
 

Goodwillnedskrivningars 
värderelevans 
Handlingsutrymmets påverkan på 
värderelevansen i goodwillnedskrivningar 

Kandidatuppsats 15 hp 
Företagsekonomiska institutionen 
Uppsala universitet 
VT 2017 
 

Datum för inlämning:  2017-06-02 

Malin Mattiasson 
Sofia Olsson 
 
Handledare:  Yuliya Ponomareva 



 

Sammandrag 
År 2005 trädde de internationella redovisningsreglerna IFRS 3 och IAS 36 i kraft i Sverige. 

Syftet med de nya reglerna var att öka värderelevansen, tillförlitligheten och jämförbarheten i 

företags redovisning. Nedskrivningstesterna av goodwill som i och med implementeringen 

ersatte de tidigare av- och nedskrivningarna, har dock kritiserats för att öka 

företagsledningens handlingsutrymme. Denna studie ämnar att undersöka om nedskrivningar 

av goodwill har en lägre värderelevans än vad av- och nedskrivningar hade före 

implementeringen. Studien undersöker även om goodwillnedskrivningars värderelevans är 

lägre i företag med ett stort handlingsutrymme jämfört med i företag med ett litet. Resultatet 

visar att varken av- och nedskrivningar innan IFRS 3 och IAS 36, eller nedskrivningar efter 

IFRS 3 och IAS 36, är värderelevanta. Resultatet finner även att nedskrivningar inte är 

värderelevanta varken i företag med ett stort eller ett litet handlingsutrymme. Det går därmed 

inte att dra några slutsatser huruvida handlingsutrymmets storlek har någon påverkan på 

värderelevansen i goodwillnedskrivningar.  
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1. Inledning 
Redovisningsregler har historiskt sett reflekterats av omgivningen i vilken företag verkar, 

vilket har lett till att redovisningsreglerna skilt sig åt mellan olika länder. Det finns ett flertal 

olika faktorer som har påverkat redovisningens utveckling, däribland landets rättssystem och 

finansieringssystem samt dess historiska utveckling och kultur. (Fagerström, 2002) 

Redovisningen används enligt Fagerström (2002) som ett institutionellt språk för att kunna nå 

ut med finansiell information till aktieägare och investerare. Enligt Smith, Brännström och 

Jansson (2015) fyller den finansiella informationen syftet att tillgodose aktieägare och 

investerare med information som sedan ligger till grund för deras framtida investeringsbeslut.  

När företagsledare och ägare inte är samma person kan dock intressekonflikter mellan 

parterna uppstå (Berle och Means, 1932). Å ena sidan är företagsledningens auktoritet 

nödvändig då de kan genomföra strategiska beslut som maximerar aktieägarnas nytta (Child, 

1972). Å andra sidan kan företagsledningen använda auktoriteten i syfte att agera 

opportunistiskt vilket därmed påverkar aktieägarna negativt (Jensen och Meckling, 1976). 

 

För att företagsledningen ska kunna välja den redovisningsmetod som är mest lämplig för 

företaget ges ofta ett visst utrymme för egna bedömningar i redovisningsregler. Dock kan 

detta utrymme öka möjligheten för resultatmanipulering vilket leder till att redovisningen inte 

återspeglar det underliggande värdet i företaget på ett korrekt sätt. Resultatmanipulering drivs 

framförallt av två olika motiv. Antingen använder företagsledningen redovisningen för att 

vilseleda aktieägarna om företagets ekonomiska ställning eller för att påverka utfallet av 

incitamentsprogram vilket beror på de redovisade siffrorna. (Healy och Wahlen, 1999) 

 

Ett ämne som på senare tid blivit alltmer uppmärksammat och omdiskuterat för dess 

möjliggörande av resultatmanipulering är goodwillposten (AbuGhazaleh, Al-Hares och 

Roberts, 2011).  Redovisningen av goodwill genomgick i Sverige en betydande förändring i 

och med övergången till IFRS 3 och IAS 36 (Hamberg, Paananen och Novak, 2011). De nya 

redovisningsreglerna blev aktuella i och med den internationella standarden för redovisning, 

IFRS, vilken trädde i kraft i EU år 2005 (Westermark, 2005). Under denna 

redovisningsstandard ska företag redovisa den goodwill som uppkommer i ett rörelseförvärv, 

det vill säga förvärvad goodwill, då köpeskillingen överstiger värdet av nettotillgångarna. 

Internt genererad goodwill, exempelvis varumärken, kundregister och kundrelationer får dock 

inte tas upp som en tillgång i företags balansräkningar. (Sundgren, Nilsson och Nilsson, 
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2015) Den nya redovisningsstandarden tillåter inte längre företag att skriva av goodwill, utan 

istället ska minst ett årligt nedskrivningstest genomföras i enlighet med IAS 36. Nedskrivning 

ska enligt IAS 36 ske ifall goodwillpostens bokförda värde är högre än återvinningsvärdet. 

 

Syftet med de nya redovisningsreglerna var att på ett bättre sätt återspegla det underliggande 

ekonomiska värdet i goodwillposten, det vill säga att öka värderelevansen (Chalmers, 

Godfrey och Webster, 2011). Det finns dock delade åsikter huruvida IFRS 3 och IAS 36 

faktiskt bidrog till en förbättring. Chen, Kohlbeck och Warfield (2004) undersöker hur SFAS 

142, den amerikanska motsvarigheten till IFRS 3 och IAS 36, påverkade redovisningens 

värderelevans och fann att denna efter implementeringen hade ökat. Ramanna (2008) menar 

dock att en redovisningsstandard kan utnyttjas på ett opportunistiskt sätt, i enlighet med 

agentteorin, om den innehåller handlingsutrymme för företagsledningen. Handlingsutrymme 

förekommer enligt Hambrick (2007) när det finns en avsaknad av begränsning av 

företagsledningen och när företagsledningen har flera olika alternativ att välja bland. 

Redovisningsstandarden kritiseras även av Li och Sloan (2017) då de anser att den öppnar 

upp för subjektiva bedömningar och därmed skapar incitament till att skjuta upp 

nedskrivningar för att tillfälligt visa ett högre resultat. AbuGhazaleh, Al-Hares och Roberts 

(2011) finner bevis för att företagsledningen har använt sig av resultatmanipulering vid 

rapportering av goodwillnedskrivningar efter implementeringen av IFRS 3 och IAS 36. 

Företagsledningen värderar enligt AbuGhazaleh, Al-Hares och Roberts (2011) goodwill efter 

hur de vill justera företagets resultat och kritiserar den nya redovisningsstandarden för 

möjliggörandet av resultatmanipulering vid nedskrivningstester. Hamberg och Beisland 

(2014) finner i sin studie att värderelevansen minskat efter implementeringen av IFRS 3 och 

IAS 36 och att finansiella rapporter därmed blivit mindre användbara, vilket de menar kan 

bero på att nedskrivningar av goodwill utnyttjas opportunistiskt. 

 

I och med de subjektiva bedömningar som nedskrivning av goodwill öppnar upp för kan 

implementeringen av IFRS 3 och IAS 36 ha ökat företagsledningens handlingsutrymme. 

Detta handlingsutrymme kan antingen ses ur ett neutralt eller negativt perspektiv. Det 

neutrala perspektivet lyfter fram att företagsledningen både kan använda handlingsutrymmet 

för att gynna sig själva men även för att se till företagets bästa (Hambrick och Finkelstein, 

1987). I enlighet med agentteorin ses handlingsutrymmet som något negativt då 

företagsledningen kan utnyttja detta utrymme i syfte att öka sin egennytta (Jensen och 
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Meckling, 1976). I företag med ett stort handlingsutrymme har företagsledningen större 

möjlighet att påverka resultatet jämfört med i företag med ett litet handlingsutrymme 

(Finkelstein och Hambrick, 1990).  

 

Enligt AbuGhazaleh, Al-Hares och Haddad (2012) har investerare tilltro till 

företagsledningens värdering av goodwill vilket innebär att relationen mellan dem kan 

komma att skadas samt leda till felinvesteringar om företagsledningens bedömning av värdet 

på goodwill inte överensstämmer med det verkliga värdet. Således är det av vikt att 

goodwillposten är värderelevant. Huruvida värderelevansen av goodwill påverkades av 

implementeringen av IFRS 3 och IAS 36 har tidigare studerats i Sverige. Det saknas dock 

forskning kring handlingsutrymmets påverkan på värderelevansen i goodwillnedskrivningar. 

Genom att undersöka handlingsutrymmets påverkan kan indikationer ges på huruvida 

utrymmet utnyttjas opportunistiskt vilket är av vikt för både standardsättare och investerare. I 

och med det ökade handlingsutrymmet som den nya redovisningsstandarden kan ha givit 

upphov till förväntas goodwillposten utnyttjas mer opportunistiskt i företag med stort 

handlingsutrymme vilket borde återspeglas i form av lägre värderelevans. 

 

Syftet med denna studie är att undersöka huruvida nedskrivningar av goodwill har en lägre 

värderelevans än vad av- och nedskrivningar av goodwill hade före implementeringen av 

IFRS 3 och IAS 36. Dessutom undersöks huruvida goodwillnedskrivningars värderelevans 

efter implementeringen av IFRS 3 och IAS 36 är lägre i företag med ett stort 

handlingsutrymme jämfört med i företag med ett litet handlingsutrymme. 

 

2. Teoretisk referensram 
I detta avsnitt presenteras de teorier samt den tidigare forskning som denna studie utgår ifrån. 

Först introduceras teorierna agentteorin och positiv redovisningsteori samt hur dessa kan 

påverka företagsledningen till att utnyttja det utökade handlingsutrymmet som IFRS 3 och 

IAS 36 bidrog till. Sedan presenteras avsnitt om goodwillredovisning, värderelevans, 

resultatmanipulering och opportunistiskt beteende samt handlingsutrymme. Den teoretiska 

referensramen når avslutningsvis fram till avsnittet om studiens hypotesformulering. 
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2.1 Agentteorin 
En separation av ägande och kontroll i ett företag förekommer då ägarna inte är de som har 

kontrollen över företaget (Berle och Means, 1932). Denna separation kan appliceras på 

börsnoterade företag där aktieägarna inte innehar den verkställande makten i företaget (Ding, 

Richard och Stolowy, 2008). I enlighet med agentteorin kan separationen skapa problem då 

företagsledningens intresse kan skilja sig från aktieägarnas (Jensen och Meckling, 1976). 

Agentteorin har enligt Lambert (2001) varit en av de viktigaste teorierna för redovisningen då 

den gjort det möjligt att inkludera incitamentsproblem, vilket uppstår när agenten och 

principalen har skilda intentioner. Teorin beskrivs som relationen mellan två parter, vilka 

benämns principal respektive agent. Principalens (aktieägaren) roll är att tillföra kapital, bära 

risk samt att skapa incitament medan agentens (företagsledningen) roll i likhet med 

principalen, är att bära risk samt att även ta beslut på uppdrag av aktieägarna. (Lambert, 

2001)  

Enligt Jensen och Meckling (1976) åtar sig företagsledningen på uppdrag av aktieägarna 

uppgiften att förvalta verksamheten, vilket innebär att principalen delegerar en viss del av 

beslutsfattandet till agenten. Om båda parter är nyttomaximerare finns det dock en viss risk 

att agenten inte alltid kommer att agera utifrån principalens främsta intresse utan istället se till 

sitt eget intresse. Om företagsledningen misslyckas med att maximera aktieägarnas 

avkastning uppkommer agentkostnader (Fama och Jensen, 1983). Dessa kostnader består ofta 

av betalning till agenten samt kontroll så att denne inte fattar beslut som kan komma att skada 

aktieägarna (Gillan och Starks, 1998). Så länge agentkostnaden inte är större än fördelarna de 

medför är det rimligt att betala agenten. Kostnaderna är dock något som aktieägarna 

eftersträvar att minimera. För att uppnå detta har styrningsmekanismer utvecklats vilka 

skyddar aktieägarna mot opportunistiskt beteende från företagsledningen. (Shleifer och 

Vishny, 1997)  

 
2.1.1 Styrningsmekanismer för att minska agentkostnader 
Styrningsmekanismer definieras av Gillan och Starks (1998) som ett system av regler, lagar 

och faktorer som kontrollerar företagsverksamheten. För att begränsa företagsledningen från 

att rapportera nedskrivningar som på ett missvisande sätt reflekterar goodwillpostens värde 

lyfts vikten av styrningsmekanismer fram (AbuGhazaleh, Al-Hares och Roberts, 2011). 
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Dessa mekanismer delas ofta in i två grupper, interna och externa, vilka båda är till för att 

minska agentkostnader (Deegan och Unerman, 2006). 

 

De interna styrningsmekanismerna inkluderar bland annat styrelsen, kompensationsprogram 

samt koncentrerad ägarstruktur. Styrelsens kontrollfunktion innebär övervakning av 

företagsledningens aktiviteter för att säkerställa att de agerar utifrån företagets bästa. I 

enlighet med sin kontrollfunktion har styrelsen makten att avsätta (tillsätta) vd:n. Som intern 

mekanism begränsar styrelsen storleken på företagsledningens handlingsutrymme genom 

ökad kontroll över företagsledningens beslut. (Maug, 1997) Kompensationsprogram kan dels 

ses som ett sätt att försöka sammanföra företagsledningens intresse med aktieägarnas genom 

kontrakt på armlängds avstånd (Murphy, 1993). Det kan dock även ses som ett sätt för 

ledningen att använda sitt inflytande inom företaget för att påverka sin egen kompensation 

(Bebchuk och Fried, 2004). Ägarstrukturen är en annan viktig intern mekanism. Enligt 

Hambrick och Finkelstein (1995) är en koncentrerad ägarstruktur förknippad med ett mindre 

handlingsutrymme jämfört med en spridd ägarstruktur. Detta innebär att en koncentrerad 

ägarstruktur kan fungera som en mekanism som begränsar handlingsutrymmet.  

 

De externa styrningsmekanismerna utgörs bland annat av marknaden för företagsstyrning, 

utbudet av företagsledare samt externa revisorer. Marknaden för företagsstyrning kan ses som 

en viktig disciplinär mekanism som motiverar företagsledningen att ta beslut som är i 

enlighet med aktieägarnas intresse. Detta då ett eventuellt uppköp av företaget innebär att 

företagsledningen kan förlora kontrollen. (Manne, 1965) Utbudet av företagsledare är enligt 

Agrawal och Knoeber (1996) en extern mekanism som uppmuntrar företagsledningen att visa 

på ett starkt resultat för att upprätthålla sitt rykte hos potentiella arbetsgivare. Externa 

revisorer antas fungera som en övervakande mekanism för att kunna försäkra sig om att 

företagsledningen agerar i enlighet med företagets mål och aktieägarnas intressen (Watts och 

Zimmerman, 1983).   

 

2.2 Positiv redovisningsteori 
Ramverket för det som kom att kallas positiv redovisningsteori utvecklades av Watts och 

Zimmerman under 1970-talet och grundar sig bland annat på agentteorin. Syftet med positiv 

redovisningsteori är att förklara och förutspå hur företagsledningen kommer agera när de vid 

redovisningen har olika handlingsalternativ. (Deegan och Unerman, 2006) Enligt positiv 
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redovisningsteori delegeras valet av redovisningsstandard till företagsledningen (agenten) 

(Watts och Zimmerman, 1990). I likhet med agentteorin bygger teorin på att de olika 

parterna, företagsledningen och aktieägarna, är rationella. Detta innebär att företagsledningen 

kan agera opportunistiskt och välja att maximera sin egennytta framför företagets nytta. 

(Scott, 1997) 

                                                                                      

En av de bestående frågorna inom forskningen kring positiv redovisning är huruvida 

företagsledningen kommer att använda redovisningens handlingsutrymme på ett effektivt 

eller opportunistiskt sätt (Watts och Zimmerman, 1978). Resonemanget fördes så tidigt som 

på 1960-talet av Gordon (1964) som menade att företagsledningen redan då använde sig av 

redovisningen i opportunistiskt syfte. Huruvida redovisningen utnyttjas på detta sätt menar 

Deegan och Unerman (2006) att de finansiella rapporterna kommer att påverkas negativt och 

ge en missvisande bild av företagets ekonomiska ställning. 

 

2.3 Goodwillredovisning - övergången till IFRS 3 och IAS 36 
Före IFRS 3 och IAS 36 skrevs goodwillposten av i enlighet med Redovisningsrådets RR 

1:00 p. 96, under minst fem år, förutom i de fall då företagen kunde säkerställa att goodwill 

hade en längre ekonomisk livslängd. År 2002 utgavs RR 1:00 vilken tillät en ekonomisk 

livslängd för goodwill på maximalt 20 år. Dock valde många företag enligt Hamberg, 

Paananen och Novak (2001) att fortsätta använda en kortare ekonomisk livslängd av 

goodwill. Redovisningsrådets RR 17 tillät nedskrivningar av goodwill som ett komplement 

till de obligatoriska avskrivningarna. 

 

I syfte att öka värderelevansen, tillförlitligheten och jämförbarheten i företags redovisning av 

rörelseförvärv implementerades IFRS 3 och IAS 36 av International Accounting Standards 

Board (IASB) (Chalmers, Godfrey och Webster, 2011). I och med implementeringen ersattes 

de obligatoriska avskrivningarna av goodwill och de frivilliga nedskrivningarna, med årliga 

nedskrivningstest. (Hamberg, Paananen och Novak, 2011) Dessa nedskrivningstest ska enligt 

IAS 36 ske minst en gång per år, eller oftare om det finns anledning att tro att goodwillposten 

minskat i värde. Nedskrivning ska ske om det bokförda värdet av goodwill överstiger 

återvinningsvärdet. Återvinningsvärdet definieras i IAS 36 p. 18 som det högsta av det 

verkliga värdet minskat med försäljningskostnader och dess nyttjandevärde. Verkligt värde 

minskat med försäljningskostnader är det pris som vid värderingspunkten skulle kunna 
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erhållas vid försäljning av en tillgång (IAS 36 p. 6). Nyttjandevärdet är nuvärdet av de 

framtida kassaflödena som en tillgång förväntas generera. Vid beräkning av nyttjandevärdet 

ska hänsyn tas till diskonteringsränta, tillväxttakt samt framtida kassaflöden. (IAS 36 p. 134) 

Enligt Carlin och Finch (2009) finns det en risk att företagsledningen använder en låg 

diskonteringsränta för att minska eller helt undvika nedskrivningar och därmed kunna 

uppvisa ett högre resultat. 

 

2.4 Värderelevans 
Finansiell information antas vara värderelevant om den kan användas för att förutspå 

framtiden eller om den kan bekräfta något som redan skett. (Marton et al., 2013) Antagandet 

om att IFRS 3 och IAS 36 ökat jämförbarheten och tillförlitligheten är korrekt om sambandet 

mellan olika redovisningsmått och marknadsvärdet har stärkts efter implementeringen. Ett 

starkt samband mellan dessa kan likställas med att redovisningen är värderelevant (Barth, 

Beaver, och Landsman, 2001).  

 

Forskning kring hur de obligatoriska nedskrivningstesterna av goodwill har påverkat 

värderelevansen visar på olika resultat. Chalmers, Godfrey och Webster (2011) menar att 

nedskrivningstesterna på ett mer korrekt sätt återspeglar det underliggande värdet hos 

goodwill och att den nya redovisningsstandarden därmed bidrog till en ökad värderelevans. 

Li och Sloans (2017) resultat visar dock på motsatsen, nämligen att finansiella rapporter blev 

mindre användbara för investerare efter implementeringen av SFAS 142 på grund av det 

handlingsutrymme nedskrivningen av goodwill medförde. Att finansiella rapporter blivit 

mindre användbara styrks även av Hamberg och Beisland (2014) som undersöker hur 

värderelevansen i av- och nedskrivning av goodwill förändrades under åren 2001–2010 i 

Sverige. Hamberg och Beisland (2014) finner att goodwillavskrivningar inte var 

värderelevanta innan implementeringen av IFRS, men att nedskrivningarna utöver 

avskrivningarna var det. Efter implementeringen var goodwillnedskrivningar dock inte längre 

värderelevanta och Hamberg och Beisland (2014) drar därmed slutsatsen att värderelevansen 

minskat. Laghi, Mattei och Marcantonio (2013) undersöker eventuella skillnader i 

goodwillnedskrivningars värderelevans i europeiska länder under åren 2008–2011 och finner 

att denna skiljer sig mellan de olika länderna. 
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2.5 Resultatmanipulering och opportunistiskt beteende  
Enligt Healy och Wahlen (1999) förekommer resultatmanipulering när företagsledningen 

använder redovisningen för att antingen vilseleda aktieägarna om företagets underliggande 

ställning eller för att påverka utfallet av kontrakt som beror av de redovisade siffrorna. 

Graden av flexibilitet och handlingsutrymme i redovisningen är en stark drivkraft för 

företagsledningen att ägna sig åt resultatmanipulering (Christie och Zimmerman, 1994). 

 

Redovisningsstandarder som innehåller ett visst handlingsutrymme ger företagsledningen 

frihet att göra egna bedömningar, vilket kan leda till att redovisningen utnyttjas i ett 

opportunistiskt syfte (Ramanna, 2008). Då nedskrivningar tenderar att vara relativt stora samt 

att de främst rapporteras under det fjärde kvartalet är detta en indikation på att 

företagsledningen på ett opportunistiskt sätt utnyttjar det handlingsutrymme som 

nedskrivningar medför (Riedl, 2004). Företagsledningens handlingsfrihet i samband med 

goodwillnedskrivningar kan resultera i att de under- eller överskattar nedskrivningsbehovet 

eller helt undviker nedskrivning av goodwill (AbuGhazaleh, Al-Hares och Roberts, 2011). 

Besluten om goodwillnedskrivningar liknar besluten om nedskrivningar av andra tillgångar. 

Dock är karaktären av goodwill i sig mer förknippad med att öka företagsledningens 

handlingsutrymme. (Hamberg och Beisland, 2014) 

  

Att goodwillnedskrivningar utnyttjas opportunistiskt samt utsätts för resultatmanipulering är 

något som forskare i vid utsträckning funnit stöd för. Enligt Hamberg och Beisland (2014) 

kan den minskade värderelevansen till följd av IFRS 3 / IAS 36 vara en indikation på att 

nedskrivning av goodwill utnyttjas opportunistiskt i svenska företag. Broberg et al (2011) 

finner även liknande resultat då de menar att företagsledningen i svenska företag utnyttjar 

nedskrivning av goodwill för att påverka resultatet. AbuGhazaleh, Al-Hares och Roberts 

(2011) finner i sin studie att IFRS 3 ökade utrymmet för resultatmanipulering och att 

företagsledningen utnyttjar detta utrymme vid rapporteringen av goodwillnedskrivningar. I en 

studie av Ramanna och Watts (2012) visar resultatet att företagsledningen under SFAS 142, 

den amerikanska motsvarigheten till IFRS 3, undviker nedskrivning av goodwill ifall de har 

agentbaserade motiv. Dessa motiv innebär exempelvis företagsledningens intresse att öka sin 

kompensation eller att skydda sitt rykte från implikationerna av goodwillnedskrivning. Enligt 

Li och Sloan (2017) utnyttjar företagsledningen subjektiviteten i värderingen av goodwill för 

att skjuta upp nedskrivningar och därmed tillfälligt kunna visa ett högre resultat. Om ett 
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nedskrivningsbeslut skjuts upp leder det till att redovisningen inte blir tidsenlig och att den 

därmed inte avspeglar goodwillpostens verkliga värde på ett korrekt sätt.  

 

2.6 Handlingsutrymme                                                                
Begreppet handlingsutrymme definieras av Hambrick och Finkelstein (1987) som 

företagsledningens medvetenhet om dess olika handlingsalternativ vilka även accepteras av 

externa intressenter. Enligt Hambrick (2007) förekommer handlingsutrymme när det finns en 

avsaknad av begränsning av företagsledningen och när det finns flera möjliga alternativ att 

välja bland. De nya redovisningsreglerna som trädde i kraft i och med IFRS 3 och IAS 36 

ledde till ett ökat handlingsutrymme för företagsledningen. Detta i och med att de linjära 

avskrivningarna samt de frivilliga nedskrivningarna ersattes med en metod som öppnar upp 

för subjektiva bedömningar och därmed möjligheten att kunna välja mellan olika 

handlingsalternativ. 

 

Det finns två olika riktningar i forskningen kring handlingsutrymmet. Den ena riktningen ser 

handlingsutrymmet ur ett neutralt perspektiv där både för- och nackdelar med utrymmet lyfts 

fram. Företagsledningen ses i detta fall som den huvudsakliga beslutsfattaren vars beslut är 

avgörande för företagets framtida lönsamhet. (Hambrick och Mason, 1984) Om 

företagsledningen innehar ett stort handlingsutrymme innebär detta möjligheter att vidta 

åtgärder som gynnar företaget, samtidigt som ett stort handlingsutrymme av 

företagsledningen även kan komma att utnyttjas opportunistiskt (Hambrick och Finkelstein, 

1987). Den andra riktningen grundar sig på agentteorin vilken fokuserar på konflikten mellan 

företagsledningen och aktieägarna. Denna teori ser handlingsutrymmet som en gråzon där 

företagsledningen kan agera opportunistiskt och maximera sin egennytta. (Jensen och 

Meckling, 1976)  

 

2.7 Hypotesformulering 
Implementeringen av IFRS 3 och IAS 36 bidrog till ett ökat handlingsutrymme då 

nedskrivning av goodwill kräver subjektiva bedömningar från företagsledningen. Detta kan i 

enlighet med agentteorin samt positiv redovisningsteori leda till att goodwillnedskrivningar 

utnyttjas opportunistiskt och utsätts för resultatmanipulering. Utifrån denna bakgrund antas 

goodwillnedskrivningar efter IFRS 3 och IAS 36, inte återspegla det verkliga underliggande 
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värdet lika effektivt som goodwillavskrivningar tillsammans med goodwillnedskrivningar 

gjorde före implementeringen, varpå följande hypotes utformas: 

 

H1: Nedskrivningar av goodwill har en lägre värderelevans än vad av- och nedskrivningar av 

goodwill hade före implementeringen av IFRS 3 och IAS 36 

 

Det handlingsutrymme som goodwillnedskrivningar medför kan av företagsledningen komma 

att utnyttjas opportunistiskt då de får större möjlighet att, i enlighet med agentteorin samt 

positiv redovisningsteori, maximera sin egennytta framför företagets nytta. I vilken 

utsträckning nedskrivningar utnyttjas opportunistiskt kan skilja sig mellan olika företag. 

Företag med ett stort handlingsutrymme har större möjlighet att utnyttja 

goodwillnedskrivningar opportunistiskt i jämförelse med företag med ett mindre. Om 

handlingsutrymmets storlek har någon påverkan på värderelevansen i goodwillnedskrivningar 

borde detta visa sig i form av skillnader mellan företag med stort respektive litet 

handlingsutrymme. Utifrån denna bakgrund utformas följande hypotes: 

  

H2: Goodwillnedskrivningars värderelevans är efter implementeringen av IFRS 3 och IAS 36 

lägre i företag med ett stort handlingsutrymme jämfört med i företag med ett litet 

handlingsutrymme 

 

3. Metod 
I detta avsnitt presenteras först studiens urval och datainsamling. Detta följs av en 

presentation av metodval, studiens värderingsmodell samt operationalisering av hypoteserna. 

Sist diskuteras hanteringen av nedskrivningsobservationer med värdet noll, övriga 

kontrollvariabler, heteroskedasticitet och deflator, multikollinearitet samt avslutningsvis 

hanteringen av extremvärden. 

 

3.1 Urval 
Studiens urval baseras på de 302 företag som är listade på Nasdaq OMX Stockholm år 2000. 

Valet att använda företag som är börsnoterade beror på att de genomgått revision vilket 

innebär att deras finansiella rapporter har granskats av revisorer samt att börsnoterade 

företags rapporter är publika, vilket underlättar datainsamlingen. Företag från de olika 
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storlekssegmenten Small Cap, Mid Cap och Large Cap inkluderas för att åstadkomma en 

representativ bild av den svenska aktiemarknaden.  

 

De företag som ingår i studien har varit noterade på Nasdaq OMX Stockholm under de 

aktuella tidsperioderna, det vill säga år 2000–2003 samt 2005–2009. I tabell 1 nedan visas 

studiens bortfall och urval vilka presenteras i fallande ordning. Det första bortfallet utgörs av 

företag som inte uppfyller detta krav och uppgår till 148 företag. Det andra bortfallet består 

av 63 företag vilka saknar omsättningsdata under perioden 1996–2009. Bortfallet beror på att 

denna data behövs vid operationalisering av studiens andra hypotes. Finansiella branscher 

vilka inkluderar banker, fastighetsbolag och investmentbolag uppgår till 17 företag vilka 

exkluderas då dess redovisning skiljer sig betydligt från andra branscher. Kreditinstitut och 

värdepappersbolag följer exempelvis Lag (1995:1559) om årsredovisning i kreditinstitut och 

värdepappersbolag. Fastighetsbolag och investmentbolag exkluderas på grund av problematik 

med värderingen. Värdeförändringar för fastigheter är nämligen ofta inkluderade i 

marknadspriset för fastighetsföretag vilket i regressionen är svårt att ta hänsyn till, samt att 

investmentbolag inte har någon operativ verksamhet. Utöver detta exkluderas de 14 företag 

som inte något av åren har redovisad goodwill i sin årsredovisning då de därmed saknar data 

som är relevant för denna studie.  Företag med brutet räkenskapsår uppgår till fem stycken 

och exkluderas från studien då de inte tillämpar IFRS under perioden 2004–2005. Slutligen 

exkluderas de tre företag som har annan redovisningsvaluta än svenska kronor på grund av 

svårigheter med att fastställa redovisningsvariablernas värde. 

 

Tabell 1. Sammanfattning av bortfall och slutgiltigt urval 

Kriterium 
Antal 

företag 
Observationer 

(n) Motivering 
Ursprungligt urval 302 2718 Börsnoterade år 2000 
Noterade 2000–2003 
samt 2005–2009 (-)148 (-)1332 

Ej noterade under tidsperioderna 2000–
2003 samt 2005–2009 

Omsättningsdata från år 
1996 (-)63 (-)567 

Företag som saknar omsättningsdata som 
sträcker sig bakåt i tiden till år 1996 

Finansiella branscher (-)17 (-)153 
Redovisningen skiljer sig markant från 
andra branscher 

Ej redovisad goodwill (-)14 (-)126 Inte är relevanta för studien 
Brutet räkenskapsår (-)5 (-)46 Tillämpar ej IFRS under 2004/2005 

Annan valuta (-)3 (-)27 
Svårigheter med att fastställa 
variablernas värde 

Slutgiltigt urval 52 468   
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Totalt har 250 företag uteslutits i och med avsaknad av relevant data. I det slutgiltiga urvalet 

återstår 52 företag och består därmed av 468 observationer vilka delas in i en tidsperiod före 

implementeringen av IFRS 3 och IAS 36 och i en tidsperiod efter. Den första tidsperioden, 

2000–2003, består av 208 observationer och den andra tidsperioden år, 2005–2009, och 

består av 260 observationer. 

 

En mätperiod på fyra respektive fem år tillämpas för att kunna fånga upp effekten av 

implementeringen samt uppnå ett tillfredsställande antal observationer. År 2004 exkluderas 

då det vid insamlandet av av- och nedskrivningsdata upptäcktes att en övervägande del av 

företagen förberedde sig inför den nya implementeringen under detta år. Förberedelserna 

innebar stora goodwillavskrivningar hos företagen år 2004 samt att avskrivningen återfördes i 

resultaträkningen nästkommande år. Under de övriga undersökta åren uppmärksammades 

inget liknande beteende hos företagen. 

 

3.2 Datainsamling 
Insamling av data sker med hjälp av databasen Thomson Reuters Eikon samt manuellt för de 

variabler databasen antingen saknar värden eller visar felaktiga värden. För att säkerställa att 

informationen i Thomson Reuters Eikon är representativ och trovärdig genomfördes ett 

femtiotal stickprov i företagens årsredovisningar. Detta för att se om information i 

årsredovisningarna överensstämde med informationen i databasen. Från databasen samlas 

data in för det bokförda värdet på eget kapital, årets resultat samt omsättningen. Detta då 

värdena stämmer överens med informationen i företagens finansiella rapporter och därmed 

uppfyller kraven om representativitet och trovärdighet. Då majoriteten av de noterade 

företagen på Nasdaq OMX Stockholm inte har detaljerad informationen om goodwill i 

publika databaser hämtas data om goodwillnedskrivning och goodwillavskrivning manuellt 

från samtliga företags årsredovisningar. Även aktiepriset samt antal utestående aktier samlas 

in manuellt med anledning av att värdena i Thomson Reuters Eikon vid stickproven inte 

överensstämmer med siffrorna i företagens kvartalsrapporter eller Nasdaq OMX Stockholm. 

 

Data från årsredovisningar samt kvartalsrapporter för 52 företag har samlats in för hand för 

respektive år och utgör en stor del av studiens data. Det finns dock en risk för fel vid manuell 

insamling av data. Exempelvis kan fel ha uppstått under avläsningen av data från företagens 

finansiella rapporter, eller när datan behandlats i Excel eller i statistikprogrammet SPSS. För 
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att i största möjliga mån minimera risken för fel har den insamlade datan i efterhand jämförts 

med siffrorna i årsredovisningarna för att säkerställa att informationen avlästs korrekt.  

 

3.3 Metodval 
Forskning kring redovisningens värderelevans har fokuserat på att jämföra sambandet mellan 

företagsledningens och marknadens värdering av redovisningsposter. Det finns två olika 

forskningsmetoder som används vid undersökning av redovisningens värderelevans. Den 

första metoden går ut på att mäta den kortsiktiga marknadsreaktionen till följd av av- eller 

nedskrivning av goodwill. Vid den andra metoden, associationsmetoden, används 

regressionsmodeller för att studera sambandet mellan av- eller nedskrivning av goodwill samt 

marknadsvärdet på eget kapital eller aktiepriset. Den senare metoden kan förklara huruvida 

investerare inkluderar nedskrivningen eller avskrivningen av goodwill vid värderingen av 

marknadsvärdet på eget kapital under en längre tidsperiod. (AbuGhazaleh, Al-Hares och 

Haddad, 2012) Associationsmetoden är därmed lämplig då denna studie undersöker 

värderelevansen under en längre tidsperiod. 

 

3.3.1 Värderingsmodell 
För att undersöka om det skett någon förändring i värderelevansen till följd av 

implementeringen av IFRS 3 och IAS 36 samt om värderelevansen i nedskrivningar skiljer 

sig mellan företag med stort respektive litet handlingsutrymme används en kvantitativ 

modell. Den regressionsmodell som studien utgår från är Hellströms (2009) vidareutveckling 

av Ohlsons (1995) modell. Ohlsons (1995) modell mäter sambandet mellan ett företags 

redovisningsinformation och marknadsvärdet på eget kapital och är den mest använda 

regressionsmodellen när det kommer till att mäta värderelevans. Modellens främsta 

egenskaper är dess koppling mellan värderings- och redovisningssiffror samt att den är 

anpassningsbar vilket gör det enkelt att addera extra variabler till regressionen. (Lo och Lys, 

2000) Modellens anpassningsbarhet möjliggör för tillägget av av- och nedskrivningsvariabeln 

för första perioden, samt tillägget av nedskrivningsvariabeln för den andra perioden.  

 

Enligt Ohlsons (1995) modell representerar marknadsvärdet på eget kapital ett 

sammanfattande mått på den information som är relevant för investerare. Det bokförda värdet 

på eget kapital och årets resultat representerar ett sammanfattande mått på informationen som 
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reflekteras genom de redovisade siffrorna i finansiella rapporter. (Barth och Clinch, 1996). 

Nedan följer Hellströms (2009) utveckling av Ohlsons (1995) modell: 
 

!"#$% = '( + '*+"#$% + ',-.$% + /$% 

där: 
!"#$% = Marknadsvärdet på eget kapital år t 
+"#$%= Det bokförda värdet på eget kapital år t 
-.$%= Årets resultat år t 
/$%	= Fel-termen 

 

Marknadsvärdet på eget kapital, !"#$%, uttrycks som en funktion av det bokförda värdet på 

eget kapital, +"#$%, och årets resultat, -.$%. Dessa variabler ger investerare information om 

förväntade framtida kassaflöden vilket påverkar marknadsvärdet (Ohlson, 1995).  

 

3.3.2 Operationalisering av hypotes 1 

Ohlson (1995) menar att goodwill kan beskrivas som skillnaden mellan marknadsvärdet på 

eget kapital och det bokförda värdet på eget kapital. Minskar goodwill i värde, antingen 

genom en avskrivning eller nedskrivning, borde detta återspeglas i företagets marknadsvärde. 

För att testa studiens första hypotes har Ohlsons modell justerats då hypotesen kräver en 

jämförelse mellan värderelevansen i goodwillredovisningen före och efter IFRS 3 och IAS 

36. Följaktligen utformas två regressionsmodeller. 

 

Före IFRS 3 och IAS 36 kunde goodwill enligt svenska redovisningsregler reduceras på två 

olika sätt, antingen genom nedskrivning eller genom avskrivning. För att anpassa 

värderingsmodellen görs en utveckling av Ohlsons modell (1995) och Hellströms (2009) 

prisregressionsmodell genom tillägg av avskrivning och nedskrivning. Om dessa delas upp i 

två variabler i den första regressionen kan detta dock öka förklaringsgraden och därmed ge ett 

resultat som inte är jämförbart med studiens andra regression där enbart nedskrivning är 

tillåtet. Till följd av detta sammanförs avskrivning och nedskrivning till en variabel i 

regressionen före implementeringen. I likhet med Hamberg och Beisland (2014) korrigeras 

årets resultat genom exkludering av goodwillavskrivning och goodwillnedskrivning för att 

isolera dess effekt. 
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!"#$%123å5 = '( + '*+"#$% + ',-.$%678 + +29!:;< + .!=$% + >$% + /$%	 

där: 
!"#$%123å5	= Marknadsvärdet på eget kapital år t+3mån 

+"#$%	= Det bokförda värdet på eget kapital år t 

-.$%678= Årets resultat exklusive goodwillavskrivning och goodwillnedskrivning år t 

9!:;< + .!=$% = Goodwillavskrivningen samt goodwillnedskrivningen för år t 

>$%= Årsspecifika faktorer 

/$% = Fel-termen 

 

!"#$%123å5	representerar marknadsvärdet vilket beräknas genom att multiplicera antalet 

utestående aktier med aktiekursen. Komponenterna av !"# hämtas i enlighet med Jennings, 

LeClere och Thompson (2001) från sista dagen på första kvartalet för samtliga år för att 

marknaden ska hinna inkorporera den nya informationen i marknadsvärdet. Företagen i 

studien visade sig ofta ha fler än ett aktieslag, men då de flesta företag inte delar upp 

aktieslagen i A- och B aktier i sina kvartalsrapporter är det inte möjligt att multiplicera 

respektive aktieslag med tillhörande aktiekurs. Då majoriteten av företagen med två aktieslag 

hade flest B-aktier valdes den aktiekursen vid beräkning av marknadsvärdet. -.$%678	är årets 

resultat exklusive av- och nedskrivning av goodwill vid tidpunkten t, 9!:;< + .!=$% 
representerar av- och nedskrivning av goodwill vid tidpunkten t och '1, '2 och '3 

representerar betakoefficienter. Är '1 större än '2 ges bokfört värde av eget kapital en större 

förklaringsgrad, det vill säga vikt, än årets resultat vid prissättning av marknadsvärdet och 

tvärtom (Hellström, 2009). 

 

Efter IFRS 3 och IAS 36 kan goodwill endast reduceras genom nedskrivning vilket kräver en 

ny anpassning av modellen. Denna anpassning sker genom att endast inkludera variabeln 

nedskrivning, .!=, vilket ger följande regression: 

 

!"#$%123å5 = 'A + '*+"#$% + ',-.$%678 + '2.!=$% + >$% 	+ 	/$% 

där: 
!"#$%123å5= Marknadsvärdet på eget kapital i företaget år t+3mån 

+"#$%= Det bokförda värdet på eget kapital år t 

-.$%678= Årets resultat exklusive goodwillnedskrivning 

.!=$% = Goodwillnedskrivning år t 

>$%= Årsspecifika faktorer 

/$%= Fel-termen 
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Genom dessa två regressioner bör eventuella samband i respektive regression kunna 

identifieras. Är redovisningsinformationen användbar för investerare kommer det att finnas 

ett starkt samband mellan marknadsvärdet och redovisningsinformationen. Ett starkt samband 

visar sig i form av en hög förklaringsgrad i regressionerna samt om variablernas koefficienter 

är signifikanta (Hellström, 2009). Förklaringsgraden förklarar hur väl regressionen förutspår 

den beroende variabeln, det vill säga marknadsvärdet på eget kapital (Saunders, Lewis och 

Thornhill, 2016). I enlighet med hypotes ett förväntas förklaringsgraden i den andra 

regressionen vara lägre än i den första regressionen, vilket är likställt med att värderelevansen 

är lägre efter implementeringen av IFRS 3 och IAS 36 än före.  

 

3.3.3 Operationalisering av hypotes 2 
För att undersöka om värderelevansen i goodwillnedskrivningarna påverkas av 

handlingsutrymmets storlek måste företagens handlingsutrymme identifieras. Enligt 

Lilienfeld-Toal och Ruenzi (2013) kan detta ske med hjälp av den tidigare 

omsättningstillväxten i företaget vilket de använder i sin studie för att dela upp företagen i 

stort respektive litet handlingsutrymme. En hög omsättningstillväxt genererar resurser för 

företagsledningen att kunna investera i projekt vilket leder till ett större handlingsutrymme, 

medan en låg omsättningstillväxt inte genererar samma mängd resurser (Lilienfeld-Toal och 

Ruenzi, 2013). 

 

För att identifiera vilka företag som tillhör klassen stort respektive litet handlingsutrymme 

använder denna studie omsättningstillväxt i likhet med Lilienfeld-Toal och Ruenzi (2013). En 

omsättningstillväxt på tio år väljs för att säkerställa att företagens omsättningstillväxt fångas 

upp i regressionen. För att dela in företagen i respektive klass används medianen som 

brytpunkt. De företag med en omsättningstillväxt över medianen tilldelas klassen stort 

handlingsutrymme och de företag med en omsättningstillväxt under medianen tilldelas 

klassen litet handlingsutrymme. Därefter genomförs två regressioner, en för företag med ett 

stort handlingsutrymme och en för företag med ett litet handlingsutrymme. Detta görs för att 

kunna undersöka om värderelevansen skiljer sig mellan grupperna och om 

handlingsutrymmets storlek därmed har någon påverkan på värderelevansen i 

goodwillnedskrivningar. 
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3.3.4 Hantering av nedskrivningsobservationer med värdet noll 
Då få företag under perioden efter implementeringen skrev ned goodwill resulterar detta i ett 

stort antal nedskrivningsobservationer med värdet noll. Dessa observationer kan i studien 

antingen inkluderas eller exkluderas. Denna studie skulle utan nedskrivningsobservationer 

med ett värde på noll endast uppnå 33 respektive 18 observationer i respektive grupp efter 

uppdelning i stort och litet handlingsutrymme. Då nollvärden tillför relevant information till 

regressionsresultaten inkluderas dessa nedskrivningsobservationer i likhet med AbuGhazaleh, 

Al-Hares och Haddads (2012) samt Laghi, Mattei och Marcantonios (2013) i denna studie. 

 

3.3.5 Heteroskedasticitet och deflator 

Enligt Lo och Lys (2000) kan heteroskedasticitet uppstå när de undersökta företagen är av 

varierande storlek vilket kan skada reliabiliteten av den statistiska modellen. 

Heteroskedasticitet innebär att spridningen är ojämn om fel-termen ɛ inte har samma varians 

för samtliga observationer vilket kan leda till ett felaktigt resultat av regressionsanalysen 

(Rana, Midi och Imon, 2008). Heteroskedasticitet kan av den anledningen påverka denna 

studies utfall då samtliga storlekssegment på Nasdaq OMX Stockholm inkluderas. 

 

För att minska de problem som är associerade med heteroskedasticitet kan en deflator 

användas (Lo och Lys, 2000). Enligt Easton och Sommers (2003) är marknadsvärdet en 

deflator som är lämplig vid prisregressioner då det minskar storleksskillnader mellan företag. 

Då syftet med studien är att undersöka redovisningens värderelevansen i olika företag är det 

fördelaktigt att använda en deflator som är kopplad till marknadens värdering av dem. I 

studien deflateras därav samtliga variabler med det föregående årets marknadsvärde tre 

månader in på räkenskapsåret. 

 

3.3.6 Multikollinearitet 
Multikollinearitet uppstår ifall två oberoende variabler korrelerar med varandra. Förekommer 

en hög korrelation mellan studiens oberoende variabler kommer deras specifika påverkan på 

den beroende variabeln försämras. Med anledning av detta är det viktigt att undersöka styrkan 

på sambanden vid val av variabler. Ett sätt att identifiera huruvida multikollinearitet 

förekommer är att beräkna Variance Inflation Factor, VIF-värdet. VIF-värdet ska vara så lågt 

som möjligt och kan som lägst anta värdet ett. Om VIF överstiger värdet tio är detta enligt 
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Kutner, Nachtsheim och Neter (2003) en indikation på att modellen innehåller stark 

multikollinearitet vilken stör skattningen på regressionskoefficienterna.  

 

3.3.7 Hantering av extremvärden 
Vid nyttjandet av prisregressioner kan extremvärden påverka modellen negativt då de har 

förmågan att kunna driva regressionskoefficienter i en missvisande riktning och därmed 

förvränga den statistiska signifikansen. Problemet är även som mest framträdande när urvalet 

är litet. (Wooldridge, 2014). Då studien består av ett mindre urval är det viktigt att dessa 

extremvärden hanteras och för att göra detta finns flera olika metoder. De vanligaste 

metoderna innebär att antingen exkludera den översta och nedersta percentilen hos respektive 

variabel, att logaritmera variabler eller att använda winsorisering. Fördelarna med de två 

förstnämnda är dess enkla tillämpning, dock riskeras hela eller delar av variablernas effekt att 

utelämnas vilket kan skada studiens analys. Winsorisering är en metod som går ut på att ge 

extremvärden utanför en viss percentil det värde som befinner sig närmast innanför den valda 

percentilen (Sailkind, 2010). Genom denna metod behöver inte data exkluderas från urvalet 

vilket passar denna studie väl då urvalet redan till en början är litet. 

 

4. Resultat och analys 
I detta avsnitt presenteras först studiens deskriptiva statistik vilken följs av utfallen av 

studiens regressioner. Regressionerna presenteras både med och utan årsdummies för att 

kontrollera ifall årsspecifika faktorer påverkar resultatet. I samband med presentationen av 

resultatet förs även en löpande analys och diskussion. 

 

4.1 Deskriptiv statistik  
I de två stapeldiagrammen nedan åskådliggörs skillnaderna mellan reduceringen av goodwill 

före och efter implementeringen av IFRS 3 och IAS 36. Reducering av goodwill används i 

denna studie som ett samlingsbegrepp för när goodwill reduceras i form av av- och 

nedskrivning samt nedskrivning. 
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Figur 1. Stapeldiagram över reduceringen av goodwill före och efter IFRS 3 och IAS 36 

 
 

I det vänstra stapeldiagrammet visas de 200 observationerna för variabeln av- och 

nedskrivning före implementeringen, det vill säga år 2000–2003. I den vänstra stapeln i detta 

diagram visas de 197 observationer där av- och nedskrivning har skett och därmed har ett 

värde över noll. I den högra stapeln visas de tre observationer där av- och nedskrivning har 

värdet noll och reducering av goodwill därmed ej skett. I det högra stapeldiagrammet visas de 

250 observationerna för nedskrivningar efter implementeringen, det vill säga år 2005–2009. I 

den vänstra stapeln i detta diagram visas de 51 observationer där nedskrivningar har skett och 

därmed har ett värde över noll. I den högra stapeln visas de 199 observationer där 

nedskrivning har ett värde på noll och reducering av goodwill därmed ej skett. 

Stapeldiagrammen visar att betydligt färre företag reducerar goodwill efter implementeringen 

av de nya redovisningsreglerna. Detta kan vara en indikation på att företag skjuter upp 

nedskrivningarna för att tillfälligt visa på ett högre resultat vilket är i linje med tidigare 

resultat av Li och Sloan (2017). 

 

I tabellerna nedan redogörs för studiens deskriptiva statistik. Tabell 2 innehåller den 

deskriptiva statistiken för år 2000–2003, det vill säga för perioden före IFRS 3 och IAS 36. 

Tabell 3 innehåller den deskriptiva statistiken för år 2005–2009, det vill säga för perioden 

efter IFRS 3 och IAS 36. Tabellernas värden presenteras odeflaterade och inklusive 

extremvärden i tusentals kronor. 
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Tabell 2. Deskriptiv statistik för år 2000–2003  

Variabler Antal obs. Medelvärde Median Std. Min. Max. 
MVE 208 53334643 1330524 424862647 10507 5374790000 
BVE 208 8420918 1406500 16788097 37743 91686000 
NIexG 208 686907 131671 2942423 -20141000 21779000 
AMORTIMP 200 223163 32000 589395 0 6950000 

 

Tabell 3. Deskriptiv statistik för år 2005–2009 

Variabler Antal obs. Medelvärde Median Std. Min. Max. 
MVE 260 40210624 3165390 222307718 52656 2348460000 
BVE 260 10783791 1425650 22438481 30000 140823000 
NIexG 260 1516180 214427 3630206 -14718000 26251000 
IMP 250 47612 0 312442 0 3300000 

 

Från den deskriptiva statistiken i tabell 2 ovan kan utläsas att periodens urval består av 208 

observationer. Av dessa saknar åtta observationer data om av- och nedskrivning av goodwill 

vilket medför att 200 observationer för denna variabel återstår. I tabell 3 ovan kan utläsas att 

periodens urval består av 260 observationer. Av dessa saknar tio observationer data om 

nedskrivning av goodwill vilket medför att 250 observationer för denna variabel återstår.  

Antalet observationer som regressionerna därmed baseras på är 200 före implementeringen 

samt 250 efter. Ingen av de övriga variablerna saknar data i någon av de två perioderna. I 

tabell 2 kan utläsas att medelvärdet för av- och nedskrivningar är 223 163 tkr, medan det i 

tabell 3 kan utläsas att medelvärdet för nedskrivningar är 47 612 tkr, vilket innebär en 

betydlig skillnad i reduceringen av goodwill mellan de två perioderna. I perioden efter IFRS 

3 och IAS 36 förekommer dock endast 51 nedskrivningsobservationer med ett värde över 

noll, vilket figur 1 tidigare har presenterat. Detta gör att en jämförelse mellan de två 

periodernas medelvärden ger en missvisande bild av storleken på reduceringen av goodwill. 

En jämförelse mellan medianen av reduceringen av goodwill visar att även medianen skiljer 

sig betydligt mellan de två perioderna. Medianen i den första perioden visar ett värde på 32 

000 tkr medan medianen i den andra perioden visar ett värde på noll. Denna skillnad beror på 

att få företag efter implementeringen skrev ned goodwill vilket tidigare har presenterats i 

figur 1. 

 

För samtliga variabler skiljer sig medelvärdet från medianen vilket innebär att ingen av dessa 

är normalfördelade. För att öka graden av normalfördelning hos variablerna tillämpas en 

winsorisering på 90 procent för variablerna marknadsvärdet på eget kapital, bokfört värde på 
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eget kapital, årets resultat samt ned- och avskrivning vilket därmed berör datan i den 5:e 

percentilen samt i den 95:e percentilen hos respektive variabel. De värden som ligger utanför 

percentilen ersätts med värdet närmast innanför percentilen. Att gränsen dras vid 90 procent 

beror på att det vid granskning av datan upptäcktes att dessa variabler innehöll ett stort antal 

extremvärden vilka kan driva resultatet i en missvisande riktning och därmed riskera att 

skada studiens analys. För variabeln nedskrivning används en winsorisering på 95 procent 

och berör därmed datan i den 2,5:e percentilen samt i den 97,5:e percentilen. Att gränsen dras 

vid 95 procent för denna variabel beror på att få företag skrev ned goodwill efter 

implementeringen av IFRS 3 och IAS 36 vilket medför att förekomsten av extremvärden är 

lägre. Efter winsoriseringen deflateras samtliga variabler med marknadsvärdet på eget kapital 

år t-1 för att ta hänsyn till att företagen är av olika storlek och därmed minska dessa 

storleksskillnader. 

 

4.2 Samband mellan marknadsvärdet och redovisningsvariablerna 

I tabellerna i avsnitt 4.2.1 presenteras resultatet från de regressioner vilka syftar till att 

förklara eventuella skillnader mellan perioden före och perioden efter implementeringen av 

IFRS 3 och IAS 36. I avsnitt 4.2.2 visas resultatet från de regressioner vilka syftar till att 

undersöka handlingsutrymmets påverkan på värderelevansen. Samtliga regressioner 

presenteras både med och utan årsdummies för att kontrollera ifall årsspecifika faktorer 

påverkar resultatet. Regressionernas förklaringsgrad kan anta värden mellan noll och ett och 

anger hur stor andel av variationen i den beroende variabeln som kan förklaras av de 

oberoende variablerna. I tabellerna redogörs även för F-värdet vilket jämför variationen inom 

de oberoende variablerna med variationen mellan dem. Utöver detta redogörs för antal 

observationer och modellens signifikans samt att storleken på den ostandardiserade 

betakoefficienten, standardfel, signifikans och VIF-värde för samtliga variabler presenteras. 

 

4.2.1 Hypotes 1 

Studiens första hypotes syftar till att besvara huruvida nedskrivningar av goodwill har en 

lägre värderelevans än vad av- och nedskrivningar av goodwill hade före implementeringen 

av IFRS 3 och IAS 36. Resultatet från regressionerna redovisas nedan. 
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Tabell 4. Regressioner före implementeringen år 2000–2003 

 

2000–2003 
Utan årsdummies N F-värde Förklaringsgrad Sig. 
  200  5,794 ,081 ,001 

Variabler Beta Std. Fel Sig. VIF 
Konstant 1,016 ,053 ,000   
BVE -,004 ,025 ,878 2,392 
NIexG ,328 ,122 ,008 3,769 
AMORTIMP -,241 ,304 ,428 2,397 
 

2000–2003         

Med årsdummies N F-värde Förklaringsgrad Sig. 
  200  19,640 ,379 ,000 

Variabler Beta Std. Fel Sig. VIF 
Konstant 1,156 ,069 ,000   
BVE -,005 ,021 ,822 2,395 
NIexG ,165 ,105 ,118 4,063 
AMORTIMP ,059 ,262 ,823 2,586 
Dummy_2000 ,323 ,090 ,000 1,634 
Dummy_2001 -,269 ,086 ,002 1,505 
Dummy_2003 -,468 ,085 ,000 1,517 
BVE = Bokfört värde på eget kapital, NIexG = Årets resultat exklusive av- och nedskrivning av goodwill, 

AMORTIMP = Avskrivning och nedskrivning, Dummy=Årsdummy 

 

I tabellen ovan visas resultatet från perioden före implementeringen av IFRS 3 och IAS 36, 

det vill säga år 2000–2003. I den övre regressionen i tabellen visas resultatet exklusive 

årsdummies och i den undre regressionen visas resultatet inklusive årsdummies. 

 

Regressionen där årsdummies inte är inkluderade är med ett p-värde på 0,001 signifikant och 

har en förklaringsgrad på 0,081 vilket innebär att 8,1 procent av variationen i marknadsvärdet 

på eget kapital kan förklaras av de oberoende variablerna i regressionen. Årets resultat 

exklusive av- och nedskrivning av goodwill visar på ett positivt samband med 

marknadsvärdet på eget kapital, vilket med en p-värde på 0,008 är signifikant på 1%-nivån. 

Med en koefficient på 0,328 kan värdet tolkas som att investerare värderar upp företaget när 

årets resultat i företaget ökar. Sambandet går i linje med förväntningen om att investerares 

värdering av ett företag borde öka om företagets resultat ökar. Koefficienterna för bokfört 
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värde på eget kapital samt av- och nedskrivning uppnår inte någon signifikans. Detta kan 

bero på ett lågt antal observationer eller att de undersökta variablerna under perioden 2000–

2003 inte korrelerar väl med marknadsvärdet. 

 

För att kontrollera för årsspecifika faktorer genomförs regressionen även med årsdummies. 

Regressionen där årsdummies är inkluderade är med ett p-värde på 0,000 signifikant och har 

en förklaringsgrad på 0,379 vilket innebär att 37,9 procent av variationen i marknadsvärdet 

på eget kapital kan förklaras av de oberoende variablerna i regressionen. Till skillnad från 

regressionen utan årsdummies uppnår inte någon av koefficienterna för de undersökta 

variablerna någon signifikans. Detta tyder i det här fallet på att årsspecifika faktorer påverkar 

resultatet. Då av- och nedskrivningar av goodwill inte uppnår någon signifikans varken 

inklusive eller exklusive årsdummies går det därmed att fastslå att denna reducering inte var 

värderelevant under perioden 2000–2003. 

 

I enlighet med studiens metodavsnitt 3.3.7 bör VIF-värdet inte överstiga värdet tio. Det 

högsta VIF-värdet i regressionen exklusive årsdummies uppgår till 3,769 och det högsta VIF-

värdet i regressionen inklusive årsdummies uppgår till 4,063. Detta innebär att 

multikollinearitet ligger på en acceptabel nivå i båda regressionerna. 
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Tabell 5.  Regressioner efter implementeringen år 2005–2009 

 
2005–2009 
Utan årsdummies N Förklaringsgrad F-värde Sig. 

 250 ,247 26,912 ,000 

Variabler Beta Std. Fel Sig. VIF 
Konstant ,950 ,067 ,000   
BVE ,056 ,075 ,452 3,518 
NIexG 1,319 ,318 ,000 3,486 
IMP 3,965 5,298 ,455 1,048 
		 		 		 		 		
2005–2009         
Med årsdummies  N Förklaringsgrad F-värde Sig. 
   250 ,413 24,285 ,000 
          
 Variabler Beta Std. Fel Sig. VIF 
Konstant ,865 ,118 ,000   
BVE ,110 ,068 ,105 3,668 
NIexG ,865 ,291 ,003 3,668 
IMP 1,315 4,739 ,782 1,057 
Dummy_2006 ,514 ,129 ,000 1,635 
Dummy_2007 ,451 ,133 ,001 1,775 
Dummy_2008 ,024 ,137 ,860 1,843 
Dummy_2009 -,428 ,138 ,002 1,846 
BVE = Bokfört värde på eget kapital, NIexG = Årets resultat exklusive nedskrivning av goodwill, IMP = 

Nedskrivning, Dummy=Årsdummy 

 

I tabellen ovan visas resultatet från perioden efter implementeringen av IFRS 3 och IAS 36, 

det vill säga år 2005–2009. I den övre regressionen i tabellen visas resultatet exklusive 

årsdummies och i den undre regressionen visas resultatet inklusive årsdummies. 

 

Regressionen där årsdummies inte är inkluderade är med ett p-värde på 0,000 signifikant och 

har en förklaringsgrad på 0,247 vilket innebär att 24,7 procent av variationen i 

marknadsvärdet på eget kapital kan förklaras av de oberoende variablerna i regressionen. 

Årets resultat exklusive nedskrivning av goodwill visar på ett positivt samband med 

marknadsvärdet på eget kapital, vilket med ett p-värde på 0,000 är signifikant på 1%-nivån. 

Med en koefficient på 1,319 kan värdet tolkas som att investerare värderar upp företaget när 

årets resultat i företaget ökar. Sambandet går i linje med förväntningen om att investerares 

värdering av ett företag borde öka om företagets resultat ökar. Koefficienterna för bokfört 

värde på eget kapital samt av- och nedskrivning uppnår inte någon signifikans. Detta kan 
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bero på ett lågt antal observationer eller att de undersökta variablerna under perioden 2005–

2009 inte korrelerar väl med marknadsvärdet. 

 

För att kontrollera för årsspecifika faktorer genomförs regressionen även med årsdummies. 

Regressionen där årsdummies är inkluderade är med ett p-värde på 0,000 signifikant och har 

en förklaringsgrad på 0,413 vilket innebär att 41,3 procent av variationen i marknadsvärdet 

på eget kapital kan förklaras av de oberoende variablerna i regressionen. Årets resultat 

exklusive nedskrivning av goodwill visar i likhet med regressionen utan årsdummies på ett 

positivt samband med marknadsvärdet på eget kapital. Variabeln har en koefficient på 0,865 

vilket med ett p-värde på 0,003 är signifikant på 1%-nivån. Koefficienterna för bokfört värde 

på eget kapital samt nedskrivning uppnår inte någon signifikans. Det går därmed att fastslå att 

goodwillnedskrivningar inte är värderelevanta under perioden 2005–2009, även när 

årsdummies inkluderas.  

 

Det högsta VIF-värdet i regressionen exklusive årsdummies uppgår till 3,518 och det högsta 

VIF-värdet i regressionen inklusive årsdummies uppgår till 3,668. Detta innebär att 

multikollinearitet ligger på en acceptabel nivå i båda regressionerna. 

 

4.2.1.1 Jämförelse mellan studiens resultat och tidigare forskning 

Vid en jämförelse mellan regressionerna före och efter implementeringen framgår att 

reducering av goodwill inte är värderelevant varken före eller efter IFRS 3 och IAS 36. Detta 

resultat skiljer sig från Chalmers, Godfrey och Webster (2011) vilka fann att värderelevansen 

ökade efter att avskrivning av goodwill ersattes med nedskrivning. Resultatet skiljer sig även 

från Li och Sloan (2014) vilka fann att SFAS 142 medförde en försämrad värderelevans. Att 

resultatet i denna studie inte går i linje med tidigare nämnda forskning kan med stöd av 

Laghi, Mattei och Marcantonio (2013) förklaras av att värderelevansen i nedskrivningar 

skiljer sig mellan olika länder i Europa. Resultatet går dock i linje med Hamberg och 

Beislands (2014) studie vilka finner att nedskrivningar utöver avskrivningar var 

värderelevanta i Sverige innan IFRS 3 och IAS 36. Till skillnad från Hamberg och Beislands 

(2014) studie har denna studie dock fört samman av- och nedskrivningsposterna till en 

variabel för att fånga upp hela reduceringen av goodwill. Det går därmed inte att säga om 

enbart nedskrivningar eller avskrivningar är värderelevanta. Utifrån resultatet är det i och 

med de icke-signifikanta värdena på av- och nedskrivning samt nedskrivning av goodwill inte 



 
26 

möjligt att dra slutsatser huruvida värderelevansen av goodwill försämrats efter 

implementeringen. 

 

Vid en jämförelse mellan de tre undersökta variablerna i regressionerna före och efter 

implementeringen visar resultatet att årets resultat exklusive reducering goodwill har fått en 

ökad signifikans efter implementeringen av IFRS 3 och IAS 36. Detta resultat uppnås både 

när årsdummies inkluderas och exkluderas vilket förstärker indikationen på att denna 

redovisningsvariabel har fått en ökad värderelevans.  Förklaringsgraden av modellen har även 

förbättrats både när årsdummies inkluderas samt exkluderas. Resultatet går därmed inte i linje 

med förväntningarna i hypotes ett där förklaringsgraden förväntades vara lägre efter 

implementeringen. Att förklaringsgraden har ökat kan förklaras av att den nya 

redovisningsstandarden bidrog till en ökad värderelevansen i Sverige på en av de tre 

studerade variablerna, det vill säga årets resultat exklusive reducering av goodwill. 

Reduceringen av goodwill verkar dock vara ett problem för investerare såväl före som efter 

implementeringen av de nya redovisningsreglerna. 

 

4.2.2 Hypotes 2 

Studiens andra hypotes syftar till att undersöka huruvida goodwillnedskrivningars 

värderelevans efter implementeringen av IFRS 3 och IAS 36 är lägre i företag med ett stort 

handlingsutrymme jämfört med i företag med ett litet handlingsutrymme. För att undersöka 

detta genomförs ytterligare regressioner, dels med företag vilka utgörs av. Resultatet från 

dessa två regressioner redovisas nedan. 
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Tabell 6. Regressioner för företag med stort handlingsutrymme 

Regression stort 
handlingsutrymme 		 		     

Utan årsdummies N	 Förklaringsgrad F-värde Sig 
  125	 ,327 19,738 ,000 
Variabel Beta Std. Fel Sig. VIF 
Konstant ,938 ,120 ,000   
BVE ,167 ,133 ,210 4,019 
NIexG 1,481 ,554 ,008 4,119 
IMP 6,340 4,180 ,132 1,221 
 
Regression stort 
handlingsutrymme 

        

Med årsdummies N Förklaringsgrad F-värde Sig 
  125 ,400 11,258 ,000 
Variabel Beta Std. Fel Sig. VIF 
Konstant ,830 ,221 ,000   
BVE ,224 ,131 ,090 4,286 
NIexG 1,053 ,547 ,057 4,364 
IMP 5,028 4,047 ,217 1,243 
Dummy_2006 ,379 ,228 ,099 2,051 
Dummy_2007 ,330 ,269 ,223 1,770 
Dummy_2008 ,087 ,280 ,758 1,705 
Dummy_2009 -,525 ,289 ,071 1,646 
BVE = Bokfört värde på eget kapital, NIexG = Årets resultat exklusive nedskrivning av goodwill, IMP = 

Nedskrivning, Dummy = Årsdummy 

 

I tabellen ovan visas resultatet från regressionen vilken inkluderar företag med stort 

handlingsutrymme efter implementeringen av IFRS 3 och IAS 36, det vill säga år 2005–2009. 

Regressionen överst i tabellen visar resultatet när årsdummies inte är inkluderade och 

regressionen nederst visar resultatet när årsdummies är inkluderade.  

 

Regressionen där årsdummies inte är inkluderade är med ett p-värde på 0,000 signifikant och 

har en förklaringsgrad på 0,327 vilket innebär att 32,7 procent av variationen i 

marknadsvärdet på eget kapital kan förklaras av de oberoende variablerna i regressionen. 

Variabeln årets resultat exklusive goodwill visar på ett positivt samband med marknadsvärdet 

på eget kapital, vilket med en p-värde på 0,008 är signifikant på 1%-nivån. Med en 

koefficient på 1,481 kan värdet tolkas som att när årets resultat ökar med ett, så ökar 

marknadsvärdet 1,481. Detta tolkas som att investerare ökar sin värdering av företaget när 

årets resultat ökar vilket är ett väntat resultat. Koefficienterna för bokfört värde på eget 
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kapital samt nedskrivning uppnår inte någon signifikans och är därmed inte värderelevant i 

företag med litet handlingsutrymme. Detta kan bero på ett lågt antal observationer samt att de 

undersökta variablerna under perioden år 2005–2009 inte korrelerar väl med marknadsvärdet. 

Att ingen signifikans uppnås för nedskrivningar kan bero på att endast 33 av de 125 

nedskrivningsobservationerna antar ett värde över noll under år 2005–2009. 

 

För att kontrollera för årsspecifika faktorer genomförs regressionen även med årsdummies. 

Regressionen där årsdummies är inkluderade är med ett p-värde på 0,000 signifikant och har 

en förklaringsgrad på 0,400 vilket innebär att 40 procent av variationen i marknadsvärdet på 

eget kapital kan förklaras av de oberoende variablerna i regressionen. I denna regression 

uppnås två signifikanta variabler, årets resultat exklusive goodwill samt bokfört värde på eget 

kapital vilka uppnår p-värdena 0,057 respektive 0,090. Både dessa är signifikanta på 10%-

nivån och har ett positivt samband med marknadsvärdet på eget kapital. Koefficienten för 

nedskrivning uppnår inte någon signifikans och det går därmed att fastslå att 

goodwillnedskrivningar inte är värderelevanta i företag med ett stort handlingsutrymme även 

när årsdummies inkluderas. 

 

Det högsta VIF-värdet i regressionen exklusive årsdummies uppgår till 4,119 och det högsta 

VIF-värdet i regressionen inklusive årsdummies uppgår till 4,364. Detta innebär att 

multikollinearitet ligger på en acceptabel nivå i båda regressionerna. 
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Tabell 6. Regressioner för företag med litet handlingsutrymme 

Regression litet 
handlingsutrymme     
Utan årsdummies N Förklaringsgrad F-värde Sig. 
  125 ,318 18,642 ,000 
  Beta Std. Fel Sig. VIF 
Konstant ,907 ,059 ,000   
BVE -,171 ,069 ,015 3,032 

NIexG 2,300 ,377 ,000 3,048 
IMP -6,132 8,864 ,490 1,030 
 
Regression litet 
handlingsutrymme  

        

Med årsdummies N Förklaringsgrad F-värde Sig. 
  125 ,529 18,618 ,000 

Variabler Beta Std. Fel Sig. VIF 
Konstant ,993 ,113 ,000   
BVE -,120 ,060 ,048 3,206 
NIexG 1,758 ,334 ,000 3,352 
IMP -5,918 7,556 ,435 1,048 
Dummy_2006 ,323 ,242 ,185 1,140 
Dummy_2007 ,258 ,113 ,025 1,941 
Dummy_2008 -,065 ,118 ,585 2,160 
Dummy_2009 -,448 ,119 ,000 2,225 
BVE = Bokfört värde på eget kapital, NIexG = Årets resultat exklusive nedskrivning av goodwill, IMP = 

Nedskrivning, Dummy = Årsdummy 

 

I tabellen ovan visas resultatet från regressionen vilken inkluderar företag med litet 

handlingsutrymme efter implementeringen av IFRS 3 och IAS 36, det vill säga år 2005–2009. 

I den övre regressionen i tabellen visas resultatet exklusive årsdummies och i den undre 

regressionen visas resultatet inklusive årsdummies. 

 

Regressionen där årsdummies exkluderas är med ett p-värde på 0,000 signifikant och har en 

förklaringsgrad på 0,318 vilket innebär att 31,8 procent av variationen i marknadsvärdet på 

eget kapital kan förklaras av de oberoende variablerna i regressionen. Variabeln bokfört 

värde på eget kapital har ett p-värde på 0,015 och är därmed signifikant på 5%-nivån. 

Koefficienten antar dock ett oväntat negativt värde på -0,171 vilket innebär att när det 

bokförda värdet på eget kapital ökar med ett, så minskar marknadsvärdet på eget kapital med 

0,171. Detta samband tolkas som att investerare minskar sin värdering av ett företag när det 

bokförda värdet på eget kapital i företaget ökar. Sambandet går inte i linje med förväntningen 
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om att investerares värdering av ett företag borde öka om företagets bokförda värde ökar. Det 

negativa sambandet kan bero på att samtliga företag i denna studie innehar goodwill och att 

investerarna tar hänsyn till mängden goodwill i företaget vid sin värdering. Variabeln årets 

resultat exklusive nedskrivning av goodwill visar på ett positivt samband med 

marknadsvärdet på eget kapital, vilket med en p-värde på 0,000 är signifikant på 1%-nivån. 

Med en koefficient på 2,300 kan värdet tolkas som att investerare värderar upp företaget när 

årets resultat i företaget ökar. Koefficienten för nedskrivning uppnår däremot inte någon 

signifikans vilket kan bero på att endast 18 av de 125 nedskrivningsobservationerna antar ett 

värde över noll under år 2005–2009. 

 

För att kontrollera för årsspecifika faktorer genomförs regressionen även inklusive 

årsdummies. Denna regression är med ett p-värde på 0,000 signifikant och har en 

förklaringsgrad på 0,529. Bokfört värde på eget kapital och årets resultat exklusive 

nedskrivning av goodwill visar på liknande resultat som regressionerna exklusive 

årsdummies vilket indikerar på att årsspecifika faktorer inte har sådan stor påverkan på 

resultatet. Koefficienterna för nedskrivning uppnår inte någon signifikans och det går därmed 

att fastslå att goodwillnedskrivningar inte är värderelevanta i företag med ett litet 

handlingsutrymme även när årsdummies inkluderas.  

 

Det högsta VIF-värdet i regressionen exklusive årsdummies uppgår till 3,048 och det högsta 

VIF-värdet i regressionen inklusive årsdummies uppgår till 3,352. Detta innebär att 

multikollinearitet ligger på en acceptabel nivå i båda regressionerna. 

 

4.2.2.1 Jämförelse mellan företag med stort respektive litet handlingsutrymme 

Nedskrivningar av goodwill antar inget signifikant värde varken i företag med ett stort eller 

ett litet handlingsutrymme. Detta innebär att nedskrivningar inte är värderelevanta i någon av 

de två grupperna vilket kan bero på att nedskrivningsposten utsätts för resultatmanipulering. 

Utifrån resultatet av regressionerna går det däremot inte att säga om handlingsutrymmets 

storlek har någon påverkan på värderelevansen i goodwillnedskrivningar då resultatet är icke-

signifikant i både företag med stort respektive litet handlingsutrymme. Studien finner därmed 

inte något stöd för att handlingsutrymmet utnyttjas mer opportunistiskt i företag med stort 

handlingsutrymme vilket var vad som förväntades i enlighet med agentteorin samt positiv 

redovisningsteori. 
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Vid jämförelse av förklaringsgraden från regressionerna exklusive årsdummies visas att 

företag med ett stort handlingsutrymme har en förklaringsgrad på 0,318 och att företag med 

ett litet handlingsutrymme har en förklaringsgrad på 0,327. Sambandet mellan den beroende 

och de oberoende variablerna är därmed en aning starkare i företag med ett stort 

handlingsutrymme jämfört med i företag med litet handlingsutrymme. Detta går inte i linje 

med förväntningarna om att företag med ett litet handlingsutrymme borde ha en högre 

värderelevans då de i enlighet med agentteorin och positiv redovisningsteori inte har samma 

möjlighet att manipulera resultatet. När årsdummies inkluderas uppnås dock motsatt resultat. 

Förklaringsgraden för företag med ett stort handlingsutrymme visar nu ett värde på 0,400 

medan förklaringsgraden för företag med ett litet handlingsutrymme visar ett värde på 0,529. 

Regressionen inklusive årsdummies ger således indikationer på att kopplingen mellan 

marknadsvärdet och variablerna är starkare i företag med ett litet handlingsutrymme. Detta 

kan dock bero på att inkluderingen av årsdummies påverkar förklaringsgraden.  

 

5. Slutsats  
Denna studie undersöker huruvida implementeringen av IFRS 3 och IAS 36 ledde till en 

minskad värderelevans vid reduceringen av goodwill samt om värderelevansen efter 

implementeringen är lägre i företag med ett stort handlingsutrymme jämfört med i företag 

med ett litet. Resultatet beträffande den första hypotesen visar att varken av- och 

nedskrivningar av goodwill eller endast nedskrivningar av goodwill är värderelevanta på den 

svenska aktiemarknaden. Det går därmed inte att dra några slutsatser huruvida 

goodwillnedskrivningar har en lägre värderelevans än av- och nedskrivningar av goodwill. 

Resultatet beträffande den andra hypotesen visar att goodwillnedskrivningar varken är 

värderelevanta i företag med ett stort eller ett litet handlingsutrymme vilket kan bero på att 

nedskrivningsposten utsätts för resultatmanipulering. Då resultatet är icke-signifikant i både 

företag med stort respektive litet handlingsutrymme går det däremot inte att säga om 

handlingsutrymmets storlek har någon påverkan på värderelevansen i 

goodwillnedskrivningar. Studien finner därmed inte något stöd för att handlingsutrymmet 

utnyttjas mer opportunistiskt i företag med stort handlingsutrymme. Studien bidrar till att 

utvidga forskningen kring goodwillnedskrivningars värderelevans genom att inkludera 

handlingsutrymmets påverkan på denna värderelevans. 
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5.1 Förslag till vidare forskning 
I studien uppnås ett resultat som pekar på att storleken på företagsledningens 

handlingsutrymme inte påverkar värderelevansen i goodwillnedskrivningar. För att 

säkerställa att detta är fallet även utanför Sverige kan en studie som inkluderar olika länder 

inom EU genomföras. På detta sätt skulle ett eventuellt opportunistiskt utnyttjande av 

handlingsutrymmet kunna identifieras, samt att skillnader mellan olika länder skulle 

synliggöras. 

 

Då få företag i denna studie reducerar goodwill efter implementeringen av IFRS 3 och IAS 

36 indikerar studiens resultat på att företag utnyttjar nedskrivningstesterna för att skjuta upp 

nedskrivningarna och därmed tillfälligt visa på ett bättre resultat. Detta utnyttjande av 

nedskrivningstesterna är problematiskt för investerare då det ger en missvisande bild av 

företagets finansiella ställning vilket kan skada relationen mellan aktieägare och 

företagsledning samt leda till felinvesteringar. För att undersöka om indikationerna i denna 

studie överensstämmer med det faktiska, behöver framtida forskning fördjupa sig i 

nedskrivningtesterna och analysera hur det kommer sig att reducering av goodwill minskat 

efter implementeringen av IFRS 3 samt IAS 36. 
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