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Sammandrag 

Tidigare studier har funnit att goodwill som tillgång har betydelse för prissättningen av företaget på 

aktiemarknaden. Det har också kunnat observeras att nedskrivningar av goodwill inte är relevanta för 

prissättningen av företag på aktiemarknaden. Problemet att tillgången å ena sidan har betydelse för 

prissättningen, men att inte en minskning av samma tillgång inte har betydelse för prissättningen undersöks i 

den här studien. Goodwill uppgår till allt större andel av totala tillgångar för företagen noterade på 

stockholmsbörsen vilket innebär att den också blir mer betydelsefull för prissättningen av företagen. Genom att 

identifiera komponenterna: going-concern, synergieffekter och en residual som tillsammans utgör det goodwill 

som uppstår vid ett specifikt rörelseförvärv, mäts vilket värde marknaden tilldömer respektive komponent. 

Studien finner att marknaden inte betraktar all goodwill som en tillgång utan att marknaden istället identifierar 

och kostnadsför den del av goodwill som marknaden anser är hänförlig till överbetalning. Resultatet kan därmed 

dels förklara varför goodwill som tillgång har betydelse för prissättningen av företaget medan nedskrivningen 

av samma tillgång inte har det i samma utsträckning.  

 

Nyckelord: goodwill, komponenter av goodwill, rörelseförvärv, IFRS 3, IAS 36, värderelevans.  
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1. Inledning 

Goodwill är en tillgång som dragit till sig många forskares intresse under en längre tid. Goodwill uppstår i 

samband med rörelseförvärv där köpeskillingen för ett företag överstiger värdet av de identifierbara 

nettotillgångarna (IASB, 2013a). ”Goodwill som redovisas vid ett rörelseförvärv är en tillgång som representerar 

de framtida ekonomiska fördelar som uppkommer från andra tillgångar förvärvade i ett rörelseförvärv som inte 

är enskilt identifierade och separat redovisade” (IASB, 2014a). Definitionen av goodwill i IAS 38 (IASB, 2014a) 

har lett till att det ifrågasätts om goodwill verkligen kan betraktas som en tillgång (Hitchins, 2014; Johnson & 

Petrone, 1998).  

Samtidigt definieras en tillgång som en resurs ett företag har kontroll över till följd av inträffade händelser, och 

som förväntas ge företaget ekonomiska fördelar i framtiden (IASB, 2014a). Kritiken mot att goodwill inte i 

själva verket är en tillgång utgår ifrån att det är svårt att ha kontroll över något som  inte är enskilt identifierat 

och att det är vanskligt att uppskatta ekonomiska fördelar av tillgångar som inte går att enskilt identifiera 

(Hitchins, 2014). IFRS 3  (IASB, 2014a) ger vägledning för vad goodwill utgörs av. Enligt regelverket kan de 

ekonomiska fördelarna utgöras av synergieffekter mellan de identifierade tillgångar som förvärvats eller 

tillgångar som inte var för sig uppfyller kriterierna för att aktiveras på balansräkningen. Litteraturen som berör 

specifikt vilka komponenter goodwill utgörs av brukar hävda att dessa till exempel kan vara icke-tidigare erkända 

tillgångar, värdet av företagen som going-concern, synergieffekter och eventuell överbetalning som skett (Hand 

& Lev, 2003; Johnson & Petrone, 1998).  

Ett fundament inom redovisning är enligt IAS 1 att informationen som lämnas ska vara relevant vid ekonomiska 

beslut och ge en rättvisande bild av ett företags finansiella ställning (IASB, 2014b). För att undersöka om till 

exempel redovisningsinformationen om goodwill är relevant för prisbildningen av företag undersöks i vilken 

utsträckning redovisade värden avspeglas i marknadsvärdet av det egna kapitalet, så kallad värderelevans (Barth 

et al., 2001). Forskare som undersöker värderelevansen av goodwill finner att goodwill är värderelevant såväl 

under tidigare regelverk där goodwill skrevs av (Chauvin & Hirschey, 1994; Ross Jennings et al., 1996) som 

under nuvarande regelverk då goodwill nedskrivningstestas (Dahmash et al., 2009; Sahut et al., 2011). Även om 

goodwill visat sig vara värderelevant har det noterats att goodwill i snitt av marknaden värderas lägre än andra 

tillgångar på balansräkningen (Choi et al., 2000; Wyatt, 2008).  

En förklaring till att goodwill i snitt värderas lägre än andra tillgångar kan vara hur goodwill hanteras vid 

nedskrivningstester (Carrington, 2015). Övergången från avskrivningar till nedskrivningstester av goodwill 

motiverades med att verkligt värde av goodwill (det pris som vid värderingstidpunkten skulle erhållas vid 

försäljning av en tillgång eller betalas vid överlåtelse av en skuld genom en transaktion mellan marknadsaktörer 

under normala förhållanden (IASB, 2013b)) låter företagets chefer kommunicera privat information till 

marknaden om vilka framtida kassaflöden cheferna förväntar sig härstamma ur goodwill (Ramanna & Watts, 
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2012). Visst stöd finns för att nedskrivningar av goodwill är värderelevanta (AbuGhazaleh et al., 2011; 

Chambers, 2007) men motsatsen har observerats i Sverige (Hamberg & Beisland, 2014) där dessutom andelen 

goodwill av företagens totala tillgångar utgör en allt större del (Carrington, 2015). Li & Sloan (2017) finner 

samtidigt att nedskrivningarna tycks vara förskjutna i tiden, det vill säga nedskrivningarna sker när värdet av 

goodwill redan är förbrukat, vilket Li & Sloan (2017) menar är på grund av det betydande inflytande som 

ledningen har över nedskrivningstesterna.  

Utgången av testerna kan dels bero på svårigheter i att uppskatta det verkliga värdet av goodwill (Li & Sloan, 

2017), men också på grund av incitament för företagsledningen (till exempel prestationsbaserad bonus) att 

undvika nedskrivningar av goodwill (Beatty & Weber, 2006; Ramanna & Watts, 2012). Ytterligare bevis för 

ledningens betydande inflytande över nedskrivningarna presenteras av Ramanna & Watts (2012) som visar att 

det till exempel finns ett samband mellan att nedskrivning av goodwill inte görs och vds ersättning, vds rykte, 

samt oro över att bryta låneavtal, vilket av Ramanna & Watts (2012) tolkas som att ledningen kan påverka värdet 

av goodwill. 

En kompletterande förklaring till varför marknaden dels värderar goodwill lägre än andra tillgångar, men också 

varför inte nedskrivningarna av goodwill på den svenska aktiemarknaden tycks vara relevanta för prisbildningen, 

kan vara att marknaden identifierar de olika komponenterna som utgör goodwill och placerar olika värde på 

dem (Henning et al., 2000). Henning et al. (2000) använder sig av en metod som låter dem undersöka 

värderelevansen av komponenterna going-concern, synergieffekter och residualen i goodwill (som härleds till 

överbetalning vid förvärvet). De finner att marknaden tilldömer going-concern och synergieffekter värde medan 

residualen i goodwill, istället påverkar företagets marknadsvärde negativt eftersom marknaden tycks värdera det 

förvärvade företaget lägre än ledningen för det förvärvande företaget (Henning et al., 2000).  

Eftersom goodwill uppgår till allt större andel av totala tillgångar för företagen noterade på stockholmsbörsen 

(Gauffin et al., 2017), det finns bevis för att företagsledningen har incitament att påverka nedskrivningstesterna 

och även gör så (Li & Sloan, 2017; Ramanna & Watts, 2012), samt att informationen om vilka underliggande 

orsaker som utgör goodwill är bristfällig i 58% av fallen för svenska börsföretag (Gauffin et al., 2017) ämnar vi 

undersöka om den svenska aktiemarknaden identifierar och värderar komponenterna av goodwill.  

Fördelen med att undersöka värderelevansen av goodwill utifrån vilka komponenter den utgörs av, är att det 

ger information om vad marknaden värderar, inte endast om den gör det. Om marknaden identifierar och 

värderar komponenterna olika (till exempel inte betraktar en komponent som en tillgång) skulle det kunna 

förklara varför goodwillnedskrivningar inte är värderelevanta i Sverige, men också varför goodwill värderas lägre 

än andra tillgångar.  

Syftet med denna studie är således att undersöka hur den svenska aktiemarknaden värderar de komponenterna 

av goodwill.  
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2. Litteraturöversikt  

I detta avsnitt redogörs inledningsvis för agentteorin samt vilka agentproblem som teorin förutspår kan 

uppkomma i samband med rörelseförvärv. Därefter presenteras regelverket för tillgången goodwill och de 

nedskrivningstest goodwill är föremål för. Även hur nedskrivningstesterna används för resultatmanipulering 

samt vilka komplikationer det får för prissättningen av företag beskrivs. Vidare redogörs för värderelevansen av 

goodwill, och avslutningsvis identifieras vilka komponenter goodwill utgörs av, vilket efterföljs av formulering 

av hypoteser.  

2. 1 Agentteori 

2.1.1 Förhållandet mellan agent-principal 
Agentteorin beskriver förhållandet som finns mellan en uppdragsgivare (principal) och en uppdragstagare 

(agent) och vilka problem som detta förhållande kan ge upphov till. Relationen mellan agent och principal kan 

beskrivas som ett kontrakt där principalen (i ett företag aktieägare eller styrelse) anlitar agenten (företagsledare) 

för att utföra någon typ av tjänst å deras vägnar,  och det i tjänsten ingår beslutsfattande (Jensen & Meckling, 

1976; Shleifer & Vishny, 1997).  

Redan i samband med rekryteringen av en agent finns risk att problem uppstår. En agent har mer information 

om sig själv, sina kompetenser och brister än vad principalen har, vilket leder till att principalen riskerar att ingå 

kontrakt med en agent som överdriver sina styrkor och bagatelliserar sina svagheter (Shapiro, 2005). Denna 

informationsasymmetri leder inte bara till risker i samband med rekryteringen, utan ger även upphov till 

svårigheter att kontrollera agenten när den väl är anställd (Shapiro, 2005). Framförallt finns risken att agenten 

antingen inte arbetar hårt nog eller att agenten agerar opportunistiskt (Shapiro, 2005).  

Agent-principal-problem uppstår som en följd av att agenten och principalen inte alltid delar samma mål och 

vardera part försöker maximera sin egen nytta (Eisenhardt, 1989; Ross, 1973), vilket i sin tur kan härledas till 

separationen av ägandet och kontrollen över företaget. Såväl Fama (1980) som Shleifer & Vishny (1997) menar 

att risken för målkonflikt uppstår när beslut i företag fattas av någon som inte är ägare men att det samtidigt 

inte alltid är möjligt att ha en företagsledare som har betydande andelar i företaget. Med utgångspunkt i 

portföljteorin beskriver till exempel Fama (1980) att en aktieägare som har en bra diversifiering inte heller har 

intresse av att kontrollera företaget i detalj, vilket därmed leder till att kontrollen blir separerad från ägandet.  

Skillnader i riskpreferenser för agent respektive principal är en annan orsak till intressekonflikter (Shapiro, 2005). 

I agentteorin antas principaler vara riskneutrala och agenter riskaversa (Fama, 1980). Aktieägarna kan diversifiera 

sina investeringar och således eliminera den företagsspecifika risken medan företagsledarna kan förlora sin 

anställning och därför skulle dra sig för att ta an för stora risker (Eisenhardt, 1989; Fama, 1980). Till skillnad 

från aktieägarna kan inte företagsledarna diversifiera riskerna förknippade med anställningen, varför de 

förutspås minimera dessa risker (Shapiro, 2005).  
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Samtidigt som agenten förutspås vara riskavers är det inte nödvändigtvis agenten som bär risken för dennes 

handlande, något som kallas moralisk risk (Shapiro, 2005). Agentens vilja att fullfölja sina egna mål, svårigheter 

för principalen att kontrollera vad agenten gör på grund av informationsassymetrin som råder, och att agenten 

inte bär den ekonomiska risken för sitt handlande kan leda till att agenten tar risker som i huvudsak gynnar 

agenten och inte principalen (Anthony et al., 2014; Shapiro, 2005). 

Det ligger i principalens intresse att minimera riskerna som är förknippade med separationen av ägande och 

kontroll och två huvudsakliga kontrollmekanismer kan användas för att hantera dess risker (Anthony et al., 

2014). Antingen kan styrelsen användas som kontrollmekanism för att övervaka agenterna (Fama & Jensen, 

1983b) eller kan agenternas kontrakt utformas på ett sådant vis att agentens och principalens mål ligger i linje 

med varandra (Eisenhardt, 1989; Fama & Jensen, 1983a). Det kan till exempel vara att erbjuda bonusprogram i 

form av aktier (Anthony et al., 2014) eller att kräva att agenten ska ha ett aktieinnehav (Jensen & Murphy, 1990).  

2.1.2 Agenten och rörelseförvärv – orsaker till överbetalning 

Agentproblem kan visa sig i samband med rörelseförvärv (Black, 1989). Företagsledningens incitament består 

bland annat av att öka företagets storlek eftersom större företag och högre tillväxt höjer ledningens prestige och 

synlighet utåt (Black, 1989). Vd:n kan också ha en ambition att göra ett avtryck i företagets historia, det vill säga 

vilja lämna ett arv efter sig genom att expandera det egna företaget och förvärva andra utan att det nödvändigtvis 

är det bästa för företaget (Black, 1989). När ledningen lägger mer vikt vid att utöka sin personliga makt än att 

göra det som är bäst för företaget, s.k. imperiebygge, finns risk för överbetalning (Black, 1989; Schumpeter & 

Backhaus, 2003). Det är också sannolikt att ledningen överbetalar för det andra företaget som en följd av en 

budgivning mot andra, eftersom det framstår som ett misslyckande för ledningen att hoppa av en offentlig 

budgivning (Black, 1989). Black (1989) menar att risken att utmålas som förlorare i affärspressen är tillräcklig 

för att ledningen ska identifiera värden som motiverar en högre köpeskilling. 

Enligt Morck et al. (1990) förekommer överbetalning vid förvärv antingen som en följd av att ledningen har 

hybris eller för att uppnå ledningens personliga mål.  I de fall då ledningen skulle lida av hybris skulle chefen 

vara så övertygad om sin egen förmåga att göra en korrekt värdering, där marknaden inte gör en korrekt 

värdering, att företaget som följd överbetalar (Roll, 1986). Eftersom att antalet förvärv som en genomsnittlig 

chef kan göra under sin karriär är begränsat, är sannolikheten låg att en chef hinner lära sig av sina misstag och 

undvika dem i framtiden (Roll, 1986). Shleifer & Vishny (1988) menar likt Roll (1986) att ledningen överbetalar 

vid rörelseförvärv men att det inte sker på grund av övervärdering som Roll (1986) föreslår, utan istället att det 

är på grund av att ledningen betalar för fördelar som de identifierar och sätter värde på men aktieägarna inte 

gör.  

En annan anledning till överbetalning vid förvärv, är att chefer i vissa fall är beredda att betala mer för förvärvet 

för att uppnå personliga mål (Morck et al., 1990). Om personliga mål uppnås är det enklare för chefer att bortse 
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från att aktieägarnas värde inte maximeras (Morck et al., 1990). Morck et al. (1990) skriver däremot att chefer 

kan ta hänsyn både till sina egna möjliga förmåner och till konsekvenserna för marknadsvärdet på företaget när 

företag gör förvärv.  

Ytterligare en annan orsak till att överbetalning förekommer är att tillgångar är övervärderade utan att någon 

lyckats identifiera det (Shleifer & Vishny, 2003). Företag med undervärderade nettotillgångar löper risken att bli 

föremål för rörelseförvärv och företag har därmed incitament att redovisa så stora nettotillgångar som möjligt 

(Shleifer & Vishny, 2003). Dessutom hamnar företag med högt värderade nettotillgångar i en bättre situation 

om de vill göra förvärv med aktier eftersom värdet av de högre värderade nettotillgångarna förväntas avspeglas 

i aktiepriset för företaget (Shleifer & Vishny, 2003).  

2.2 Tillgången goodwill 

När företag genomför rörelseförvärv förekommer det att goodwill uppstår (Deegan & Ward, 2013). Företag blir 

vid rörelseförvärv skyldiga att redovisa för dessa i enlighet med IFRS 3. IFRS 3 innehåller principer och krav 

för hur förvärvaren ska redovisa och värdera de identifierbara förvärvade tillgångarna, skulderna och goodwill 

(IASB, 2013a). Goodwill klassificeras enligt IFRS 3 som en tillgång för det förvärvande företaget och beräknas 

som köpeskillingen minus nettobeloppen för de identifierbara förvärvade tillgångarna och skulderna (IASB, 

2013a). Den goodwill som uppstår är sedan föremål för årliga nedskrivningstester enligt IAS 36 (IASB, 2013b).  

För att genomföra ett korrekt nedskrivningstest i enlighet med IAS 36 (IASB, 2013b) ska företag först fördela 

goodwill-tillgångar på olika kassagenererande enheter som definierats, sedan ska en nuvärdesberäkning 

genomföras där framtida kassaflöden under en viss period används för att värdera enheterna (Avallone & 

Quagli, 2015). Företaget väljer en diskonteringsränta som används i nuvärdesberäkningen (Avallone & Quagli, 

2015). Vidare jämförs återvinningsvärdet för den kassagenererande enheten med dess redovisningsvärde 

(Avallone & Quagli, 2015). Det högsta värdet av det verkliga värdet (kostnader för avyttring avdragna) eller 

nyttjandevärdet, utgör återvinningsvärdet. (Avallone & Quagli, 2015). Den goodwill som skrivs ned redovisas 

som en kostnad på företagets resultaträkning, det vill säga en goodwillnedskrivning påverkar företagets resultat 

negativt (Deegan & Ward, 2013).  

Nedskrivningstesterna är samtidigt inte helt oproblematiska (Kothari et al., 2010; Ramanna & Watts, 2012). 

Utgången av testerna riskerar att påverkas av personen som utför dem vid framförallt tre moment: när goodwill 

fördelas på de kassagenererande enheterna, när det framtida, diskonterade värdet av de kassagenererande 

enheterna ska uppskattas, samt när det nuvarande värdet av nettotillgångarna för kassagenererande enheterna 

ska uppskattas (Ramanna & Watts, 2012). De två förstnämnda är enligt Ramanna & Watts (2012) svåra att utföra 

revision på eftersom de bygger på uppskattningar av kassaflöden som dels är osäkra och kan inte heller 

kontrolleras förrän i efterhand när kassaflödena har uppstått. Sammantaget dras slutsatsen att 

nedskrivningstesterna bygger på underlag som inte kan bekräftas av varken utomstående eller revisorer 
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(Ramanna & Watts, 2012). Risken med redovisningsregler där utfallet får betydelse för företagets resultat, och 

där personen som tillämpar reglerna eventuellt har incitament att påverka resultatet, är att det ger upphov till 

opportunistiskt beteende vilket Carlin & Finch (2009) visar på. Carlin & Finch (2009) finner till exempel att 

subjektiviteten kring valet av diskonteringsränta ger upphov till opportunistiskt beteende från ledningens sida. 

Det opportunistiska beteendet hos ledningen kring nedskrivningar av goodwill har dokumenterats av bland 

andra Beatty & Weber (2006). De observerade att hur ledningen valde att tillämpa vissa regler påverkades dels 

av hur ledningen förväntade sig att deras val skulle emottas av kapitalmarknaderna men också av ledningens 

bonusar, omsättningshastigheten på ledningen, bekymmer över avlistning samt skuldkontrakt (Beatty & Weber, 

2006). Även Ramanna & Watts (2012) visar att det finns ett samband mellan att nedskrivning av goodwill inte 

görs och vds ersättning, vds rykte, samt oro över att bryta låneavtal, det vill säga nedskrivningar företas i lägre 

utsträckning då vds ersättning, rykte eller företagets låneavtal riskerar att påverkas negativt. De tolkar resultatet 

som bevis för att personer ur ledningen använder subjektiviteten i nedskrivningstesten för att undvika 

nedskrivningar när de i egenskap av agenter har incitament för det (Ramanna & Watts, 2012).  

Bens (2006) kritiserar metodiken av Beatty & Weber (2006) för att inte fullt ut fånga komplexiteten som 

beslutsfattande innebär. Bens (2006) ifrågasätter också om subjektiviteten i testerna har några verkliga kostnader, 

det vill säga om det får några konsekvenser, Bens (2006) hävdar att på en effektiv marknad är det inte säkert att 

ledningen skulle kunna påverka utgången av testerna utan att marknaden genomskådade det. Li & Sloan (2017) 

bygger vidare på Ramanna & Watts (2012) och bemöter en del av Bens (2006) kritik. Li & Sloan (2017) finner 

att nedskrivningar av goodwill sker för sent och menar att det är på grund av subjektiviteten hos ledningen. En 

nedskrivning av goodwill kan av vissa tolkas som ett dåligt genomfört rörelseförvärv av ledningen, varför de 

företrädesvis undviker nedskrivningar (Li & Sloan, 2017). Li & Sloan (2017) visar också att marknaden inte 

genomskådar konsekvenserna av subjektiviteten i nedskrivningstesterna som föreslaget av Bens (2006), vilket 

enligt Li & Sloan (2017) får som följd att tillgångar felprissätts.  

2.3 Värderelevans av goodwill 

Samtidigt som det finns svårigheter, såväl för revisorer som för investerare, att kontrollera värdet av goodwill 

uppgår tillgången till allt större del av företagens totala tillgångar (Hayn & Hughes, 2006). Ett sätt att testa 

betydelsen av tillgångar och skulder är genom att observera hur marknaden värderar dem. Detta görs genom att 

mäta hur väl redovisningsinformationen (frekvent som siffrorna i årsredovisningen) kan förklara marknadspriset 

på företaget (Francis & Schipper, 1999).  

Vad gäller goodwill tycks det råda konsensus bland forskare att det åtminstone under tidigare regelverk, då 

goodwill skrevs av linjärt (det vill säga med en viss andel varje år) istället för nedskrivningstestades, var 
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värderelevant vilket innebär att marknaden tilldömde goodwill värde (Barth et al., 2001; Chauvin & Hirschey, 

1994; Choi et al., 2000; Henning et al., 2000; Jennings et al., 1996; Wen & Moehrle, 2016).  

Under nuvarande regelverk finner Sahut et al. (2011) att goodwill för europeiska företag är värderelevant men 

att värderelevansen av goodwill är lägre än den var före år 2005 när respektive land tillämpade sin egen 

redovisningsprincip. Chambers (2007) undersöker istället värderelevansen av nedskrivningstesten i USA och 

finner att nedskrivningstesten innebar en förbättring av de finansiella rapporterna, men också att borttagandet 

av avskrivningarna försämrade desamma. Högst värderelevans erhölls under ett system där goodwill både skrevs 

av och var föremål för nedskrivningstester (Chambers, 2007). Hamberg & Beisland (2014) finner delvis snarlika 

resultat för svenska, marknadsnoterade företag. De finner att avskrivningar av goodwill innan införandet inte 

var värderelevant men att nedskrivningarna utöver avskrivningarna var värderelevanta (Hamberg & Beisland, 

2014). Sedan införandet av nedskrivningstester är inte nedskrivningarna längre värderelevanta (Hamberg & 

Beisland, 2014). Om nedskrivningarna av goodwill inte är värderelevanta kan det tolkas som att marknaden 

redan anser delar av goodwill vara förbrukat (Chambers, 2007).   

2.4 Komponenter av goodwill  

Goodwill är samtidigt inte okontroversiellt som tillgång, det har tidigare diskuterats huruvida goodwill 

överhuvudtaget ska få klassificeras som tillgång på grund av osäkerheten över vilka värden som förväntas 

härstamma ur goodwill (Johnson & Petrone, 1998). Som en följd av hur goodwill beräknas finns det olika sätt 

att se på vad goodwill utgörs av. Colley & Volkan (1988) redogör för två synsätt, där det ena innebär att goodwill 

representerar företagets förmåga att generera avkastning som överstiger vad de två företagen skulle generera 

som enskilda enheter. Goodwill betraktas då som den förväntade överavkastningen, diskonterat över antalet år 

överavkastningen förväntas uppstå (Colley & Volkan, 1988). Ur det andra perspektivet betraktas goodwill som 

en post för dolda tillgångar som inte tas upp i balansräkningen (Colley & Volkan, 1988), till exempel mindre 

materiella tillgångar som har kostnadsförts omedelbart eller humankapital (Tearney, 1973). Gemensamt för båda 

perspektiven är att en underliggande orsak till varför både överavkastningen och dolda tillgångar uppkommit 

måste finnas (Colley & Volkan, 1988).  

De två perspektiven som Colley & Volkan (1988) redogör för, är två sätt att se på samma sak. Den förväntade 

överavkastningen som goodwill betraktas som från det ena perspektivet, härstammar ur de dolda tillgångarna 

som från det andra perspektivet betraktas som goodwill. Det finns ytterligare skillnader i vad olika författare 

identifierar för enskilda dolda tillgångar. Nelson (1953) menar till exempel att organisations- och 

utvecklingskostnader som kostnadsförts, i vissa fall egentligen är en tillgång. Falk & Gordon (1977) hävdar 

samtidigt att goodwill utgörs av ökade kassaflöden, stabilitet, mänskliga faktorer och exklusivitet till vissa 

varumärken och teknologi. Dessa beror i sin tur på saker som skalfördelar, varutillgång, gott ledarskap etc.. 
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Skillnaderna i vad olika författare hävdar utgör goodwill, gör det till en svår tillgång att överblicka och mäta. 

Nedan följer en tabell över vilka underliggande komponenter till goodwill några författare identifierat.  

Klassificering 

Enskild tillgångsnivå                                                             Aggregerad företagsnivå 

(Nelson, 1953) (Falk & Gordon, 1977) Johnson & Petrone (1998) 

1. Kundlistor 

2. Organisationskostnader  

3. Utvecklingskostnader  

4.Varumärken  

5. Hemliga processer och formler  

6. Patentet 

7. Upphovsrätt 

8. Licenser  

9. Franchises 

10. Överlägsen förmåga att generera 

resultat 

1. Ökade kassaflöden (skaleffekter, 

enklare att ta in kapital, stora kassor, 

lägre kapitalkostnader, minskad 

kostnad för lagerhållning, eliminerar 

transaktionskostnader och, 

skattefördelar). 

2. Stabilitet (tryggar tillgång till varor, 

minskade fluktuationer, bra relationer 

med staten).  

3.  Mänskliga faktorer (skicklig 

ledning, bra relation till anställda, bra 

vidareutbildning för anställda, 

organisatorisk struktur, bra relation 

till allmänheten). 

4. Exklusivitet (tillgång till teknologi, 

varumärken).  

 

1. det verkliga värdet som överstiger 

bokförda värdet av erkända tillgångar 

innan rörelseförvärvet.  

2. det verkliga värdet av tidigare icke-

erkända tillgångar.  

3. det verkliga värdet av going-

concern. 

4. det verkliga värdet av synergierna 

från att kombinera de båda 

verksamheterna och 

nettotillgångarna.  

5. övervärdering av köpeskillingen 

betalad av förvärvaren.   

6. överbetalning av förvärvaren i 

samband med budgivning. 

Tabell 1 - Komponenter av goodwill olika författare identifierat.  

Även om det ser ut att vara skillnad mellan de komponenter respektive författare identifierat, är det främst på 

grund av skillnader i hur författarna väljer att klassificera dem. Vissa av till exempel Falk & Gordons (1977) 

komponenter, kan klassificeras under Johnson & Petrones (1998) komponenter. Såsom att till exempel 

skaleffekter, minskad kostnad för lagerhållning, eliminerade transaktionskostnader och skattefördelar alla är en 

form av synergieffekt. Colley & Volkan (1988) menar att även om det i vissa fall är möjligt att identifiera och 

klassificera enskilda komponenter, finns svårigheter med att både värdera och uppskatta deras livslängd på ett 

träffsäkert vis. Därför menar Colley & Volkan (1988) att även om man lyckades identifiera alla komponenter 

som utgör synergieffekterna, skulle en residual finnas kvar som inte kan förklaras utifrån någon särskild tillgång. 

Denna residual kan utifrån Johnson & Petrones (1998) sätt att se på komponenterna härledas till övervärdering 

eller överbetalning av det förvärvande företaget.  

Även om goodwill är en komplex tillgång har de olika komponenterna framgångsrikt mätts av Henning et al. 

(2000). Henning et al. (2000) utgår ifrån komponenterna som de definieras av Johnson & Petrone (1998) och 

kombinerar dem sedan till fyra mätbara variabler: uppskrivningar, värdet av going-concern, synergieffekter och 

residual. Punkt 1 och 2 i tabell 1 i kolumnen ”Johnson & Petrone (1998)” kombineras till uppskrivningar 

eftersom båda punkterna i själva verket åsyftar tillgångar som inte är upptagna till sina verkliga värden (Henning 

et al., 2000). Punkt 3 i samma kolumn är värdet som going concern, punkt 4 synergieffekterna av att kombinera 
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de båda verksamheterna, och punkt 5 och 6 kombineras till en residual som är hänförlig överbetalning eftersom 

det finns svårigheter i att mäta dem två enskilt (Henning et al., 2000).   

Utifrån Colley & Volkan (1988) kan både värdet av going-concern och synergieffekterna mätas eftersom priset 

på ett företag, före meddelande om rörelseförvärv, borde representera värdet av företaget som självständigt och 

fungerande (det vill säga värdet som going-concern). Det totala värdet av en going-concern är således det 

diskonterade värdet av förväntade framtida kassaflöden (Jensen, 1999), i.e. marknadsvärdet på företaget. Det 

totala värdet av en going-concern inkluderar därmed värdet av nettotillgångarna, varför det specifika värdet av 

going-concern kan beräknas som företagets marknadsvärde minskat med dess nettotillgångar (Henning et al., 

2000).   

Om någon betalar en premie över marknadspriset för ett annat företag borde det vara eftersom de förväntar sig 

synergieffekter av att de två verksamheterna inkorporeras (Colley & Volkan, 1988). Differensen mellan priset 

på ett företag efter meddelande om rörelseförvärv och priset på ett företag före meddelande om rörelseförvärv 

borde följaktligen utgöra värdet av synergieffekterna. Samtidigt är det inte möjligt att verifiera premien eftersom 

den grundar sig på ledningens uppskattningar av synergier (Colley & Volkan, 1988). Vidare utifrån vad som 

beskrivits avseende imperiebygge och hybris hos ledningen, finns det risk för överbetalning vid rörelseförvärv 

– vilket skulle resultera i en residual av goodwill som inte kan förklaras utifrån värdet av going-concern eller 

synergieffekterna.  

Utifrån vad Colley & Volkan (1988) & Henning et al. (2000) redogjort för, borde goodwill därmed utgöras av: 

värdet av det förvärvade företaget som en going-concern, synergieffekter och en residual som är hänförlig till 

överbetalning. Sedan Henning et als. (2000) studie genomfördes tillämpas verkliga värden i större utsträckning 

inom redovisningen (Laux & Leuz, 2009). Verkligt värde innebär att tillgångar redovisas utifrån vad de faktiskt 

är värda istället för vad de är upptagna till i redovisningen (Laux & Leuz, 2009), som en följd av detta kommer 

uppskrivningar inte att betraktas som en del av goodwill. För att bryta ut komponenter ur goodwill används 

Henning et als. (2000) definition som i sin tur är baserad på Johnson & Petrone (1998). Komponenterna som 

identifieras är således: going-concern, synergieffekter och en residual (hänförlig till överbetalning).  

Eftersom det finns incitament för ledningen att genomföra rörelseförvärv och eventuellt överbetala för det 

andra företaget, men goodwill som tillgång ändå bedöms vara värderelevant, undersöks om marknaden 

identifierar komponenter av goodwill och värderar dem olika. Eftersom den goodwill som är hänförlig till det 

förvärvade företaget som en going-concern bygger på marknadens förväntningar om framtida kassaflöden, 

förväntas denna komponent av goodwill vara positivt korrelerad med marknadsvärdet för det förvärvande 

företaget, det vill säga att den betraktas som en tillgång av marknaden.  

H1a: Marknaden anser värdet av goodwill hänförligt till företaget som going-concern vara positivt. 
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Vi tror att den som förvärvar ett annat företag förväntar sig synergieffekter av att kombinera de två företagen 

och att den goodwill som utgörs av synergieffekter kommer vara positivt korrelerad med marknadsvärdet för 

det förvärvande företaget, det vill säga att den betraktas som en tillgång av marknaden.  

H1b: Marknaden anser värdet av goodwill hänförligt till synergieffekter vara positivt. 

Eftersom ledningen för företag har incitament att företa rörelseförvärv, och det finns risk att ledningen 

överbetalar för det andra företaget på grund av till exempel ökad personlig makt, hybris eller imperiebygge - 

förväntas att komponenten av goodwill hänförlig till överbetalning kommer vara negativt korrelerad med 

marknadsvärdet för det förvärvande företaget, det vill säga att den inte överhuvudtaget betraktas som en tillgång 

av marknaden. 

H1c: Marknaden anser värdet av goodwill hänförligt till överbetalning vara negativt. 

3. Metod 

Metoden bygger på Henning et al. (2000) som undersöker om marknaden identifierar olika komponenter av 

goodwill, samt om dessa komponenter värderas olika av marknaden. Genom att identifiera komponenterna: 

going-concern, synergieffekter och en residual som tillsammans utgör det goodwill som uppstår vid ett specifikt 

rörelseförvärv, mäts vilket värde marknaden tilldömer respektive komponent.  

3.1 Operationalisering 

När goodwill ska mätas finns det två perspektiv att se goodwill utifrån, antingen uppifrån-och-ned, eller 

nedifrån-och-upp. Uppifrån-och-ned innebär att hela investeringen i det andra företaget betraktas som en 

tillgång och det som inte kan tillskrivas en specifik underliggande tillgång blir goodwill (Johnson & Petrone, 

1998). Det omvända, nedifrån-och-upp, betyder att man betraktar goodwill utifrån vad det utgörs av – inte som 

en restpost (Johnson & Petrone, 1998). Utifrån nedifrån-och-upp-perspektivet identifierar och redogör Johnson 

& Petrone (1998) för sex olika punkter som kan utgöra goodwill:   

1. det verkliga värdet som överstiger bokvärden av erkända tillgångar innan rörelseförvärvet – detta är i regel inte en del 

av goodwill under IFRS 3 utan hamnar som en separat uppskrivning. Det finns däremot ibland svårigheter att 

observera det verkliga värdet av tillgångarna och i dessa fall hamnar värdena i goodwill.  

2. det verkliga värdet av tidigare icke-erkända tillgångar – även detta hamnar som en separat post när IFRS 3 tillämpas 

men kan, om en tillgång inte till exempel kan mätas pålitligt eller är R&D och inte får erkännas, bli en del av goodwill.  

3. det verkliga värdet av going-concern – möjligheten för företaget att tjäna, som en going-concern eller själv, en högre 

avkastning för flera nettotillgångar än som kunde förväntas för nettotillgångarna enskilt. 

4. det verkliga värdet av synergierna från att kombinera de båda verksamheterna och nettotillgångarna.  

5. övervärdering av köpeskillingen betalad av förvärvaren – felaktiga antaganden eller värderingar som innebär att 

köpeskillingen blir för hög.  
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6. överbetalning av förvärvaren – avser överbetalningen som kan hänföras till en budgivning med en annan förvärvare.  

Dessa punkter kan sedan kombineras för att säga något om hur de olika komponenterna av goodwill värderas 

av marknaden (Henning et al., 2000). Henning et al. (2000) kombinerar punkterna 1 och 2 till uppskrivning 

(UPPSK) och mäter det som differensen mellan verkligt värde av köpta nettotillgångar och bokfört värde för 

nettotillgångarna. Punkt 3 kallas going-concern goodwill (GC) och mäts som skillnaden mellan marknadsvärdet 

och nettotillgångarna av det förvärvade företaget. Punkt 4 kallas synergier (SYNERGI) och mäts som summan 

av förändringarna i marknadsvärdet för de förvärvade och förvärvande företagen vid tillkännagivandet av 

rörelseförvärvet (Bradley et al., 1988). Förändringarna mäts som kumulativ abnormal avkastning för förvärvade 

och förvärvande företagen under ett elvadagarsfönster centrerat kring dagen för meddelandet. Punkt 5 och 6 

kallas residual (RESID) och definieras som köpt goodwill minskat med GC och SYNERGI (Henning et al., 

2000).  

3.2 Regressionsmodell 

Utifrån hur Henning et al. (2000) kombinerar Johnson & Petrones (1998) sex punkter till komponenter erhålls 

regressionsmodellen:  

𝑀𝑉𝑗,𝑡+1,𝑞+1  = 𝛼 + 𝛽1𝐵𝑉∗
𝑗 ,𝑡+ 𝛽2𝐺𝑊𝑗,𝑡

∗ + 𝛽3𝑈𝑃𝑃𝑆𝐾𝑗,𝑡 + 𝛽4𝑎𝐺𝐶𝑗,𝑡 + 𝛽4𝑏𝑆𝑌𝑁𝐸𝑅𝐺𝐼𝑗,𝑡 + 𝛽4𝑐𝑅𝐸𝑆𝐼𝐷𝑗,𝑡 + 𝛽5𝑆𝐾𝑈𝐿𝐷𝑗,𝑡 + 𝜖𝑗 ,𝑡        (1) 

𝑀𝑉𝑗,𝑡+1,𝑞+1 = priset per aktie efter första kvartalet (q+1) år t+1 och t är året då rörelseförvärvet 

genomfördes. Ett rörelseförvärv som till exempel genomfördes juni 2010 kommer redovisas i 

årsredovisningen för 2010. För att säkerställa att marknaden har tillgodogjort sig informationen 

om rörelseförvärvet används slutet på första kvartalet som tidpunkt för mätning av 

marknadsvärdet (i exemplet sista börsdagen i mars 2011).  

BV = är bokförda värdet av kombinerade företagets icke-goodwilltillgångar per aktie vid slutet för 

år t.  

GW = bokförda värdet av goodwill per aktie vid slutet på år t, minskat med den goodwill som 

uppstod i samband med rörelseförvärvet.  

UPPSK = differensen mellan verkligt värde av köpta nettotillgångar och bokfört nettovärde per aktie 

vid slutet för år t. Inkluderar till exempel omvärderingar av materiella tillgångar och 

immateriella tillgångar som inte får aktiveras på balansräkningen när de är interngenererade.  

GC = skillnaden mellan marknadsvärdet för det förvärvade företaget och dess nettotillgångar, per 

aktie. Marknadsvärdet för det förvärvade företaget mäts sex handelsdagar före meddelande om 

rörelseförvärv kommunicerades till marknaden.  
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SYNERGI = summan av förändringarna i marknadsvärdet av eget kapital för förvärvade och förvärvande 

företagen per aktie vid tillkännagivandet av rörelseförvärvet. Mäts genom att beräkna 

kumulativ abnormal avkastning för båda företagen under en elvadagarsperiod.  

RESID  = köpt goodwill minus GC och SYNERGI, per aktie.  

SKULD  = bokförda värdet av kombinerade företagets totala skulder per aktie vid slutet för år t.  

 

 

Figur 1 – Stapeldiagram över komponenter av goodwill jämfört med hur köpt goodwill rapporteras enligt IFRS 3.  

Nedskrivning som sker mellan rörelseförvärvet och slutet på år t justeras för. Värde per aktie beräknas som:  

variabel dividerat med genomsnittliga antalet utestående aktier för det förvärvande företaget år t+1, q+1. 

Eftersom datan skalas efter antalet utestående aktier justeras inte för balansräkningens storlek. Anledningen till 

att antalet utestående aktier används vid skalning, istället för till exempel totala tillgångar, är att tillgångarna i sig 

är uppdelat i flera oberoende variabler och bedöms leda till multikollinearitet. 

Ytterligare en regression genomförs. Den består av samma variabler som regressionsmodell 1 men i de fall där 

summan av going-concern och synergieffekterna överstiger total köpt goodwill begränsas synergieffekterna så 

att de inte kan överstiga köpt goodwill. I dessa fall sätts residualen till noll eftersom ingen överbetalning för de 

observationerna förekommer. Summan av värdet för going-concern, synergieffekterna och residualen överstiger 

således aldrig köpt goodwill i den begränsade regressionen. När stickprovet studerades kunde det observeras att 

summan av synergieffekterna och värdet av going-concern i 21 fall av 37 översteg köpt goodwill. Henning et al. 

(2000) gjorde samma observation men fick samma utfall oberoende av om de använde begränsade eller 

obegränsade variabler.  

BV BV

GW GW
UPPSK UPPSK

GC
SYNERGI

RESID

SKULD SKULD

KÖPT 
GOODWILL

Komponenter av goodwill

IFRS 3 Regressionsmodell
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3.3 Mätning av synergieffekterna 

Eftersom ett rörelseförvärv förväntas ske på grund av att det förvärvande företaget identifierar fördelar med att 

äga det andra, förutsätts likt Bradley et al. (1988) & Henning et al. (2000) att marknaden identifierar synergi-

effekterna och värderar företagen därefter. De totala synergierna blir således summan av förändringarna i 

aktiekurserna för de båda företagen. Förändringarna i aktiekurserna mäts genom marknadsmodellen, det vill 

säga abnormal avkastning för respektive dag vilket beräknas som differensen mellan faktisk avkastning och 

förväntad avkastning.  

Vid uppskattandet av synergieffekterna definieras inledningsvis fönstret för offentliggörandet av förvärvet. Det 

elvadagarsfönster som Henning et al. (2000) föreslagit används. Datum för offentliggörandet erhölls via 

databaserna BvDs Zephyr och Thomson Reuters Eikon. Eftersom listorna över förvärv delvis innehåller samma 

förvärv har datumen korskörts för att dels säkerställa datumen men också för att utesluta samma observationer.  

Valet av uppskattningsperiod är baserat på Bradley et al. (1988) känslighetsanalyser som bygger på arbete av 

Loderer & Mauer (1988). Loderer & Mauer (1988) föreslår att uppskattningsperioden ska efterfölja 

händelseperioden eftersom de hävdar att termerna för marknadsmodellen blev påverkade om de byggde på 

underlag före händelseperioden. När Bradley et al. (1988) genomför robusthetstester baserade på Loderer & 

Mauer (1988) kan inte någon väsentlig skillnad observeras och Loderer & Mauers (1988) resultat tolkas av 

Bradley et al. (1988) vara på grund av att de använder månatlig data. Eftersom dagliga observationer används, 

likt Bradley et al. (1988), kommer därför Loderer & Mauers (1988) resultat att bortses från, och istället används 

uppskattningsperioden handelsdagarna -300 till -61 där dag 0 är dagen rörelseförvärvet offentliggörs. Att 

använda sig av uppskattningsperiod som föregår händelseperiod ligger även i linje med vad MacKinlay (1997) 

föreslår.  

Därefter räknas alfa- och betavärden ut för samtliga företag, dessa används för att beräkna normalavkastningen. 

Sedan dras normalavkastningen av från den reella avkastningen vilket genererar den abnormala avkastningen. 

Den abnormala avkastningen för dagarna -5 till +5 summeras sedan för respektive företag, varefter den 

kumulativa abnormala avkastningen för förvärvande och förvärvade företaget beräknas. Huruvida den 

abnormala avkastningen är signifikant eller ej undersöks inte eftersom det inte har betydelse för vad som mäts. 

Även observationer där synergieffekterna är negativa inkluderas.  

𝑅𝑖𝑡 =  𝛼𝑖 +  𝛽𝑖𝑅𝑚𝑡 + 𝜀𝑖𝑡 

𝑅𝑖𝑡  = faktisk avkastning för tillgången i under perioden t. 

𝛼𝑖   = intercept för tillgången i.  

𝛽𝑖  = koefficient för tillgången i.   
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𝑅𝑚𝑡  = faktisk avkastning för marknadsportföljen, i denna studie OMXSPI.  

𝜀𝑖𝑡   = felterm. 

𝐴𝑅𝑖𝑡 = 𝑅𝑖𝑡 −  𝛼�̂� − �̂�𝑖𝑅𝑚𝑡 

𝐴𝑅𝑖𝑡  = abnormal avkastning för tillgången i under perioden t.  

𝑅𝑖𝑡  = faktisk avkastning för tillgången i under perioden t. 

𝛼𝑖�̂�  = skattat intercept för tillgången i.  

�̂�𝑖  = skattad koefficient för tillgången i.  

𝑅𝑚𝑡  = faktisk avkastning för marknadsportföljen, i denna studie OMXSPI 

3.4 Datainsamling 

Information om rörelseförvärv för perioden 2005-01-01 t.o.m. 2016-12-31 har samlats in via Thomson Reuters 

Eikon, samt databasen Zephyr som tillhandahålls av Bureau van Dijk. Den valda perioden motiveras med att 

företagen noterade på stockholmsbörsen var tvungna att tillämpa IFRS 3 från och med år 2005 och fortfarande 

är det (IASB, 2013a). Det har visserligen skett förändringar i IFRS 3 under denna period, men inga bedöms vara 

av sådan karaktär att de påverkar utfallet av studien. Företagen som förvärvar måste möta kravet att de är 

noterade på en svensk, reglerad marknad. Det förvärvade företaget måste vara noterat på en marknadsplats. 

Anledningen till att både förvärvande och förvärvade företaget måste vara noterade är att marknadsdata är 

nödvändigt för att kunna uppskatta värdet av både going-concern och synergieffekterna.  

Rörelseförvärvet måste vara avslutat och överstiga en (1) miljon kr, denna begränsning gjordes för att 

rörelseförvärv mindre än så inte antas avspeglas i aktiekursen. Detta val bör inte medföra några större 

konsekvenser för studien eftersom inget företag i dagsläget som är noterat på en marknadsplats har ett börsvärde 

som understiger en (1) miljon kronor.  

Eftersom databaserna endast anger hur stor andel av aktierna som har förvärvats och det inte specificeras om 

den köpta andelen upptas som finansiell anläggningstillgång, intresseföretag eller koncernföretag gås varje 

årsredovisning igenom manuellt för att säkerställa att ett rörelseförvärv genomförts. De erhållna listorna från 

Eikon och Zephyr inkluderar även förvärvande företag som i dagsläget är avnoterade eller i sin tur har blivit 

förvärvade vilket innebär att insamlade data inte bör lida av survivorship bias, det vill säga fenomenet där 

stickprovet endast inkluderar företag som har överlevt en viss tidsperiod (Brown et al., 1992). 

Data samlas in manuellt från årsredovisningar för:  köpeskilling, totala skulder för sammanslagna företaget, 

totala tillgångar för det sammanslagna företaget, total goodwill för det sammanslagna företaget, nedskrivningar 

av goodwill, verkligt värde av köpta nettotillgångar för det förvärvade företaget, bokfört värde av köpta 

nettotillgångar för det förvärvade företaget, verkligt värde av tillgångarna för det förvärvade företaget och 



15 

 

goodwill som uppstod i samband med rörelseförvärvet. Marknadsdata (aktiepriser och antalet utestående aktier)  

inhämtas genom Thomson Reuters Eikon Datastream och databasen Orbis som tillhandahålls av Bureau van 

Dijk.  

All data som behövs till studien har inte funnits i databaser och en stor del av datan är därför insamlad manuellt 

från årsredovisningar. Det finns risk för fel på insamlade data. Fel kan uppstå vid avläsning av data i 

årsredovisningar, men också vid bearbetning av data i Excel eller SPSS. För att minska risken för fel har 

upprepade genomgångar av den data som insamlats utförts. Data har insamlats av författarna var och en för sig, 

därefter har författarna kontrollerat varandras data. Detta bör medföra att risken för fel i insamlade data är låg.  

Fördelen med manuellt insamlade data är att data som finns att tillgå i en databas inte nödvändigtvis är helt 

tillförlitlig. Data som samlas in manuellt är inte heller föremål för systematiska fel som kan förekomma i 

databaser. Vidare ger det större kontroll över insamlade data, även om det visserligen inte kan uteslutas att det 

finns fel även i en årsredovisning. Årsredovisningar granskas däremot dels av en revisor, men också av Nasdaq 

som krävs hålla de börsnoterade företagen under viss uppsikt.   

Urval från databaser 

Avgränsning Zephyr Eikon Totalt 

Initialt urval 3252 196 3448 

>1 Mkr 1848 120 1968 

Rörelseförvärv 876 71 947 

Förvärvade företaget noterat 79 27 106 

Tabell 2 - Antal förvärv från databaserna 

Tabell 2 ovan visar att 79 st. förvärv hämtades från databasen Zephyr, dessa erhölls från en lista gallrad efter 

urvalskriterierna. Från databasen Eikon var motsvarande lista bestående av 196 st. förvärv, dessa gallrades sedan 

manuellt ned utifrån våra urvalskriterier till de 27 st. observationer som tabell 2 visar. I samband med gallringen 

genomfördes även en kontroll för eventuella dubbletter i de båda listorna. De 106 st. förvärv som tabell 2 visar 

är det urval som manuell datainsamling ur årsredovisningar genomfördes på. Bortfall vid datainsamling redogörs 

för under rubriken: 3.6.1 Bortfallsanalys.  

3.5 Branschfördelning 

Det har tidigare observerats att mängden goodwill hänförlig till synergieffekter varierar mellan olika branscher, 

och är större i högteknologiska företag jämfört med lågteknologiska företag (Henning et al., 2000), vilket skulle 

kunna påverka resultatet i en viss riktning. Henning et al. (2000) gör en kontroll genom att dela upp 

observationerna per bransch, och finner att goodwill hänförligt till synergieffekter inte varierar avsevärt mellan 

olika branscher. Även Francis & Schipper (1999) gör en kontroll för att se om värderelevansen för finansiella 

rapporter skiljer sig mellan högteknologiska företag och lågteknologiska företag, de finner att värderelevansen 

inte skiljer sig mellan dessa. Nedan följer tabell 3 som visar branschfördelningen för företagen i stickprovet.  
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Tabell 3 - Branschfördelning för både förvärvande och förvärvade företag 

Anledningen till att inte kontroll för bransch görs, så som Henning et al., (2000) och Francis & Schipper (1999) 

gör, är därför att stickprovet inte är tillräckligt stort. Om stickprovet är tillräckligt stort gör centrala 

gränsvärdessatsen att slutsatser kan dras om populationen även då den variabel som studeras inte är 

normalfördelad (Körner & Wahlgren, 2006). Francis & Schipper (1999) och Henning et al. (2000) finner inte 

skäl att justera för bransch.  

3.6 Databehandling 

3.6.1 Bortfallsanalys  
Tabell 4 - Bortfall vid genomgång av årsredovisningar och inhämtning av börsdata. 

Orsakerna till det bortfall som tabell 4 ovan visar kommer nedan att förklaras. Stickprovet av förvärv i denna 

studie, omfattar 68 st. unika företag som antingen förvärvar eller blir förvärvade. Majoriteten av de 37 st. förvärv 

som utgör stickprovet kommer från databasen Zephyr, men även 9 st. förvärv från databasen Eikon ingår i 

stickprovet. Trots att till exempel onoterade företag inte skulle förekomma i listorna från databaserna visade det 

Bransch Andel 

Kemikalier, gummi, plast, icke-metalliska produkter 5,1% 

Maskiner, utrustning, möbler, återvinning 22,0% 

Textilier, kläder, läder 1,7% 

Post- och telekommunikation 6,8% 

Parti- och detaljhandel 11,9% 

Metaller och metallprodukter 8,5% 

Publicering, utskrift 3,4% 

Andra tjänster 30,5% 

Primära sektorn 3,4% 

Bygg 3,4% 

Banker 3,4% 

Orsak till bortfall              

År 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 Tot 

Urval 8 12 14 7 11 6 9 17 4 7 7 4 106 

Ej specificerat förvärv 
 

1 1 
 

1 1 
 

1 
  

1 
 

6 

Ej reglerad marknadsplats 
 

1 3 1 2 
  

6 2 
 

2 
 

17 

Ofullständiga data 5 2 3 3 3 1 
 

3 1 
  

1 22 

Onoterat företag 1 2 
 

2 
 

1 
      

6 

Delförvärv 
 

2 2 
  

1 2 3 
 

2 
  

12 

Börsdata ej tillgänglig 1 2 1 
  

1 
    

1 
 

6 

Totalt bortfall 7 10 10 6 6 5 2 13 3 2 4 1 69 

Stickprov 1 2 4 1 5 1 7 4 1 5 3 3 37 
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sig vid den manuella datainsamlingen att så var fallet. Det är en av orsakerna till det bortfall om 69 st. förvärv 

tabell 4 visar.  

De förvärv som faller bort under orsaken ”Ej specificerat förvärv” var inte redovisade separat utan tillsammans 

med andra förvärv samma år. Det gick därför inte att utläsa vilken mängd köpt goodwill som var hänförlig till 

det specifika förvärv som var av intresse.  Att kunna utläsa detta är nödvändigt för att förvärvet ska vara med i 

stickprovet. De förvärv där det förvärvande företaget inte är noterat på en reglerad marknadsplats, uteslöts 

under orsaken ”Ej reglerad marknadsplats”. Anledningen till att dessa förvärv inkluderades i det initiala urvalet 

från databaserna är att handelsplatsen First North, där flera förvärvande företag var noterade, är en del av 

Nasdaq OMX Stockholm och inte gick att utesluta vid sökningarna. Företag noterade på First North är inte 

skyldiga att tillämpa IFRS varför dessa inte kan inkluderas.  

I kategorin ”Ofullständig data” har antingen inte information om förvärvet redovisats överhuvudtaget eller har 

den information som redovisats varit otillräcklig. Det förekom också att observerade förvärv egentligen var ett 

och samma. Vid dessa tillfällen hade det förvärvande företaget köpt ett företag i etapper under samma år. Dessa 

förvärv redovisas som bortfall i kategorin delförvärv. Bortfall på grund av att börsdata ej var tillgänglig för de 

tidsperioder kring förvärvet som krävs redovisas i tabell 4 på raden ”Börsdata ej tillgänglig”. 

Antalet observationer i stickprovet påverkar generaliserbarheten av resultatet (Hair Jr et al., 2014). Storleken på 

det erhållna stickprovet uppfyller gränsen för regeln att antalet observationer ska vara 5 st. per oberoende 

variabel (Hair Jr et al., 2014). Eftersom den presenterade regressionsmodellen innehåller 7 st. oberoende 

variabler bör stickprovet därmed bestå av minst 35 observationer. Resultatet bör vara generaliserbart om 

stickprovet uppfyller kraven för regeln och urvalet är representativt (Hair Jr et al., 2014). Eftersom studien 

endast ser på rörelseförvärv som genomförs av företag som är börsnoterade i Sverige, skulle resultatet vara 

generaliserbart för de företagen.  

3.6.2 Förutsättningar för multivariat linjär regression 

När statistisk inferens utförs på linjär-regression med hjälp av minsta kvadrat metoden, krävs det att vissa 

grundläggande förutsättningar är uppfyllda för att metoden ska vara ett effektivt verktyg för analys (Newbold et 

al., 2007). I följande avsnitt följer en redogörelse för några viktiga antaganden som är en förutsättning för den 

statistiska metod som valts, samt hur vi förhåller oss till dem.  

3.6.2.1 Normalfördelning 

Normalfördelning är av betydelse vid statistiska analysmetoder, eftersom dessa inte sällan bygger på att 

insamlade data är normalfördelad (Newbold et al., 2007). Statistiska test kan användas för att avgöra om 

insamlade data uppvisar samma egenskaper som en normalfördelning (Newbold et al., 2007). En egenskap hos 

en normalfördelad population är att den är symmetrisk kring medelvärdet (Newbold et al., 2007). Symmetrin 

kontrolleras genom att undersöka skevheten på normalfördelningskurvan (Newbold et al., 2007). Positiv skevhet 
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(att värdet är över noll) innebär att fördelningen är förskjuten åt höger, ett nollvärde att den är normalfördelad 

och negativ (att värdet understiger noll) att den är förskjuten åt vänster (Newbold et al., 2007). Kurtosis är ett 

mått på hur stor del av den data från urvalet som befinner sig i svansarna på fördelningen, värdet för kurtosis 

för en normalfördelad population är 3 (Newbold et al., 2007). 

 n 
Minimum 
kr/aktie 

Maximum 
kr/aktie 

Medelvärde 
kr/aktie 

Medelfel 
kr/aktie 

Standardavvikelse 
      kr/aktie 

Varians 
kr/aktie 

Skevhet Kurtosis 
Bowman-
Shelton 
B-värde 

MV t+1 37 0,5 299,0 95,3 13,2 80,3 6450,4 1,2 0,855 
15.26 

BV 37 0,8 1298,9 174,2 53,5 325,6 106034,4 3,0 7,958 
93.58 

GW 37 -59,1 55,4 9,8 3,0 18,1 327,2 -0,7 5,944 
16.26 

UPPSK 37 -28,2 21,3 -0,1 1,1 6,8 45,9 -1,6 10,904 
111.15 

GC 37 -65,3 307,6 38,8 12,2 74,2 5500,9 2,5 6,87 
62.66 

SYNERGI 37 -41,3 62,6 3,8 2,2 13,4 179,2 1,3 13,268 
173.56 

RESID 37 -28,7 312,8 14,6 9,7 59,0 3476,5 4,3 19,957 
559.50 

SKULD 37 0,4 8301,3 337,6 225,4 1371,1 1879848,2 5,8 34,1 
1695.64 

BEGRÄNSAD SYNERGI 37 -27,6 312,8 17,4 9,5 58,1 3372,2 4,4 20,416 
587.05 

BEGR RESID 37 0,0 312,8 17,6 9,5 57,7 3332,9 4,5 20,916 
618.95 

Tabell 5 - Deskriptiv statistik över variablerna 
 

Det ursprungliga stickprovet om 37 st. företagsförvärv uppvisar flera karaktäristika som påverkar resultatet. 

Ingen variabel kan utifrån ovan beskrivna värden, för skevhet och kurtosis, betraktas vara approximativt 

normalfördelade. Ett Bowman-Shelton-test, som används för att kontrollera normalfördelningen, genomfördes 

för att testa normalfördelningen för respektive variabel. I de fall då B-värdet överstiger 3,71 och 3,99 för ett 

stickprov på 30 respektive 40 observationer ska antagandet om normalfördelning förkastas på 5% 

signifikansnivå. Samtliga av variablerna har ett B-värde som överstiger dessa gränser varför antagandet om 

normalfördelning förkastas. Samtliga variabler är skalade efter antalet utestående aktier. 

Även om de enskilda variablerna inte visar sig vara normalfördelade tillåts användningen av dem i en 

regressionsmodell om standardiserade residualerna av regressionen kan sägas vara normalfördelade. Genom ett 

normalfördelningsdiagram för den standardiserade residualen går det att observera hur väl den standardiserade 

residualen är normalfördelad. Om varje observerad standardiserad residual befinner sig på normallinjen är de i 

hög utsträckning normalfördelade. Figur 2 visar ett normalfördelningsdiagram för de standardiserade 

residualerna för den obegränsade regressionen.    
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Figur 2 - Normalfördelningsdiagram för standardiserad residual. 

Fördelningen av de standardiserade residualerna bedöms vara approximativt normalfördelade. När ett tvåsidigt 

konfidensintervall på 5%-nivå konstrueras kring normallinjen befinner sig samtliga observationer inom detta (se 

bilaga 1). Avvikelserna från normallinjen tolkas som att fördelningen har en något positiv skevhet med en lång 

högersvans. Detta kan utläsas beroende på om de standardiserade residualerna är ovan eller under normallinjen 

(se även histogrammet i bilaga 2). Utifrån figur 2 bedöms de standardiserade residualerna vara approximativt 

normalfördelade. Detta tillåter tolkning av värdena som erhålls i regressionsmodellen, även om de underliggande 

variablerna inte är normalfördelade. 

3.6.2.2 Extremvärden 

Ett antagande vid statistisk inferens av linjär regression med minsta kvadrat metoden, är att beroende variabeln 

antas vara en linjär funktion av de oberoende variablerna och en slumpmässig felterm vilken är residualen 

(Newbold et al., 2007). Något man bör vara uppmärksam på vid minsta kvadrat-metoden är att extremvärden 

kan påverka regressions-linjen så hela linjen vrids mot extremvärdet, ett spridningsdiagram är därmed ett 

hjälpmedel för att kontrollera för extremvärden och säkerställa att det finns ett linjärt samband mellan 

variablerna (Newbold et al., 2007). Vid linjär regression kan hur mycket en observation påverkar uppskattningen 

mätas med hjälp av Cooks distance  (Williams, 1987). Det gör att Cook’s distance är ett effektivt verktyg för att 
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utvärdera effekten av att utesluta enstaka observationer med extrema värden som påverkar resultatet (Williams, 

1987).   

Vidare kontrolleras för extremvärden som eventuellt har stor betydelse för dels normalfördelningen av 

respektive variabel men också för utgången av regressionen. Extremvärden identifieras utifrån samma kriterium 

som Francis & Schipper (1999) ställer upp: observationer med en Cook’s-distance som överstiger ett (1) 

betraktas som extremvärden.  Tre observationer uppfyller detta kriterium och elimineras därför, kvar återstår 

därefter 34 st. observationer. Samtliga av dessa tre observationer har gemensamt är att de är banker eller 

fastighetsföretag med stora balansräkningar. 

3.6.2.3 Homoskedasticitet 

Homoskedasticitet är ett antagande som innebär att slumpmässiga variabler har samma varians, det vill säga 

stickprovet innehåller inga subpopulationer med olika varians (Newbold et al., 2007). Motsatsen till 

homoskedasticitet – heteroskedasticitet – leder till att minsta kvadratmetoden tappar i effektivitet (Breusch & 

Pagan, 1979), och är i sådana fall inte en optimal metod för att uppskatta koefficienterna i regressionsmodellen 

(Newbold et al., 2007). Heteroskedasticitet innebär i denna studie att marknadsvärdet som är den beroende 

variabeln har en oförklarad variation som ökar eller minskar, när värdet på en oberoende variabel som till 

exempel SYNERGI ökar (Newbold et al., 2007). I vissa fall, särskilt när ekonomiska data såsom inkomst och 

konsumtion vilka ofta ökar exponentiellt över tid studeras, kan det finnas skäl att logaritmera insamlade data för 

att undvika heteroskedasticitet (Newbold et al., 2007). 

För att upptäcka heteroskedasticitet kan antingen visuella illustreringar eller formella test användas. 

Spridningsdiagram där man låter residualen vara på y-axeln och en oberoende variabel på x-axeln, är ett verktyg 

som kan användas för att visuellt upptäcka heteroskedasticitet (Newbold et al., 2007). Om storleken på variansen 

av residualen ökar när värdet på den oberoende variabeln ökar är det ett tecken på heteroskedasticitet (Newbold 

et al., 2007), vilket observeras i ett spridningsdiagram.  

Heteroskedasticitet kan testas genom antingen ett White-test eller ett Breusch-Pagan-test (Breusch & Pagan, 

1979). MacKinnon & White (1985) konstaterar att Breusch-Pagan-test är bättre för att testa för 

heteroskedasticitet i form av strukturella förändringar i variansen än White-test. I denna studie används ett 

Breusch-Pagan-test därför att vikten av att upptäcka strukturella förändringar prioriteras och att slumpmässiga 

förändringar av variansen skulle kunna bero på att en observation får stor påverkan då stickprovet i denna studie 

är litet.  
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Figur 3 - Spridningsdiagram över standardiserad residual 

Spridningsdiagrammet ovan visar standardiserade residualen i förhållande till det standardiserade förväntade 

värdet. Ett trattmönster bland de standardiserade residualerna kan tolkas som att en oberoende variabel som 

har betydelse för värdet för beroende variabeln har utelämnats (s.k. omitted variable bias). Inget sådant mönster 

är uppenbart utifrån figur 3. Spridningsdiagram för respektive oberoende variabel finns i bilaga 3-9. 

Ett Breusch-Pagan-test genomförs för att testa antagandet om homoskedasticitet i stickprovet. Om ett BP-värde 

större än 2,71 respektive 3,84 erhålls ska antagandet om homoskedasticitet förkastas på 10% respektive 5% 

signifikansnivå. Stickprovet erhåller ett BP-värde på 2,161 vilket innebär att antagandet om homoskedasticitet 

inte ska förkastas. Därmed finns inte heller skäl att logaritmera datan.  

3.6.2.4 Multikollinearitet 

Vid linjär regression antas att det är liten eller ingen multikollinearitet i insamlade data, vilket innebär att de 

oberoende variablerna i regressionen i låg grad eller inte alls är korrelerade med varandra (Mendenhall & Sincich, 

2014). Om variablerna inte är oberoende uppstår det problem med multikollinearitet, men det går fortfarande 

att använda minsta kvadratmetoden för att uppskatta koefficienter, dock kommer de att ha hög varians 

(Newbold et al., 2007). Det får som konsekvens att de uppskattade koefficienterna inte blir statistiskt signifikanta 

även om det skulle finnas starka samband mellan oberoende och beroende variabler (Newbold et al., 2007). Om 

multikollinearitet förekommer är det svårt att dra slutsatsen att en viss oberoende variabel påverkade den 

beroende variabeln, men det går istället att säga att alla oberoende variabler i regressionsmodellen som helhet 

har påverkat den beroende variabeln (Newbold et al., 2007). Mendenhall & Sincich (2014) beskriver att man för 
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att upptäcka multikollinearitet kan använda variance inflation factor (VIF). VIF anges på en skala från 1 och 

uppåt och ett värde över 10 är en indikator på att multikollinearitet förekommer (Mendenhall & Sincich, 2014). 

För att lösa problem med förekomst av multikollinearitet kan en eller flera av de oberoende variablerna som 

korrelerar med varandra uteslutas (Mendenhall & Sincich, 2014). 

Koefficienter 

 Obegränsad regression VIF 

BV 11,928 

GW 1,500 

UPPSK 1,131 

GC 2,570 

SYNERGI 3,212 

RESID 4,206 

SKULD 14,276 

 Begränsad regression VIF 

BV 13,157 

GW 1,479 

UPPSK 1,133 

GC 2,814 

BEGR SYNERGI 246,689 

BEGR RESID 254,122 

SKULD 15,933 

Tabell 6 - VIF-värden för oberoende variabler 

De höga VIF-värdena på BV och SKULD både i den obegränsade och den begränsade modellen tyder på att 

de var och en för sig skulle mäta samma sak som de andra oberoende variablerna. Värdet 4,206 på RESID i den 

obegränsade modellen tyder på att RESID i högre utsträckning än GW, UPPSK, GC och SYNERGI korrelerar 

med de andra oberoende variablerna och därför mäter delvis samma sak som dem. VIF-värdena på GW och 

UPPSK i båda modellerna är låga och det tyder på att de mäter olika saker och båda bidrar till att förklara den 

beroende variabeln oberoende av de andra oberoende variablerna. VIF-värdet 2,57 på GC i den obegränsade 

modellen innebär att variansen på variabeln GC i den obegränsade modellen är 2,57 gånger högre jämfört med 

om GC varit helt oberoende av de andra förklarande variablerna.  VIF-värdena som överstiger 200 på BEGR 

SYNERGI och BEGR RESID indikerar således att variansen på dem är över 200 gånger högre jämfört med 

om de varit oberoende av de andra variablerna (inte korrelerat med dem), vilket i sin tur gör att det är osannolikt 

att de blir signifikanta i den begränsade modellen. Korrelationsmatriser för den obegränsade och den begränsade 

regressionen redovisas i bilaga 10 respektive 11.  

Det är också osannolikt att BV och SKULD med VIF-värden över 10 i båda modellerna blir signifikanta 

variabler i modellerna då variansen i de koefficienterna är mer än 10 gånger högre än variansen hade varit om 

de variablerna hade varit oberoende av de andra variablerna. Att BV och SKULD har dessa höga VIF-värden 

är sannolikt som en följd av att data skalas efter antalet utestående aktier. BV och SKULD blir samtidigt på 
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grund av detta svåra att tolka. Variablerna: GC, SYNERGI och RESID har lägre värden, och det är de som ska 

analyseras.  

4. Resultat 

I detta avsnitt presenteras och tolkas inledningsvis statistiska värden för modellerna. Därefter redogörs för 

respektive hypotes, resultatet för dem, hur resultatet tolkas samt hur resultatet förklaras. Avsnittet avslutas 

med en diskussion om brister och svagheter som identifierats med studien.  

4.1 Test av modellens signifikans 

I tabell 7 presenteras värden för de två regressionsmodellerna.  

Regressionsmodell n R R2  Justerad R2 F-värde p-värde 

Obegränsad 34 0,622 0,387 0,222 2,344 0,054 

Begränsad 34 0,539 0,291 0,100 1,523 0,204 

Tabell 7 - Värden för regressionsmodeller.  

Definition av mått och värden: R för sambandets riktning och styrka kan anta värden mellan -1 och +1, R2 kan anta värden mellan 0 och 1 och beskriver 
hur mycket av variationen i den beroende variabeln som förklaras av de oberoende variablerna. Justerad R2 kan anta värden mellan 0 och 1 och tar hänsyn till 
antalet oberoende variabler och förklarar andelen varians i den beroende variabeln som kan förklaras av de oberoende variablerna. F-värde ger värdet för F-
testet som testar huruvida regressionsmodellen som helhet är statistisk signifikant, och p-värde anger signifikansnivå på F-värdet för respektive modell.  

R2-värdet om 0,387 på den obegränsade regressionsmodellen innebär att 38,7 % av variansen på den beroende 

variabeln kan förklaras av de oberoende variablerna. Det justerade R2-värdet för den obegränsade modellen om 

0,222 är förhållandevis lågt, och kan bero på att modellen innehåller ett relativt stort antal oberoende variabler 

i förhållande till storleken på stickprovet.  

En modell som inte är statistiskt signifikant är svag grund för resonemang och diskussion. Den obegränsade 

regressionsmodellen är signifikant på 5,4% nivån, vilket visserligen inte är de 5% som i regel fordras för att säga 

att modellen är statistiskt signifikant men i vår mening är det så nära att vi tillåts fortsätta och titta på de 

individuella variablerna. Samtidigt bör uppmärksammas att resultatet, på grund av icke-signifikansen av F-

värdet, bör tolkas med försiktighet. Signifikansnivån för hela modellen som F-värdet visar skiljer sig i hög grad 

mellan de olika modellerna och därför blir det svårt att jämföra värden för de två modellerna. Data för den 

begränsade redovisas men bör tolkas med ännu större försiktighet.  
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n=34 

 

Fält A: Obegränsad α β1  β2 β3 β4a β4b β4c  β5 

Icke-standardiserad 
koefficient 20,336 1,212 0,376 -0,382 0,244 5,094 -1,110 -0,920 

t-värde 0,842 1,857 0,346 -0,199 0,859 2,558 -2,309 -0,967 

p-värde 0,407 0,075 0,732 0,844 0,398 0,017 0,029 0,343 

Fält B: Begränsad α β1  β2 β3 β4a β4b β4c  β5 

Icke- standardiserad 
koefficient 38,474 1,441 0,569 -0,415 0,298 6,195 -6,444 -1,439 

t-värde 1,589 1,955 0,490 -0,201 0,930 1,540 -1,580 -1,330 

p-värde 0,124 0,061 0,628 0,842 0,361 0,136 0,126 0,063 

Tabell 8 – Icke-standardiserade koefficienter, t-värden och p-värden för regressionsmodellerna.  

Definition av variabler: MVj,t+1,q+1 är aktiepriset efter första kvartalet år t+1 och t är året då rörelseförvärvet genomfördes. BV är bokförda värdet av 
kombinerade företagets icke-goodwilltillgångar per aktie vid slutet för år t. GW är bokförda värdet av goodwill per aktie vid slutet på år t, subtraherat med den 
goodwill som uppstod i samband med rörelseförvärvet. UPPSK är differensen mellan verkligt värde av köpta nettotillgångar och bokfört nettovärde per aktie vid 
slutet för år t. GC är skillnaden mellan verkligt värde av upptagna tillgångar och marknadsvärdet av förvärvade företaget per aktie sex dagar före meddelande 
om förvärv. SYNERGI är summan av förändringarna i marknadsvärdet av eget kapital för förvärvade och förvärvande företagen per aktie vid tillkännagivandet 
av rörelseförvärvet. RESID är köpt goodwill minus GC och SYNERGI. SKULD är bokförda värdet av kombinerade företagets totala skulder vid slutet för 
år t. 

4.2 Hypotes H1a - Marknaden anser värdet av goodwill hänförligt till företaget som going-concern vara positivt. 

Den första hypotesen är att marknaden tilldömer den del av köpt goodwill som är hänförlig till värdet av det 

förvärvade företaget som going-concern (GC) ett positivt värde – det vill säga betraktar det som en tillgång. I 

tabell 8, Fält A, kan utläsas att icke-standardiserade koefficienten för köpt goodwill som är hänförligt till värdet 

av going-concern är positiv (β4a  = 0,244) men det är inte statistiskt signifikant skild från 0 på 5%-signifikansnivå 

(p-värde = 0,398) vilket gör att nollhypotesen inte kan förkastas.  

 

Eftersom koefficienten för GC inte är signifikant kan det inte sägas att marknaden placerar positivt värde vid 

den. Det innebär samtidigt att värdet på den del av goodwill som är hänförlig till värdet av going-concern, inte 

är relevant för prisbildningen på marknaden – ett resultat som skulle betyda att den goodwill som representerar 

differensen mellan verkligt värde av upptagna tillgångar och marknadsvärdet av det förvärvade företaget per 

aktie (det vill säga det pris som marknaden själv placerat på företaget) inte skulle vara relevant för prisbildningen 

för det förvärvande företaget.   

4.3 Hypotes H1b - Marknaden anser värdet av goodwill hänförligt till synergieffekter vara positivt. 

Nästa hypotes är att marknaden placerar positivt värde på den goodwill som är hänförlig till synergieffekterna 

av att kombinera de två företagen. Synergieffekterna (SYNERGI) tilldöms enligt den obegränsade 

regressionsmodellen i tabell 8, Fält A, en hög koefficient (β4b = 5,094) som dessutom är statistiskt signifikant 
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skild från 0 på 5%-signifikansnivå (p-värde = 0,017), vilket innebär att nollhypotesen förkastas och att 

mothypotesen, att marknaden tilldömer synergieffekterna positivt värde, antas.  

I enlighet med vad såväl Colley & Volkan (1988) som Henning et al. (2000) hävdar har marknaden i denna studie 

identifierat den del av goodwill som kan hänföras till synergieffekter och placerat positivt värde på den, det vill 

säga betraktar den som en tillgång. En jämförelse av storleken på koefficienterna hos de olika oberoende 

variablerna i den obegränsade regressionsmodellen är svår att göra eftersom flera av dem inte är signifikanta, 

men den höga koefficienten för synergieffekterna tolkas som att marknaden tilldömer synergieffekterna värde.  

I de 21 fall av 37 där summan av värdet av going-concern och synergieffekterna överstiger köpt goodwill, står 

resultatet delvis i strid med vad Morck et al. (1990) skriver om överbetalning som en följd av hybris hos 

ledningen för det förvärvande företaget. Då ledningen lider av hybris ska den vara så övertygad om sin egen 

förmåga att göra en korrekt värdering att den också överbetalar, vilket får följden att delar av goodwill inte blir 

värderelevanta för marknaden – marknaden anser i dessa fall att värdet av going-concern och synergieffekterna 

inte motsvarar vad ledningen har betalat. Att komponenten av goodwill som utgörs av synergieffekter är 

värderelevanta för marknaden kan inte förklaras utifrån att ledningen skulle lida av hybris – snarare det motsatta 

borde inte summan av värdet av going-concern och synergieffekterna överstiga köpt goodwill om ledningen 

överbetalade. I dessa fall skulle resultatet kunna tolkas som att marknaden är mer positiv till förvärvet än 

ledningen av det förvärvande företaget.  

Det kan även tyckas att detta står i strid mot vad Black (1989) och Schumpeter & Backhaus (2003) förutspår 

om imperiebygge, där ledningen förväntas överbetala om den vill utöka sin personliga makt, men inte 

nödvändigtvis. Även om marknaden värderar synergieffekterna och värdet av going-concern högre än ledningen 

för det förärvande företaget i 21 fall av 37 behöver det inte innebära att överbetalning inte förekommer.  

4.4 Hypotes H1c - Marknaden anser värdet av goodwill hänförligt till överbetalning vara negativt. 

Den sista hypotesen är att marknaden anser värdet av goodwill som kan hänföras till överbetalning (RESID) 

vara negativt, det vill säga att det inte betraktas som en tillgång. Enligt resultatet av den obegränsade 

regressionsmodellen som redovisas i tabell 8, Fält A, placerar marknaden en negativ koefficient (β4c = -1,110) 

på värdet av det goodwill som kan hänföras till överbetalning. Koefficienten är statistiskt signifikant skild från 

noll på 5%-signifikansnivå (p-värde = 0,029), vilket innebär att nollhypotesen förkastas och att mothypotesen, 

att marknaden anser värdet av goodwill som kan hänföras till överbetalning vara negativt, antas. 

Att koefficienten är statistiskt signifikant och negativ innebär att marknaden inte överhuvudtaget betraktar 

goodwill som är hänförligt till överbetalning som en tillgång. Den negativa koefficienten innebär att marknaden 

inte placerar värde vid RESID utan istället drar av värde för den. Detta kan förstås som att marknaden 

kostnadsför den del av goodwill som enligt dem utgör överbetalning, det vill säga marknaden ser 
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överbetalningen som en kostnad som uppstår i samband med rörelseförvärvet medan företaget som 

genomförde förvärvet tar upp all goodwill som en tillgång på balansräkningen. 

Även om det tidigare observerats att marknaden i 21 fall av 37 placerade sådant värde på goodwill hänförligt till 

going-concern och synergieffekterna att det översteg totalt köpt goodwill, finns fortfarande en statistiskt 

signifikant residual som är hänförlig till överbetalning. Ett sätt att förstå varför det finns en komponent av 

goodwill som marknaden placerar negativt värde på är att ledningen för det förvärvande företaget bedömer sin 

förmåga att uppskatta värdet på det andra företaget som överlägsen andras förmåga, det vill säga hybris så som 

föreslagits av Morck et al. (1990) och Roll (1986).  

Det är också möjligt att residualen av goodwill uppstår som en följd av att ledningen överbetalar i samband med 

förvärv som inte är fullständigt affärsmässigt motiverade utan snarare företas för att större företag och högre 

tillväxt höjer ledningens prestige, så som förutspås av Black (1989). Om ambitionen i ledningen är att göra ett 

avtryck i företagets historia genom att expandera det egna företaget kan det finnas en diskrepans mellan den 

goodwill som finns på det förvärvande företagets balansräkning och marknadens värdering av det.  

Samtidigt kan en förklaring till residualen av goodwill, och den negativa koefficienten, vara att ledningen för det 

förvärvande företaget och marknaden identifierar och placerar värde på olika fördelar, som föreslaget av Roll 

(1986). Ledningen kan ha identifierat fördelar av att kombinera de två verksamheterna som inte marknaden har 

möjlighet att se, och som därmed motiverar en högre köpeskilling.  

Även om resultatet bör tolkas med försiktighet på grund av det begränsade stickprovet skulle resultatet kunna 

förklara Hamberg & Beislands (2014) resultat att nedskrivningar som genomförs av svenska börsföretag inte är 

värderelevanta. I de fall där nedskrivningar av goodwill görs och det finns goodwill som är hänförligt till 

överbetalning, menar vi utifrån resultatet, att nedskrivningarna inte kommer vara värderelevanta förrän all 

goodwill som är hänförlig till överbetalning är nedskrivet. Detta ligger även i linje med Chambers (2007) som 

menar att existensen av icke-värderelevans kan förstås som att delar av goodwill är förbrukat och således inprisat 

i marknaden. När goodwill har uppstått i samband med ett rörelseförvärv skulle det därmed utifrån vårt resultat 

kunna finnas latent förbrukad goodwill på företagens balansräkningar. Subjektiviteten vid nedskrivningstesterna 

riskerar leda till att nedskrivningar av goodwill inte görs i tillräckligt stor utsträckning eftersom stora 

nedskrivningar av goodwill påverkar resultatet och således även ledningen som genomförde förvärven. 

Samtidigt är detta motsägelsefullt, varför skulle marknaden klandra ledningen av ett företag som gör 

nedskrivningar av goodwill vars värde marknaden själv redan kostnadsfört? Ramanna & Watts (2012) resultat 

att nedskrivningar företas i lägre utsträckning då vds ersättning och rykte riskerar att påverkas negativt, är en 

förklaring till denna motsägelse. 

Eftersom studien undersöker den goodwill som uppstår i samband med ett specifikt rörelseförvärv, och det 

justeras för nedskrivningar, bedöms inte studien påverkas av det opportunistiska beteende vid 
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nedskrivningstester som har observerats av Carlin & Finch (2009), Beatty & Weber (2006), Ramanna & Watts 

(2012) och Li & Sloan (2017).  

4.5 Studiens begränsningar 

En anledning till att marknadens värdering av going-concern och synergieffekterna översteg ledningens kan vara 

våra proxys för värdet av going-concern och synergieffekterna. Storleken på värdet som erhålls genom sättet att 

beräkna synergieffekterna blir beroende av valet av antalet dagar som används för att beräkna abnormal 

avkastning. Om avkastningen under uppskattningsperioden handelsdagarna -300 till -61, exempelvis påverkats 

av en tillfällig nedgång i konjunkturen kan det få effekten att den normala avkastningen som används till 

beräkningen av den abnormala avkastningen hamnar på en relativt låg nivå. Det får i sin tur effekten att den 

abnormala avkastningen vid offentliggörandet blir högre och därmed även SYNERGI. Som tidigare beskrivits 

fann varken Francis & Schipper (1999) eller Henning et al. (2000) skäl att justera för bransch, men eftersom vårt 

stickprov är mindre kan vårt resultat i större utsträckning än deras ändå påverkas av branschfördelningen. Vidare 

skulle en yttre händelse i någon form före uppskattningsperioden som till exempel ett skadeståndskrav eller 

exempelvis en återkallning av produkter vilka sänker avkastningen, på samma sätt som i fallet med 

konjunkturkänsliga företag kunna påverka SYNERGI. 

Ett annat problem är sättet att definiera residualen. Sättet att beräkna den gör att allt marknaden inte identifierar 

(eftersom både GC och SYNERGI beräknas utifrån marknadsdata) hamnar som en restpost, och varför skulle 

marknaden placera en positiv vikt vid sådant den inte identifierat? Det är samtidigt möjligt att såväl tillgångar 

som skulder inte identifieras av marknaden under dagarna synergieffekterna mäts, vilket innebär att om 

sannolikheten är lika stor för att en tillgång eller skuld inte identifierats och de i snitt är lika stora, borde en 

riskneutral aktör (vilket förutsätts enligt Fama (1980)) placera neutral vikt vid residualen. 

Stickprovets storlek är en svaghet med studien. Av de 947 st. rörelseförvärven som hade ägt rum under perioden 

2005 till och med 2016 ledde sättet att mäta värdet av going-concern och synergieffekterna till endast 37 st. 

observationer, som sedan minskades med ytterligare 3 st. extremvärden. Vårt stickprov behöver därmed inte 

nödvändigtvis vara representativt för alla rörelseförvärv som genomförts – särskilt utifrån att alla observationer 

gäller rörelseförvärv där både förvärvande och det företag som förvärvas är börsnoterade.  

I den obegränsade regressionsmodellen är SKULD inte signifikant, signifikansen ökade i den begränsade 

modellen men fortfarande inte signifikant på 5% nivån. Den oberoende variabeln SKULD har ett negativt värde 

i båda modellerna, vilket innebär att det påverkar marknadsvärdet av företaget negativt. Det är ett svaghetstecken 

för vår studie att varken SKULD eller BV är signifikanta eftersom det innebär att varken tillgångar eller skulder 

har statistisk signifikant betydelse för prisbildningen på marknaden, ett resultat som står i konflikt med Henning 

et als. (2000) resultat.  



28 

 

5. Avslutning 

Denna studie undersöker huruvida marknaden identifierar och värderar underliggande komponenter av 

goodwill. Den goodwill som uppstår i samband med rörelseförvärv bryts ut från övrig goodwill och sedan följs 

hur marknaden värderar komponenterna av den utbrutna goodwill när marknaden har nödvändig information 

om rörelseförvärvet. Komponenterna av goodwill som identifieras och undersöks är: värdet av ett företag som 

going-concern, synergieffekter av att kombinera de två företagen och en residual som är hänförlig till 

överbetalning. 

Vi finner att den goodwill som utgörs av synergieffekter betraktas som en tillgång av marknaden medan den 

goodwill som marknaden identifierar som en residual istället påverkar marknadsvärdet av det förvärvande 

företaget negativt. Den goodwill som utgörs av värdet av företaget som en going-concern är inte statistiskt 

signifikant från 0, varför det inte analyseras vidare.  

Ett resultat av studien är att marknaden identifierar komponenter av goodwill samt betraktar vissa av dem som 

en latent, förbrukad tillgång. Även om resultatet bör tolkas med försiktighet på grund av stickprovets storlek 

skulle resultatet kunna förklara varför nedskrivningar som genomförs av svenska börsföretag inte är 

värderelevanta. När nedskrivningar av goodwill genomförs och det finns en residual av goodwill, menar vi 

utifrån resultatet, att nedskrivningarna inte kommer vara värderelevanta förrän all goodwill som är hänförligt till 

överbetalning är nedskrivet. Resultatet att marknaden betraktar vissa komponenter av goodwill som förbrukad 

kan också förklara varför marknaden värderar goodwill lägre än andra tillgångar.  

Detta får betydelse för ledningen av företag som genomför rörelseförvärv eftersom det tyder på att det finns 

viss diskrepans mellan ledningens och marknadens värdering av förvärvade företag. Resultatet är därmed även 

av intresse för den som granskar företag med upptaget goodwill. Att det finns en residual av goodwill som är 

hänförlig till överbetalning innebär att det sker en värdeöverföring från aktieägarna av det förvärvande företaget 

till aktieägarna av det företag som förvärvas, varför resultatet även är av intresse för aktieägare. Resultatet att 

marknaden betraktar en komponent av goodwill som förbrukad skulle även kunna förklara icke-värderelevansen 

av goodwillnedskrivningar som observerats av flertalet forskare. Resultaten visar att det finns mening med att 

se på goodwill utifrån komponenter eftersom marknaden tycks göra denna distinktion. 

En studie som genomförs med samma metod men med ett större stickprov och eventuellt flera proxies för de 

olika komponenterna kan bidra med utökad förståelse för hur marknaden betraktar goodwill. Genom att utöka 

studien till fler länder som tillämpar IFRS kan antalet observationer ökas och därmed mer tillförlitliga resultat 

erhållas. En kvalitativ studie som utvecklar djupare förståelse för hur långivare, investerare, företagsledare och 

revisorer betraktar goodwill, skulle bidra med relevant insikt för denna komplexa tillgång.  
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Bilagor 

 

Bilaga 1 - Normalfördelningsdiagram för standardiserad residual med tvåsidigt konfidensintervall på 5% nivå kring normallinjen.  
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Bilaga 2 – Histogram fördelning av beroende variabel MV 
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Bilaga 3 - Spridningsdiagram oberoende variabel BV 
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Bilaga 4 - Spridningsdiagram oberoende variabel GW 
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Bilaga 5 - Spridningsdiagram oberoende variabel UPPSK 
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Bilaga 6 - Spridningsdiagram oberoende variabel GC 
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Bilaga 7 - Spridningsdiagram oberoende variabel SKULD 
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Bilaga 8 - Spridningsdiagram oberoende variabel SYNERGI 
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Bilaga 9 - Spridningsdiagram oberoende variabel RESID 
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Korrelationsmatris obegränsad regression 

 MV BV GW UPPSK GC SYNERGI RESID SKULD 

MV 1,000        

BV 0,447*** 1,000       

GW 0,185 0,333** 1,000      

UPPSK 0,037 0,067 -0,119 1,000     

GC 0,116 0,255* 0,040 -0,016 1,000    

SYNERGI 0,068 -0,270* 0,114 0,018 0,407*** 1,000   

RESID -0,112 -0,151 0,094 0,028 0,610*** 0,810*** 1,000  

SKULD 0,391** 0,946*** 0,413*** -0,040 0,345** -0,225 -0,105 1,000 

* = p<0,1, ** = p<0,05 , *** = p<0,01 

Pearsons korrelationskoefficienter, signifikansnivå rapporterad för ensidigt test.   

         
Bilaga 10 – Korrelationsmatris obegränsad regression.  
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Korrelationsmatris begränsad regression 

 MV BV GW UPPSK GC 
BEGR 
SYNERGI 

BEGR 
RESID SKULD 

MV 1,000        

BV 0,447*** 1,000       

GW 0,185 0,333** 1,000      

UPPSK 0,037 0,067 -0,119 1,000     

GC 0,116 0,255* 0,040 -0,016 1,000    
BEGR 
SYNERGI -0,070 -0,144 0,105 0,031 0,609*** 1,000   
BEGR 
RESID -0,083 -0,140 0,090 0,036 0,620*** 0,998*** 1,000  

SKULD 0,391** 0,946*** 0,413*** -0,040 0,345** -0,097 -0,100 1,000 

* = p<0,1, ** = p<0,05 , *** = p<0,01 

Pearsons korrelationskoefficienter, signifikansnivå rapporterad för ensidigt test.   

         
Bilaga 11 – Korrelationsmatris begränsad regression. 
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