annan legal rättighet (IASB 2004a). 

 

Efter förvärvet ska företagets goodwill fördelas över kassagenererande enheter (IASB 2004b). En 

kassagenererande enhet är den minsta identifierbara tillgång som ger upphov till inbetalningar, 

oberoende av inbetalningar från andra tillgångar. Goodwill ska fördelas till de kassagenererande 

enheter som förväntas gynnas av synergieffekterna utifrån den nya företagskombinationen (IASB 

2004b). Värdet för goodwill ska därefter testas minst en gång per år (IASB 2004b). Om testet visar 

att värdet för goodwill har ökat registreras ingen ändring av posten. Posten för goodwill kan således 

inte öka i värde genom organisk tillväxt. Men om det årliga testet indikerar en värdeminskning av 

goodwill ska detta redovisas i form av en nedskrivning av motsvarande belopp (IASB 2004b). En 

värdeförändring definieras som en skillnad mellan tillgångens återvinningsvärde och bokförda 

värde. Återvinningsvärdet utgörs av det värde som är högst av tillgångens verkliga värde, minus 

försäljningskostnader, och nyttjandevärde (IASB 2004b). 

 

Hur redovisning till verkligt värde definieras, värderas och redovisas behandlas i IFRS 13 (IASB, 

2013). Standarden beskriver verkligt värde som det värde, eller pris, som tillgången skulle ha vid en 

försäljning mellan aktörer på marknaden. Vid bedömning av verkligt värde ska motsvarande 
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antaganden göras, som intressenter på marknaden hade gjort vid värdering av tillgången (IASB, 

2013). Värderingen ska ske med hänsyn till nuvarande marknadsförhållanden och inkludera 

eventuella kostnader för risk. 

 

Nyttjandevärde är ett annat ord för nuvärdet av tillgångens framtida kassaflöden, och tas fram 

genom att prognostiserade kassaflöden diskonteras till nuvärde (IASB 2004b). Därmed finns det två 

betydande variabler för att ta fram nyttjandevärdet; beräkning av framtida kassaflöden, och val av 

diskonteringsränta. De beräknade kassaflödena ska baseras på företagsledningens bästa antaganden 

om framtida ekonomiska förhållanden (IASB 2004b). Bedömningen av framtida kassaflöden 

grundas på budgetar och prognoser (IASB 2004b). Eventuella variationer av kassaflödenas storlek 

och tidpunkt ska analyseras men även kostnaden för den risk som tillgången medför (IASB 2004b). 

Diskonteringsräntan ska avspegla avkastningskrav före skatt plus inflation (Marton, Lumsden, 

Lundqvist, Pettersson & Rimmel, 2010; IASB 2004b). 

 

2.3 Effektiva Marknadshypotesen 

För att kunna dra slutsatser kring huruvida börspriset vid en specifik tidpunkt speglar tillgänglig 

information måste en hypotes gällande marknadens effektivitet formuleras (Fama, Fisher, Jensen & 

Roll, 1969). Fama, Fisher, Jensen & Roll (1969) och Fama (1970, 1991) beskriver tre hypoteser 

gällande marknadseffektiviteten: svag, semistark och stark. En studie som endast utgår från 

gårdagens information testar EMH i sin svaga form (Granger & Timmermann, 2004). Men om även 

dagens publika information inkluderas, så testas EMH i semistark form. I en EMH av stark form 

ingår även icke-allmän, det vill säga privat, information (Granger & Timmermann, 2004). 

 

Stark EMH innebär att marknadspriset reagerar så fort värderelevant information uppstår (Fama, 

1965; Fama, 1970; Hansen & Hodrick, 1980; Fama, 1991). Fama (1965) definierar stark EMH som 

en marknad där ett stort antal rationella och vinstmaximerande investerare konkurrerar för att bäst 

kunna förutspå en akties framtida marknadsvärde. Detta till skillnad från Hansen & Hodrick (1980) 

som menar att alla investerare måste använda informationen rationellt för att marknaden ska vara 

starkt effektiv. Fama (1965) förklarar att det är konkurrensen mellan många intelligenta investerare 

som skapar en situation där marknadspriset för en aktie alltid reflekterar effekterna av all tillgänglig 

information; både information som behandlar aktiviteter som inträffat och aktiviteter som 

investerare tror kommer att inträffa i framtiden (Fama, 1965). Fama (1965) hävdar även att aktuell 

och relevant information, i största mån, måste vara tillgänglig för investerare. Detta innebär att 

marknadsvärdet för en aktie alltid kommer motsvara aktiens jämviktspris i en starkt effektiv 
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marknad (Fama, 1965). Hansen & Hodrick (1980) menar att det vid en diskussion om marknadens 

effektivitet är nödvändigt att specificera investerares tillgång till information och den nivå av teknik 

som finns tillgänglig. Vidare menar Hansen & Hodrick (1980) att alla investerare måste vara 

riskneutrala, samt att alla transaktionskostnader för aktiemarknaden är noll, för att marknaden ska 

vara starkt effektiv.  

 

En teori som är tydligt kopplad med en stark form av EMH är ’random walk’-teorin. Den bygger på 

att aktiens pris ändras slumpmässigt oberoende av gårdagens pris (Malkiel, 2003). Logiken bakom 

teorin är att informationsflödet är slumpmässigt och oavbrutet, vilket omedelbart visar sig i aktiens 

pris. Därför har gårdagens information ingen påverkan på dagens pris (Malkiel, 2003). Stark form 

av EMH har, precis som ’random walk’-teorin, varit väl accepterad sedan 1970-talet. Men på senare 

tid har stark form av EMH blivit allt mer kritiserad (Malkiel, 2003). 

 

Grossman & Stiglitz (1980) argumenterar att stark EMH är orimlig. Grunden i deras argument är att 

det ovan nämnda antagandet om att en starkt effektiv marknad alltid befinner sig i jämvikt 

(Grossman & Stiglitz, 1980). I en marknad som alltid befinner sig i jämvikt går det inte att göra 

arbitragevinster (Grossman & Stiglitz, 1980; Fama, 1970; Fama, 1991) och alla kostnader som 

uppstår för att få börspriset att återspegla all tillgänglig information måste vara noll (Grossman & 

Stiglitz, 1980). Exempel på sådana kostnader är kostnader för information och transaktioner 

(Grossman & Stiglitz, 1980). 

 

Att anta att det inte finns arbitragevinster och att kostnaderna är noll anser Grossman & Stiglitz 

(1980) är felaktigt. De menar att det finns både transaktions- och informationskostnader samt 

arbitragevinster i dagens kapitalmarknad (Grossman & Stiglitz, 1980). Grossman & Sitglitz (1980) 

argumenterar att det är kostsamt för investerare att ta fram information som är nödvändig för att 

göra en arbitragevinst. Skulle det inte finnas någon arbitragevinst för investerare att hämta så hade 

de inte haft något intresse av att lägga pengar på att vara informerade. Grossman & Stiglitz (1980) 

menar att jämviktspriset existerar på grund av att det finns både kostnader och vinster i en marknad. 

Detta samtidigt som förespråkare av stark EMH menar att priset alltid är i jämvikt, utan kostnader 

och vinster för investerare. Därför menar Grossman & Stiglitz (1980) att studier inom ämnet bör 

skilja mellan välinformerade och icke-informerade investerare. Poängen är att endast de investerare 

som lagt resurser på att få mer information kan göra arbitragevinster; de har kunskap som ännu inte 

fullt reflekteras i aktiens pris (Grossman & Stiglitz, 1980). Eftersom välinformerade investerare har 

bättre information, ändras – som en konsekvens – efterfrågan och därmed priset på aktien.  
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De välinformerade investerarna ger därigenom indirekt information om aktiens värde till de 

oinformerade investerarna (Grossman & Stiglitz, 1980). Men Fama (1991) menar att antagandet om 

en stark form av EMH ändå är givande även om detta antagande kan anses vara orimligt. Det är 

enligt Fama (1991) viktigt att inse att antagandet gör det möjligt att bedriva forskning som ökar 

förståelsen för hur avkastningen rör sig emellan aktier över tiden (Fama, 1991). Kothari (2001) 

tillägger att studier som grundar sig på antagandet om att kapitalmarknaden är starkt effektiv är 

fundamentala, eftersom resultatet av forskningen ökar förståelsen bakom värdering av aktier, i 

huvudsak icke-publika aktier. 

 

I början på 2000-talet ökade tron på att aktiens pris, till viss del, är förutsägbar (Malkiel, 2003). De 

flesta studier som syftar till att förutspå förändringar av börspriset testar EMH i sin svaga eller 

semistarka form (Granger & Timmermann, 2004). Enligt Granger & Timmermann (2004) 

exkluderar forskare privat information eftersom den både är svår att mäta och dyr att samla in. I 

semistark form antas att all offentlig och historisk information, som är tillgänglig för alla 

investerare, återspeglas i aktiepriset (Fama, 1970). Vid svag EMH reflekterar aktiepriset endast 

historisk information (Fama, Fisher, Jensen & Roll, 1969). Kapitalmarknadsforskning genomförs 

ofta under antagandet att marknaden är i semistark form.  

 

2.4 Ohlson-modellen 

Ohlsons (1995) modell är en prismodell som förklarar sambandet mellan aktiepris, bokfört värde på 

eget kapital och nettoresultat. Modellen var, enligt Barth & Clinch (2009), ursprungligen gjord för 

ett enda företag. Senare har den utvecklats till en modell som kan användas för flera företag. I 

grunden är modellen en enkel värderingsmodell där aktiepriset (Pt ) anses representera diskonterat 

nuvärde av förväntade aktieutdelningar (DNFA), vilket är det första av de tre antaganden som 

modellen bygger på (Ohlson, 1995; Lo & Lys, 2000).  

 

(1)  

(Lo & Lys, 2000) 

 

Det andra antagandet är att bokfört värde på eget kapital (BV) och aktieutdelningar (Utd) uppfyller 

kraven för ’clean surplus accounting’ (CSA), vilket i Ohlsons (1995) modell innebär att alla 

förändringar i bokfört värde på eget kapital sker genom aktieutdelningar eller nettoresultatet (NR).  

 

Pt = t=1

∞

∑
Utdt
(1+ rbv )

t
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  BVt = BVt−1 + NR−Utd⇒Utd = BVt−1 −BVt + NR   (2) 

(Ohlson, 1995) 

 

Det sista antagandet för prismodellen vilar på de två första antaganden som gjorts: DNFA och CSA. 

Antaganden om DNFA och CSA ger att börspriset är lika med bokfört värde på eget kapital plus 

diskonterat nuvärde av ’abnormal earnings’ (AE). Detta gör att Ohlsons (1995) modell kan fokusera 

på att analysera AE istället för aktieutdelningar. AE definieras som skillnaden mellan ett företags 

marknadsvärde och bokfört värde på eget kapital, och antas ha ett slumpmässigt beteende över en 

tidsserie. Att modellen fokuserar på AE och inte normal vinst (NE) beror på att NE antas vara 

detsamma som bokfört värde på eget kapital vid tiden t-1 multiplicerad med investerarnas 

avkastningskrav (Ohlson, 1995). Alltså kommer inte NE att skapa en reaktion hos investerare som 

påverkar företagets börspris då investerare redan inkluderat NE i nuvarande börspris (Ohlson, 

1995). En alternativ definition av AE är nettoresultat subtraherat med riskfri ränta multiplicerat med 

eget kapital vid periodens början (Ohlson, 1995), vilket visas i formel 3, nedan. Ett positivt värde på 

AE symboliserar således en “period som genererat vinst” sedan den bokförda vinsten är högre än 

företagets kapitalkostnad (Ohlson, 1995).  

 

  AEt = NRt − (BVt * rbv )⇒ NR = AEt + (BVt * rbv )   (3) 

  (Ohlson, 1995) 

 

Detta leder till att formel 2, ovan, kan byta ut NR till AEt + (BVt * rbv ) , vilket visas i formel 4. 

 

Utd = BVt−1 −BVt + AE + (BVt * rbv )    (4)

     (Ohlson, 1995) 

 

Genom att bryta in formel 4 i det första antagandet i Ohlsons (1995) modell, formel 1, får vi formel 

5 vilken ger priset Pt  som en funktion av AE och visas i formel 5, nedan. 

 

Pt = t=1

∞

∑
BVt−1 −BVt + AE + (BVt * rbv )

(1+ rbv )
t

        (5) 

(Ohlson, 1995)
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Enligt Ohlson (1995) leder dessa tre antaganden till en linjär, sluten värdeförklaring som förklaras 

av bokfört värde av eget kapital plus en linjär funktion av nuvärdet av framtida AE samt en skalär 

variabel. Den skalära variabeln representerar all annan information än redovisningsinformation och 

aktieutdelningar, och antas följa en autoregressiv process (Ohlson, 1995). En autoregressiv process 

är en regression som tar hänsyn till tidigare priser för att skapa prognoser om framtida priser. En 

enkel begränsning av modellen, som eliminerar den skalära variabeln från bägge sidor av 

ekvationen, är att nuvarande AE bestämmer goodwill om AE följer en autoregressiv process 

(Ohlson, 1995).  Formel 5, efter förenkling, ger formel 6. Denna formel inkluderar de tre ovan 

nämnda antaganden och visas nedan. 

 

   (6) 

(Ohlson, 1995) 

 

Formel 6 ger att marknadsvärdet för perioden (Pt ) är lika med, bokfört värde ( yt ) plus AE ( xt ), 

plus den skalära variabeln ( vt ), vilken representerar annan information som inte påverkar AE, men 

ändrar förutsättningarna för att förutse framtida lönsamhet. Vt  kan anses vara lika med noll, genom 

att AE anses följa, som ovan nämnt, en autoregressiv process (Ohlson, 1995). Konstanterna α1 och 

α2  symboliserar koefficienter vilka beskriver de oberoende variablernas samband i förhållande till 

den beroende variabeln Pt , det sökta börsvärdet (Ohlson, 1995).  

 

Ohlsons (1995) modell har fått stöd av forskare av flera anledningar. Enligt Lo & Lys (2000) har 

modellen, bland annat, den av forskare sökta egenskapen av en formell koppling mellan börspris 

och data från redovisningen. Vidare menar Lo & Lys (2000) att modellen uppskattas för dess 

mångsidighet och att den ger starkare koppling än tidigare modeller till värdeförändringar och 

redovisningsinformation. Ytterligare en fördel är att Ohlsons (1995) modell ofta har högre 

förklaringsgrad (R2) än andra modeller (Lo & Lys, 2000). Vidare beskriver Lo & Lys (2000) att 

attraktionen för Ohlsons (1995) modell även förklaras av att den är en empiriskt testbar 

prisekvation, som identifierar både redovisad och icke redovisad information. I en studie har 

Collins, Pincus & Xie (1999) visat att en enklare prismodell, som utesluter bokfört värde på eget 

kapital, har en negativ bias i resultatkoefficienten för förlustföretag och en positiv bias för 

vinstdrivande företag (Collins, Pincus & Xie, 1999). Collins, Pincus & Xie (1999) utökade den 

enkla prismodellen genom att lägga till bokfört värde på eget kapital, vilket resulterade i att 

Pt = yt +α1xt
a +α2vt
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koefficienten för resultatet antingen blev positivt eller något avvikande från noll. Detta menar 

Collins, Pincus & Xie (1999) ger starka belägg för att enkla prismodeller, som utesluter bokfört 

värde på eget kapital, är missvisande. Lapointe-Antunes, Cormier & Magnan (2009) och 

AbuGhazaleh, Al-Hares & Haddad (2012) bygger sina studier av goodwillnedskrivningarnas 

värderelevans, på den modell som utvecklats av Collins, Pincus & Xie (1999). AbuGhazaleh, Al-

Hares & Haddad (2012) förklarar att Ohlsons (1995) prismodell har gjorts om, se formel 7 nedan, 

så att goodwill och goodwillnedskrivningarna separeras från eget kapital och korrigerats för 

heteroskedasticitet, varianser och standardfel. Ur utvecklingen av Ohlsons (1995) modell 

inkorporeras marknadsvärdet (MVAL) som representation för börsvärdet ( Pt ). Denna studies 

användande av utvecklingen av Ohlsons (1995) modell kommer att förklaras närmare i kapitel 3. 

Metod.  

 

MVAL =α +β1BVAL +β2PTP +β3ECVGW +β4GILA+ε1  (7) 

 (Collins, Pincus & Xie, 1999) 

 

Kothari & Zimmerman (1995) menar att svarskoefficienterna (β1−4 ) är betydligt mindre partiska i 

prismodeller än i avkastningsmodeller. Avkastningsmodeller är dessutom mer ofta utsatta för 

systematiska fel än prismodeller (Kothari & Zimmerman, 1995). Vidare menar Kothari & 

Zimmerman (1995) att prismodellen trots detta inte är entydigt bättre än 

avkastningsmodellen.  Christie (1987) drar slutsatsen att medan avkastnings- och prismodeller är 

ekonomiskt likvärdiga, är avkastningsmodeller mindre problematiska för att analysera och utveckla 

ekonomiska teorier.  

 

I Ohlsons (1995) studie hävdas att bokfört värde på eget kapital är en relevant faktor för framtida 

inbetalningar. Kothari & Zimmerman (1995) och Ohlson (1995) hävdar att även resultat före skatt 

ger en bra bild av framtida inbetalningar. Dessa två variabler ses i respektive studier som positivt 

relaterade till börsvärdet (Kothari & Zimmerman, 1995; Ohlson, 1995). Jennings, Robinson, 

Thompson & Duvall (1996) studie visar ett positivt samband mellan företagets värde och goodwill. 

Det finns även forskning som visar ett negativt samband mellan goodwillnedskrivningar och 

börsvärde, i Canada (Lapointe-Antunes, Cormier & Magnan (2009), och Storbritannien 

(AbuGhazaleh, Al-Hares & Haddad, 2012). AbuGhazaleh, Al-Hares & Haddad (2012) och 

Lapointe-Antunes, Cormier & Magnan (2009) förklarar resultatet av sina studier med att investerare 

har tilltro till företagsledares värdering av tillgången goodwill. Lapointe-Antunes, Cormier & 
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Magnan (2009) och AbuGhazaleh, Al-Hares & Haddad (2012) menar även att resultatet av deras 

studie tyder på att goodwill är ett relevant mått för att värdera ett företag, och att en nedskrivning är 

ett tecken på att detta värde minskat.  

 

2.5 ’Joint-hypothesis’-problemet 

En vedertagen metodik vid kapitalmarknadsforskning är användandet av en ’joint-hypothesis’ vilket 

även genererar det associerade ’joint-hypothesis’-problemet (Lai & Lai, 1991; Fama, 1991; Hansen 

& Hodrick, 1980). Fama (1991) beskriver ’joint-hypothesis’ som ett seriöst problem inom 

forskningsområdet för kapitalmarknaden. Problemet är, enligt Fama (1991), att forskaren endast 

kan testa om relevant information reflekteras i priset med en prismodell i samband med antagandet 

av marknadens effektivitet. Inkluderandet av prismodellen ger att studiens resultat kan tolkas både 

som ett bevis, eller motbevis, på marknadens effektivitet eller att modellen som beskriver 

variablerna bakom marknadens jämviktspris är felaktig eller riktig (Fama, 1991). Om studiens 

resultat, till exempel, skulle förkasta nollhypotesen: att marknader är effektiva, kan forskaren inte 

veta om detta betyder att marknaden faktiskt inte är effektiv eller om studiens aktuella modell av 

priset är felaktig. Eftersom en studie inte kan testa hypotesen: att marknaden är effektiv, utan att 

ställa upp en hypotes som beskriver hur priset på den effektiva marknaden bestäms, är det omöjligt 

att veta vilken av hypoteserna som är felaktig. Detta är vad forskare kallar för ’joint-hypothesis’-

problemet inom kapitalmarknadsforskning. Hansen & Hodrick (1980) genomförde en studie som 

undersökte valutamarknadens effektivitet. En effektiv valutamarknad definierar de som en marknad 

där avkastningen är noll. De noterar att flertalet forskare har lagt fram kritik mot hypotesen att 

valutamarknaden är effektiv med ingen avkastning, bland annat eftersom den ignorerar 

riskpreferenser (Hansen & Hodrick, 1980). På grund av joint-hypothesis problemet, menar Hansen 

& Hodrick (1980), att om nollhypotesen förkastas så betyder inte detta att valutamarknaden är 

ineffektiv eller icke-rationell utan att ytterligare ett alternativ är att investerarna undviker risk. 

 

2.6 State of the art 

De vetenskapliga artiklar som teorikapitlet behandlat ovan har begrundats och utvärderats enligt 

tabell 2.1 nedan. Tabell 2.1 visar hur en artikels grad av trovärdighet uppskattas genom att se 

närmare på antal citeringar och valideringar. Philipson (2013) presenterar en skala mellan 0 % till 

100 %, som beskriver hur mycket vetenskapen vet om ett fenomen. Skalan har indelats i tre olika 

kategorier: dominerande teorier, framväxande teorier och gap. En dominerande teori är både väl 

citerad och empiriskt validerad, vilket visar att forskningsresultaten är accepterade och säkra 

(Philipson, 2013). Skillnaden mellan en framväxande teori och en dominerande är att den 
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framväxande har färre antal citeringar och valideringar. Gap utgör delar av fenomenet vilken inte 

har en accepterad teori (Philipson, 2013). 

 

 

Tabell 2.1 

Fenomen 

X 

Referens Citeringar Validering Teorins styrka 

 

 

 

 

>500 Väl validerad Dominerande 

 

 

 

 

200-300 Validerad Framväxande 

 

 

 

 

<100 Lite validerad Föreslagen 

Tabell 2.1,State of the art, egen. 

 

2.6.1 Marknadseffektivitet och jämvikt 

Studier behandlar marknadens effektivitet beskriver fenomenet relativt likartat. Sedan Fama (1965) 

publicerade sin artikel om ‘random walk’ teorin, vilken var en av de första artiklarna som tog upp 

den effektiva marknadshypotesen, har mycket hänt inom forskningsområdet. Senare studier har 

fördjupat och delat upp fenomenet i flera undergrupper. En detalj som skiljer dem åt är antalet 

välinformerade investerare som måste finnas för att marknaden skall anses vara starkt effektiv. 

Vissa av teorierna menar att alla investerare måste vara välinformerade, medan andra anser att de 

flesta investerare måste vara välinformerade. För att lösa problemet med välinformerade och mindre 

informerade investerare diskuteras det att de borde delas in i två grupper vid forskning som 

undersöker marknadens effektivitet. Slutsatsen som forskare inom området kommit fram till är att 

en effektiv marknad inte är realistisk, men att slutsatser grundade på antagandet är av nytta för att 

öka den övergripande förståelsen för fenomenet. För vidare information se tabell 2.6.1, nedan. 
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Tabell 2.6.1 

Fenomen 

Marknadens Effektivitet 

Referens Citeringar Validering Teorins 

styrka 

Effektiva marknads- 

hypotesen 

Fama (1970) 

Fama (1991) 

Lai & Lai (1991) 

Grossman & Stiglitz 

(1980) 

11828 

4268 

169 

5051 

Väl validerad 

 

 

 

Dominerande 

 

 

Aktiemarknadens 

effektivitet 

Fama, Fisher, Jensen 

& Roll (1969) 

3291 Väl validerad Dominerande 

Informationsmarknaden

effektivitet 

Granger & 

Timmermann (2004) 

158 Lite validerad Framväxande 

Valutamarknaden 

effektivitet 

Hansen & Hodrick 

(1980) 

1669 Väl validerad Dominerande 

Kapitalmarknads-

forskning 

Kothari (200) 1721 Väl validerad Dominerande 

‘Random Walk’ Teori Fama (1965) 

Malkiel (2003) 

784 

1145 

Validerad Framväxande 

Tabell 2.6.1, Marknadens effektivitet, egen. 

 

2.6.2 Ohlson modellen 

Vi har tagit upp artiklar som argumenterar för prismodeller kontra avkastningsmodeller, samt 

teorier som förklarar risker med de enkla prismodeller som utesluter bokfört värde på eget kapital. 

Flertalet tidigare studier som analyserat goodwillnedskrivningarnas värderelevans har använt 

Ohlsons (1995) modell. Därför har teorier som beskrivit modellen, dess utveckling och 

användningsområden, men även risker som är kopplade till multipel regression, inkluderats. 

Ohlsons (1995) modell är välanvänd och forskare har över åren blivit relativt eniga om modellens 

fördelar och nackdelar. Forskare är överens om att modellen ger en bra bild av hur 

redovisningsinformation påverkar börspriset, även om modellen kan ha problem med 

heteroskedasticitet.  För vidare information angående Ohlsons (1995) modellens validering se tabell 

2.6.2, nedan. 
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Tabell 2.6.2 

Fenomen 

Ohlson modellen 

Referens Citeringar Validering Teorins 

styrka 

Prismodellen Ohlson (1995) 3694 Väl validerad Dominerande 

Analys av prismodeller 

och avkastningsmodeller 

Kothari & 

Zimmerman (1995) 

552 Väl validerad Dominerande 

Analys av Ohlsons (1995) 

modell. 

Lo & Lys (2000) 279 Lite validerad Framväxande 

Analys av prismodeller 

som utesluter Eget Kapital 

Collins, Pincus & 

Xie (1999) 

578 Väl validerad Dominerande 

Tidigare studier av 

goodwillnedskrivningars 

värderelevans 

Lapoint-Antunes, 

Cormier & Magnan 

(2009) 

AbuGhazaeh, Al-

Hares & Haddad 

(2012) 

Jennings, Robinson, 

Thompson & 

Duvall (1996) 

26 

 

 

7 

 

 

174 

Validerad 

 

 

 

 

 

Föreslagen 

 

 

 

Risker med multipel 

regression 

Barth & Clinch 

(2001) 

Christie (1987) 

179 

 

538 

Väl validerad Dominerande 

Tabell 2.6.2, Ohlsonmodellen, egen. 

 

2.7 Modell och hypoteser 

Så som visat ovan är de huvudsakliga teoriområdena marknadens effektivitet och prismodell. 

 

2.7.1 Marknadens effektivitet 

Det finns inga direkta bevis för vilken grad av effektivitet som aktiemarknaden har. Artiklarna 

beskriver tre olika grader av marknadseffektivitet: stark, semistark och svag (Fama, 1970; Fama 

1991; Granger & Timmermann, 2004). Det är framförallt den starkt effektiva marknaden som har 

fått negativ kritik. Grossman & Stiglitz (1980) argumenterar att en starkt effektiv marknad är 

orimlig, eftersom den antas att alltid befinna sig i jämvikt (Grossman & Stiglitz, 1980) då 

aktiepriset återspeglar all privat och publik information (Fama, 1965; Fama, 1970; Hansen & 
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Hodrick, 1980; Fama, 1991). På senare tid har flertalet forskare börjat testa marknadseffektiviteten i 

semistark form (Fama, 1991; Lapointe-Antunes, Cormier & Magnan 2009; AbuGhazaleh, Al-Hares 

& Haddad, 2012). Det innebär ett större fokus på att mäta reaktionen i börspris vid det tillfälle då 

privat information blir publik (Fama, 1991). Tidigare forskning har funnit samband mellan 

publicering av redovisningsinformation och börspris (Lapointe-Antunes, Cormier & Magnan 2009; 

AbuGhazaleh, Al-Hares & Haddad, 2012), och därför har följande hypotes formulerats för denna 

studie: 

 

H1: Börspriset reagerar vid publicering av privat information 

 

2.7.2 Prismodell 

Det finns två variabler som anses vara positivt relaterade till börspriset: bokfört nettoresultat och 

bokfört värde på eget kapital (Kothari & Zimmerman 1995; Ohlson 1995). Kothari & Zimmerman 

(1995) och Ohlson (1995) menar att dessa variabler ger investerare information om förväntade 

framtida inbetalningar, vilket påverkar börspriset. Senare forskning har visat att det finns ett positivt 

samband mellan ett företags bokförda goodwill och börspris (Jennings, Robinson, Thompson & 

Duvall, 1996). Det finns även studier som visar ett negativt samband mellan börspris och 

goodwillnedskrivningar (Lapointe-Antunes, Cormier & Magnan, 2009; AbuGhazaleh, Al-Hares & 

Haddad, 2012). Dessa studier menar att deras resultat tyder på att förändringar av goodwillpostens 

storlek är information som är viktig och betydelsefull för investerarna. Ohlson (1995) beskriver 

goodwill som skillnaden mellan ett företags bokförda värde och marknadsvärde. Om goodwill 

minskar i värde, genom en nedskrivning, borde därför detta återspeglas i företagets marknadsvärde, 

alltså börspriset. Eftersom tidigare studier har visat att bokfört värde på eget kapital, nettoresultat 

och goodwill har ett positivt samband med börspriset samt att nedskrivning av goodwill har ett 

negativt samband med börspriset har följande hypoteser formulerats för denna studie:  

 

H2: Börspriset har ett positivt samband med bokfört värde på eget kapital. 

H3: Börspriset har ett positivt samband med nettoresultat. 

H4: Börspriset har ett positivt samband med bokfört värde av goodwill. 

H5: Börspriset har ett negativt samband med bokfört värde på nedskrivning av goodwill. 
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3. Metod 
Denna del av studien kommer att förklara tillvägagångssättet genom att motivera metodiken. 

Genom en multipel regression kommer vi att undersöka om det finns ett samband mellan redovisad 

nedskrivning av goodwill och börsvärde för företag noterade vid 

 London Stock Exchange mellan 2009 och 2012.   

 

3.1 Slutledning 

Det finns tre större paradigm som beskriver resonemanget bakom en slutledning vid vetenskaplig 

forskning, det induktiva, deduktiva (Thurén, 2007; Holme & Solvang, 1997; Bryman & Bell, 2013) 

och abduktiva (Åsberg, 2001; Fann, 1970). I sin studie har Fann (1970) diskuterat det abduktiva 

förhållningssättet. Studien har delat in induktion, deduktion och abduktion i två olika kategorier för 

slutledning (Fann, 1970). Under kategorin ’explicativ’ finns den deduktiva slutledningen och under 

’ampliativ’ den induktiva och abduktiva slutledningen (Fann, 1970). Med en ampliativ slutledning 

behöver inte slutsatsen kunna härledas till premissen med samma precision. Den ampliativa 

slutledningen söker istället att belysa fenomenet i stället för att som den explicativa, eller deduktiva, 

slutledningen försöker att förklara den (Fann, 1970). 

 

Deduktiv slutledning är vanligast inom den naturvetenskapliga forskningen (Thurén, 2007). Den 

deduktiva metoden bygger till stor del på matematik, rationalism och logik (Thurén, 2007; Holme 

& Solvang, 1997). I grunden innebär deduktion att forskaren utifrån konsekvenser av tidigare 

forskning samt premisser erhållna med utgångspunkt i en ny empirisk undersökning deducerar 

logiska slutsatser (Thurén, 2007). Om sambandet mellan premisserna och konsekvensen kan anses 

vara logiskt riktigt är det deduktiva sambandet giltigt (Thurén, 2007; Holme & Solvang, 1997). En 

svaghet i det deduktiva angreppsättet är att sambandet mellan premiss och verklighet kan vara 

falskt, samtidigt som det deduktiva sambandet ändå anses vara giltigt (Thurén, 2007; Holme & 

Solvang, 1997). Sambandet mellan konsekvens, premiss och verklighet anses av forskare bli 

starkare ju fler gånger sambanden testas och känns igen (Thurén, 2007). 

 

Det induktiva förhållningssättet kan anses vara motsatsen till det deduktiva. Vid deduktion utgår 

forskaren utifrån tidigare forskning, men vid induktion utgår forskaren från empirin; erfarenheter 

från verkligheten (Holme & Solvang 1997). Det är med utgångspunkt i dessa erfarenheter som 

forskaren ställer upp premisser, vilka sedan utgör grunden för slutsatsen (Thurén, 2007). Svagheten 

med det induktiva förhållningssättet är att det kan leda till slutsatser som är förhastade, då dessa 

slutsatser aldrig bygger på ett komplett material (Thurén, 2007). Som ett historiskt exempel på en 
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förhastad slutsats beskriver Thurén (2007) den sanning som rådde i antikens Grekland, att solen 

alltid står i söder och alltid går upp på morgonen och ner på kvällen. När sjömän kom tillbaka och 

påstod att solen hade stått i norr, eller inte gått ner på en hel sommar, var det ingen som trodde dem 

(Thurén, 2007). 

 

En abduktiv slutledning rör sig emellan teori och empiri för att låta kunskapen växa fram (Fann, 

1970). Abduktion börjar ofta, till skillnad från deduktion och induktion, i att ett resultat upptäcks. 

Härefter formuleras flertalet hypoteser vilka försöker förklara resultatet (Årberg, 2001). Den 

abduktiva formen ser ut som följer: 

 

Den överraskande iakttagelsen B upptäcks 

Om A var sant, så skulle B vara en självklarhet 

Därför finns det anledning att anta att A är sant (Fann, 1970). 

 

Åsberg (2001) tar upp exemplet att forskare gör en överraskande upptäckt då de finner fossiler från 

fiskar på land. Om forskaren ställer hypotesen att landområdet tidigare varit täckt av hav, så är det 

logiskt att fossilerna även går att finna på landområden (Åsberg, 2001). Därmed finns det, genom 

abduktion, god grund att anta att hypotesen, att landområdet varit täckt av hav, är sann (Åsberg, 

2001). Fann (1970) menar att abduktion är det förhållningssätt som gör att nya hypoteser växer 

fram. Deduktion härleder sedan de möjliga förklaringar som behöver testas och induktion består i 

att testa och söka empiriskt stöd för dessa förklaringar (Fann, 1970). 

 

Denna studie kommer att bygga på ett deduktivt förhållningssätt. Det finns, som ovan nämnt, 

omfattande teori inom det ämnesområdet som studien vilar på. Bidraget från studien kommer att 

vara att sätta tidigare slutsatser i en ny kontext. Fördelen med det deduktiva förhållningssättet är att 

existerande kunskap och empiri genom logik och rationalism kopplas till en slutsats. Ett deduktivt 

förhållningssätt har valts eftersom syftet med denna studie är att undersöka om det finns ett 

samband mellan premissen redovisad nedskrivning av goodwill och konsekvensen börsvärdet. Det 

induktiva samt abduktiva förhållningssättet skulle begränsa möjligheterna till relevanta slutsatser av 

vår studie, eftersom induktion saknar kapacitet att finna och analysera logiska samband mellan 

variabler. Att analysera varje variabel för sig skulle kunna skapa en större förståelse för 

komplexiteten i fenomenet, men inte tillföra kunskap om möjliga samband. En abduktiv slutledning 

är inte lämplig, då studien inte avser att förklara resultatens orsaker. Framförallt eftersom vi vid 

studiens start inte vet om det finns ett samband eller inte, varför det kan anses vara att utgå från fel 
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sida av fenomenet att söka förklaringar till ett samband som vi inte har konstaterat att det existerar. 

Det ligger i studiens intresse att bidra till den akademiska kunskapen av relationen mellan 

goodwillnedskrivning och börsvärde inte själva härledningen av goodwillnedskrivningen. 

 

3.2 Tekniker för datainsamling 

För insamlande av data finns det i huvudsak två sätt: det kvantitativa och det kvalitativa (Thurén, 

2007; Holme & Solvang, 1997). Den grundläggande skillnaden mellan en kvantitativ metod och en 

kvalitativ metod är att den kvantitativa uttrycker information i siffror (Bryman & Bell, 2013). I den 

kvalitativa metoden är det forskarens tolkningar och uppfattning som utgör informationen, vilken är 

svårare att kvantifiera (Holme & Solvang, 1997). 

 

Men det finns även andra skillnader mellan metoderna. En kvantitativ metod är bättre om forskaren 

önskar att dra slutsatser som omfattar populationen utifrån urvalet (Holme & Solvang, 1997). Via 

en kvantitativ metod kan forskaren även ta fram jämförelser eller studera samband (Holme & 

Solvang, 1997). Detta är möjligt eftersom den kvantitativa metoden går på bredden; tar in lite 

information från många enheter (Holme & Solvang, 1997). Karaktäristiskt för den kvantitativa 

metoden är även det avstånd som metoden kräver mellan forskare och under-sökningsenhet; det 

finns ett jag-det förhållande (Holme & Solvang, 1997). 

 

Den kvalitativa metoden kan anses vara överlägsen då forskaren vill fördjupa sin förståelse för ett 

fenomen (Holme & Solvang, 1997; Bryman & Bell, 2013). Istället för att ta in lite information från 

många enheter, söker forskaren mer djupgående information från ett fåtal (Holme & Solvang, 

1997). Fokus ligger på att finna särpräglad information eller det som avviker, men även att finna 

strukturer. Till skillnad från den kvantitativa så är en närhet till enheten avgörande i den kvalitativa 

metoden (Holme & Solvang, 1997). 

 

I denna studie kommer en kvantitativ metod att användas, eftersom vårt syfte med studien är att 

undersöka om det finns ett samband mellan redovisad nedskrivning av goodwill och börsvärden på 

London Stock Exchange mellan 2009 och 2012. Som nämnts ovan är en kvantitativ metod mest 

passande när forskaren söker samband. Centralt i vår studie är även att, utifrån vår urvalsram, kunna 

göra antaganden om populationen. Därmed är den kvalitativa metoden inte passande, då denna 

söker att borra ett hål i informationen för att på en liten yta undersöka fenomenet på djupet. 
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3.3 Operationalisering 

Huvudintresset för studien är att reflektera om det finns ett samband mellan nedskrivning av 

goodwill och börsvärde. För att studera detta har totalt bokfört eget kapital, nettoresultat, årets 

nedskrivning av goodwill samt goodwillpostens bokförda värde samlats in. Om det inte skett en 

nedskrivning av goodwill under året kommer detta att registreras med siffran noll. Data från 

årsredovisningarna är registrerad den dag den publicerades i valutan USD för den dagen. 

Börsvärdet och antal aktier är mätt den 1 april varje år, eftersom informationen i årsrapporterna 

skall hinna påverka börskursen, detta då vi utgår ifrån semistark marknadseffektivitet som beskrevs 

i kapitel 2.3 Effektiva marknadshypotesen. Att mäta börsvärdet den första april, året efter rapporten 

publicerats, är en mätpunkt som tidigare studier av Chen, Kohlbeck & Warfields (2008) och 

Jennings, LeClere & Thompson (2001) ansett vara lämplig. 

 

I studien används endast sekundärdata insamlad från Bloomberg Ltd (Bloomberg, 2014-01-02), 

vilket hämtar data direkt från företagens årsrapporter. För källan, Bloombergs, trovärdighet bör 

nämnas att företaget i mars 2013 tillhandahöll marknadsdata till 30,82% av världsmarknaden 

(Finextra, 2014-01-02). Karaktäristiskt för sekundärdata är att den hämtar information från 

primärkällan (Holme & Solvang, 1997); i denna studie är primärkällan företagens årsredovisningar. 

För att bestämma källans användbarhet jämförs den aktuella källan med andra tänkbara källor, som 

är så oberoende av varandra som möjligt (Holme & Solvang, 1997). Ett alternativ för denna studie 

hade varit att ta in informationen genom intervjuer med företagsledningarna. Vi anser ett sådant 

tillvägagångsätt skulle kunna skapa ett sämre dataset, eftersom svaren från företagsledningarna 

varken vore reglerade eller standardiserade. Därmed antar vi att ett sådant val av källa hade gjort det 

svårare att jämföra och likställa data från olika företag. Data från årsrapporter bör ha högre 

trovärdighet på grund av de krav som IASB ställer. IASB beskriver de fyra viktigaste egenskaperna 

i en finansiell rapport som: begriplighet, relevans, tillförlitlighet och jämförbarhet (IASB, 2001). 

 

För att besvara studiens syfte har framtagen data bearbetats med Ohlsons (1995) modell, beskriven i 

kapitel 2. Teori. All data överfördes till statistikprogrammet Minitab där deskriptiv statistik, VIF, F-

test samt kraven för multipel regressionsmodell testades. 
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3.4 Population och urval 

Härunder följer en beskrivning av denna studies population och dess avgränsningar. 

 

3.4.1 Population 

De företag som ska redovisa enligt IFRS 3 är endast börsnoterade bolag. Börsnoterade bolag är 

aktiebolag, där aktierna är tillgängliga för försäljning till allmänheten. Vi har i vårt syfte beskrivit 

att vi vill undersöka om det finns ett samband mellan redovisad nedskrivning av goodwill och 

börsvärde för företag noterade vid London Stock Exchange mellan 2009 och 2012. På grund av 

denna avgränsning är endast företag registrerade vid London Stock Exchange inkluderade i studiens 

population. Vi gjorde en avgränsning eftersom att studien har begränsade resurser. London Stock 

Exchange valdes eftersom börsen har ett större antal företag, än till exempel NASDAQ OMX 

Stockholm. I en studie som undersöker ett större antal företag bör en marknad med flertalet större 

multinationella företag öka chansen för att företagens bokförda värden är av liknande 

storleksordning. En liknande storleksordning kan minska risken för heteroscedactisitet i 

prismodeller, då heteroscedactisiteten ofta skapas på grund av att data inte är någorlunda likformig 

(Westerlund, 2005). Att de undersökta värdena är av liknande storleksordning bör öka chansen att 

insamlad data som skall användas för att dra statistiska slutsatser möter kriterierna för den 

statistiska modellen. Till exempel kan extremvärden påverka riktningen av ett eventuellt samband i 

en regressionsmodell (Moore, McCabe, Alwan, Craig & Duckworth, 2011). Dessutom medför ett 

ökat antal mätpunkter chansen att data blir normalfördelad vilket är ett vanligt kriterium i flertalet 

statistiska modeller (Moore, McCabe, Alwan, Craig & Duckworth, 2011). 

 

Den 23 december 2013 fanns det totalt 2455 börsnoterade bolag vid London Stock Exchange. 

Tidigare studier har noterat att det är större företag som har goodwillposter i balansräkningen 

(Chen, Kohlbeck & Warfields, 2008). Av den anledningen har vi valt att endast inkludera de största 

företagen i undersökningen.  

 

De företag som undersökts är de 250 största företagen 2012, som varit verksamma under samtliga 

undersökningsår. Bolag som inte har en registrerad post för goodwill har inte inkluderats, eftersom 

de inte har data som är nödvändig för studien (AbuGhazaleh, Al-Hares & Haddad, 2012). De är 

därför inte en del av populationen. Inte heller finansiella bolag har inkluderats eftersom de har en 

annorlunda kapitalstruktur, vilket skulle kunna ge missvisande resultat (AbuGhazaleh, Al-Hares & 

Haddad, 2012). 
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För att summera; studiens population ska uppfylla följande krav: 

v Tillämpar IFRS, 

v Är bland de 250 största bolagen, enligt total marknadsvärde, noterade vid London Stock 

Exchange, 

v Har goodwillpost i balansräkningen, 

v Inte är ett finansiellt bolag. 

 

Så som visas i tabell 3.4 nedan undersöks 200 företag i denna studie. 

 

 Tabell 3.4          Antal företag Antal observationer 

Totalt 250 1000 

Ingen goodwillpost -17 -68 

Finansiella företag -26 -104 

Inte en utav de 250 största 

bolagen under hela perioden 

-7 -28 

Slutlig total 200 800 

Tabell 3.4, Populationsbeskrivning, egen. 

 

3.5 Analysmetod 

All data importerades direkt från marknadsdataverktyget Bloomberg till ett Exceldokument i 

enlighet med branschstandard. Data, nu i Exceldokumentet, överfördes sedermera till 

statistikverktyget Minitab. I Minitab framställdes deskriptiv statistik, multipel regressionsmodell, 

VIF och ett ANOVA-test. Anledningen till att Minitab valdes är att programmet är lättanvänt och 

den analys som ska utvecklas är enkel att ta fram i programmet. 

 

3.5.1 Multipel regressionsmodell 

För att bedöma sambandet mellan nedskrivningar av goodwill och börsvärdet använder vi oss av en 

multipel regressionsmodell. Att använda modeller med flera variabler är ett steg för att öka 

realismen och de är mer användbara för komplexa fenomen och relationer (De Veaux, Velleman & 

Bock, 2012) Den ursprungliga modell som Ohlson (1995) använde, förklarar företagets 

marknadsvärde som en funktion av det bokförda värdet och dess resultat. AbuGazaleh, Al-Hares & 

Haddad (2012) använde sig av denna modell efter att den ändrats så att goodwill och dess 

nedskrivning separerats från bokfört värde på eget kapital och resultat. Genom denna separering 
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fick AbuGhazaleh, Al-Hares & Haddad (2012) en modell för att bedöma goodwillnedskrivningens 

värderelevans.  

 

Modellen, som presenterades i 2.4 Ohlson-modellen, och kommer användas i denna studie är: 

 

MVAL = α + β1BVAL +β2PTP + β3ECVGW + β4GILA + e1 

 

MVAL: Börsvärde (Market value), mätt den 1a april. 

BVAL: Bokfört värde på eget kapital efter att goodwill räknats bort (Book value), mätt vid 

årets slut. 

PTP:         Resultat före skatt inklusive redovisad goodwillnedskrivning (Pre tax profit), mätt vid 

årets slut. 

ECVGW:  Bokfört värde av goodwill vid årets slut då goodwillnedskrivning utförs, plus 

redovisad goodwillnedskrivning, mätt vid årets slut. 

GILA:      Goodwillnedskrivning, vilken visas som ett positivt tal. Om ingen nedskrivning skett 

under året kommer värdet för GILA att vara 0. 

 

Genom denna modell bör ett eventuellt samband kunna identifieras och i så fall även relationen 

mellan variablerna. Bryman & Bell (2013) definierar variabler som en egenskap eller en attribut 

som förändras av olika händelser. En variabel som inte förändras vid olika händelser benämns som 

en konstant. I modellen ovan är det α, ß1-4 och e1 som representerar formelns konstanter. De 

variabler som är av större intresse delas in i beroende och oberoende variabel; den oberoende 

variabeln påverkar den beroende (Bryman & Bell, 2011). I formeln är MVAL den beroende 

variabeln, och BVAL, PTP, ECVGW och GILA de oberoende variablerna. I ekvationen ingår även 

termen e som representerar den kollektiva påverkan av variabler som har utelämnats och som 

eventuellt påverkar resultatet (Pindyck & Rubinfeld, 2005). 

 

I resultatkapitlet kommer bokfört värde på eget kapital syfta på bokfört värde av eget kapital 

subtraherad med goodwillposten vid årets slut (BVAL). Resultat före skatt är resultat före skatt med 

goodwillnedskrivningen vid årets slut adderad (PTP). Bokfört värde av goodwill är bokfört värde av 

goodwill vid årets slut med årets nedskrivning av goodwill adderad (ECVGW). 
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3.5.2 Deflator 

Heteroskedasticitet är ett problem som kan uppstå vid användning av regressionsanalyser. Det 

innebär att spridningen är ojämn om slumptermen e inte har samma varians för alla observationer 

(Rana, Midi & Imon, 2008). Detta kan leda till ett felaktigt resultat av den multipla 

regressionsanalysen (Rana, Midi & Imon, 2008). Lo & Lys (2000) menar att heteroskedasticitet kan 

uppstå då de undersökta företagen är av varierande storlek. Om det inte går att finna ett bra sätt att 

göra företagen likvärdiga kan heteroskedasticitet skada reliabiliteten av den statistiska modellen. 

Men Lo & Lys (2000) och Barth & Clinch (2009) menar att det går att lösa genom att använda sig 

av en deflator. Dock diskuteras vilken deflator som är mest lämpad. Easton & Summer (2003) anser 

att marknadsvärdet som deflator minskar storleksskillnaderna, vilket även Brown, Lo & Lys (1999) 

anser. Barth & Clinch (2009) hävdar dock att när heteroskedasticiteten kan antas bero på 

storleksskillnader i bokfört värde på eget kapital är antal aktier den mest effektiva deflatorn. Detta 

är också den deflator som använts i tidigare studier, till exempel av Lapointe-Antunes, Cormier & 

Magnan (2009) och AbuGhazaleh, Al-Hares & Haddad (2012). Brown, Lo & Lys (1999) förklarar i 

sin studie att antalet aktier inte är en effektiv deflator då detta är ett godtyckligt val gjort av 

företagen, vilket kan skapa nya storleksskillnader. Barth och Clinch (2009) anser inte att det går att 

identifiera den lämpligaste forskningsdesignen, då storleks-skillnader framträder på olika sätt 

beroende på forskningssammanhang och modell. Barth & Clinch (2009) hävdar att man skall 

använda metoder för att mildra okända storleksskillnader snarare än att analysera dem. Det är med 

ovan nämnda anledningar som enbart de 250 största företagen, enligt totalt marknadsvärde, vid 

London Stock Exchange har analyserats. Även kommer antalet aktier att användas som deflator vid 

denna studie då det förefaller lämpligast i enlighet med ovan nämnda argument. 

 

3.5.3 Multikolinjäritet 

Multikolinjäritet är ett problem som kan uppstå vid multipel regressionsanalys. Det innebär att om 

två eller flera oberoende variabler korrelerar med varandra så har de ett nära linjärt samband (De 

Veaux, Velleman & Bock, 2012). Närvaron av multikolinjäritet kan kontrolleras genom att 

undersöka modellens ’variance inflation factor’ (VIF) (Moore, McCabe, Alwan, Craig & 

Duckworth, 2011). Ett värde över 10 på VIF anses vara ett tecken på allvarlig multikolinjäritet, 

vilket ofta kräver att en av de förklarande variablerna utesluts från modellen. För att vidare etablera 

denna studies reliabilitet kommer data att testas för multikolinjäritet genom att granska VIF, vilken 

beräknas som följer: 

 



	   32	  

VIF =1/ (1− R2 )  

(Moore, McCabe, Alwan, Craig & Duckworth, 2011) 

 

3.5.4 ANOVA 

Ett T-test i den multipla regressionsmodellen testar nollhypotesen att variabelns lutning är noll. 

Dock minskar sannolikheten för att T-testets värden stämmer med antalet variabler (Moore, 

McCabe, Alwan, Craig & Duckworth, 2011). Vid genomförande av ett T-test med fyra oberoende 

variabler med 95 % säkerhet, blir den totala säkerheten för alla fyra T-test 0,95^4 (81 %). Därför 

krävs, när flera oberoende variabler ingår, att analysen kompletteras med ett ANOVA (Moore, 

McCabe, Alwan, Craig & Duckworth, 2011). ANOVA testar nollhypotesen, att alla oberoende 

variablers lutningskoefficient är noll. Eftersom alla oberoende variablers medelvärden testas 

samtidigt kvarstår vald säkerhetsnivå (95 %) (Moore, McCabe, Alwan, Craig & Duckworth, 

2011).  ANOVA test kommer användas i denna studie för att kontrollera att lutningen β1−4 , på 

samlad data är skild från noll vilket indikerar att det existerar ett samband mellan den beroende och 

de oberoende variablerna som förklarat ovan.  

  

3.6 Metodens kvalitet 

I detta stycke kommer denna studie tillförlitlighet, reliabilitet och validitet att diskuteras. 

 

3.6.1 Reliabilitet 

Bryman & Bell (2013) förklarar att reliabilitet beskriver om en studies resultat är pålitligt. En 

studies reliabilitet bestäms av hur mätningarna genomförs och hur noggrann forskaren är vid 

bearbetning av data (Holme & Solvang, 1997). Hög reliabilitet kännetecknas av att studiens resultat 

skulle bli detsamma om studien gjordes på nytt (Holme & Solvang, 1997; Bryman & Bell, 2013), 

samt frånvaron av påverkan från tillfälliga eller slumpmässiga premisser (Bryman & Bell, 2013). 

 

I denna studie används sekundärdata hämtad från Bloomberg Ltd. Relevant data är rapporterad 

enligt IASBs redovisningsstandard och är granskad av revisorer. Vi menar att detta är en pålitlig 

källa som är svår att misstolka. För att harmonisera insamlingen av data ställdes tydliga kriterier 

upp för vilken data som skulle samlas in, samt den tidpunkt vid vilken data skulle mätas. All data 

kvalitetssäkrades genom att jämföra insamlat material med GoogleFinance. 
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Vi anser att reliabiliteten stärks av att vi använder en akademiskt accepterad multipel 

regressionsmodell, som använts i tidigare empiriskt validerade studier. Hänsyn har även tagits till 

prismodellens risk för heteroskedasticitet, genom att dividera all data med en deflator. Dessutom 

testas närvaron av eventuell multikolinjäritet för att kunna bedöma resultatens giltighet. 

 

Bryman & Bell (2013) menar att forskare måste beskriva sitt tillvägagångssätt för att studien ska 

kunna replikeras, det vill säga att studien upprepas på samma sätt. För att öka replikerbarheten har 

det i denna studie återgivits en detaljerad presentation av population, typ av källa, mätpunkter, samt 

hur data har bearbetats.  

 

Ytterligare en punkt som bör belysas är hur tillförlitliga källor i teorikapitlet anses vara. De källor 

som använts i denna studie kommer från ’peer-reviewed’ journals och de har värderats under State-

of-the-art 2.6. 

 

3.6.2 Validitet 

Validitet är ett kriterium som bedömer om slutsatserna från en studie hänger samman (Bryman & 

Bell, 2013). Bryman & Bell (2013) tar upp tre slags validitet: begreppsvaliditet, intern validitet och 

extern validitet. Begreppsvaliditeten är ett begrepp som de anser främst gäller för kvantitativa 

studier och syftar till att komma fram till ett mått på samhällsvetenskapliga begrepp. För att bedöma 

begreppsvaliditeten ska forskaren analysera om studien mäter det man syftar till att mäta, eller om 

det finns faktorer som medför att man mäter något annat (Bryman & Bell, 2013). De förklarar att 

begreppsvaliditet relaterar till reliabiliteten och menar att om ett mått inte är reliabelt kan inte det 

heller ha hög begreppsvaliditet. För att denna studie ska hålla en hög begreppsvaliditet har den 

konstruerats i enlighet med tidigare väl accepterade studier. Den multipla regressionsmodellen är 

allmänt accepterad och har ofta använts på motsvarande sätt. 

 

Intern validitet behandlar kausala samband mellan två eller fler variabler och utreder om ett 

förhållande kan anses vara hållbart (Bryman & Bell, 2013). Vad som ska utredas är om det 

verkligen är den oberoende variabeln som orsakar variation hos den beroende variabeln, eller om 

finns det andra faktorer som påverkar variationen (Bryman & Bell, 2013). I den multipla 

regressionsmodellen finns fyra oberoende variabler, som i tidigare studier har visat sig ha ett kausalt 

samband med börsvärde (Lapointe-Antunes, Cormier & Magnan 2009; AbuGhazaleh, Al-Hares & 

Haddad, 2012). Tilläggas kan att Collins, Pincus & Xies (1999) i sin studie lagt fram starka bevis 

för att prismodeller som utesluter bokfört värde av eget kapital, ger ett missvisande resultat. 
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Tidigare studier har valt att mäta börspriset den sista december eller första april (Chen, Kohlbeck & 

Warfields, 2008; Lapointe-Antunes, Cormier & Magnan, 2009; AbuGhazaleh, Al-Hares & Haddad, 

2012). Att mäta börspriset och antal aktier den sista december ansåg vi, rent intuitivt, ge ett 

missvisande resultat då få företag inte bör ha hunnit publicerat sin årsrapport redan då. 

 

Extern validitet försöker besvara frågan om resultatet kan generaliseras utöver undersökningens 

enheter (Bryman & Bell, 2013). I denna fråga blir det viktigt att ta hänsyn till hur representativt 

urvalet är (Bryman & Bell, 2013). Vi har valt att studera samtliga 250 största företag registrerade på 

London Stock Exchange. Anledningen till detta är (1) att Chen, Kohlbeck & Warfields (2008) visat 

att det framför allt är de största företagen som har en goodwillpost, samt (2) för att minska risken 

för heteroscedactisitet. Eftersom vi har studerat de största företag registrerade vid London Stock 

Exchange, vilket är vår urvalsram, kan vi endast dra slutsatser om företag av motsvarande storlek 

och ursprungsland. 
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4. Resultat 
Under denna rubrik presenteras resultaten i form av deskriptiv statistik samt den multipla 

regressionsmodellen. 

 

4.1 Deskriptiv statistik 

Tabell 4.1 ger en översikt över statistiken för de variabler vi använt oss av i den multipla 

regressionsmodellen, angivet i USD. Variablerna är deflaterade med antal aktier, mätt den 1a april 

året som följer. 

 

Tabell 4.1 

Variabel* Medelvärde Minimum Median Maximum 

MVAL 7,5990 0,0500 3,9750 110,9280 

BVAL 3,0100 -2,0690 1,8340 50,3210 

PTP 0,3966 -9,2757 0,2443 7,3081 

ECVGW 2,1630 0,0020 0,9000 102,6680 

GILA 0,0675 0,0000 0,0000 12,9236 

Tabell 4.1, deskriptiv statistik, egen. 

 

*Definition av variabler: 

MVAL: Börsvärde, mätt den 1a april året som följer. 

BVAL: Bokfört värde på eget kapital subtraherat med goodwillpostens storlek, mätt vid årets 

slut. 

PTP: Resultat före skatt inklusive redovisad goodwillnedskrivning, mätt vid årets slut. 

ECVGW: Bokfört värde av goodwill plus redovisad goodwillnedskrivning, mätt vid årets slut. 

GILA: Goodwillnedskrivning, vilken visas som ett positivt tal. Om ingen nedskrivning skett 

under året kommer värdet för GILA att vara 0. 

 

4.2 Multipel regressionsanalys 

Tabell 4.2 visar data från en multipel regressionsmodell. Data till modellen har samlats in från 200 

företags årsredovisningar mellan åren 2009 och 2012, vilket har gett 800 observationer. 
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Tabell 4.2 

Variabel* Förväntat 

utfall 

Koefficient T-statistik P-värde** VIF 

Intercept ? 1,82052 7,35150 <0,001  

BVAL + 0,76954 11,51750 <0,001 1,92913 

PTP + 4,54637 15,46840 <0,001 1,72734 

ECVGW + 0,83827 24,01250 <0,001 1,54156 

GILA - -2,28690 -5,0963 <0,001 1,25032 

Justerad R2 72,07 %     

F-test 516,473 p<0,001    

Tabell 4.2, multipel regressionsmodell, egen. 

 

*Variablernas definitioner är beskrivna under tabell 4.1 

**One-tailed test 

 

Bokfört värde på eget kapital, vinst före skatt och goodwill är positivt korrelerade med börsvärdet. 

Störst påverkan på börsvärdet, allt annat lika, har bokfört värde på eget kapital och vinst före skatt. 

Nedskrivningen av goodwill visar en negativ korrelation med börsvärdet. Tabellen visar att 

börsvärdet minskar med 2,28690 USD, allt annat lika, per USD som goodwillposten skrivs ned 

med. Sambandet är statistiskt signifikant på 1% nivån. VIF visar tal under 10 på samtliga variabler. 

Det inte finns någon allvarlig multikolinjäritet som kan snedvrida resultatet om VIF är under 

10  (Moore, McCabe, Alwan, Craig & Duckworth, 2011). Justerad R2 är 72,07%, vilket innebär att 

de oberoende variablerna förklarar 72,07% av variationen i börsvärdet. R2-värdet beskriver med 

andra ord modellens förklaringskraft (Moore, McCabe, Alwan, Craig & Duckworth, 2011). F-testet, 

det vill säga ANOVA testet, ger 516,473 med ett p-värde under 0,1 % nivån, vilket visar att de 

oberoende variablernas medelvärden skiljer sig med 99,90 % säkerhet. Vi kan därmed säga att 

variblerna i denna modell med hög säkerhet inte har noll som lutningskoefficient.  
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5. Analys 
I denna sektion kommer de resultat som presenterats i resultatkapitlet att analyseras. Analysen 

kommer att utgå ifrån och fullbordas i den kontext som tidigare har målats upp i teorikapitlet. 

 

Detta kapitel har delats upp i två sektioner. Inledningsvis kommer marknadens effektivitet att 

diskuteras under 5.1 Effektiv Marknadshypotes. Inom sektionen för effektiv marknadshypotes 

kommer den första hypotesen (H1), börspriset reagerar vid publicering av privat information, att 

analyseras genom att koppla mellan teoretisk referensram och denna studies resultat. I den andra 

sektionen 5.2 Prismodell kommer resterande fyra hypoteser analyseras, där även dem kopplas till 

både teoretisk referensram och resultat. 

 

5.1 Effektiv Marknadshypotes 

Teorikapitlet tog upp tre olika styrkor hos marknadens effektivitet. Stark effektivitet innebär att 

marknaden bestämmer börspriset genom att begrunda all information som finns, det vill säga även 

information som inte är publik (Granger & Timmermann, 2004). Om marknaden präglas av stark 

effektivitet skulle börspriset, enligt Fama (1965), alltid motsvara jämviktspriset. Alla förändringar 

av priset sker sedan, i enlighet med ‘random walk’ teorin, slumpmässigt (Malkiel, 2003). Malkiel 

(2003) menar att informationen är slumpmässig vilken omedelbart reflekteras i aktiens pris. Om 

marknaden, som Fama (1965) påstår, är starkt effektiv och, som Malikiel (2003) menar, 

slumpmässig, så skulle detta betyda att denna studie inte skulle kunna finna något samband mellan 

de oberoende och den beroende variabeln. Som resultatet av denna studie visat har ett statistiskt 

signifikant samband mellan de oberoende variablerna och börspriset identifierats vilket talar emot 

en starkt effektiv marknad. Resultatet tyder på att det finns information i de finansiella rapporterna 

som inte var känd för investeraren när rapporten publicerades. Hade marknaden varit starkt effektiv 

så borde investeraren redan haft vetskap om informationen i den finansiella rapporten och ingen ny 

information hade skapat en reaktion i börspriset. Om Fama (1965) har rätt, att dagens börspris rör 

sig slumpmässigt oberoende av gårdagens börspris, borde denna studie inte ha funnit starka 

samband mellan de fyra oberoende variablerna och börspriset. Eftersom studien har genomförts på 

800 observationer över fyra år vore det orimligt att sambanden som visats i resultatet existerade av 

en slump. Grossman & Stiglitz (1980) argumenterar emot en starkt effektiv marknad då de menar 

att det inte går att göra arbitragevinster eller att det inte kan finnas några kostnader för information 

och transaktion, då börspriset alltid befinner sig i jämnviktsläge (Grossman & Stiglitz, 1980). 

Grossman & Stiglitz (1980) hävdar att jämviktspriset endast kan existera på grund av att det finns 

både kostnader och vinster i en marknad. Resultatet av denna studie tyder på att det finns en 
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fördröjning innan informationen är inräknad i börspriset. Under den tid som informationen inte är 

inräknad i börspriset borde bättre informerade investerare kunna göra en arbitragevinst. Detta bör 

fortgå tills informationen är inkluderad i värderingen av aktien, börspriset.  Att det finns 

arbitragevinster samt transaktions- och informationskostnader i aktiemarknaden kan anses vara 

allmänt känt varvid det kan anses orimligt att anta att marknaden är starkt effektiv, i enlighet med 

vad som kan konstateras utav denna studies resultat. 

 

5.2 Prismodell 

Ohlsons (1995) prismodell fokuserar på att analysera värdet av skillnaden mellan börsvärde och 

bokfört värde på eget kapital. Skillnaden benämner Ohlson (1995) som abnormal earnings (AE). 

Modellen bygger på clean surplus accounting (CSA), vilket innebär att alla förändringar i eget 

kapital beror på förändringar i resultat samt aktieutdelningar (Ohlson, 1995). Resultaten från studier 

av Lapointe-Antunes, Cormier & Magnans (2009) och AbuGhazaleh, Al-Hares & Haddads (2012), 

samt resultatet från denna studie, bygger på Ohlsons (1995) prismodell. Vad som skiljer 

prismodellen i dessa tre studier från Ohlsons (1995) prismodell är att goodwillposten (ECVGW) 

brutits ut ur bokfört värde på eget kapital (BVAL) och nedskrivningen av goodwill (GILA) brutits 

ut ur resultat efter skatt (PTP) i enlighet med vad som presenterats under 2.4 Ohlson-modellen 

(Lapointe-Antunes, Cormier & Magnans, 2009; AbuGhazaleh, Al-Hares & Haddads, 2012). Genom 

att bryta ut goodwill och nedskrivningen av goodwill möjliggör att dessa variabler kan analyseras 

separat.  

 

I Ohlsons (1995) studie hävdas att bokfört värde på eget kapital är en relevant faktor för framtida 

inbetalningar. Kothari & Zimmerman (1995) och Ohlson (1995) hävdar att även resultat före skatt 

ger en bra bild av framtida inbetalningar. Dessa två variabler anses därför vara positivt relaterade 

till börsvärdet (Kothari & Zimmerman, 1995; Ohlson, 1995; Jennings, Robinson, Thompson & 

Duvall, 1996; Lapointe-Antunes, Cormier & Magnan, 2009;  AbuGhazaleh, Al-Hares & Haddad, 

2012). Jennings, Robinson, Thompson & Duvall (1996), Lapointe-Antunes, Cormier & Magnan 

(2009) och AbuGhazaleh, Al-Hares & Haddad (2012) studier fann även ett positivt samband mellan 

återvinningsvärdet av goodwill och börsvärdet. Även denna studies resultat visar ett positivt 

signifikant samband på 1 % nivån mellan bokfört värde på eget kapital (BVAL) och börspris 

(MVAL), återvinningsvärde av goodwill (ECVGW) och MVAL, samt resultat efter skatt (PTP) och 

MVAL. Med andra ord att posterna är positivt korrelerade med börsvärdet. Förklaringsgraden, R2 är 

72,02 % vilket ger att de oberoende variablerna förklarar 72 % av variationen i den beroende 
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variabeln. Lo och Lys (2000) menar att en fördel med Ohlsons (1995) modell är att den ger ett 

högre R2 än andra modeller.  

 

Lapointe-Antunes, Cormier & Magnan (2009) och AbuGhazaleh, Al-Hares & Haddad (2012) 

studier har funnit ett negativt samband mellan nedskrivning av goodwill och börsvärde. Resultatet 

från denna studie validerar därmed resultatet från Lapointe-Antunes, Cormier & Magnans (2009) 

och AbuGhazaleh, Al-Hares & Haddads (2012) studier. Vad som skiljer denna studie från 

AbuGhazaleh, Al-Hares & Haddads (2012) och Lapointe-Antunes, Cormier & Magnan (2009) 

studier är vilka år som undersökts samt längden på tidsperioden. Denna studie undersökte 

företagens bokförda värden och börsvärde under fyra år, när AbuGhazaleh, Al-Hares & Haddads 

(2012) studie endast undersökte två år och Lapointe-Antunes, Cormier & Magnan (2009) under ett 

år. AbuGhazaleh, Al-Hares & Haddad (2012) beskrev antalet år i sin studie som en begränsning av 

sin studie. Därför efterlyste AbuGhazaleh, Al-Hares & Haddad (2012) en studie som validerar deras 

resultat genom att undersöka fenomenet under en längre tidsperiod. Resultatet från denna studie kan 

därmed anses vara den validering som AbuGhazaleh, Al-Hares & Haddad (2012) sökte i sin studie. 

Förutom att denna studies resultat baseras på en längre tidsperiod är den även genomförd på data 

som samlats in en längre tid efter ändringen till ny internationell redovisningsstandard. 

AbuGhazaleh, Al-Hares & Haddads (2012) studie baseras på data som är insamlat från samma år 

som den nya standarden trädde i kraft. En risk med att undersöka så kort tid efter att standarden 

ändrats kan vara att företagsledningen inte har tillräcklig kunskap om hur värderingen av goodwill 

skall gå till. Resultatet av denna studie visar dock att om företagsledarna hade dålig kunskap om 

den nya standarden vid tidigare undersökningar så var denna okunnighet inte relevant eftersom 

studierna kommit fram till samma resultat.  

 

Det negativa sambandet mellan goodwillnedskrivning och börsvärde förklaras som ett tecken på att 

investerare anser att en nedskrivning av goodwill är ett värderelevant mått; ett mått som tyder på en 

minskning av företagets värde (Lapointe-Antunes, Cormier & Magnan, 2009; AbuGhazaleh, Al-

Hares & Haddad, 2012). Det negativa samband som denna studie funnit, mellan GILA och MVAL, 

skulle därmed kunna vara ett bevis för att investerare anser att nedskrivningen av goodwill är 

relevant vid bestämning av börspris. Resultatet av denna studie bekräftar därmed de antydningar 

som tidigare studier lagt fram. 

 

Sambandet som denna studie funnit mellan nedskrivning av goodwill och börsvärde kan även 

förklaras som ett tecken på att investerare har tillit till de finansiella rapporterna. Studien har 
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undersökt data från årsrapporter som redovisar under IFRS, vilken förevisar förvärvsmetoden 

(IASB 2004a). Som diskuterats i teorikapitlet så innebär förvärvsmetoden att goodwillpostens 

storlek årligen ska värderas till verkligt värde. Värderingen görs av företagsledningen och ska ske 

med samma värderingsteknik som marknaden haft om den immateriella tillgången hade kunnat 

säljas på en fri marknad (IASB 2013). I denna metod ingår två antaganden: antagandet om framtida 

avkastning och antagandet om diskonteringsränta. Om företagsledningen anser att goodwillpostens 

verkliga värde har minskat under det gångna året ska posten skrivas ned med motsvarande belopp 

(IASB 2004b). Med andra ord så kräver metoden många antaganden, gjorda av företagsledningen, 

för att tillgången ska kunna värderas. Det finns anledning att anta att företagsledningen har ett 

intresse av att hålla tillgångars värde högt och stabilt i vissa situationer. Detta antagande grundar sig 

på de behov ett företag kan tänkas ha för överlevnad. Ett av dessa behov är tillgången till kapital för 

kassaflödesförskjutningar eller innovationer. För att få ett lån till en god ränta bör storleken på 

låntagarnas tillgångar och företagets stabilitet tas in i underlaget. Därmed kan man även tolka 

resultatet av denna studie som ett test på hur investerare anser att informationen från 

företagsledningen genom förvärvsmetoden anses vara trovärdig. Lapointe-Antunes, Cormier & 

Magnan (2009) och AbuGhazaleh, Al-Hares & Haddad (2012) understryker att resultatet av deras 

studier pekar på att Investerare anser att företagsledningen har förmåga att värdera goodwill i 

överenstämmelse med dess rätta värde.  Vi anser att om marknaden, i detta fall investerare, anser att 

detta tillvägagångssätt för värdering av tillgången är trovärdig finns det anledning att anta att detta 

bör reflekteras i företagsaktiens börspris. Men om investerare inte litat på företagsledningens 

bedömning av tillgångens värde hade ingen reaktion återspeglats i börspriset eftersom investerare 

inte ansett att värderingen är i enlighet med verkligheten.   

 

Dock gör ‘joint-hypothesis’-problemet att forskare inom kapitalmarknadsforskning endast kan testa 

om informationen reflekteras i priset i samband med en prismodell som definierar innebörden av 

marknadens effektivitet (Fama, 1991). Med andra ord så ställer forskaren först upp en hypotes 

angående när de olika variablerna ska mätas, en mätpunkt som är beroende av tolkningen av 

marknadens effektivitet. Därefter tas en prismodell fram vilken används för att avgöra vilka 

variabler det är som ska mätas. Om resultatet förkastar nollhypotesen och det finns en reaktion på 

börspriset, så kan forskaren inte med säkerhet veta om detta beror på att hypotesen om marknadens 

effektivitet stämmer eller om hypotesen om vilka variabler som bestämmer priset är riktig (Fama, 

1991). Resultatet från denna studie kan därför inte avgöra om marknaden är semistark eller 

prismodellen speglar en korrekt bild av hur priset bestäms. 
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Studiens resultat bör tolkas med försiktighet, dels på grund av ’joint-hypothesis’-problemet som 

beskrivits ovan, och dels på grund av den förklaringsgrad (R2) som multipla regressionsmodellen 

har. En förklaringsgrad på 72,02 % påvisar att de oberoende variablerna förklarar över 70 % av 

variationen i börspris. Dock är 27,98 % av variationen i börspris inte inkluderad i modellen och bör 

därför tillskrivas andra okända variabler. 

 

6. Slutsats 
Efter att statistiskt testat och analyserat insamlad data, kan studiens syfte besvaras. Syftet med 

denna studie är att undersöka om det finns ett samband mellan redovisad nedskrivning av goodwill 

och börsvärdet hos företag noterade vid London Stock Exchange mellan åren 2009 och 2012. 

Studien har visat ett negativt samband mellan redovisad nedskrivning av goodwill och börsvärdet 

på de företag som studien syftar till. Därför anser författarna att studiens syfte har uppfyllts. Varför 

författarna anser att studiens syfte har uppfyllts klargörs nedan igenom en presentation av de 

slutsatser som står i relation till de hypoteser som ligger till grund för studiens ämnesområde. 

 

H1: Börspriset reagerar vid publicering av privat information. 

 

Studiens resultat visar att börspriset reagerar vid publicering av privat information då statistiskt 

signifikanta samband har identifierats mellan börspris och de oberoende variablerna i modellen. Om 

marknaden är starkt effektiv och börspriset ändras slumpmässigt skulle detta betyda att ett samband 

mellan de oberoende variablerna och börspriset inte existerar. Denna studie bekräftar därför att 

börspriset reagerar vid publicering av privat information, alltså accepteras H1. 

 

H2: Börspriset har ett positivt samband med bokfört värde på eget kapital. 

H3: Börspriset har ett positivt samband med nettoresultat. 

H4: Börspriset har ett positivt samband med bokfört värde av goodwill. 

H5: Börspriset har ett negativt samband med bokfört värde på nedskrivning av goodwill. 

 

Som konstaterats i kapitel 5. Analys har börsvärdet ett positivt samband med bokfört värde på eget 

kapital, nettoresultat och bokfört värde av goodwill. Därmed bekräftas hypoteserna H2-H4. 

Resultatet av studien bekräftar även H5 genom att visa att det finns ett negativt samband mellan 

nedskrivning av goodwill och börsvärdet. Resultatet validerar tidigare studiers resultat men tillför 

kunskapen att en nedskrivning av goodwill är värderelevant under en längre tidsperiod. Dessutom 

tillför resultatet att om företagsledningen hade bristande kunskap om den nya 
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redovisningsstandarden, då tidigare studier genomfördes, hade denna okunskap ingen påverkan på 

tidigare studiers resultat. Resultatet kan förklaras av att investerare har tillit till de antaganden som 

företagsledningen måste göra för att värdera tillgången goodwill. 

 

7. Rekommendationer 
Det första förslaget för framtida forskning är att undersöka om det finns skillnader mellan stora och 

små företag. Den forskning som utförts har, till vår vetskap, endast studerat de största företagen. 

Därför är de slutsatser som nuvarande forskning tagit fram, att goodwillnedskrivningar är ett 

värdelrelevant mått, inte applicerbara på mindre företag. Ett annat förslag är att genomföra en 

kvalitativ studie som utreder varför investerare anser att goodwillnedskrivningar är ett värderelevant 

mått. Detta skulle fördjupa förståelsen bakom fenomenet. Det sista förslaget till framtida forskning 

är att undersöka om fenomenet existerar oavsett marknad. Med andra ord, om en liknande 

undersökning skulle ha samma utfall vid en annan börs. 

 

8. Kritik av Studien 
Studien har, som tidigare studier, bestämt ett gemensamt datum för att mäta börspris och antal 

aktier för samtliga företag. Vi anser att det bästa alternativet hade varit att identifiera när varje 

enskilt företag publicerade goodwillnedskrivning och korrelerat detta med börsvärdets utveckling 

på en daglig basis över tid. Detta har på grund av finansiella och tidsmässiga begränsningar inte 

varit möjligt.   

 

I och med att samma datum har använts för alla observationer inser vi att det finns risk för att vi 

mäter en reaktion i börspris av andra oberoende variabler än de vi har analyserat. Det finns även 

risk för att företag gjorde sin nedskrivning av goodwill publik i en tidigare publicerad 

kvartalsrapport. Vi anser dock att denna risk är mindre, eftersom det finns anledning att anta att 

företagen skjuter på att annonsera dåliga nyheter, som en nedskrivning av goodwill är exempel på, 

så länge som möjligt. 

 

Att anta att marknaden är effektiv som föreskrivet i de förenklade definitioner som givits i kapitel 2. 

Teori går emot vad vi idag vet är sant. Vi vet att transaktionskostnader är höga, och vi vet även att 

kostnaden för information kan vara mycket dyr. Utöver det är det även allmänt känt att det är 

olagligt att agera som investerare på icke-publik, privat, information i enlighet med regelverk för 
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‘insider trading’. Ytterligare existerar fortfarande arbitragevinster även om de blir färre på grund av 

den teknologiska utvecklingen av marknaderna. 
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