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Sammanfattning 

Titel: ”Goodwillredovisningens värderelevans: avskrivning eller nedskrivning? En studie om 

avskrivning eller nedskrivning av goodwill är mer värderelevant hos svenska börsnoterade företag 

under perioden 2005-2012.” 

Datum: 2014-01-15 

Författare: Daniel Eizyk och Arvid Hallén 

Kurs: Kandidatuppsats, fortsättningskurs C, 15 HP 

 

Bakgrund: År 2005 infördes IFRS i EU:s medlemsländer och goodwill redovisas sedan dess i enlighet 

med IAS 36 och IFRS 3. Den nya regleringen innebär att företag inte längre ska utföra avskrivningar 

på goodwill, utan de ska istället varje år, eller oftare om nödvändigt, genomföra ett nedskrivningstest 

mot verkligt värde. En av anledningarna till att IAS 36 infördes var att den tidigare standarden inte 

ansetts vara tillräckligt värderelevant. 

Forskningsfråga: Hade värderelevansen i svenska börsnoterade företags redovisning varit högre eller 

lägre under perioden 2005-2012 om avskrivning av goodwill bibehållits, och vilken avskrivningstid 

hade i så fall varit mest värderelevant? 

Tidigare forskning: Det saknas konsensus i litteraturen om avskrivningar eller nedskrivningar är det 

mest värderelevanta sättet att redovisa goodwill. Exempelvis anser Jenning et al (2001) och Moehrle 

et al (2001) att avskrivningar av goodwill inte är värderelevanta, medan Ojala (2007) anser att de är 

värderelevanta, och AbuGhazaleh et al (2012) och Lapointe-Antunes et al (2009)menar att 

nedskrivningar av goodwill är värderelevanta. 

Metod: Värderelevansen hos redovisningsmodeller med olika avskrivningstider och med eller utan 

nedskrivningar testas med regressioner och deras respektive förklaringsgrader analyseras. 

Grundurvalet består av företag från OMXS, First North och Aktietorget samt företag på dessa 

marknader som under perioden avnoterats. 

Resultat och slutsats: Värderelevansen minskar ju kortare avskrivningstider som används. Dagens 

modell med nedskrivningstest är mer värderelevant än alla de testade avskrivningsmodellerna, med 

undantag av den modell som skriver av goodwill på 100 år. Allra mest värderelevant är den modell 

som varken skriver av eller skriver ned goodwill. Varken avskrivningar eller nedskrivningar av 

goodwill är därmed värderelevanta. 

 

Nyckelord: goodwill, värderelevans, nedskrivningar, avskrivningar 



 
 

3 

Innehållsförteckning 

Sammanfattning ................................................................................................. 2 

1. Bakgrund ........................................................................................................ 5 

1.1 Goodwill .................................................................................................... 5 

1.2 Värderelevans ........................................................................................... 6 

2. Tidigare forskning ........................................................................................... 7 

2.1 Värderelevans hos goodwillavskrivningar ................................................. 7 

2.2 Värderelevans hos goodwillnedskrivningar ............................................... 7 

3. Metod ............................................................................................................ 9 

3.1 Urval .......................................................................................................... 9 

3.2 Datainsamling ......................................................................................... 10 

3.3 Statistisk metod....................................................................................... 11 

3.4 Avskrivningsmodell ................................................................................. 12 

4. Resultat ........................................................................................................ 13 

4.1 Deskriptiv statistik ................................................................................... 13 

4.2 Resultat från regressioner ....................................................................... 14 

5. Analys ........................................................................................................... 16 

6. Slutsatser ..................................................................................................... 18 

7. Uppslag för framtida forskning ..................................................................... 19 

Referenser ........................................................................................................ 21 

 

  



 
 

4 

Förkortningar och definitioner 

 

IFRS International Financial Reporting Standards, en 

ledande internationell redovisningsstandard. 

IAS International Accounting Standards, äldre namn på 

IFRS. Namnet används fortfarande för att beskriva 

IFRS:s enskilda regler, exempelvis IAS 36.  

IASB  International Accounting Standards Board, 

självständig redovisningsorganisation som reglerar 

IFRS.  

IAS 36 Redovisningsregel för nedskrivningar inom IFRS, 

utfärdad av IASB. 

FASB Financial Accounting Standards Board, självständig 

redovisningsorganisation som reglerar GAAP, den 

ledande amerikanska redovisningsstandarden. 

SFAS 142 Redovisningsregel för goodwillnedskrivningar inom 

GAAP, utfärdad av FASB.  
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1. Bakgrund 

I mars 2002 beslutade Europaparlamentet att företag i EU:s medlemsländer från och med 

2005 ska redovisa i enlighet med International Accounting Standards/International Financial 

Reporting Standards, IAS/IFRS (Axelman, 2003). Inom redovisningsstandarden IFRS redovisas 

goodwill enligt redovisningsregeln IAS 36.  IAS 36 innebär bland annat att företag inte längre 

ska skriva av goodwill utan de ska istället årligen, eller oftare om nödvändigt, genomföra ett 

nedskrivningstest på goodwill. Under år som nedskrivningar inte inträffar ger detta upphov 

till en positiv resultateffekt jämfört med det äldre systemet, men det leder också till negativa 

resultateffekter de år nedskrivning av goodwill inträffar. Syftet med att ersätta årlig 

avskrivning av goodwill med nedskrivningstest är att de förra inte har ansetts vara tillräckligt 

värderelevanta, och att de därmed gett missvisande information till investerare gällande 

företags lönsamhet och finansiella ställning (Jennings et al, 2001). Det är därför intressant att 

ställa frågan om förändringen av redovisningsmetoden för goodwill ökade eller minskade 

goodwillredovisningens värderelevans. 

 

Vi undersöker om värderelevansen i svenska börsnoterade företags redovisning hade varit 

högre eller lägre om avskrivning av goodwill bibehållits under perioden 2005-2012, istället 

för att ha ersatts av nedskrivningstest till verkligt värde. Vidare undersöker vi vilken 

avskrivningstid som varit mest värderelevant under perioden. Vår frågeställning är: Hade 

värderelevansen i svenska börsnoterade företags redovisning varit högre eller lägre under 

perioden 2005-2012 om avskrivning av goodwill bibehållits, och vilken avskrivningstid hade i 

så fall varit mest värderelevant? 

 

1.1 Goodwill  

När ett företag förvärvar ett annat företag överförs det förvärvade företagets eget kapital till 

det förvärvande företagets balansräkning. Om köpeskillingen överstiger det förvärvade 

företagets justerade nettotillgångar, det vill säga det justerade egna kapitalet, uppstår 

goodwill, vilket redovisas som en tillgång i köparens balansräkning (IFRS, 2012). 

 

Goodwill har historiskt skrivits av över tid. Avskrivningstiden för goodwill har varit så lång 

som 40 år eller så kort som 5 år, eller till och med 0 år, det vill säga att goodwill 
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kostnadsförts omgående, vilket betyder att ett förvärv där köpeskillingen översteg det 

uppköpta företagets justerade nettotillgångar resulterade i en bokförd förlust i köparens 

resultaträkning (Ding et al, 2008). Under senare år har reformer för att jämka samman olika 

nationella redovisningssystem till ett enda internationellt redovisningssystem, IFRS , lett till 

en ökad användning av redovisning av tillgångar till verkligt värde. För redovisning av 

goodwill har det lett till att gamla tiders avskrivning ersatts av goodwill med oändlig 

livslängd, som årligen ska genomgå en nedskrivningtest till verkligt värde. 

 

Att värdera goodwill till verkligt värde är inte oproblematiskt. Eftersom goodwill inte kan 

marknadsvärderas måste dess värde uppskattas med hjälp av en modell. Goodwill allokeras 

till kassagenerande enheter inom företaget, och dess värde testas mot nuvärdet av de 

framtida kassaflöden de kassagenererande enheterna förväntas ge upphov till. Eftersom 

både de uppskattade framtida kassaflödena och den diskonteringsränta som används för att 

beräkna deras nuvärde bestäms av företagsledningen, finns en betydande flexibilitet för 

ledningen att välja om och när nedskrivning av goodwill ska genomföras (Jarva, 2009).  

 

1.2 Värderelevans 

Värderelevans beskriver redovisningsinformations förmåga att förutse ett företags framtida 

marknadsvärde. Graden av värderelevans mäts genom att analysera statistiska relationer 

mellan bokföringsdata och marknadsvärden eller avkastningsmått (Karğın, 2013). 

Värderelevansbegreppet är av betydande vikt, särskilt för investerare, eftersom det ställer 

en mycket fundamental fråga: i hur hög grad är siffrorna som företag rapporterar i sina 

årsredovisningar relevanta för att förutse företagens framtida marknadsvärde? 

Värderelevansstudier är relevanta också för akademiker, företagsledare, finansiella 

intermediärer, beslutsfattare, myndigheter och finansiella analytiker, eftersom de alla kan 

vara intresserade av i hur hög grad företags bokföring avspeglar verkliga ekonomiska 

förhållanden (Barth et al, 2001).  
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2. Tidigare forskning 

2.1 Värderelevans hos goodwillavskrivningar 

Goodwillredovisningens värderelevans har varit föremål för omfattande forskning. Jennings 

et al (2001) undersöker goodwillavskrivningars värderelevans hos amerikanska börsnoterade 

företag under perioden 1993-1998 och visar att goodwillavskrivningar inte ger värderelevant 

information, utan istället försvårar för investerare genom att göra redovisningsinformation 

mindre värderelevant. 

Moehrle et al (2001) undersöker det relativa informationsinnehållet mellan vinst före 

avskrivningar och vinst före engångsposter och visar att dessa inte skiljer sig signifikant från 

varandra. Vidare visar studien att goodwillavskrivningar inte är värderelevanta, och stödjer 

därför FASB:s förslag om att ersätta dem med årliga nedskrivningstest för goodwill. Också 

Henning et al (2000) finner att goodwillavskrivningar inte ger värderelevant information. 

Att goodwillavskrivningar saknar värderelevans utgör dock inte ett konsensus inom 

forskningen. Ojala (2007) undersöker finska företag och finner att redovisningsinformation 

från företag som skriver av goodwill under en period om maximalt fem år är mer 

värderelevant än information från företag som använder en avskrivningstakt för goodwill på 

mer än 5 år, och visar också att goodwillavskrivningsinformationen i sig är värderelevant. 

Ojala menar vidare att tidigare forskning inte är representativ då den bygger på studier på 

den amerikanska marknaden, och med mycket långa avskrivningstider som ofta rör sig upp 

mot fyrtio år. 

2.2 Värderelevans hos goodwillnedskrivningar 

Tätt kopplat till goodwillavskrivningars eventuella värderelevans finns frågan om 

goodwillnedskrivningars värderelevans, och om dessa skulle vara ett mer värderelevant 

alternativ än avskrivningar. 

Zang (2008) undersöker företagsledningars incitament till goodwillnedskrivningar efter 

införandet av SFAS 142, som 2001 ersatte goodwillavskrivningar med goodwillnedskrivningar 

i USA, och hur företagens aktiekurser påverkats av goodwillnedskrivningarna. Zang finner att 

högt belånade företag genomför lägre nedskrivningar än lågt belånade företag, och att 

företag som bytt företagsledning gör större nedskrivningar än företag som inte bytt 
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företagsledning. Studien visar att det finns en negativ relation mellan oväntade 

goodwillnedskrivningar och aktieavkastning, och att det sambandet blir starkare ju högre 

belåning företaget har. Belåningens roll har ingen direkt bäring på vår studie, men studiens 

resultat visar också enligt Zang att goodwillnedskrivningar ger värderelevant information och 

kan ske av opportunistiska skäl. 

Hur marknaden reagerar på goodwillnedskrivningar har också studerats av Li et al (2011). 

Den studien visar att företag värderas lägre efter en goodwillnedskrivning än innan, 

eftersom investerare inte längre har samma förväntningar på företagets framtida 

lönsamhet. Den finner det osannolikt att nedskrivningar skulle genomföras av 

opportunistiska skäl, men att företag däremot kan vara opportunistiska för att undvika 

nedskrivningar. 

Lapointe-Antunes et al (2009) undersöker relationen mellan börsvärde och 

goodwillnedskrivningar hos kanadensiska företag och finner ett negativt samband mellan 

goodwillnedskrivningar och aktiepris, och att investerare använder informationen i sina 

investeringsbeslut. 

AbuGhazaleh et al (2012) undersöker värderelevansen av goodwillnedskrivningar hos 

brittiska företag som redovisat enligt IFRS 3 under åren 2005-2006. De finner ett negativt 

samband mellan goodwillnedskrivningar och marknadsvärde vilket styrker tidigare forskning 

som visat på goodwillnedskrivningars värderelevans.  
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3. Metod 

3.1 Urval 

Undersökningens urval består av de 278 företag som vid undersökningens genomförande är 

noterade på Stockholmsbörsen, de 106 företagen på First North och de 125 företagen på 

Aktietorget. Utöver dessa ingår av datainsamlingsskäl ytterligare 189 företag som tidigare 

varit noterade vid någon av dessa marknader, men som nu är avnoterade. Företagen 

observeras under en period om åtta år (2005-2012), vilket ger 698 företag och 5584 

observationer. Ur denna population genomför vi ett urval genom att eliminera företag och 

observationer för vilka det saknas data eller som på andra sätt är olämpliga. Efter 

elimineringar återstår en population på 113 företag och 904 observationer. 

 

Tabell 1. Urvalssteg. 
Urvalssteg Antal observationer Antal företag 

Rådata 5584 698 

Databasbortfall 5534 698 

Dubbletter 4412 698 

Brutet räkenskapsår 4109 651 

Finansföretag 3510 557 

Saknar marknadsvärde 1846 225 

Ej noterade hela perioden 1226 153 

Flera aktieslag 1088 136 

Saknar goodwill 944 118 

Redovisar ej i SEK 904 113 

Tabellen beskriver hur observationer och företag gradvis faller bort ur urvalet. Databasbortfall är de 
observationer som inte går att ta fram ur databasen Datastream. Dubletter är de observationer som finns med 
flera gånger i urvalet. Företag med brutet räkenskapsår tas bort för att de släpper sitt bokslut vid ett annat 
tillfälle än de resterande företagen i populationen vilket försvårar jämförelser. Finansföretag tas bort på grund 
av deras avvikande kapitalstruktur. Företag för vilka det saknas data för marknadsvärde kan inte användas i 
undersökningen eftersom marknadsvärde är den beroende variabeln i undersökningens regressioner. Företag 
som inte varit noterade under hela undersökningsperioden utesluts eftersom undersökningens 
avskrivningsmodell behöver data från hela den undersökta perioden. För företag som har flera aktieslag rensas 
det ena aktieslaget bort för att undvika dubbelräkning. För företag med flera aktieslag är marknadsvärdet i 
undersökningen dock det samlade värdet hos alla aktieslagen. Företag som saknar goodwill eller uppgifter om 
goodwill under hela perioden tas bort eftersom de inte är intressanta för undersökningen. Företag som inte 
redovisar i svenska kronor tas bort på grund av svårigheter att fastställa deras marknadsvärde i svenska kronor 
tre månader efter redovisningsårets slut. 
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3.2 Datainsamling 

Datan hämtas ur databasen Datastream. De insamlade variablerna är marknadsvärde, 

goodwill, goodwillnedskrivningar, antal anställda och vinst före skatt.  

 

Marknadsvärdet är marknadspriset på företagets aktie multiplicerat med antalet aktier. 

Hänsyn har tagit till att vissa företag har mer än ett noterat aktieslag, vilka kan handlas till 

olika pris. Aktiepriset mäts på den sista dagen tre månader efter räkenskapsårets slut. 

Eftersläpningen på tre månader väljs för att för att företagen ska hinna rapportera och 

marknaden hinna inkorporera den nya informationen. Detta är i enlighet med Jennings et al 

(2001), även om Abrahams och Sidhu (1998) menar att det gör liten skillnad om mätningen 

sker på bokslutsdatum eller tre månader efter bokslutsdatum. Nedskrivningstest för goodwill 

sker årligen i samband med bokslut, eller oftare om så krävs, vilket innebär att alla 

goodwillnedskrivningar inte sker i samband med bokslutet. Löfving och Nilsson (2014) visar 

att under perioden 2005-2012 genomfördes 84,5% av goodwillnedskrivningarna hos svenska 

börsnoterade företag i samband med bokföringsårets slut, medan 15,5% av 

nedskrivningarna genomfördes vid något annat tillfälle under året. I de fall nedskrivningarna 

inte har skett i samband med bokslutet har det således gått mer än 3 månader mellan 

nedskrivningen och tidpunkten då vi mäter marknadsvärdet, vilket betyder att fler faktorer 

hinner påverka marknadsvärdet. Det skapar brus i vår data och resultaten måste tolkas med 

hänsyn taget till detta. 

 

Variabeln goodwill beskriver storleken på företagets goodwill vid slutet av det aktuella 

bokföringsåret. Variabeln goodwillnedskrivningar beskriver storleken på eventuella 

goodwillnedskrivningar under det aktuella bokföringsåret. Variabeln antal anställda 

beskriver hur många anställda företaget hade vid slutet av det aktuella bokföringsåret. Vi 

använder antal anställda som deflator för att hantera heteroskedastictet i datamaterialet. 

Variabeln vinst före skatt beskriver hur stor företagets vinst före skatt är. Vi använder vinst 

före skatt i stället för vinst efter skatt för att undvika de snedvridande skatteeffekter som 

uppstår vid återläggning av goodwillnedskrivningar. 
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Tabell 2. Variabler och datastreamkoder. 

Variabel Datastreamkod 

Marknadsvärde WC08001 

Goodwill WC18280 

Goodwillnedskrivningar WC18225 

Antal anställda WC07011 

Vinst före skatt WC01401 
Tabellen visar vilka datastreamkoder som motsvarar variablerna i studien. 

3.3 Statistisk metod 

För att jämföra värderelevansen hos de olika redovisningsalternativen för goodwill genomför 

vi tio regressioner (OLS). Den oberoende variabeln i regressionerna är tio olika vinstmått 

som baseras på företagens redovisade vinst före skatt, medan den beroende variabeln är 

företagens marknadsvärde. Regression 1 till 8 beskriver relationen mellan marknadsvärde 

och justerade vinstmått med åtta olika avskrivningstider för goodwill. Den oberoende 

variabeln är vinst före skatt med återlagda nedskrivningar och subtraherade 

goodwillavskrivningar, baserade på vår avskrivningsmodell och med avskrivningstider på 8 

till 100 år. Regression 9 motsvarar dagens redovisningsmodell för goodwill i vilken goodwill 

inte skrivs av, men skrivs ned om goodwill inte kan försvara sitt bokförda värde i ett 

nedskrivningstest. Den oberoende variabeln är därmed vinst före skatt. I regression 10 är 

den oberoende variabeln vinst före skatt med återlagda nedskrivningar, vilket motsvarar 

dagens redovisningsmodell med justeringen att goodwillnedskrivningar inte genomförs. 

 

Tabell 3. Regressionsöversikt. 

Regression Avskrivningstid Nedskrivningar 

1 8 år Nej 

2 10 år Nej 

3 12 år Nej 

4 15 år Nej 

5 20 år Nej 

6 25 år  Nej 

7 50 år  Nej 

8 100 år Nej 

9 - Ja 

10 - Nej 

Tabellen beskriver vilka avskrivningstider som används i regressionerna och om nedskrivningstest används. 
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Datan är heteroskedastisk och de oberoende och beroende variablerna deflateras därför 

med företagens antal anställda under de undersökta åren, i enlighet med Gil-Alana et al 

(2011). 

 

För att begränsa uteliggares snedvridande effekt på regressionernas förklaringsgrad 

genomförs winsorisering på båda datasetets variabler på 95 % -nivån. Det innebär att de 23 

högsta och lägsta observationerna på X- och Y-axeln ersätts med kopior av de 23 näst högsta 

och lägsta observationerna. Winsorisering genomförs först på den oberoende och därefter 

på den beroende variabeln.  

 

3.4 Avskrivningsmodell 

För att på ett helt korrekt sätt beskriva hur de undersökta företagens goodwill skulle 

utvecklats om avskrivning av goodwill bibehållits, skulle vi behöva undersöka varje 

goodwillpost som hör till en kassagenererande enhet i varje företag och fastställa när den 

uppkommit. Detta är inte praktiskt genomförbart givet de tidsbegränsningar som finns vid 

arbetet med en kandidatuppsats. Vi konstruerar därför en förenklad avskrivningsmodell. 

 

I avskrivningsmodellen skrivs goodwill av som om all goodwill vore helt nyförvärvad år 2005. 

Avskrivningen av goodwill är lika stor varje år under den undersökta perioden. Storleken på 

avskrivningen beräknas genom att dela företagets genomsnittliga goodwill under den 

undersökta perioden med den valda avskrivningstiden. Om en avskrivningstid kortare än åtta 

år används leder det till att den totala mängden goodwill som skrivs av under perioden 

överstiger periodens genomsnittliga goodwill, vilket givet modellens design motsvarar att 

mer än 100% av ett företags goodwill skrivs av. Det är orimligt, och åtta år är därmed den 

kortaste avskrivningsperiod som testas i undersökningen. Modellen tar inte hänsyn till 

förvärv eller försäljning av goodwill, eller omvärdering av goodwill i utländska dotterbolag 

som ett resultat av valutakurssvängningar. Studiens resultat måste därmed tolkas med 

hänsyn taget till den förenklade avskrivningsmodellens förutsättningar. 
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4. Resultat 

4.1 Deskriptiv statistik 

Tabell 4 beskriver några relevanta variabler hos de undersökta företagen innan winsorisering 

på 95 % -nivån genomförs. Variablerna marknadsvärde, goodwill, vinst före skatt och antal 

anställda ingår i regressionerna. Variablerna tillgångar, eget kapital, räntabilitet på totalt 

kapital och räntabilitet på eget kapital beskriver mer översiktligt den undersökta 

populationens egenskaper. 

 

 

 

Nedskrivningar genomförs vid en minoritet av de undersökta observationerna. Det 

genomförs nedskrivningar vid 137 (15 %) av de 904 observationerna medan 767 (85 %) 

observationer saknar goodwillnedskrivningar. 

 
Tabell 5. Antal och andel goodwillnedskrivningar i populationen. 

 Antal Andel 

Observationer med goodwillnedskrivning 137  15,15% 

Observationer utan goodwillnedskrivning 767 84,85% 

Summa observationer 904 100 % 

Tabellen beskriver antalet och andelen goodwillnedskrivningar i populationen. 

  

              Tabell 4. Deskriptiv statistik. 
      

Variabel Medelvärde σ 5 % 25 % Median 75 % 95 % N 

Marknadsvärde, MSEK 17080 170 103 451 1350 11650 78503 904 

Tillgångar, MSEK 18140 903 99 447 1288 10975 86550 904 

 

Eget kapital, MSEK 7276 189 44 25 593 3620 29773 904 

Goodwill, MSEK 2118 284 0 47 215 1229 16788 904 

Vinst före skatt, MSEK 1434 24 -129 -12 90 736 8266 904 

Antal anställda  9623 60 42 295 1205 6335 50030 904 

Räntabilitet på totalt 

kapital 
3,20 % 6,68 % -19,67 % 1,68 % 5,71 % 9,70 % 18,60 % 904 

Räntabilitet på eget 

kapital 
3,18 % 4,80 % -44,67 % 3,87 % 13,35 % 21,02 % 36,61 % 904 

              Tabellen beskriver några av den undersökta populationens viktigare egenskaper. 
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4.2 Resultat från regressioner 

Resultaten från de 10 regressionerna presenteras nedan i tabell 6 och diagram 1. 

Regressionerna är gjorda med avskrivningstid på 8, 10, 12, 20, 25, 50 och 100 år, samt enligt 

dagens nedskrivningsmodell, och slutligen en regression som varken använder 

nedskrivningar eller avskrivningar. Eftersom datan är heteroskedastisk deflaterar vi såväl 

vinstmåtten som marknadsvärdena med antal anställda i företagen. För att eliminera 

uteliggare som snedvrider förklaringsgraden genomförs winsorisering på 95 % -nivån, vilket 

berör 46 observationer. 

 

Tabell 6. Resultat från regressionerna. 
Regression Avskrivningstid, år Nedskrivningar b-koefficient Signifikans P-värde r

2
 N 

1 8 Nej 0,256 - 0,443 0,0007 901 

2 10 Nej 0,485 - 0,146 0,0024 901 

3 12 Nej 0,634 - 0,056 0,0041 901 

4 15 Nej 0,778 * 0,019 0,0062 901 

5 20 Nej 0,916 ** 0,005 0,0087 901 

6 25 Nej 0,996 ** 0,002 0,0104 901 

7 50 Nej 1,146 *** 0 0,0141 901 

8 100 Nej 1,216 *** 0 0,016 901 

9 - Ja 1,174 *** 0 0,0155 901 

10 - Nej 1,283 *** 0 0,0181 901 

Tabellen visar de tio regressionernas resultat. b-koefficient beskriver relationen mellan den oberoende och den 
beroende variabeln, det vill säga mellan regressionernas vinst före skatt-mått och marknadsvärdet. I 
signifikanskolumnen motsvarar tre stjärnor minst 99,9% signifikans, två stjärnor motsvarar minst 99 % 
signifikans och en stjärna motsvarar minst 95 % signifikans. P-värdet beskriver mer detaljerat regressionernas 
signifikans. R

2
 är determinationskoefficienten och beskriver regressionernas förklaringsgrad. N beskriver antalet 

observationer i regressionen. Notera att antalet observationer minskat från 904 till 901. Det är ett resultat av 
att variablerna deflaterats med antalet anställda och att tre observationer saknade data för antalet anställda.  
 
 

Tabellen ovan visar att regression 1 och 2 inte är signifikanta, att regression 3 nästan är 

signifikant på 95 % -nivån, att regression 4 är signfikant på 95%-nivån, att regression 5 och 6  

är signifikanta på 99 % -nivån och att regression 7 till 10 är signifikanta på 99,9%-nivån. Såväl 

b-koefficienten som förklaringsgraden r2 ökar ju längre avskrivningstid som används i 

regressionerna. Regression 9 som simulerar dagens modell utan avskrivningar och med 

nedskrivningar når den tredje högsta förklaringsgraden i undersökningen, slagen endast av 

regression 8 med en avskrivningstid på 100 år, och av regression 10 som simulerar en modell 

utan avskrivningar och nedskrivningar.  
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Nedan illustreras grafiskt förklarinsgraden r2 för de regressioner som har signifikanta 

resultat. 

 
Diagram 1. Förklaringsgrad för av- och nedskrivningsmodeller 

 

Diagrammet beskriver de statistiskt signifikanta regressionernas förklaringsgrad r
2
. Y-axelns visar 

förklaringsgraden och X-axeln visar de olika regressionerna.  

 
Trots att regression 1 och 2 inte är statistiskt signifikanta och regression 3 är av tveksam 

statistiskt signifikans, uppträder en tydlig trend. Förklaringsgraden är som lägst för den 

kortaste avskrivningstiden och stiger ju längre avskrivningstiden blir. Dagens modell för 

goodwillredovisning, utan avskrivningar men med nedskrivningar, uppvisar en högre 

förklaringsgrad än alla avskrivningsmodellerna, med undantag av modellen med 100 års 

avskrivningstid. Allra högst förklaringsgrad har den modell som varken tillåter av- eller 

nedskrivningar av goodwill. 
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5. Analys 

De sju statistiskt signifikanta regressionernas förklaringsgrad r2 uppvisar en tydlig trend: ju 

längre avskrivningstid, desto högre förklaringsgrad, och därmed högre värderelevans. 

Förklaringsgraden r2 är mycket låg i absoluta tal: från 0,0062 för 15 års avskrivningstid till 

0,016 för 100 års avskrivningstid och 0,0181 för modellen utan vare sig avskrivningar eller 

nedskrivningar. Trots detta är trenden tydlig: längre avskrivningstid är mer värderelevant än 

kort, och nedskrivningar är mer värderelevanta än avskrivningar, med undantaget att en 

avskrivningstid på 100 år är mer värderelevant än dagens modell med nedskrivningar och 

utan avskrivningar.  

 

Allra mest värderelevant är dock modellen utan avskrivningar och med återlagda 

nedskrivningar, det vill säga den modell i vilken goodwill aldrig påverkar den redovisade 

vinsten. Att den modell i vilken goodwill varken skrivs ned eller skrivs av är mest 

värderelevant är ett intressant resultat, eftersom det pekar mot att varken nedskrivning eller  

avskrivning av goodwill är värderelevanta bokföringsmått: all bokföringsmässig minskning av 

goodwill minskar bokföringens värderelevans. Detta resultat stödjs av trenden att kortare 

avskrivningstid är mindre värderelevant än längre avskrivningstid, eftersom kortare 

avskrivningstider leder till en större minskning av goodwill, och därmed av den bokförda 

vinsten före skatt, än vad en längre avskrivningstid gör.  

 

Resultatet stödjer slutsatserna i Jennings et al (2001), Moehrle et al (2001) och Henning et al 

(2000) vilka menar att avskrivning av goodwill inte är värderelevant. Våra resultat talar emot 

resultaten i Ojala (2007), eftersom den studien dels pekar mot att avskrivningar av goodwill 

är värderelevanta och dels att kortare avskrivningstider är mer värderelevanta än långa 

avskrivningstider. Resultatet talar också emot Zang (2008), Li et al (2011), Lapointe-Antunes 

et al (2009) och AbuGhazaleh et al (2012), vilka alla finner att nedskrivning av goodwill är 

värderelevant. 

 

Hur kan denna studies empiriska resultat tolkas för att besvara dess frågeställning? 

Frågeställningen presenterades ursprungligen i avsnitt 1 och lyder: Hade värderelevansen i 

svenska börsnoterade företags redovisning varit högre eller lägre under perioden 2005-2012 
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om avskrivning av goodwill bibehållits, och vilken avskrivningstid hade i så fall varit mest 

värderelevant? Studiens resultat pekar mot att det inte är självklart om nedskrivning eller 

avskrivning av goodwill är mest värderelevant: det mest värderelevanta är att välja det mått 

som ger minst påverkan på den redovisade vinsten före skatt, eftersom både avskrivningar 

och nedskrivningar av goodwill försämrar bokföringens värderelevans.  

 

Detta är dock ett resultat som måste tolkas med stor försiktighet. Regressionernas 

förklaringsgrader är mycket låga, och det kan bara delvis hänföras till att regressioneras 

variabler deflateras med företagens antal anställda, eller att många andra faktorer än vilken 

redovisningsmetod för goodwill som används påverkar bokföringens värderelevans, eller att 

15% av alla nedskrivningar under perioden sker vid ett annat tillfälle än i samband med 

bokslutet (Löfving och Nilsson, 2014). Vidare bortser den förenklade avskrivningsmodellen 

som används i studien från effekterna av förvärv och försäljning av goodwill, liksom den 

omvärdering av goodwill som valutakurssvängningar leder till i utländska dotterbolag, vilket 

inte torde ha en positiv effekt på de genomförda regressioneras förklaringsgrad.  

 

Givet den förenklade avskrivningsmodellens begränsningar kan det i framtiden finnas 

anledning att undersöka datamaterialet med en mer detaljerad avskrivningsmodell. En 

sådan beskrivs i kapitel 7.  

 

Att regression 10, som varken inkluderar avskrivningar eller nedskrivningar av goodwill, har 

den högsta värderelevansen väcker också frågor kring företag som har hög 

goodwillintensitet, det vill säga sådana som har mycket goodwill relativt storleken på sina 

tillgångar och eller eget kapital. Företag med hög goodwillintensitet är de som påverkas 

mest av hur goodwill redovisas, och det är därmed särskilt viktigt att studera hur valet av 

redovisningsmodell för goodwill påverkar dem. Det är möjligt att faktumet att de flesta 

företagen i studien inte är särskilt goodwillintensiva snedvrider studiens resultat för 

goodwillintensiva företag. För att uttrycka det på ett annat sätt: även om det är möjligt att 

det mest värderelevanta sättet att redovisa goodwill i allmänhet är att varken skriva ned 

eller av goodwill, är det inte säkert att detta också gäller goodwillintensiva företag, vilka är 

just de företag som påverkas mest av hur goodwill redovisas. 
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6. Slutsatser 

Undersökningen visar att ju kortare avskrivningstid som används vid goodwillredovisning, 

desto mindre värderelevant blir bokföringen. Dagens redovisningsmodell med 

nedskrivningar istället för avskrivningar är mer värderelevant än alla de 

redovisningsmodeller i vilka goodwill skrivs av över tid som vi undersöker, med undantag av 

den avskrivningsmodell som har en avskrivningstid på 100 år. Den undersökta modell som 

uppvisar den högsta värderelevansen är dock den redovisningsmodell i vilken goodwill 

varken skriva av eller skrivs ned. 

 

Undersökningen visar därmed att avskrivningar och nedskrivningar av goodwill under 

perioden 2005-2012 minskar värderelevansen i svenska börsnoterade företags bokföring, 

och att såväl avskrivning som nedskrivning av goodwill därmed saknar värderelevans. 

Resultaten måste dock tolkas med försiktighet givet den förenklade avskrivningsmodell som 

används, och särskild försiktighet måste iaktas vad gäller resultatens relevans för 

goodwillintensiva företag. 

 

  



 
 

19 

7. Uppslag för framtida forskning 

Det finns goda möjligheter att bygga vidare på och fördjupa studien. I kapitel 5 refereras till 

en alternativ avskrivningsmodell som skulle kunna användas för att genomföra en mer 

detaljerad och omfattande undersökning av denna studies datamaterial, vilket är ett 

intressant uppslag för framtida forskning.  Den alternativa avskrivningsmodellen beskrivs 

nedan.  

 

Istället för att likt den här studien använda en avskrivningsmodell som använder ett konstant 

avskrivningsbelopp per företag och avskrivningstid varierar avskrivningarna mellan åren i 

den alternativa modellen, då det torde ge en mer realistisk bild av storleken på 

goodwillavskrivningarna. Modellen klassificerar alla goodwillökningar som nyförvärv av 

goodwill och alla goodwillminskningar som inte hör samman med nedskrivningar som 

försäljning av goodwill. Effekten av omvärdering av goodwill som ett resultat av 

valutakurssvängningar ignoreras och tolkas om till förvärv eller försäljning av goodwill. I och 

med att förändringar av goodwill som inte har med nedskrivningar att göra separeras från 

varandra kan deras goodwill skrivas av var för sig, vilket ger en mer rättvisande bild av 

goodwillutvecklingen. Försäljningar av goodwill hänförs proportionellt mot de befintliga 

goodwillkomponenterna. 

 

Ett annat uppslag vore att genomföra en närmare studie av goodwillintensiva företag som 

har särskilt mycket goodwill på sin balansräkning för att se om värderelevansen hos 

avskrivningar och nedskrivningar för dessa särskilt goodwillintensiva företag skiljer sig från 

värderelevansen hos avskrivningar och nedskrivningar den allmänna populationen av 

företag. Eftersom avskrivningar eller nedskrivningar av goodwill i genomsnitt har en relativt 

liten påverkan på företags redovisade vinst, vore det intressant att undersöka om de 

samband mellan olika goodwillredovisningsmodeller och värderelevans som identifierats i 

studien håller också för företag som är så goodwillintensiva att nedskrivningar eller 

avskrivningar av goodwill har en mer betydande effekt på företagens redovisade vinst. 

 

Det är också tänkbart att andra faktorer än goodwillintensitet kan påverka olika 

redovisiningsmodellers värderelevans, exempelvis konjunktur- och branscheffekter. Det är 
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möjligt att goodwillredovisningens värderelevans kan skilja sig mellan olika branscher, eller 

att värderelevansen är olika stor vid olika punkter i konjunkturcykeln. Att studera om olika 

goodwillredovisningsmodellers värderelevans skiljer sig mellan olika branscher eller punkter 

i konjunkturcykeln kan därmed vara ett intressant fördjupningsområde. 
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