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Sammanfattning 
 
Internationaliseringen eller globaliseringen av världsekonomin har medfört ett behov av mer 
internationellt gällande redovisningsregler. Detta har gjort att EU har antagit IASBs 
(International Accounting Standards Boards) redovisningsregler IFRS (International Financial 
Accounting Standard), dessa regler gäller i Sverige från och med den 1 januari 2005. 
 
Syftet med IASBs redovisningsregler är att tillhandahålla information om ett företags 
finansiella ställning och resultat samt om förändringar i den ekonomiska ställningen. Det 
anges särskilt att aktieägare och blivande aktieägare är i fokus; informationen skall vara 
användbar för beslut i ekonomiska frågor. 
 
Inför och efter införandet av IFRS reglerna debatterades det i Sverige vad regelförändringen 
skulle innebära. Klart var att en principiell viktig förändring skulle ske, värdering av 
tillgångar skulle förändras från anskaffningsvärde till marknadsvärde. Det var även klart att 
goodwill, som uppstår vid företagsförvärv, skulle nedskrivas istället för att som tidigare 
avskrivas. Reglerna som behandlar detta ämnesområde heter IFRS 3. Enligt IFRS 3 skall årlig 
(eller vid behov) prövning av goodwills värde utföras av företagets ledning och om en 
förändring av värdet skett skall nedskrivning ske.  
 
I debatten fanns det en oro huruvida denna förändring skulle påverka företagens redovisade 
resultat och därmed dess nyckeltal. Om företagen väljer att inte göra nedskrivning av 
goodwill förbättras företagets resultat och då sjunker P/E-talet, vilket ofta ses som en 
köpsignal för investerare. Därför påstods i debatten att nyckeltal skulle beräknas exklusive 
goodwill för att beräknas på rätt sätt. 
 
Andra nyckeltal som påverkas av IFRS 3 är utdelning (höjs resultatet finns mer att dela ut), 
soliditet (ökar goodwillposten blir företaget solidare) och goodwillpostens värdering. Det som 
inte framgick i debatten var hur stor nyckeltalens förklaringsgrad av aktiekursen var (hur stor 
del av förändring i aktiekurs som kan förklaras av nyckeltal) och därmed vilken effekt 
regelförändringen skulle få. 
 
Uppsatsen bygger på en kvantitativ metod och en deduktiv ansats. Företagen i studien 
representerar 30 % av Stockholmsbörsens värde per 29 november, 2006. Mätperioden 
omfattar 1998 till 2006. 
 
Uppsatsens problemformulering är: 
 
Vilken förklaringsgrad har nyckeltal påverkade av IFRS 3 för aktiekursen? 
 
Resultatet som studien visar är att nyckeltalen till stor del förklarar förändring i aktiekurs. De 
slutsatser vi kommer fram till genom att använda oss av multipel regressionsanalys är att 
nyckeltalen P/E-tal, soliditet, utdelning samt goodwills förklaringsgrad av förändring i 
aktiekurs är 67,1 procent. För att IASB skall uppfylla sitt syfte blir det därigenom viktigt att 
de informerar om vad IFRS-reglerna innebär. 
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1.0 Inledning 
 
Kapitlets syfte är att inleda uppsatsen, göra läsaren intresserad av vårt ämnesval samt 
presentera uppsatsens problemformulering och syfte. Uppsatsen handlar om IASBs 
redovisningsregler IFRS 3 och om hur nyckeltal påverkade av dessa regler kan förklara 
förändring i aktiekurs hos företag noterade på Stockholmsbörsen. 
 
 
1.1 Bakgrund 
 
Bakgrunden till att nya redovisningsregler, IFRS, tagits fram är bland annat ett behov av mera 
internationellt gällande redovisningsregler, detta p.g.a. internationaliseringen av 
världsekonomin. Det har traditionellt sett funnits två olika redovisningstraditioner, kontinental 
och anglosaxisk tradition. Kontinental redovisningstradition innefattar de västeuropeiska 
länderna, med undantag av Storbritannien, Irland och Holland. Anglosaxisk tradition omfattar 
Storbritannien, Irland och Holland samt USA.1 
 
Den kontinentala traditionen grundar sig mycket på försiktighetsprincipen, där tillgångar 
värderas till anskaffningsvärde och på ett bankfinansierat företagande. Dessutom har denna 
tradition till stor del styrts av lagar och reglerats via bolagsrätten. Den anglosaxiska 
traditionen däremot, som redovisningen närmar sig, har den privata kapitalmarknaden som 
finansierare. Försiktighetsprincipen är inte dominerande, istället har matchningsprincipen och 
marknadsvärde fått större betydelse.2 
 
En anledning till att standardiseringen av redovisningsreglerna försvåras är att det inte 
förekommer någon samstämmig syn i traditionerna på vad redovisningens yttersta syfte är.  
Enligt anglosaxisk tradition är det att tillhandahålla information för ekonomiskt 
beslutsfattande, medan kontinental tradition är van att beakta t.ex. statens, fackföreningarnas 
och företagsledningens roll i sammanhanget, enligt en s.k. intressentmodell.3 
 
För att samla de olika traditionernas normer och praxis har därför många länder utvecklat s.k. 
föreställningsramar för redovisningsrapportering. Principen är att om redovisning grundar sig 
på en allmän övergripande modell ökar normernas legitimitet, vilket i sin tur kan ligga till 
grund för en enhetlig redovisningspraxis. 1979 utkom i USA FASBs begreppsmässiga 
ramverk, vilket sedan blivit mall för de flesta andra ramverk.4 IASB, som är de nya 
redovisningsreglernas utgivare och som är dominerande inom redovisning internationellt, 
utvecklade under 1980-talet ett ramverk som starkt påverkades av FASBs ramverk5. Därmed 
kan man säga att den anglosaxiska traditionen vunnit över den kontinentala6. 
 
 
 
 
 

                                                 
1 Smith, Dag. Redovisningens språk, Lund: Studentlitteratur, 2006, s.67. 
2 Ibid., s.68-69. 
3 Nilsson, Stellan. Redovisningens normer och normbildare, Lund: Studentlitteratur, 2005, s.16-17. 
4 Ibid., s.17. 
5 Ibid., s.17, s.90. 
6 Smith. Redovisningens språk, s.71. 



 2

1.2 Debatten om IFRS konsekvenser 
 
Från och med den 1 januari 2005 gäller IASBs redovisningsregler IFRS för börsnoterade 
bolag i Sverige. Dessa redovisningsregler bestämmer hur olika poster skall tas upp och 
värderas i redovisningssammanhang. En stor förändring på redovisningsreglerna gäller 
redovisning av goodwill som uppstår vid företagsförvärv. Dessa regler återfinns i IFRS 3 om 
rörelseförvärv. I debatten som fanns inför och efter införandet av IFRS-reglerna anses 
nyckeltal med bakgrund av detta inte längre vara tillförlitliga vid företagsvärdering. Detta 
främst beroende på att goodwillposten direkt påverkar ett flertal nyckeltal som t.ex. P/E-tal, 
soliditet och utdelning. För att förstå om och i så fall hur stor betydelse detta har anser vi att 
nyckeltals förklaringsgrad (hur stor del av förändring i aktiekurs som förklaras av nyckeltal) 
bör tydliggöras. 
 
En risk som lyftes fram i debatten inför övergången till IFRS-reglerna och särskilt effekten av 
IFRS 3 om rörelseförvärv var att goodwillpostens värdering baserat på verkligt värde istället 
för anskaffningsvärde skulle innebära en större volatilitet i redovisade värden7. Detta eftersom 
att en årlig värdering ansågs svårare än att värdering skedde vid förvärvstillfället och därefter 
avskrevs. Med svårare menades att då nedskrivningsbehov skall prövas varje år blir 
goodwillposten beroende av både utveckling i förvärvade företag och av ränteutveckling. Två 
faktorer som till stor del påverkar nuvärdet på goodwillposten.8 
 
I debatten menades att den nya metoden inte var riskfri och den ansågs till och med vara mer 
en fråga om konst än om vetenskap. Främst sågs en risk att införandet av 
nedskrivningsprövning på goodwill istället för som tidigare årlig avskrivning skulle ge en 
resultateffekt. Om företag inte gör nedskrivning av goodwill ökar deras nettovinster. 
Utvecklas sedan inte de förvärvade företagen som beräknat blir följdeffekten stora 
nedskrivningar av goodwillposten med svängiga resultat som följd. Detta innebär i sin tur att 
resultatbaserade nyckeltal som t.ex. P/E-tal påverkas.9 
 
Ett exempel som lades fram innan införandet av reglerna på vad nedskrivning istället för 
avskrivning av goodwill skulle innebära var att börsens 50 största bolag (som hade 
goodwillposter till ett värde av 225 miljarder, motsvarade en fjärdedel av eget kapital, juni 
2004) skulle göra vinstökningar på tolv procent10.  
 
Ett exempel efter införandet var att tio procent av företagens vinster från 2005 härrörde från 
övergången till redovisning enligt redovisningsreglerna IFRS. I absoluta tal menades att 70 
miljarder av 2005 års vinster berodde på förändringen. Det menades här att de låga P/E-tal, 
som blir en effekt av höjt resultat, berodde på redovisningen av goodwill. 
Redovisningseffekten av goodwill beskrevs som stor och genom att titta på kursutvecklingen 
skulle man kunna se att investerare påverkas av företagens redovisade resultat.11  
 
Debatten var dock inte bara emot IFRS, vissa menade att IFRS skapade förutsättningar för 
mera jämbördiga ”spelregler” vid företagsförvärv12. Andra menade att det skulle bli 

                                                 
7 Jansson, Thomas, och J, Nilsson. ”Redovisning av företagsförvärv enligt IFRS innebär omfattande och 
väsentliga förändringar”, Balans 8-9, 2004. 
8 Svensson, Daniel och T, Isacson. ”Goodwillpostens värde ska testas”, Dagens Industri, 30 juni, 2006. 
9 Anrell, Göran. ”Nya regler för redovisning av goodwill”, KPMGs hemsida, 2006-12-07, kl.14.00. 
10 Svensson. ”Goodwillpostens värde ska testas”. 
11 Rognerud, Knut Kainz. ”Börsen uppblåst med nya redovisningsregler”, Dagens Industri, 3 mars, 2006. 
12 Anrell. ”Nya regler för redovisning av goodwill”. 
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”sopsortering” i goodwillposten och att företag inte längre vid företagsförvärv skulle kunna 
hävda att goodwill inte är någon riktig kostnad. Med sopsortering menas att goodwillposten 
skulle delas upp och plockas in var för sig i redovisningen. Man var inne på att effekten på 
aktiekurserna skulle bli liten då de flesta aktierna handlades exklusive goodwill. Detta 
eftersom att många företag konsekvent redovisar nyckeltal som räknat bort goodwill. Det 
hävdades till och med att de nya reglerna bara var en anpassning till rådande praxis och att 
goodwillpostens tid som ”slaskpost” var över.13 
 
Ett nyckeltal som påverkas av goodwillhanteringen är soliditet. Soliditet visar hur stor del av 
totala skulder och eget kapital som utgörs av eget kapital. Eftersom totala skulder och eget 
kapital utgör samma summa som totala tillgångar, blir detta intressant genom att 
goodwillposten hör hemma i de totala tillgångarna. En stor goodwillpost innebär bättre 
soliditetssiffror.  
 
Det menades i debatten angående osäkerheten kring goodwillpostens värde att den inte skulle 
bli mer osäker än tillgångar i allmänhet, detta p.g.a. att den kommer att testas årligen eller när 
indikation om värdeminskning finns. Därmed menades att om redovisningsreglerna leder till 
ett högre redovisat resultat (vilket i sin tur leder till en ökning av eget kapital) finns det mer 
att dela ut.14 
 
 
1.3 Problemdiskussion 
 
Syftet med de nya redovisningsreglerna IFRS, utgivna av IASB, anges i IASBs 
föreställningsram. Det är att tillhandahålla information om ett företags finansiella ställning 
och resultat samt om förändringar i den ekonomiska ställningen. Det perspektiv som reglerna 
tar är ett investerarperspektiv, med motivering att de tillför riskkapital till bolaget och att den 
informationen även är av intresse för andra användare. Vidare skall informationen vara 
användbar som underlag i investerarnas beslut i ekonomiska frågor.15  
 
Det finns många tillfällen när behovet av information för beslut i ekonomiska frågor inträffar, 
ett exempel är när företag skall värderas. Företagsvärdering är aktuellt när två företag går 
samman, när banken funderar över att ge kredit till ett företag eller vid aktievärdering. Ett sätt 
att göra denna värdering är med hjälp av en s.k. fundamental analys. 
 
Fundamental analys består av tre delar, strategisk-, redovisnings- och finansiell analys. Den 
syftar till att bestämma det fundamentala värdet på ett företags aktie. Detta med hjälp av 
allmän information som t.ex. företagets årsredovisning och företagets nyckeltal. Att skapa 
förståelse för resultatet som företaget presenterar är av yttersta vikt. Beskriver det den faktiska 
situationen eller inte?16 
 
Det har framkommit i den samhällsekonomiska debatten efter införandet av IFRS att IFRS 3 
om rörelseförvärv har haft en stor resultatpåverkan17. Det har i debatten påståtts att ”det hela 

                                                 
13 Svensson. ”Goodwillpostens värde ska testas”. 
14 Nilsson, Sven-Arne. ”Visst kan nya goodwillregler medföra större utdelningar”, Dagens Industri, 19 maj, 
2005. 
15 FAR FÖRLAG, Internationell redovisningsstandard i Sverige IFRS/IAS 2006, Stockholm: FAR, 2006, s.10. 
16 Nilsson. Henrik, Anders, Isaksson och Teppo, Martikainen. Företagsvärdering med fundamental analys. 
Lund: Studentlitteratur, 2002, s.15. 
17 Rognerud. ”Börsen uppblåst med nya redovisningsregler”. 
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är rätt komplicerat”18 och att analytiker inte räknat med ändringen av redovisningsreglerna när 
de värderat företag19. Andra har hävdat att marknaden redan anpassat sig till den nya 
redovisningen20. Forskare menar å sin sida att investerare har förlorat viktiga signaler om hur 
lyckade förvärv företag gjort i och med övergången till årlig prövning av goodwill vilket 
försvårar deras värdering av företag. Det som försvårat för investerare är att det nu inte finns 
indikatorer på när nedskrivning skall ske. Tidigare kunde avskrivningsperioden ses som ett 
tecken på hur lyckat förvärvet var.21 
 
För att bestämma värdet av ett företags aktie är det därför viktigt att nyckeltals 
förklaringsgrad på förändring i företagets aktiekurs framgår så att investerarna därigenom 
förstår hur användbara nyckeltal är och vad som kan påverka dem. Ett exempel; då 
goodwillposten förändras med anledning av ändrade redovisningsregler innebär det i sin tur 
att nyckeltal förändras utan att det egentligen påverkar företagets reella värde och 
framtidsutsikter. Med anledning av detta blir det intressant att tydliggöra vilken 
förklaringsgrad nyckeltal har på förändring i aktiekurs.  
 
 
1.4 Problemformulering 
 
Då det i debatten om införandet av IFRS framkommer att nyckeltalen inte längre är 
tillförlitliga vid företagsvärdering finner vi det av intresse att lyfta fram nyckeltal och dess 
förklaringsgrad. 
 
Detta leder fram till vår problemformulering: 
 

• Vilken förklaringsgrad har nyckeltal påverkade av IFRS 3 för aktiekursen? 
 
 
1.5 Syfte 
 
Uppsatsens syfte är att, ur ett investerarperspektiv undersöka nyckeltals förklaringsgrad. 
 
Nyckeltalen är: 
 

• P/E-tal 
• Soliditet 
• Utdelning 
• Goodwill 

 
 
 
 
 
 
                                                 
18 Svensson. Daniel och T, Isacsson. ”Nya nyckeltal för börsbolagen när de lagt om redovisningen”, Dagens 
Industri, 3 juli, 2004. 
19 Rognerud. ”Börsen uppblåst med nya redovisningsregler”. 
20 Svensson. ”Nya nyckeltal för börsbolagen när de lagt om redovisningen”. 
21 Hayn, Carla and P, J, Hughes. ”Leading indicators of Goodwill Impairment”, Journal of Accounting, Auditing 
and Finance, vol 21, issue 3, 2006, s.224. 
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1.6 Disposition 
 
Kapitel 1 Inledning 
 
Syftet med det första kapitlet är att presentera uppsatsens problem för läsaren. Vi ger en 
inblick i bakgrunden till införandet av IFRS samt lyfter fram hur debatten kring införandet av 
IFRS och då främst IFRS 3 har sett ut. Avslutningsvis presenteras problemformulering och 
syfte. 
 
 
Kapitel 2 Metod 
 
En bakgrund till ämnesvalet presenteras. Vi ger en bild av viktiga begrepp inom 
företagsekonomisk forskning samt redogör för deras betydelse.  I avsnittet ges en ingående 
presentation av hur vår undersökning gått till. 
 
 
Kapitel 3 Teoretisk referensram 
 
Två teorier, agentteorin och effektiva marknadshypotesen, samt tidigare forskning behandlas i 
detta avsnitt. Vidare beskrivs IASB, organisationen som utformat IFRS. IASBs 
föreställningsram och viktiga skillnader gentemot tidigare regler lyfts fram. 
 
 
Kapitel 4 Empiri 
 
I detta avsnitt presenteras företagen i undersökningen. Vi visar på och redogör för de 
regressionsanalyser av insamlad data som gjorts. 
 
 
Kapitel 5 Analys 
 
Sker genom att empiriska data kopplas till teoretiska referensramar.  
 
 
Kapitel 6 Slutsats 
 
Bidrar läsaren med slutsatser som dras med utgångspunkt i analysen. 
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2.0 Metod 
 
I detta avsnitt kommer vi att presentera bakgrunden till vårt ämnesval och vidare vilken 
undersökningsmetod vi valt att använda oss av. Vi kommer att ge en bild och klargöra 
innebörden av viktiga begrepp inom den vetenskapliga undersökningsmetodiken. 
 
 
2.1 Val av ämne 
 
Efter att ha läst redovisning på universitetets C-nivå och med anledning av vårt intresse för 
redovisning samt värdering av företag kändes valet av ämne självklart. Vi var i ett tidigt skede 
inställda på att hitta ett ämne som låg i tiden och som kunde knyta an till våra intressen. 
 
Införandet av nya redovisningsregler i och med övergången till IFRS från och med januari 
2005 för börsnoterade bolag kändes som ett bra utgångsläge. Efter att vi läst tidningsartiklar, 
tidigare uppsatser i ämnet samt tidigare studier av det aktuella regelverket satte vi in oss i 
vilka de största förändringarna var och därefter bestämde vi oss för att rikta vår fokus mot 
IFRS 3. Det som främst fångade vårt intresse i IFRS 3 var goodwill. Goodwill är något det 
skrivits väldigt mycket om, delvis med anledning av att det för många företag utgör en väldigt 
stor del av tillgångarna. 
 
Vår första tanke kring hur vi skulle lägga upp vårt arbete och gå till väga med vår 
undersökning var att, via intervjuer alternativt enkäter få en bild av hur börsmäklare påverkats 
i sina värderingar av aktier efter införandet av IFRS reglerna. Tyvärr fick vi efter en tids 
arbete ändra metod, detta beroende på att vi inte lyckades få tillräckligt många respondenter 
att ta sig tid för vår förfrågan. 
 
Eftersom inriktningen vi valt på arbetet speglade vårt intresse ville vi inte släppa det spåret 
helt. Detta ledde till en kursändring på metoden, men inte på inriktningen. Då vi insåg att 
jakten på respondenter varit förgäves, bestämde vi oss för att studera vilken förklaringsgrad 
nyckeltal påverkade av IFRS 3 har på aktiekursen. 
 
Efter val av ämne och infallsvinkel var nästa steg att hitta ett lämpligt tillvägagångssätt för 
vårt arbete, ett hållbart metodval. Tack vare våra tidigare studier och vår livserfarenhet har vi 
en god kunskap i att söka efter lämpligt material, vilket hjälpte oss i det initiala skedet då 
metod och informationskällor skulle väljas. Efter att ytterligare studerat tidigare rapporter, 
artiklar, finansiella rapporter och försökt sätta oss in i den samhälleliga debatten lite mer på 
djupet beslutade vi oss för att ett lämpligt upplägg var det som längre fram i detta avsnitt 
kommer att beskrivas. 
 
 
2.2 Metodval, ontologisk syn och undersökningsdesign  
 
Historiskt sett har forskningsmetoder uppdelats i kvantitativ och kvalitativ metod. Den 
kvantitativa metoden betonar framför allt kvantifiering vid insamlandet av data, en kvalitativ 
metod lägger större tyngd på ord22. Att välja ett av dessa fält och hålla sig inom ramen för vad 
som passar in där upplevs ofta av forskaren ganska svårt. Många gånger märker forskaren 
efter det att han/hon kommit igång med arbetet att metoden befinner sig från avsnitt till avsnitt 
                                                 
22 Bryman, Alan and E, Bell. Företagsekonomiska forskningsmetoder, Malmö: Liber, 2005, s.40. 
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i än det ena och än det andra fältet. Under senare år har det även uppkommit kritik mot 
begreppen kvantitativ och kvalitativ metod. 
 
Åsberg menar t.ex. att en metod inte kan vara kvalitativ eller kvantitativ. Kvantitativ och 
kvalitativ hänvisar till egenskaper vi söker kunskap om. Dessa egenskaper speglas i de data vi 
upprättar om olika fenomen. Data kan vara kvalitativ (i form av ord) eller kvantitativ (i form 
av siffror).23 Vi har även upplevt denna problematik, dock anser vi att vår metod främst kan 
ses som kvantitativ. 
 
I figur 2.1 nedan beskrivs de viktigaste stegen i en kvantitativ undersökning24. 
 

 
Teori 
     ↓ 
Hypotes 
     ↓ 
Undersökningsdesign 
     ↓ 
Utformning av mått för begreppen 
     ↓ 
Val av plats där undersökningen ska göras 
     ↓ 
Val av respondenter 
     ↓ 
Tillämpning av undersökningsinstrument för datainsamling 
     ↓ 
Bearbetning av data 
     ↓ 
Analys av data 
     ↓ 
Resultat och slutsatser 
     ↓ 
Formulering av resultat och slutsatser 
 

 
Figur 2.1 De viktigaste stegen i en kvantitativ undersökning. 
 
Ett synsätt på vetenskaplig undersökning som utgår från att teori är något som styr och 
påverkar vid insamling av data kallas deduktiv. Utifrån det man vet om ett ämne härledes 
hypoteser för att genomföra en empirisk granskning. Enkelt uttryckt handlar deduktion om att 
man går från teori till observationer/resultat.25  Ett alternativt synsätt, induktivt, är att se på 
teori som något som kommer efter det att data är insamlad. En induktiv ansats startar med 
observationer/resultat för att nå fram till en teori.26 Då vi i denna uppsats utgår från befintliga 
teorier ansluter vi oss till den deduktiva ansatsen. 
 

                                                 
23 Åsberg, Rodney. ”Det finns inga kvalitativa metoder – och inga kvantitativa heller för den delen”, Pedagogisk 
forskning i Sverige, nr 4, 2001, s.270–292. 
24 Bryman., s.86. 
25 Ibid., s.23-25. 
26 Johannessen, Asbjörn och P, A. Tufte. Introduktion till samhällsvetenskaplig metod, Malmö: Liber, 2003, s.35. 
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I figur 2.2 beskrivs den deduktiva ansatsen27. 
 
 
            Teori         → observationer/resultat 
 

 
Figur 2.2 Deduktiv ansats. 
 
Vår ontologiska syn är konstruktionistisk d.v.s. vi anser att sociala företeelser är socialt 
konstruerade.  Detta till skillnad från den objektivistiska som menar att sociala företeelser inte 
beror på de sociala aktörerna.28 Anledningen till att vi redogör denna syn är att en förståelse 
för redovisningens subjektiva form behövs. Värdet på många poster i årsredovisningar 
grundas på individuella beslut.   
 
I ett tidigt skede i det vetenskapliga arbetet är det viktigt att arbeta fram en hållbar 
undersökningsdesign. Det finns en mängd accepterade undersökningsdesignar. Värda att 
nämnas för att skapa förståelse för begreppet, kan vara surveystudie, fältexperiment och 
fallstudie.29 I vårt arbete är det tvärsnittsdesign som används, detta beroende på att vi vid en 
tidpunkt samlar in data från fler än ett fall i syfte att hitta kvantifierbara data som vi sedan 
analyserar för att finna mönster när det rör nyckeltals påverkan på aktiekurserna.30 
 
När undersökningsdesignen är vald är nästa steg att välja undersökningsplats, eventuella 
respondenter samt fastställa hur urvalet ska gå till. För vår del är det inte aktuellt med något 
respondenturval, men med val av undersökningsplats. Den undersökningsplats vi valt är 
”Stockholmsbörsen”. Vidare måste vi välja hur urvalet skall gå till samt fastställa hur långt 
bak i tiden det är relevant att studera det material vi samlar in.31 Vi har valt att ta med bolagen 
med högst börsvärde så att vi täcker 50 procent av Stockholmsbörsens totala värde den 29/11 
2006. Data som insamlats täcker perioden 1998 till 2006. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
27 Bryman. s.23-25. 
28 Ibid., s.33-34. 
29 Andersen, Ib. Den uppenbara verkligheten, Lund: Studentlitteratur, 1998, s.125-128. 
30 Bryman. s.65. 
31 Andersen. s.125-128. 
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2.3 Vetenskapligt värde 
 
För att skapa trovärdighet och ge en uppsats ett vetenskapligt värde finns det några kriterier 
som bör vara uppfyllda. Den främsta orsaken till kravet på uppfyllandet av dessa kriterier är 
att man eftersträvar en möjlighet att bedöma ett vetenskapligt arbetes kvalitet. Inom 
företagsekonomisk forskning är det främst reliabilitet, replikation och validitet som ses som 
viktiga kriterier för att uppnå detta.32 
 
 
2.3.1 Reliabilitet 
 
För att ett forskningsresultat ska kunna ses som pålitligt är det viktigt att man kommer fram 
till liknande resultat oavsett vem som utför mätningen eller på vilket sätt mätningen utförs. 
Reliabilitet kan delas in i två delar; intersubjektiv reliabilitet och intrasubjektiv reliabilitet. 
Intersubjektiv reliabilitet visar graden av överensstämmelse när samma fenomen mäts av olika 
forskare. Intrasubjektiv reliabilitet bedömer resultatet utifrån att samma forskare mäter ett 
fenomen med olika metoder.33  
 
Reliabiliteten kan även sägas spegla hur resultatet från en mätning påverkas av tillfälligheter 
på grund av mätmetod eller hur exakt vi mäter det vi verkligen är ute efter att mäta.34 
 
Vårt arbete bygger på data hämtade från Six Trust35 (ett företag som tillhandahåller 
aktieinformation), företags officiella årsredovisningar, studier av ämnesrelevant litteratur och 
vetenskapliga artiklar. Med detta tillvägagångssätt och med vår undersökningsmetod skapar vi 
en god grund för reliabilitet i arbetet. 
 
 
2.3.2 Replikation 
 
Inom naturvetenskapen lyfts det många gånger fram att man strävar efter att minimera den 
påverkan forskare, t.ex. genom sina värderingar, kan ha på sin forskning. Ett av de sätt 
forskaren använder sig av för att motverka misstankar om denna typ av påverkan är att 
hon/han i sin metodbeskrivning noggrant och grundligt beskriver varje enskilt steg i sitt 
forskningsarbete för att säkerställa att undersökningen går att replikera (återskapas av andra 
forskare). Skulle försök att replikera en forskares arbete misslyckas eller visa sig var mycket 
svårt att återskapa finns en stor risk att resultatets validitet ifrågasätts.36 
 
Vår ambition med detta metodavsnitt är just detta, att skapa en möjlighet för andra att upprepa 
den undersökning som vi gjort. Genom att noggrant dokumentera varje enskilt steg i 
undersökningen samt att med stor omsorg referera till använda källor är vårt mål att det inte 
ska finnas några frågetecken om hur undersökningen gått till. 
 
 
 
 
                                                 
32 Bryman. s.48. 
33 Andersen, Heine. Vetenskapsteori och metodlära, Lund: Studentlitteratur, 1994, s. 91. 
34 Ibid., s.85. 
35 http://www.six.se. 2006-12-20, kl. 09:00 – 16:00. 
36 Bryman. s.102. 
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2.3.3 Validitet 
 
Validitet i en forskningsrapport kan i många avseenden ses som det viktigaste av nämnda 
kriterier. I det stora hela handlar det om att bedöma huruvida de slutsatser man kommit fram 
till i sin undersökning hänger ihop med varandra. Validitet delas bl.a. in i intern och extern 
validitet. Intern validitet kan lättast beskrivas med att vi presenterar en slutsats där vi säger att 
X påverkar Y, kan vi då vara säkra på att det är X som påverkar Y och att det inte är någon 
annan faktor som ger upphov till ett skenbart orsaksförhållande då har den interna validiteten 
säkerställts. Extern validitet väcker främst frågan utifall det resultat som uppnåtts går att 
generalisera utanför det specifika undersökningstillfället.37 
 
Angående den interna validiteten i vårt arbete, sett utifrån undersökningsmetod och slutsatser 
dragna ur den insamlade informationen vi använt oss utav, bör våra antaganden med relativt 
stor säkerhet kunna sägas höra ihop. Antagandet kring den interna validiteten grundar sig på 
att nyckeltal till stor del används vid fundamental analys, en analysmetod som är allmänt 
vedertagen. Ett problem vi är medvetna om är att i vår undersökning kan den beroende 
variabeln i vissa fall påverka de oberoende variablerna. 
 
Den externa validiteten bör även den i vårt arbete ses som god, främst med anledning av det 
urval vi gjort i vår undersökning.  Bolagen representerar en stor del av det totala värdet på 
Stockholmsbörsen, vilket bör ge en bra möjlighet till generalisering. 
 
 
2.4 Vårt tillvägagångssätt 
 
För att kunna fastställa vilken förklaringsgrad nyckeltal har på aktiekursen d.v.s. hur stor del 
av rörelsen i aktiekurs som förklaras av de nyckeltal vi använder, krävs att urvalet av företag 
kan vara representativa för hela den marknad vi avser att generalisera till. Det krävs även att 
tidsperioden från vilken insamlingen av material sträcker sig över är tillräckligt lång för att 
möjliggöra generalisering38. 
 
Vi valde ut de tolv största företagen på Stockholmsbörsen, alla finns på aktielistan Large Cap. 
Dessa tolv företags samlade börsvärde vid den aktuella tidpunkten (29/11 2006) uppgick till 2 
265 905 miljoner kronor, vilket utgjorde drygt 50 procent av Stockholmsbörsens totala värde 
den dagen. Med anledning av den branschblandning och börsvärdet dessa bolag representerar 
anser vi att urvalet är tillräckligt brett för att ge möjlighet till generalisering till hela 
aktiemarknaden, vilket vi avser att göra. 
 
Nästa steg i vår undersökning blev att bestämma vilka nyckeltal vi vill använda, från vilka 
datum dessa skulle tas samt över vilken tidsperiod insamlingen ämnade sträcka sig. 
Anledningen till valda nyckeltal framgår av tidigare diskussion (kapitel 1.2) och nedan. Vi 
bestämde oss för att en granskning av aktuell kurs vid utgången av varje kvartal under 
perioden 1998 till 2005 borde vara en tillräckligt lång period för att få fram ett hållbart 
underlag.  
 
Utöver aktuell aktiekurs tog vi med aktuellt P/E-tal från varje kvartalsslut, företagens 
soliditet, utdelning samt aktuell goodwillpost för vart och ett av åren. Vi tog även med 

                                                 
37 Bryman. s.48-49. 
38 Körner, Svante och Lars Wahlgren. Statistisk dataanalys, Lund: Studentlitteratur, 2000, s.210. 
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motsvarande uppgifter från början av 2006, men dessa siffror är inte från kvartalsslutet utan 
ifrån det datum då respektive företag släppte sin bokslutskommuniké. Vi bestämde oss för att 
i första hand hämta data från Six Trust. I de fall då data inte varit tillgängliga på Six Trust har 
vi vänt oss till respektive företags hemsida och tagit informationen från deras 
årsredovisningar. 
 
För att fastställa hur stor förklaringsgrad nyckeltal har på aktiekursen har vi valt ett arbetssätt 
som innebär att vi gör en multipel regressionsmodell. Det innebär att vi använder oss av en 
beroende variabel och flera oberoende variabler. Den beroende variabeln är aktiekurs och de 
oberoende variablerna är nyckeltal som påverkas av reglerna i IFRS 3, främst då med 
avseende på hur goodwill skall värderas. Nedan följer de nyckeltal vi valt att använda oss av. 
 

1. P/E-tal, detta tal anger kvoten mellan pris per aktie och vinst per aktie. Orsaken till att 
detta tal är intressant är att effekten av att inte göra avskrivning på goodwill påverkar 
vinsten. 

 
2. Soliditet, visar hur stor del av totala skulder och eget kapital som utgörs av eget 

kapital. Eftersom totala skulder och eget kapital utgör samma summa som totala 
tillgångar, blir detta intressant genom att goodwillposten hör hemma i de totala 
tillgångarna. 

 
3. Utdelning, genom att ett bolag ges möjlighet till nedskrivning alternativt behållet 

värde på goodwillposten kan bolaget på detta sätt påverka vinsten. Utifrån det faktum 
att vinsten är det som påverkar utdelningen är denna faktor intressant i vår jämförelse. 

 
4. Goodwill, en av de mest omskrivna posterna inför och efter införandet av IASBs 

redovisningsregler. Denna post aktualiseras av IFRS 3. 
 
 
2.5 Bortfall 
 
Vid insamlandet av de nyckeltal vi ansåg oss behöva uppstod ett visst bortfall, delvis genom 
att några bolag inte existerat i sin nuvarande form under hela den period insamlandet skedde. 
Ytterligare orsaker till bortfall var att samtliga siffror inte fanns att tillgå hos alla bolag. 
Anledningen till att vi inte räknade fram nyckeltal själva är att vi inte vet hur Six Trust eller 
respektive företagen gjort när de räknat ut redovisade nyckeltal. Nyckeltal kan som bekant 
räknas fram på flera sätt, detta gör att om vi själva räknat fram de saknade nyckeltalen skulle 
uppsatsens reliabilitet försämras. 
 
Hos tre av bolagen fanns ingen soliditet framräknad. Två av bolagen saknade goodwill helt 
och hållet och hos två bolag gick det inte att få fram goodwill för samtliga år. P/E-talet 
saknades helt hos två av bolagen och för ett bolag saknades det för två av åren. Slutligen kan 
nämnas att utdelning inte skett varje år hos vissa bolag. 
 
Efter det att vi studerat de valda bolagen utifrån hur väl vi ansåg att de kunde bidra till vår 
undersökning valde vi att ta med sex stycken av dessa. Den främsta orsaken till att sex företag 
uteslöts var att vi ville ha ett komplett siffermaterial till regressionsanalyserna, detta för att 
skapa en rättvisande undersökning. Börsvärdet på de kvarvarande bolagen utgjorde drygt 30 
procent av totalvärdet på Stockholmsbörsen, vilket vi ansåg vara fullt tillräckligt för att ge 
undersökningen trovärdighet. 
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Följande bolag är de som slutligen ingick i vår undersökning: AstraZeneca, Atlascopco, 
Ericsson, Sandvik, Teliasonera och Volvo. Av de valda företagen är det endast AstraZeneca 
och Teliasonera som inte har samtliga siffror. För AstraZeneca saknas samtliga siffror för 
1998 samt P/E-tal under perioden 1998 till 2002. För Teliasoneras del saknas samtliga siffror 
under perioden 1998 till 1999. 
 
 
2.6 Angreppssätt 
 
Vi använder oss av multipel regressionsanalys för att svara på problemfrågeställningen i 
uppsatsen. En multipel regressionsanalys är en analys av hur en beroende variabel påverkas 
av en eller flera icke beroende variabler39. I vårt fall är den beroende variabeln aktiekurs i 
respektive bolag och de oberoende variablerna nyckeltalen. För att dra nytta av resultat som 
analysen visar vill man se att den beroende variabeln påverkas av de oberoende d.v.s. att 
korrelation uppstår mellan den beroende och oberoende variabeln. 
 
Innebörden av detta är helt enkelt att kunna visa att förändringen hos den beroende variabeln 
verkligen påverkas av de oberoende variablerna. Risken finns annars att den beroende 
variabeln, i vårt fall aktiekursen, förändras oberoende av hur de oberoende variablerna 
utvecklas. Ytterligare en eventuell effekt som behöver beaktas när flera oberoende variabler 
används är risken att de förklarar samma förändring hos den beroende variabeln alternativt att 
de påverkar varandra. Om detta är fallet bör någon av de oberoende variablerna som 
korrelerar plockas bort, eftersom regressionen påverkas negativt när denna effekt uppstår. 
Detta testas genom ett korrelationstest.40 
 
 
2.6.1 Regressionsmodell 
 
I vår undersökning använder vi oss av en multipel regressionsanalys, innebörden av det är att 
vi med hjälp av flera förklarande variabler analyserar variationen i en beroende variabel41. En 
grundläggande förutsättning med multipel regressionsanalys är att de oberoende variablerna 
kan bilda en linjär ekvation, vilket gör att sambandet mellan de oberoende variablerna och den 
beroende variabeln kan skrivas enligt följande modell42: 
 
y = a+b1x1 + b2 x2 +… + bk xk                                                                                                                                                             

 
Vi använder fyra stycken oberoende variabler i undersökningen; P/E-tal, soliditet, utdelning 
och goodwill. Fem grundläggande antaganden, för att modellen ska kunna analyseras, är:43 
 

1 Vi kan bestämma värdet på de oberoende variablerna 
2 För varje värde på de oberoende variablerna kan den beroende variabeln anta olika 

värden 
 
 

                                                 
39 Körner. s.351, s.361-362. 
40 Ibid., s.351, s.361-362. 
41 Ibid., s.351. 
42 Ibid., s.365.  
43 Ibid., s.334. 
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I modellen förutsätter vi att slumpvariabeln har väntevärdet noll vilket ger följande 
antaganden:44 
 

3 Residualerna är fördelade oberoende av varandra 
4 Standardavvikelsen är lika stor för alla nivåer 
5 Residualerna är normalfördelade 

 
 
2.6.2 Hypotesprövning 
 
Att det finns ett signifikant samband mellan den beroende variabeln och de oberoende 
variablerna fastställs genom hypotesprövning. Detta gör vi genom att en nollhypotes ställs 
mot en mothypotes. Den signifikansnivå som vi har valt är 5 procent. Faran för typ 1 eller typ 
2 fel är därmed 5 procent. Typ 1 fel betyder att man förkastar en sann nollhypotes och typ 2 
fel betyder att man godkänner en sann mothypotes.45  
 
Hypoteserna för den multipla regressionsanalysen är: 
 
H 0 Det finns ingen korrelation mellan förändring i P/E-tal och förändring i aktiekurs 
 
H 1 Det finns en korrelation mellan förändring i P/E-tal och förändring i aktiekurs 
 
 
H 0 Det finns ingen korrelation mellan förändring i soliditet och förändring i aktiekurs 
 
H 1 Det finns en korrelation mellan förändring i soliditet och förändring i aktiekurs 
 
 
H 0 Det finns ingen korrelation mellan förändring i utdelning och förändring i aktiekurs 
 
H 1 Det finns en korrelation mellan förändring i utdelning och förändring i aktiekurs 
 
 
H 0 Det finns ingen korrelation mellan förändring i goodwill och förändring i aktiekurs 
 
H 1 Det finns en korrelation mellan förändring i goodwill och förändring i aktiekurs 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                 
44 Körner. s.335. 
45Ibid., s.185, s.187, s.193-196. 
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2.7 Praktisk metod 
 
Här följer en mer praktiskt inriktad beskrivning på den arbetsgång vi har arbetat efter. Vi har 
hela tiden arbetat med statistikprogrammet SPSS version 12.0. De olika momenten samt vad 
som är viktigt i varje moment beskrivs i tur och ordning. 
 
 
2.7.1 Korrelationstest 
 
Arbetet inleds med ett korrelationstest för varje enskilt bolags aktuella nyckeltal, detta för att 
fastställa i vilken omfattning de oberoende variablerna påverkar varandra. Om de oberoende 
variablerna beskriver samma sak blir modellen bättre om en variabel utesluts46. 
Korrelationstabellen nedan, tabell 1, är ett exempel med fyra oberoende variabler. 
Beteckningen Pearson Correlation visar på hur starkt sambandet är mellan de olika 
variablerna, skalan är mellan 1 och – 1. Vid få observationer är Spearmans korrelationstest att 
föredra då den korrigerar för detta problem47. Spearmans korrelationstest har vi använt på två 
av företagen i undersökningen. 
 
Sig. (2 tailed) visar på hur troligt det är att sambandet verkligen är ett samband och inte en 
slump. Den skalan går från 0 till 1, eller 0 till 100 procent. 1 (100 %) tyder på att det inte är 
något samband och 0 (0 %) visar på att det är helt säkerställt att ett samband råder. 
 
Det som går att utläsa av tabell 1 nedan är att det inte går att säkerställa att P/E-talet påverkas 
av någon av de andra variablerna. Soliditeten kan med stor säkerhet sägas vara påverkad av 
utdelning och goodwill. Utdelning påverkas med stor säkerhet av soliditet och goodwill. 
Slutligen kan goodwill sägas påverkad av soliditet och utdelning. 
 
Tabell 1 Exempel på korrelationstabell från SPSS 

Correlations

1 -,121 ,010 -,054
. ,508 ,956 ,770

33 32 33 32
-,121 1 -,522** -,750**
,508 . ,002 ,000

32 32 32 32
,010 -,522** 1 ,626**
,956 ,002 . ,000

33 32 33 32
-,054 -,750** ,626** 1
,770 ,000 ,000 .

32 32 32 32

Pearson Correlation
Sig. (2-tailed)
N
Pearson Correlation
Sig. (2-tailed)
N
Pearson Correlation
Sig. (2-tailed)
N
Pearson Correlation
Sig. (2-tailed)
N

P/E

Sol

Utd

Goodwill

P/E Sol Utd Goodwill

Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).**. 
 

 
 

                                                 
46 Körner. s.361-362. 
47 Tamhane, Ajit C. and D, D, Dunlop. Statistics and data analysis – from elementary to intermediate, Upper 
Saddle River, N.J, Prentice Hall, 2000, s.586-587. 
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2.7.2 Regression 
 
Efter att korrelationstesterna är gjorda skapas regressionerna. Grundläggande krav på en 
regressionsmodell är att residualerna är fördelade oberoende av varandra, standardavvikelsen 
är lika stor för de olika nivåerna samt att de för varje nivå är normalfördelade48. I den första 
regressionen för bolagen användes samtliga oberoende variabler, utifrån resultatet av denna, 
samt med hänsyn till gjord korrelationstest, gjordes eventuellt ytterligare regressioner med 
färre oberoende variabler. I varje gjord regression kommer vi med hjälp av SPSS säkerställa 
att de grundläggande kraven är uppfyllda. 
 
Nedan ges exempel på en regression skapad utifrån de oberoende variablerna i tabell 1. I 
tabell 2 ”Modellens förklaringsgrad” är det främst ”R Square” (R2) vi fokuserar på (vid få 
observationer används ”Adjusted R Square”). Den anger hur stor del av förändringen i den 
beroende variabeln som orsakas av de oberoende variablerna, styrkan kan vara mellan 0 och 1 
(0 och 100 %). I detta fall påverkas den beroende variabeln till 63,5 % av de oberoende 
variablerna.  
 
Tabell 2 Exempel från SPSS på modellens förklaringsgrad 

Model Summaryb

,797a ,635 ,581 39,0994
Model
1

R R Square
Adjusted
R Square

Std. Error of
the Estimate

Predictors: (Constant), Goodwill, P/E, Utd, Sola. 

Dependent Variable: Kursb. 
 

 
I Tabell 3 Anova är det främst signifikansnivån (P-värdet) vi är intresserad av, ett värde 
mindre än 0,05 innebär att 0 hypotesen skall förkastas och att ett statistiskt säkerställt 
samband finns. I detta fall är signifikansnivån 0,000 vilket visar på att sambandet är statistiskt 
säkerställt. 
 
Tabell 3 Exempel på Anovatabell från SPSS 

ANOVAb

71827,791 4 17956,948 11,746 ,000a

41276,678 27 1528,766
113104,5 31

Regression
Residual
Total

Model
1

Sum of
Squares df Mean Square F Sig.

Predictors: (Constant), Goodwill, P/E, Utd, Sola. 

Dependent Variable: Kursb. 
 

 
Tabell 4 visar signifikansnivån för var och en av de oberoende variablerna, även här är ett 
värde under 0,05 att föredra. Som vi ser i exemplet är det endast P/E-talet som inte klarar 
denna nivå, ett resultat likt detta medför att vi gör en ny regression där vi utesluter P/E-talet 
för att få en så bra regression som möjligt. 
 

                                                 
48 Körner. s.335, s.346-348. 
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Tabell 4 Exempel från SPSS på koefficienternas signifikans 

Coefficientsa

309,145 84,536 3,657 ,001
-,195 ,201 -,117 -,971 ,340

-3,817 1,573 -,441 -2,427 ,022
26,679 4,328 ,925 6,164 ,000

-,019 ,004 -,958 -4,839 ,000

(Constant)
P/E
Sol
Utd
Goodwill

Model
1

B Std. Error

Unstandardized
Coefficients

Beta

Standardized
Coefficients

t Sig.

Dependent Variable: Kursa. 
 

 
 
2.8 Litteraturval och granskning av källor 
 
Den litteratur vi använder oss av i uppsatsen består av vetenskapliga artiklar, ämnesrelevant 
litteratur, tidningsartiklar och information hämtad från företags hemsidor. I sökandet efter 
lämpliga vetenskapliga artiklar har vi använt Umeå universitetsbibliotek, där Business Source 
Premier varit till stor hjälp. Sökord som använt i Business Source Premier är: goodwill, IFRS, 
IFRS 3, SFAS 142, accounting, impairment. Vi har även fått hjälp av vår handledare 
Margareta Paulsson med en vetenskaplig artikel. Ämnesrelevant litteratur består främst av 
böcker vi använt i tidigare studier vid Umeå universitet. Använda tidningsartiklar är artiklar 
hittade i ekonomiska tidskrifter och dagstidningar som vi känner till sedan tidigare.  
 
Den övervägande delen av data vi använder i våra regressionsanalyser hämtades via Six Trust. 
Detta är en väl etablerad ekonomisk söktjänst vilket bidrar till trovärdigheten i våra insamlade 
data. Eftersom vissa data inte gick att få fram via Six Trust fick vi vända oss till enskilda 
bolags hemsidor där vi kunde hämta behövlig information från årsredovisningen. 
Trovärdigheten kan även i dessa ses som tillförlitlig då det är material som är offentliggjort 
och granskat av revisorer. 
 
Antalet bolag vi använder oss av i vårt arbete kan tyckas litet, dock får inte förbises dessa 
bolags andel av det totala börsvärdet vid undersökningstidpunkten. I och med att dessa bolag 
representerade drygt 30 procent av totalvärdet på Stockholmsbörsen, bör detta urval ses som 
tillräckligt representativt för vår undersökning. Anledningen till att vi lägger tyngdpunkt på 
börsvärde framför antal bolag är att förändringar i börsvärde får stor genomslagskraft på 
börsens index. Detta är viktigt då vi avser att dra slutsatser om hela börsen. 
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3.0 Teoretisk referensram 
 
I detta kapitel beskrivs de referensramar vi utgår ifrån; agentteori, effektiva 
marknadshypotesen samt två artiklar om goodwill. Till att börja med går vi igenom 
organisationen bakom IFRS, IASB, IASBs föreställningsram, skillnader gentemot tidigare 
redovisningsstandard, innebörden av IFRS 3 samt värderingsmodeller av företag. 
 
 
3.1 International Accounting Standards Board, IASB 
 
Den internationella standardiseringen har huvudsakligen skett inom ramen för stiftelsen 
International Accounting Standards Board, IASB, med säte i London. Deras syfte är att 
förbättra årsredovisningen och få den att harmonisera på internationell nivå. Styrelse i IASB, 
som består av 14 ledamöter, väljs av en grupp tillverkare, akademiker och användare av 
redovisning som företräder olika kontinenter.49 
 
IASB:s avsikt med sitt val av struktur är att skapa förutsättningar för att vara en oberoende 
och fristående stiftelse. IASB, som saknar formell makt, bygger sitt inflytande på att deras 
regelverk är känt och accepterat bland t.ex. revisorer och investerare. De regler IASB ger ut 
publiceras under följande beteckningar:50 
 

• IAS = International Accountings Standards 
• IFRS = International Financial Reporting Standards 

 
Anledningen till två olika namn på standarderna är att IASB tidigare hett IASC, de standarder 
som gavs ut före namnbytet (juli 2003) betecknas IAS medan senare standarder betecknas 
IFRS. Skillnaden mellan de båda beteckningarna är endast lingvistisk. Inom EU har ett beslut 
fattats att samtliga börsnoterade bolag i sin koncernredovisning ska följa IAS/IFRS från och 
med årsskiftet 2004/2005.51 
 
Beslutet innebär att redovisningsreglerna IAS/IFRS gäller oberoende av de olika ländernas 
egen lagstiftning. De nya rekommendationerna IASB utfärdar, vinner laga kraft inom EU, 
först efter det att EU-kommissionen godkänt den nya rekommendationen som därefter blir en 
standard.52 
 
Redan före detta EU-beslut har i Sverige Redovisningsrådets rekommendationer till mer än 90 
procent varit översättningar av IASBs standarder. I vissa aspekter har dock inte 
Redovisningsrådet kunnat anpassa sig på grund av Årsredovisningslagen, som i sin tur inte 
kunnat ändras på grund av motsvarande EG-direktiv. EU:s beslut om införandet av IFRS 
gjorde att detta inte längre är fallet.53 
 
 
 
 

                                                 
49 Lönnqvist, Rune. Årsredovisning i koncerner, Lund: Studentlitteratur, 2005, s.16-17. 
50 Ibid., s.16-17. 
51 Ibid., s.16-17. 
52 Ibid., s.16-17. 
53 Smith. s.71. 
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3.1.1 IASBs föreställningsram 
 
IASBs föreställningsram behandlar finansiella rapporters syfte, deras kvalitativa egenskaper, 
begrepp som skall användas i rapporterna samt när dessa skall användas. 
 
Grundläggande antaganden som föreställningsramen tar upp är:54 
 

• Bokföringsmässiga grunder 
• Antagande om fortlevnad 

 
Med bokföringsmässiga grunder menas att finansiella rapporter skall upprättas enligt 
periodiseringsprincipen, d.v.s. att transaktioner och händelser bokförs när de inträffar och 
redovisas för den period till vilken de hänför sig. Antagandet om fortlevnad innebär att man 
antar att företaget kommer att finnas inom överblickbar framtid.55 
 
Syftet med finansiella rapporter anges vara att tillhandahålla information om ett företags 
finansiella ställning och resultat samt om förändringar i den ekonomiska ställningen.56 
 
Olika intressenter är:57 
 

• Investerare 
• Anställda 
• Långivare 
• Leverantörer 
• Kunder 
• Statliga myndigheter 
• Samhället i övrigt 

 
Alla dessa användares informationsbehov kan inte tillgodoses genom finansiella rapporter, 
men trots det antas att vissa behov är gemensamma. Det anges särskilt att aktieägare eller 
blivande aktieägare är i fokus; informationen skall vara användbar för beslut i ekonomiska 
frågor (investeringsbeslut).58  
 
De fyra viktigaste kvalitativa egenskaperna som tas upp är:59  
 

• Begriplighet 
• Relevans 
• Tillförlitlighet 
• Jämförbarhet 

 
Med begriplighet menar IASB att informationen skall vara lättbegriplig för användarna. 
Användarna antas ha ”rimliga” kunskaper i affärsverksamhet, ekonomi och redovisning. För 
att rapporterna skall hålla hög kvalité är det endast information med relevans som skall tas 

                                                 
54 FAR FÖRLAG. s.9. 
55 Ibid., s.12. 
56 Ibid., s.10. 
57 Ibid., s.10. 
58 Ibid., s.10. 
59 Ibid., s.12-15. 
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med. Information anses vara relevant när den påverkar användarnas beslut genom att 
underlätta bedömningen av det inträffade, aktuella och framtida händelser eller genom att 
korrigera tidigare bedömningar. För att vara användbar skall informationen vara tillförlitlig. 
Det anser IASB information vara om den inte innehåller väsentliga felaktigheter samt att den 
inte är vinklad. Att kunna bilda sig en uppfattning om trender i företaget anses av IASB vara 
viktigt. Därför anger de speciellt att användarna av finansiella rapporter skall ges möjlighet 
till att bilda sig en uppfattning om företagets resultat och ställning över tid. De skall även ges 
möjlighet till att jämföra med andra företag. Detta gör att företag måste hålla sig till samma 
redovisningsprinciper.60 
 
Begrepp som skall användas anges för balansräkningen vara; tillgång, skuld och eget kapital. I 
resultaträkningen skall begreppen; intäkt och kostnad användas.61 
 
 
3.2 IFRS vs. RR Redovisninsrådets rekommendationer 
 
Skillnader mellan IFRS 3 och den tidigare redovisningsstandarden RR 1:00 
koncernredovisning är; poolningsmetoden är inte tillåten (användes tidigare när företag gick 
samman), mer krav på identifiering av tillgångar och skulder, goodwill får inte skrivas av, 
minoritetens andel tas med i sin helhet.62 
 
Mellan IAS 36 Nedskrivningar och RR 17 Nedskrivningar ligger skillnaden i att 
nedskrivningsbehovet av immateriella tillgångar, inklusive goodwill, som bedöms ha en 
obegränsad livslängd och inte är föremål för avskrivning skall prövas minst en gång per år 
enligt IAS 36.63 
 
IAS 38 Immateriella tillgångar och RR 15 Immateriella tillgångar åtskiljer sig på att IAS 38 
värderar till verkligt värde medan RR 15 värderar enligt anskaffningsvärde och att 
immateriella tillgångar med obegränsad livslängd inte skrivs av enligt IAS 38.64 
 
 
3.3 IFRS 3 Rörelseförvärv 
 
IFRS 3 Rörelseförvärv publicerades i mars 2004 samtidigt som en vidareutveckling av IAS 36 
Nedskrivningar och IAS 38 Immateriella tillgångar presenterades65. Standarden anger hur den 
finansiella rapporten skall utformas när företag genomför ett rörelseförvärv. Den metod som 
skall användas vid redovisning av rörelseförvärv anges till förvärvsmetoden. Förvärvaren 
redovisar den förvärvade enhetens identifierbara tillgångar, skulder och eventualförpliktelser 
till dess verkliga värden vid förvärvstidpunkten. Det anges särskilt att en förvärvare skall 
utses.66 
 

                                                 
60 FAR FÖRLAG. s.12-15. 
61 Ibid., s.15. 
62 Axelman, Lennart. IAS/IFRS 2005, Ernst & Young nättidskrift, 2004, s.19. 
63 Ibid., s.19. 
64 Ibid., s.19. 
65 Watrin, Christoph, C, Strohm, and R, Struffert. ”Joint Business Combination Project”, CPA Journal, vol 76, 
issue 1, 2006, s.22-25. 
66 FAR FÖRLAG. s.98-119. 
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Gällande immateriella tillgångar kräver IFRS 3 en striktare redovisning än RR 1:00, vilket 
medför att en skillnad på identifierbara och icke identifierbara immateriella tillgångar skall 
göras. Enligt IFRS 3 skall identifierbara immateriella tillgångar redovisas i den mån de är 
avskiljbara, d.v.s. om de går att avskilja från företaget och kan säljas, överlåtas, licenseras, 
hyras ut eller bytas.67 
 
Immateriella tillgångar som inte går att enskilt identifiera anses vara goodwill. Med detta 
menar IASB ekonomiska fördelar som inte enskilt går att identifiera och inte heller redovisa 
separat. Goodwill skall vid första redovisningstillfället värderas till anskaffningsvärde för att 
efterföljande år prövas för att se om nedskrivningsbehov finns. När företagen redovisade 
enligt RR 1:00 gjordes istället avskrivning på goodwill.68 
 
Det företag som förvärvar ett annat företag skall lämna upplysningar som hjälper investerare 
att bedöma de finansiella effekterna av vinster, förluster, rättelser av fel samt andra justeringar 
som redovisats och är hänförliga till rörelseförvärv. Företag skall även lämna upplysningar 
som hjälper investerare att bedöma ändringar i det redovisade värdet av goodwill.69 
 
 
3.4 Aktievärderingsmetoder 
 
Två generella metoder för att identifiera om ett företags aktie är felaktigt prissatt (och därmed 
köp- eller säljvärd) finns, fundamental analys och teknisk analys.70 Metoden som är mest 
relevant för denna uppsats är fundamental analys, men en genomgång av båda metoderna görs 
för att skillnaderna skall framgå. 
 
 
3.4.1 Fundamental analys 
 
Med en värderingsmodell liknande fundamental analys får man fram ett aktievärde som 
bestäms utifrån subjektiva fundamentala faktorer. Syftet med en fundamental analys är att 
”räkna ut” värdet på aktien för ett företag. Fundamental analys utgår t.ex. ifrån företagets 
redovisade vinst, omsättning, eller kassaflöde och försöker att prognostisera dess framtida 
utveckling.71 
 
Analysen bygger på information om företaget och dess omvärld. Genom att titta på denna 
information om t.ex. resultat och konjunkturläge går det att bilda sig en uppfattning om 
lämpliga aktier att handla med. Ur resultaträkningarna går det att få fram nyckeltal om t.ex. 
lönsamhet och aktiepriset i förhållande till vinsten, P/E-talet. Nyckeltalen kan dock vara lite 
svåra att använda sig av eftersom exempelvis ett lågt P/E-tal antingen kan ange att aktien är 
billig eller att aktiemarknadens uppfattning om företagets framtidsutsikter är negativ.72  
 
Årsredovisningar är av speciell betydelse vid denna värderingsmetod73. 
 

                                                 
67 FAR FÖRLAG. s.98-119. 
68 Ibid., s.98-119. 
69 Ibid., s.110-111. 
70 Nilsson, H. s.20. 
71 Ibid., s.20-24. 
72 Ibid., s.20-24. 
73 Ibid., s.22. 
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3.4.2 Teknisk analys 
 
Syftet med en teknisk analys är att utifrån ett företags akties historiska värdering ”räkna ut” 
hur aktien kommer att värderas i framtiden. Det finns flera olika tekniska analysmetoder och 
de flesta utgår ifrån aktiediagram där man identifierar kursinformation som indikerar om 
aktien är över eller undervärderad.74 Vid teknisk analys tas ingen hänsyn till analyser liknade 
de som görs vid fundamental analys. De ”rena” tekniska analytikerna menar att all 
information finns inbakad i aktiekurserna. Teknisk analys ser på hur kurserna rört sig 
historiskt och under vilken omsättning. Genom att vissa samband upprepar sig kan den 
tekniska analytikern dra vissa slutsatser om t.ex. en aktie är på väg upp eller på väg ned.75 
 
Ett enkelt exempel på teknisk analys är användande av s.k. tradingintervall. Säg att aktien du 
är intresserad av har rört sig mellan 60 och 70 kronor under en längre tidsperiod. Skulle då 
aktien bryta igenom den lägre eller högre nivån är det oftast att se som en sälj- respektive 
köpsignal.76 
 
 
3.5 Agentteori 
 
Debatten inför införandet av IFRS i Sverige (se 1.2) visar att det finns många olika åsikter om 
vilka effekter det blir när förändringar av redovisningsreglerna sker. Vissa debattörer påstod 
att börsen blev uppblåst vid de första årsrapporterna 200577. Enligt Artsberg var det många 
författare som redan på 1970-talet uppmärksammat redovisningens effekter och därmed dess 
politiska natur. Då redovisningens politiska natur är uppmärksammad blir den viktigaste 
frågan; ”Innebär medvetenhet om redovisningens ekonomiska konsekvenser att man också 
skall ta hänsyn till dem?”78 
 
Agentteorin uppkom under 1970-talet som en följd av redovisningens politiska natur. 
Utgångsläget var deskriptivt, ambitionen var att ge en beskrivning av verkligheten, alltså inte 
ett försök till att påverka den. På frågan om medvetenheten om redovisningens ekonomiska 
konsekvenser lämnar den därmed inget svar.79  
 
Fokus i agentteorin ligger mellan två parter, den redovisningsskyldige agenten och 
uppdragsgivaren/redovisningsmottagaren kallad principal. Utgångspunkten är att aktörerna är 
rationella och nyttomaximerande samt att relationen mellan parterna är konfliktartad, med det 
menas att agenten försöker att öka sin nytta på bekostnad av principalen. Antagandet är att 
agenten förväntas använda den redovisningsmetod som ger högre vinst för företaget om 
agentens ersättning är relaterad till vinstnivån (läs bonusavtal). Principalen måste därmed 
kontrollera redovisningen och anställer därför en revisor som ser till att allt går rätt till.80 
 
Principalen kan även behöva använda metoder för att få agenten att agera i hans/hennes 
intresse och ett sätt att göra det på är att koppla utdelningsnivån till aktieägarna till 
principalens ersättning. Problemet som uppstår då är att det är flera än aktieägarna som kan 

                                                 
74 Nilsson, H. s.20. 
75 Alfredsson, Magnus. Bli rik på aktier, Stockholm: Forum i samarbete med Privata affärer, 2000, s.69. 
76 Ibid., s.69. 
77 Rognerud. ”Börsen uppblåst med nya redovisningsregler”. 
78 Artsberg, Kristina. Redovisningsteori – policy och – praxis, Lund: Liber ekonomi, 2005, s.83. 
79 Ibid., s.83. 
80 Ibid., s.83. 
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ses som principaler, nämligen kreditgivarna/bankerna. Om inte restriktioner sätts kommer 
räntan på företagets lån att sättas högre. Ett sätt att motverka detta är att använda försiktiga 
redovisningsprinciper t.ex. värdering till anskaffningsvärde som RR 15 förespråkar, men då 
blir inte investerare i fokus som IASBs föreställningsram förordar. 81   
 
Enligt Watts och Zimmerman, som är förespråkare av agentteorin, har redovisningsteori haft 
en viktig roll i utformandet av praktisk redovisning, dock inte den roll som teoretiker tänkt 
sig. De menar att redovisningsteori har används för att stärka egna intressen. Belöningen för 
t.ex. den företagsledning eller den investerare som engagerar sig i processen där 
redovisningsstandarden sätts är att standarden sätts på ett sätt som gynnar det egna intresset. 
Det finns många olika normativa teorier på grund av detta, inte på grund av att man har svårt 
att teoretiskt enas. Olika intressegrupper använder olika teorier för att få största möjliga nytta. 
Det finns därför ingen generellt accepterad redovisningsteori och det kommer heller aldrig att 
finnas någon.82 
 
 
3.5.1 Egna tankar om agentteori 
 
Redovisningsteori som fokuserar på beslut i ekonomiska frågor (t.ex. anglosaxisk 
redovisningstradition eller IASB redovisningsstandarder) behöver kriterier/principer som 
underlag för beräkning av kvantitativa data83. Sådana kriterier återfinns i IASBs 
föreställningsram; begriplighet, relevans, tillförlitlighet samt jämförbarhet84. Frågan är då; 
Vilken och vems verklighet de utgår ifrån? 
 
För att fundamental analys skall vara av något som helst värde måste den ha något att utgå 
ifrån. Den behöver en årsredovisning eller en kvartalsrapport för att överhuvudtaget vara 
meningsfull vid värdering av företag. Men att tolka innehållet i årsredovisningen exakt, som 
den yttersta sanningen, menar vi är fel. Redovisningsteori är skapad av olika intressegrupper 
för deras personliga nytta och det medför att det aldrig kommer att finnas en generellt 
accepterad redovisningsteori. Detta minskar dock inte nyttan med redovisningsregler, men vi 
menar samtidigt att, som Artsberg tar upp, man måste vara medveten om redovisningens 
ekonomiska konsekvenser. 
 
Det vi menar med att ta upp agentteorin är att vi vill skapa en förståelse för problematiken vid 
värdering av goodwill och i slutändan värdering av företag. Det är den redovisningsskyldige 
agenten som värderar goodwillposten vilket medför att en investerare måste bedöma agentens 
eventuella personliga intressen. Framtiden för det förvärvade företaget som bedöms av 
agenten måste även bedömas av investeraren. Det är dessa och liknande problem som vi vill 
visa på i och med agentteorin. 
 
Med detta menar vi att oavsett om redovisningsregler är nya som IFRS eller gamla kommer 
de att påverka nyckeltal framräknade från årsredovisningen. Det gäller bara att vara medveten 
om hur och till vilken grad. Debatten om införandet av IFRS i Sverige 2005 visar på att 
medvetenheten om förklaringsgraden för nyckeltal påverkade av IFRS 3 inte fanns och att det 

                                                 
81 Artsberg. s.83. 
82 Watts, R, L. and J, L, Zimmerman “The demand and supply of accounting theories: the market for excuses”, 
The Accounting Review, nr.2, april, 1979, s.273-305. 
83 Wahlström, Gunnar. Nya förutsättningar för reglering av extern redovisning, Diss, Göteborg: Parajett AB, 
2000, s.77. 
84 FAR FÖRLAG. s.12-15. 
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därmed målades upp olika scenarion. Scenarion som ofta var motsatser till varandra men som 
hade till avsikt att förstärka den egna åsikten. 
 
Om förklaringsgraden för nyckeltal påverkade av IFRS 3 funnits med i debatten tror vi att 
debatten fått ett annat utseende. Därmed anser vi att vår studie är av betydelse. 
 
 
3.6 Effektiva marknadshypotesen 
 
För att en föreställningsram liknande IASBs skall fungera som ett underlag till 
redovisningsregler (och därmed som underlag för beslut i ekonomiska frågor) måste 
antagandet göras att kapitalmarknaden är effektiv85. En effektiv marknad definieras som en 
marknad där det finns ett stort antal rationella, vinstmaximerande aktivt tävlande individer 
som försöker att förutspå framtida marknadsvärden och där all information är fri för alla86. 
 
Antagandet att informationen är fri för alla är diskutabelt. Det finns företag som tar betalt för 
att göra analyser och dessutom finns problemet med insiderhandel. Att individer alltid är 
rationella är också diskutabelt, det finns ett viss flockbeteende vad gäller aktiemarknaden.87 
 
Effektiva marknadshypotesen antar att aktiekursen helt och hållet avspeglar all slags 
användbar information. Vidare antar effektiva marknadshypotesen att all ny information som 
kommer omedelbart återspeglas i aktiekursen. Priset på aktien skulle därmed vara riktigt i den 
mening att det återspeglar den kollektiva analysen hos alla investerare.88 
 
Det finns tre vanliga former av effektivitetsnivåer i den effektiva marknadshypotesen: svag, 
halvstark och stark, där varje nivå har olika förutsättningar för hur marknaden fungerar. På 
den svaga nivån tar marknaden hänsyn till all historisk information om prisutvecklingen på 
aktiekursen. Det är då inte möjligt att med teknisk analys göra övervinster d.v.s. utifrån 
tidigare aktiekurser förutsäga framtida prisutveckling.89 
 
Den halvstarka nivån medför att all offentlig information avspeglas i aktiekursen. 
Fundamental analys blir därmed obrukbar d.v.s. genom offentlig information går det inte att 
hitta undervärderade aktier. När marknaden är starkt effektiv avspeglas all information i 
aktiekursen, även sådan information som inte offentliggjorts, vilket gör att inte 
företagsledningen eller andra insiders kan nyttja information för att öka sin avkastning.90 
 
Studier visar att aktiemarknaden i huvudsak befinner sig i halvstark form91. Det är dock 
viktigt för en investerare att vara medveten om hur effektiv en marknad är för att kunna tolka 
olika händelser och olika resultat92. 
 
Effektiva marknadshypotesen stöddes till en början av forskare, men har under 1980-talet och 
1990-talet varit utsatt för kritik. Dock har ingen forskare kunnat förkasta hypotesen.93 
                                                 
85 Hendriksen, Eldon S. And M, F, Dunlop. ”Accounting Theory”, Homewood: Irvin, 1991, s.131. 
86 Fama, Eugene F. “Random walks in stock market prices”, Financial Analyst Journal, vol 51, nr 1, 1995, s.76. 
87 Wahlström. s.79. 
88 Ibid., s.79. 
89 Fama, Eugene F. “Efficiant capital markets: A review of theory and empirical work”, Journal of Finance, May 
1970, s.383-417. 
90 Ibid., s.383-417. 
91 Nilsson, H. s.28. 
92 Fama. s.383-417. 
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3.6.1 Egna tankar om effektiva marknadshypotesen 
 
Att aktiemarknaden inte är starkt effektiv är något som vi anser är sannolikt, då vi finner det 
föga troligt att all information om ett företag kan avspeglas i dess aktiekurs d.v.s. även insider 
information. Men att aktiemarknaden för det mesta skulle vara halvstarkt effektiv, som studier 
visar, är något vi antar med vissa modifikationer. Aktiemarknaden kan mycket väl spegla all 
offentlig information, men är den offentliga informationen sann? Åresredovisningar antar vi 
bara till viss del speglar verkligheten, inte för att någon far med osanning, men på grund av 
redovisningens ekonomiska natur. Med det menar vi att redovisning är subjektiv och att en 
förståelse för reglerna är nödvändig. 
 
Om årsredovisningen till 100 procent skulle vara sann innebär det att informationen beskriver 
företagens ekonomiska situation på ett objektivt och riktigt sätt som är absolut sant. Är då 
även villkoret att aktiemarknaden är i halvstark effektiv form innebär det i sin tur att 
förklaringsgraden för nyckeltal avseende aktiekursen blir 100 procent, vilket vi finner föga 
troligt. 
 
I debatten (se 1.2) inför införandet av IFRS 3 kan vi se att debattörerna inte vet hur effektiv 
aktiemarknaden är då de inte vet vad som kommer att hända med IFRS reglerna. Vissa tror att 
börsen är för högt värderad och att nyckeltalen därmed visar fel medan andra menar att börsen 
är rätt värderad och att nyckeltalen visar rätt. Detta i sin tur gör att debattörerna inte vet hur 
stor tillförlitlighet de kan ge nyckeltalen. Även detta talar för vår studies relevans. 
 
 
3.7 Tidigare forskning 
 
Den tidigare forskningen visar på skilda resultat avseende investerares nytta med förändrade 
redovisningsregler på goodwill d.v.s. när vi går från avskrivning till nedskrivning. Vi 
presenterar två artiklar som visar på olika resultat. Båda studierna har genomförts i USA och 
behandlar därför SFAS 142. Dessa regler överensstämmer dock till stor del med IFRS 3 94. 
 
 
3.7.1 Ledande indikatorer på goodwillnedskrivning 
 
Hayn och Hughes har undersökt om finansiella rapporter tillåter investerare, på ett effektivt 
sätt, prognostisera goodwillnedskrivning95. Forskarna menar att investerare har förlorat en 
viktig signal på hur lyckat ett förvärv var i och med övergången till årlig prövning av 
goodwill. Tidigare kunde investerare se avskrivningsperioden på goodwill som ett tecken på 
hur lyckad förvärvet var. En kort avskrivningsperiod har indikerat ett lyckat förvärv och en 
lång avskrivningsperiod ett mindre lyckat förvärv.96 
 
Forskarna fann att SFAS 142 inte kommer att förbättra kvalitén och möjligheterna för 
investerare att prognostisera när nedskrivning skall ske. Det konstaterades till och med att 
vissa förvärvs karakteristika bidrog mer än förvärvarens koncernredovisning till att förutspå 

                                                                                                                                                         
93 Skogsvik, Stina. ”Redovisningsmått, värderelevans och informationseffektivitet”, Diss, Stockholm: EFI, 
Handelshögskolan, 2002. 
94 Huefner, Ronald, J, and James, A, Largay III. “The effect of New Goodwill Accounting Rules on Financial 
Statements”, The CPA Journal, October 2004, s.30. 
95 Hayn. s. 224. 
96 Ibid., s.231. 
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goodwillnedskrivning. Med det menas att karakteristiken hos förvärvet vid förvärvstidpunkten 
bättre upplyser om goodwillnedskrivning än den aktuella redovisningen.97  
 
Goodwillpostens värde kommer att vara svårbedömd för personer utanför företaget. Detta på 
grund av att förvärvets prestation inte går att följa över tid på grund av att den klumpas 
samman till ett värde som inte är skilt från t.ex. nya förvärv, omstruktureringar eller 
omfördelningar inom företaget.98  
 
Goodwillnedskrivning var tidsförskjuten med tre till fyra år, för en tredjedel av företagen var 
tidsförskjutningen upp till tio år. Det konstateras att nedskrivningarna tycks tas först efter att 
en avsevärd period har förflutit från den ekonomiska försämringen.99 
 
 
3.7.2 Goodwillavskrivning och nyttan med resultatet 
 
Jennings et all har undersökt om ett uteslutande av goodwillavskrivning från företags resultat 
ökar nyttan med resultatet för investerare som en indikator på företagets aktiekurs. Det är 
resultatets förklaringsgrad av aktiekursen som undersöks. En jämförelse görs mellan företags 
resultat före goodwillavskrivning och företags resultat efter goodwillavskrivning under 
perioden 1993-1998. Deras motiv till studien var FASBs ändrade redovisningsregler 2002 
avseende goodwill, från avskrivning till nedskrivning (SFAS 142). Studien genomfördes i 
USA och behandlar FASBs tidigare regler för goodwillavskrivning.100 
 
Resultatet studien kommer fram till är att resultat före goodwillavskrivning förklarar 
signifikant mer av företagens aktiekurs än resultat efter goodwillavskrivning. 
Förklaringsgraden är 60,4 procent för företagens resultat före goodwillavskrivning.101 
 
Studien kommer fram till att goodwillavskrivning minskar nyttan med resultatet. Att koppla 
detta till FASBs nya regler för goodwillnedskrivning bör dock göras med en viss försiktighet. 
Å andra sidan kommer reglerna möjliggöra för investerare att bättre bedöma förvärvade 
företags utveckling. 102 
 
 
3.7.3 Egna tankar om tidigare forskning  
 
Debatten (se 1.2) visar att det finns en oro över att börsen skulle vara felvärderad på grund av 
införandet av redovisningsreglerna IFRS under år 2005. Orsakerna till denna oro kan vara 
flera, men klart är att inte alla förstår konsekvenserna av införandet. Vissa företag redovisar 
nyckeltal exklusive goodwill medan andra inte gör det och vissa investerare exkluderar 
goodwill själva medan andra inte gör det vid beräkning av nyckeltal. Därmed ifrågasätts 
trovärdigheten på goodwillpostens värde både i företagens egen redovisning och av 
investerare.  
 

                                                 
97 Hayn. s.262. 
98 Ibid., s.224. 
99 Ibid., s.262. 
100 Jennings, Ross, Marc, LeClare and Robert B, Thomson II. “Goodwill Amortization and the Usefulness of 
Earnings”, Financial Analyst Journal, September/Oktober, 2001, s.20-28. 
101 Ibid., s.25. 
102 Ibid., s.25-26. 
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Studien av Hayn och Hughes visar på en trolig förklaring till ifrågasättandet av 
goodwillpostens värde. Investerare har förlorat viktiga prognosverktyg på kommande 
goodwillavskrivning vilket gör att de inte själva kan beräkna goodwillens värde. Dock är det 
inte alls säkert att värderingen av företagen på Stockholmsbörsen på något sätt är osäker eller 
för den delen felaktig. Det kan vara som nämndes i debatten angående osäkerheten kring 
goodwillposten. Den blir inte mer tvivelaktig än tillgångar i allmänhet, detta p.g.a. att den 
värderas årligen eller när antydan om värdeminskning föreligger.103 
 
Jennings et all studie visar på att företagens resultat före goodwillavskrivning på ett bättre sätt 
beskriver aktiekursen än företagens resultat efter goodwillavskrivning. Detta gör att 
investerare inte behöver använda kommande goodwillavskrivning vid beräknandet av 
aktiekurs. I motsats till Hayn och Hughs studie blir därför indikatorer på goodwillavskrivning 
således till ingen nytta. Detta beroende på att resultat efter avskrivning är ett sämre underlag 
för beslut i ekonomiska frågor. Studiens resultat visar att investerare som exkluderat goodwill 
vid beräkning av nyckeltal har gjort rätt. 
 
För att förstå nyanserna i den debatt som finns om IFRS 3 och särskilt goodwillredovisning är 
det därför viktigt att nyckeltalens förklaringsgrad framgår så att debatten kan föras på ett mer 
sakligt och faktabaserat sätt. 
 
 
3.8 Sammanfattning 
 
Investeraren är den person som är i fokus vid skapandet av IASBs redovisningsregler, skälet 
är att de flesta andra intressenters behov antas sammanfalla med investerarens behov. 
Redovisningens syfte är att tillhandahålla information för beslutsfattande i ekonomiska frågor. 
Därför skall redovisningen vara begriplig, relevant, tillförlitlig och jämförbar. Då får 
redovisningen den funktion som är avsedd att ha.104 
 
För att dessa kvalitativa egenskaper skall fungera måste antagandet göras att marknaden är 
effektiv105. I den effektiva marknadshypotesen, där marknadens effektivitet tas upp, delas 
marknadens effektivitet i tre nivåer; svag, halvstark och stark. Vid halvstark effektiv marknad 
återspeglas all offentlig information i aktiekursen och ingen överavkastning kan uppnås 
genom att läsa denna information.106 Offentlig information som t.ex. företagens 
årsredovisning får därmed en central roll vid aktievärdering.  
 
Effektiva marknadshypotesen nämner dock ingenting om redovisningens politiska natur. 
Redovisningens politiska natur tar agentteorin upp och ställer frågan: ”Vem är redovisningen 
skapad av och för vem?” 107 108 Företagens årsredovisning kommer därmed i fokus genom att 
den kan vara utformad på ett sätt som inte överensstämmer med verkligheten. Det kan ske på 
flera olika sätt som t.ex. genom att redovisningsreglerna inte gör att verkligheten återspelas 
eller genom att företagsledningen väljer den redovisningsmetod som gynnar dem själva bäst 
och inte bäst beskriver verkligheten. 

                                                 
103 Nilsson, Sven-Arne. ”Visst kan nya goodwillregler medföra större utdelningar”, Dagens Industri, 19 mars, 
2005. 
104 FAR FÖRLAG. s.12-15. 
105 Hendriksen. s.131. 
106 Fama. s. 383-417. 
107 Artsberg. s.83. 
108 Watts. s.300. 
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Studien om att ledande indikatorer på goodwillnedskrivning saknas sätter fokus på att 
investerare har fått försämrade prognostiseringsmöjligheter av rörelseförvärv. Tidigare kunde 
avskrivningstiden ses som en indikator på hur lyckat ett förvärv var. Med 
goodwillnedskrivning kommer det att vara svårt för personer utanför företagsledningen att 
bedöma hur lyckat ett företags förvärv varit. Dessutom har författarna visat på att 
nedskrivning av goodwill sker med viss eftersläpning.109 
 
Studien om goodwillavskrivning och nyttan med företagets redovisade resultat för att beräkna 
aktiekurs visar att nyttan för investerare inte reduceras vid övergång från goodwillavskrivning 
till goodwillnedskrivning. Detta eftersom att resultat före goodwillavskrivning bättre förklarar 
variationen i aktiekurs (60,4 procent) än resultatet efter avskrivning. Nyckeltal framräknade 
utan goodwillposten blir därför mer användbara. Dessutom framgick att förvärvade företags 
utveckling blir lättare att bedöma, goodwillpostens värde blir lättare att förstå. 
 
Då IASBs redovisningsregler IFRS förutsätter att marknaden är effektiv, agentteorin antar att 
människan är rationell och nyttomaximerande samt att IASBs regler saknar möjligheter för 
prognostisering av goodwillnedskrivning blir IASBs syfte att tillhandahålla information för 
ekonomiska beslut inte alls självklart uppfyllt. Det som talar för goodwillnedskrivning är att 
resultat före goodwillavskrivning på ett bättre sätt förklarar variationen i aktiekurs, dessutom 
blir goodwillpostens värde mer rättvisande (värderas minst en gång per år), vilket underlättar 
för investerare. 
 
Debatten (se 1.2) visar att investerare, reportrar och analytiker inte är medvetna om vad IFRS 
reglerna innebär och debatten får därför inte den ”röda linje” som den så väl behöver. Med en 
medvetenhet om hur stor förklaringsgrad nyckeltal har för aktiekursen kan debatten föras på 
ett bättre och klarare sätt. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
109 Hayn. s.231. 
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4.0 Empiri 
 
I detta kapitel ges en kort presentation av de företag vi använder oss av i vår undersökning 
samt resultaten från de regressionsanalyser vi gjort. 
 
 
4.1 Företagen 
 
Till att börja med vill vi ge en kort beskrivning av de företag vi använder oss av i vår 
undersökning. Detta för att förståelsen för arbetets praktiska betydelse skall öka. 
 
 
AstraZeneca 
 
AstraZeneca är ett av världens ledande läkemedelsföretag. Koncernens omsättning uppgick 
till 24 miljarder USD under år 2005. AstraZeneca har cirka 65 000 medarbetare. 
Goodwillposten i 2005 års bokslut uppgick till 953 miljoner USD eller uttryckt i procent av 
totala tillgångar 3,8 %.110 AstraZenecas andel av Stockholmsbörsens totala värde uppgick till 
3,5 % den 29/11 2006. 
 
 
Atlascopco 
 
Atlascopco är en världsledande leverantör av produktivitetshöjande lösningar för industrin.  
Produkterna och tjänsterna sträcker sig från luft- och gaskompressorer, generatorer, gruv- och 
anläggningsutrustning, industriverktyg och monteringssystem till relaterad eftermarknad och 
uthyrning. Omsättningen under 2005 uppgick till 53 miljarder kronor. 
 
Atlascopco har cirka 27 000 anställda. Goodwillpostens storlek uppgick till 9 237 miljoner 
SEK i 2005 års bokslut eller uttryckt i procent av totala tillgångar 16,8 %.111 Andelen av 
Stockholmsbörsens totala värde var 3,2 % den 29/11 2006. 
 
 
Ericsson 
 
Ericsson är marknadsledande inom mobilteknik, uppgradering och utbyggnad av fasta och 
mobila nät. Koncernen omsatte för 151 821 miljoner SEK år 2005. Antal anställda år 2005 var 
56 055. Goodwillpostens värde uppgick till 7 362 miljoner SEK i 2005 års bokslut eller 
uttryckt i procent av totala tillgångar 3,5 %.112 Andelen av Stockholmsbörsens totala värde var 
10,8 % den 29/11 2006. 
 
 
 
 
 

                                                 

110 www.astrazeneca.se 2006-12-27, kl.10.00. 
111 www.atlascopco.com 2006-12-27, kl.10.05. 
112 www.ericsson.se 2006-12-27, kl. 10.10. 
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Sandvik 
 
Sandvik är en högteknologisk verkstadskoncern med avancerade produkter och en 
världsledande position inom; verktyg i hårdmetall och snabbstål för metallbearbetning, 
maskiner och verktyg för bergavverkning, rostfria och höglegerade stål, specialmetaller, 
motståndsmaterial samt processystem. Omsättningen uppgick till 63 miljarder SEK. Sandvik 
har cirka 39 000 anställda. Goodwillposten uppgick till 4 921 miljoner SEK i 2005 års bokslut 
eller uttryckt i procent av totala tillgångar 8,3 %.113 Andelen av Stockholmsbörsens totala 
värde var 2,7 % den 29/11 2006. 
 
 
TeliaSonera  
 
TeliaSonera är det ledande telekommunikationsföretaget i Norden och Baltikum med starka 
positioner inom mobil kommunikation i Eurasien, Turkiet och Ryssland. Omsättningen 2005 
uppgick till 87 661 miljoner SEK. Antal anställda uppgick till 27 403. Goodwillpostens värde 
uppgick till 62 498 miljoner SEK i 2005 års bokslut eller uttryckt i procent av totala tillgångar 
30,7 %.114 Andelen av Stockholmsbörsens totala värde var 5,9 % den 29/11 2006. 
 
 
Volvo 
 
Volvo är världsledande tillverkare av lastbilar, bussar, anläggningsmaskiner, marina och 
industriella drivsystem samt komponenter och tjänster till flygindustrin. Volvokoncernen 
tillhandahåller också kompletta finansiella tjänster. Omsättning 2005 uppgick till 230 
miljarder SEK. Antal anställda i koncernen är drygt 82 000. 
 
Goodwillposten uppgick till 11 072 miljoner SEK i 2005 års bokslut eller uttryckt i procent av 
totala tillgångar 4,3 %.115 Andelen av Stockholmsbörsens totala värde var 4,8 % den 29/11 
2006. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                 
113 www.sandvik.se 2006-12-28, kl.10.00. 
114 www.teliasonera.se 2006-12-28, kl.10.05. 
115 www.volvo.se 2006-12-28, kl.10.15. 
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4.2 Regressionsanalyserna 
 
4.2.1 AstraZeneca 
 
Då, som vi tidigare nämnt (se 2.5), siffror för P/E-talet saknas för AstraZeneca fram till och 
med år 2002 gjorde vi först en regressionsanalys utan P/E-tal. Detta för att en längre serie av 
observerade år ger ett bättre resultat. Resultatet blev dock inte tillfredsställande (låg 
signifikans) och därför finner vi ingen anledning till att redovisa dessa resultat. 
 
Antalet observationer med alla nyckeltal som vi har på AstraZeneca är tolv. Därför har vi 
gjort Spearmans korrelationstest som korrigerar för få observationer. Korrelationstestet visar 
att P/E-tal korrelerar med soliditet, soliditet korrelerar med P/E-tal och utdelning, utdelning 
korrelerar med soliditet. Goodwill korrelerar inte med någon variabel. 
 
Tabell 5 Korrelationstabell AstraZeneca 
 
  P/E Soliditet Utdelning Goodwill
P/E  0,857 -0,426 -0,384
sig.  0 0,146 0,217 
Soliditet 0,857  -0,397 -0,23 
sig. 0  0,04 0,248 
Utdelning -0,426 -0,397  0,202 
sig. 0,146 0,04  0,313 
Goodwill -0,384 -0,23 0,202   
sig. 0,217 0,248 0,313   
Markerade fält visar var korrelation finns. 
 
Då korrelationen beror på soliditet plockar vi bort variabeln. Regressionsmodellen med P/E-
tal, utdelning och goodwill som förklarande variabler får en justerad förklaringsgrad på 
95,2116 %. Anovatabellen117 är signifikant vilket gör att nollhypotesen kan förkastas. Test av 
de enskilda variablerna visar att samtliga är signifikanta. 
 
Tabell 6 Variablernas signifikansnivå AstraZeneca 
 

  Sig 
P/E 0 

Utdelning 0 
Goodwill 0 

 
 
 
 
 
 
 

                                                 
116 Bilaga 1. 
117 Ibid. 



 31

4.2.2 Atlascopco 
 
Korrelationstestet för de oberoende variablerna för Atlascopco visar att soliditet korrelerar 
med utdelning och goodwill, utdelning korrelerar med soliditet och goodwill samt att 
goodwill korrelerar med soliditet och utdelning.   
 
Tabell 7 Korrelationstabell Atlascopco 
 

  P/E Soliditet Utdelning Goodwill
P/E  0,52 0,37 0,184 
sig.  0,779 0,838 0,315 

Soliditet 0,52  0,716 -0,567 
sig. 0,779  0 0,001 

Utdelning 0,037 0,716  -0,598 
sig. 0,838 0  0 

Goodwill 0,184 -0,567 -0,598   
sig. 0,315 0,001 0   

Markerade fält visar var korrelation finns. 
 
Regression med alla förklaringsvariabler ger en förklaringsgrad R2 på 74,2 % och 
anovatabellen visar att modellens förklaringsgrad är signifikant, nollhypotesen kan förkastas. 
Men de enskilda variablernas signifikansnivå visar att modellen blir bättre om en variabel 
utesluts. Det är variabeln goodwill som inte uppfyller kraven. Detta tillsammans med 
resultatet från korrelationstestet gör att vi utesluter goodwill.  
 
Regression med tre förklarande variabler ger en förklaringsgrad på 73,7 %118. 
Anovatabellen119 visar att modellen är hållbar, nollhypotesen kan förkastas. De enskilda 
variablerna har alla en godkänd signifikansnivå. 
 
Tabell 8 Variablernas signifikansnivå Atlascopco 
 

  Sig 
P/E 0,009 

Soliditet 0,017 
Utdelning 0 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                 
118 Bilaga 2. 
119 Ibid. 
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4.2.3 Ericsson 
 
Korrelationstestet för de oberoende variablerna för Ericsson visar att P/E-tal korrelerar med 
utdelning, soliditet korrelerar med goodwill, utdelning korrelerar med P/E-tal och goodwill 
samt att goodwill korrelerar med soliditet och utdelning. 
 
Tabell 9 Korrelationstabell Ericsson 
 

  P/E Soliditet Utdelning Goodwill
P/E  0,187 0,51 0,184 
sig.  0,307 0,002 0,313 

Soliditet 0,187  -0,256 -0,508 
sig. 0,307  0,157 0,003 

Utdelning 0,51 -0,256  0,653 
sig. 0,002 0,157  0 

Goodwill 0,184 -0,508 0,653   
sig. 0,313 0,003 0   

Markerade fält visar var korrelation finns. 
 
Regression med alla förklaringsvariabler ger en förklaringsgrad på 83,3 % och anovatabellen 
visar att nollhypotesen kan förkastas, modellen har en godkänd signifikansnivå. Dock har 
soliditet och utdelning ej en godkänd signifikansnivå. Därför utesluts dessa variabler. 
 
I modellen med goodwill och P/E-tal får vi en förklaringsgrad på 82,6 %120. Anovatabellen121 
har en godkänd signifikansnivå och de enskilda variablerna visar också på signifikanta 
värden. 
 
Tabell 10 Variablernas signifikansnivå Ericsson 
 

  Sig 
P/E 0 

Goodwill 0 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                 
120 Bilaga 3. 
121 Ibid. 
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4.2.4 Sandvik 
 
Korrelationstestet för Sandvik visar att soliditet korrelerar med utdelning och att utdelning 
korrelerar med soliditet. I övrigt finns ingen korrelation mellan variablerna. 
 
Tabell 11 Korrelationstabell Sandvik 
 

  P/E Soliditet Utdelning Goodwill
P/E  -0,077 -0,079 -0,053 
sig.  0,674 0,661 0,774 

Soliditet -0,077  -0,775 -0,063 
sig. 0,674  0 0,733 

Utdelning -0,079 -0,775  0,22 
sig. 0,661 0  0,226 

Goodwill -0,053 -0,063 0,22   
sig. 0,774 0,773 0,226   

Markerade fält visar var korrelation finns. 
 
I regressionsmodellen med samtliga förklaringsvariabler får vi en förklaringsgrad på 45,8 % 
och anovatabellen visar att nollhypotesen kan förkastas men test av de enskilda variablerna 
visar att ingen av variablerna har en godkänd signifikansnivå. 
 
Från korrelationstabellen som visar att soliditet korrelerar med utdelning tas beslutet att välja 
bort soliditet. Regressionsmodellen med P/E-tal, utdelning och goodwill ger en 
förklaringsgrad på 39,5 % och anovatabellen visar att modellen nollhypotesen kan förkastas 
men test av de enskilda variablerna visar att endast utdelning har en godkänd signifikansnivå. 
 
Den slutliga modellen som vi skapar innehåller endast en förklarande variabel, utdelning. Den 
förklaringsgrad vi nu får är 51,4 %122. Anovatabellen123 visar att nollhypotesen kan förkastas 
och att signifikansnivån för variabeln är godkänd. 
 
Tabell 12 Variabelns signifikansnivå Sandvik 
 

  Sig 
Utdelning 0 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                 
122 Bilaga 4. 
123 Ibid. 
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4.2.5 TeliaSonera 
 
Korrelationstesten vi använder för TeliaSonera är Spearman. Anledningen till detta är att 
antalet observationer med alla nyckeltal som vi har på Teliasonera är 23. Spearmans 
korrelationstest korrigerar för detta. 
 
Korrelationstestet visar att det endast är P/E-tal och utdelning som inte korrelerar med 
varandra. 
 
Tabell 13 Korrelationstabell TeliaSonera 
 

  P/E Soliditet Utdelning Goodwill
P/E  -0,457 0,106 -0,609 
sig.  0,028 0,623 0,002 

Soliditet -0,457  0,545 0,48 
sig. 0,028  0,007 0,02 

Utdelning 0,106 0,545  0,545 
sig. 0,623 0,007  0,007 

Goodwill -0,609 0,48 0,454   
sig. 0,002 0,02 0,007   

Markerade fält visar var korrelation finns. 
 
I vårt första test använder vi samtliga oberoende variabler. Det ger en förklaringsgrad på 64,0 
% och anovatabellen visar att modellen är hållbar, nollhypotesen kan förkastas. Dock visar 
test av de enskilda variablerna att ingen är signifikant. Korrelationstabellen visar att soliditet 
korrelerar med P/E-tal, utdelning och goodwill. Tabellen visar även att goodwill korrelerar 
med P/E-tal, soliditet och utdelning. De utesluts därför. 
 
Nästa modell har P/E-tal och utdelning som förklarande variabler. Det ger en förklaringsgrad 
på 42,0 procent och anovatabellen är godkänd. Test av de enskilda variablerna visar att 
modellen blir bättre om utdelning tas bort (är ej signifikant). 
 
Slutligen gör vi en modell med endast P/E-tal som oberoende variabel. Det ger en 
förklaringsgrad på 37,4 %124. Anovatabellen125 visar att nollhypotesen kan förkastas och 
variabelns signifikansnivå är godkänd. 
 
Tabell 14 Variabelns signifikansnivå TeliaSonera 
 

  Sig 
P/E 0,001 

 
 
 
 
 
 
                                                 
124 Bilaga 5. 
125 Ibid. 
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4.2.6 Volvo 
 
Korrelationstabellen för Volvo visar att soliditet korrelerar med utdelning och goodwill, 
utdelning korrelerar med soliditet och goodwill samt att goodwill korrelerar med soliditet och 
utdelning. 
 
Tabell 15 Korrelationstabell Volvo 
 

  P/E Soliditet Utdelning Goodwill
P/E  -0,121 0,01 -0,054 
sig.  0,508 0,956 0,77 

Soliditet -0,121  -0,522 -0,75 
sig. 0,508  0,002 0 

Utdelning 0,01 -0,552  0,626 
sig. 0,956 0,002  0 

Goodwill -0,054 -0,75 0,626   
sig. 0,77 0 0   

Markerade fält visar var korrelation finns. 
 
Multipel regressionsmodell med alla förklaringsvariabler ger en förklaringsgrad på 63,5 % 
och anovatabellen visar att nollhypotesen kan förkastas men test av de enskilda variablerna 
visar att P/E-tal inte är lämplig att använda i modellen. 
 
Vår andra regressionsmodell utesluter därför P/E-tal. Förklaringsgraden blir då 62,2 %126. 
Anovatabellen127 visar att nollhypotesen kan förkastas och att de enskilda variablerna visar på 
bra signifikansnivå. 
 
Tabell 16 Variablernas signifikansnivå Volvo 
 

  Sig 
Soliditet 0,032 

Utdelning 0 
Goodwill 0 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
126 Bilaga 6. 
127 Ibid. 
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4.3 Summering 
 
Nedan visas en summering av regressionsanalyserna. Tabell 17 visar de företag som vi använt 
oss av, modellens förklaringsgrad för respektive företag och vilka variabler som användes till 
respektive företag. Tabell 18 visar hur ofta respektive variabel användes. 
 
Tabell 17 Summering regressionsanalyser 
 
Företag               R2                Använda variabler i respektive modell 
AstraZeneca 95,2 % P/E  Utdelning Goodwill
Atlascopco 73,7 % P/E Soliditet Utdelning  
Ericsson 82,6 % P/E   Goodwill
Sandvik 51,4 %   Utdelning  
Teliasonera 37,4 % P/E    
Volvo 62,2 %  Soliditet Utdelning Goodwill
      
Snitt 67,1 %     
 
 
 
Tabell 18 Antal gånger respektive variabel användes 
 

P/E Soliditet Utdelning Goodwill
4 2 4 3 
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5.0 Analys 
 
Analysen genomförs på följande sätt: Referensramarna agentteori, effektiva 
marknadshypotesen samt artiklarna på tidigare forskning om goodwill analyseras utifrån 
empirin i tur och ordning. 
 
 
5.1 Agentteori 
 
Det vi menade med att ta upp agentteorin var att vi ville skapa en förståelse för problematiken 
vid värdering av goodwill och i slutändan värdering av företag (investeraren måste bedöma 
agentens värdering). Vi menade även att en förståelse för nyckeltalens förklaringsgrad 
saknades, och att debatten (se 1.2) skulle ha fått ett annat utseende om förståelsen fanns. 
 
Watts och Zimmermans tankar om att redovisningsteori används för att stärka egna 
intressen128 verkar stämma då nyckeltalens förklaringsgrad av aktiekursens förändring i vår 
undersökning är 67,1 procent, vilket vi anser är en hög förklaringsgrad. IASB, som har gjort 
redovisningsreglerna IFRS, sätter i sin föreställningsram investeraren i fokus129 och då 
nyckeltal framräknade ur redovisningen beskriver aktiekursen så pass väl som 67,1 procent 
tyder det på att de kommer att lyckas med sitt syfte, sett ur ett agentteoretiskt perspektiv.  
 
Med detta menar vi att det är IASB som har engagerat sig i det som Watts och Zimmerman 
beskriver som processen där redovisningsstandarden sätts130 och att de därmed har kunnat 
forma reglerna som de vill d.v.s. att investeraren skall vara i fokus. 
 
Att debatten skulle ha fått ett annat utseende som vi tidigare antydde (se 3.5.1) visar sig 
därmed vara felaktigt då förklaringsgraden för nyckeltalen är 67,1 procent. Om nyckeltalens 
förklaringsgrad för förändring av aktiekursen varit känd hade troligtvis debatten inte 
förändrats. 
 
P/E-tal och utdelning är de nyckeltal som flest gånger (fyra gånger var) blev signifikanta i 
våra regressionsmodeller. Dessa nyckeltal diskuterades ofta i debatten. Soliditet (två gånger) 
och goodwill (tre gånger) är inte lika vanliga förklaringsvariabler, två respektive tre av sex 
regressionsmodeller godtar variablerna. I procent är det 33 respektive 50 procent.  
 
Att goodwill godtas som förklaringsvariabel i hälften av regressionerna visar på vikten av att 
den blir rätt värderad. Värt att notera angående goodwill är att det är i de tre företag som har 
lägst procentuell andel goodwill i förhållande till totala tillgångar som goodwill blir 
signifikant. En orsak till detta kan vara att aktiekursen är satt utifrån nyckeltal som beräknats 
exklusive goodwill. Alltså att investerare har räknat bort goodwill i sina analyser, vilket i sin 
tur gör att nyckeltalen inte blir signifikanta.  
 
Detta ger relevans åt den fråga som Artsberg ställer angående kännedom om redovisningens 
ekonomiska konsekvenser; Skall man då ta hänsyn till dessa konsekvenser?131 Utifrån vår 
studie och ett agentteoretiskt perspektiv anser vi att investerare har svarat ja på denna fråga. 

                                                 
128 Watts. s.301. 
129 FAR FÖRLAG. s.10. 
130 Watts. s.273-305.  
131 Artsberg. s.83. 
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5.2 Effektiva marknadshypotesen 
 
Här visar det sig att vi i vår diskussion om effektiva marknadshypotesen var rätt ute. Med en 
förklaringsgrad på 67,1 procent för nyckeltalen kan forskning som visar på att marknaden i 
huvudsak är i halvstark effektiv form bara antas med vissa modifikationer132. Detta eftersom 
att förklaringsgraden för nyckeltalen vid halvstark form skulle vara 100 procent. 
 
För att IASB skall lyckas med sitt syfte att sätta investeraren i fokus133, krävs antagandet att 
marknaden är effektiv134. En effektiv marknad på halvstark nivå135 återspeglar all offentlig 
information och eftersom våra resultat pekar på en förklaringsgrad på 67,1 procent råder det 
vissa tvivel om att IASB, utifrån effektiva marknadshypotesen, lyckats med syftet. 
 
Om marknaden vore i halvstarkt effektiv form skulle nyckeltalen dessutom korrelera med 
varandra. Vid halvstark effektiv form på marknaden avspeglar sig all offentlig information i 
aktiekursen136 och detta innebär att de enskilda nyckeltalen var och en för sig själv skulle 
förklara aktiekursens förändring fullt ut. Detta gör inte nyckeltalen i vår undersökning. Viss 
korrelation finns, men inte mellan alla nyckeltal och i alla regressioner.  
 
Samtliga regressioner i vår undersökning skulle även ha slutat med en förklarande variabel 
om marknaden vore halvstark effektiv. Det är endast två av regressionerna i undersökningen 
som gör det, resterande har två (en regression) eller tre (tre regressioner) förklarande 
variabler. 
 
Att marknaden skulle befinna sig på svag effektiv nivå där marknaden tar hänsyn till all 
historisk information och bakar in den i aktiekursen137 finner vi inte heller troligt. Detta 
återigen på grund av att förklaringsgraden på nyckeltalen är 67,1 procent. Skulle marknaden 
vara svagt effektiv hade teknisk analys räckt för att förklara kursförändringar. Huruvida 
nivåerna kan sägas finnas överhuvudtaget ställer vi oss kritiska till. Detta på grund av att 
nyckeltalens förklaringsgrad till viss del förklarar kursen. 
 
Antagandet i IASBs föreställningsram att användarna har rimliga kunskaper138 kan å andra 
sidan vara det som förklarar varför nyckeltalen inte till 100 procent förklarar aktiekursens 
förändring. Investerarna kanske inte förstår eller kanske inte litar fullt ut på redovisningen. Ett 
exempel på detta ur debatten är när det förklaras att effekten blir liten på aktiekurserna p.g.a. 
att de flesta aktier handlas exklusive goodwill139. 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
132 Nilsson. s.28 
133 FAR FÖRLAG. s.10. 
134 Hendriksen. s.131. 
135 Fama. s.383-417. 
136 Ibid., s.383-417. 
137 Ibid., s.383-417. 
138 FAR FÖRLAG. s.12. 
139 Svensson. ”Goodwillpostens värde ska testas”. 
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5.3 Tidigare forskning 
 
Resultat på 67,1 procent för nyckeltalens förklaringsgrad av förändring i aktiekurs visar att 
beroende på vilket perspektiv man har på redovisning blir betydelsen av resultatet olika. 
Marknaden tycks vara delad angående om de skall lita på redovisningen eller inte 
(agentperspektivet140), respektive att marknaden är delad på hur förståelsen för redovisningen 
framgår eller inte (effektiv marknad141). 
 
Hayn och Hughes menar att indikatorer för goodwillnedskrivning saknas och att investerare 
förlorat viktiga hjälpmedel för att bedöma företagsförvärv142. Då blir nyckeltalens 
förklaringsgrad betydelsefull om man antar ett agentteoretiskt perspektiv. Detta beroende på 
att investerare inte själva utifrån årsredovisningen kan fastställa de förvärvade företagens 
prestationer och därigenom bedöma goodwillposten.  
 
Jennings et all artikel visar att resultat före goodwillavskrivning bättre förklarar variation i 
aktiekurs än resultat efter goodwillavskrivning143. Ur ett agentteoretiskt perspektiv blir därför 
nyttan med IFRS 3 reglerna varken sämre eller bättre jämfört med tidigare redovisningsregler. 
Dock blir goodwillpostens värde lättare för investerare att bedöma då det endast är förvärvad 
goodwill som goodwillposten innehåller. Ur ett agentteoretiskt perspektiv, och om man är 
investerare, är därför en förklaringsgrad på 67,1 procent låg. 
 
Om man antar effektivmarknadperspektivet och utgår från tidigare studier144 behöver inte 
goodwillpostens värde ifrågasättas, oavsett hur redovisningsreglerna är utformade. Det är 
marknadens förståelse för redovisningen och dess tilltro till den samma som är avgörande 
d.v.s. hur starkt effektiv marknaden är. Då studier visar att marknaden oftast är halvstark 
effektiv145 har goodwillpostens innehåll ingen betydelse, eftersom investerarna antas förstå 
redovisningen.  
 
Jennings at all studie bygger på resultatets förklaringsgrad av aktiekurs146 medan vår studie 
bygger på nyckeltals förklaringsgrad av aktiekurs. P/E-tal och utdelning blir förklarande 
variabel fyra gånger vardera i vår studie. Dessa nyckeltal bygger båda på företags resultat 
vilket gör att viss jämförelse mellan vår förklaringsgrad och deras förklaringsgrad kan göras.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
140 Artsberg. s.83. 
141 Fama. s.383-417. 
142 Hayn. s.233. 
143 Jennings. s.20-28. 
144 Hayn. S.223-265, Jennings. s.20-28. 
145 Nilsson, H. s.28. 
146 Jennings. s.20-28. 
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6.0 Slutsats 
 
Vi börjar med att repetera problemformulering och syfte: 
 

• Vilken förklaringsgrad har nyckeltal påverkade av IFRS 3 för aktiekursen? 
• Uppsatsens syfte är att, ur ett investerarperspektiv, undersöka nyckeltals 

förklaringsgrad. 
  
De nyckeltal som vi syftar på är följande; P/E-tal, soliditet, utdelning & goodwill. 
 
 
6.1 Slutsatser 
 
Utifrån en investerares perspektiv som många gånger i sin värdering av företag utgår från en 
fundamental analys framgår vikten av att nyckeltal ger en hög förklaringsgrad. Nyckeltalen 
P/E-tal, soliditet, utdelning samt goodwills förklaringsgrad av förändring i aktiekurs är 67,1 
procent. Främst är det nyckeltal som kan ses styrda av företagets resultat, P/E-tal och 
utdelning, som förklarar förändring i aktiekurs.  
 
För att IASB skall lyckas med sin målsättning att redovisningsinformation skall vara 
användbar vid beslut i ekonomiska frågor och hålla investeraren i centrum är det viktigt att 
innebörden av redovisningsreglerna IFRS framgår tydligt för investeraren. Detta för att 
investeraren skall kunna använda sig av redovisning vid aktievärdering. Gör IASB detta 
behålls och förhoppningsvis stärks nyckeltalens relevans och blir till fortsatt nytta för 
investerare. 
 
Oron vi såg i debatten om IFRS 3 effekter där nyckeltalens ”beskrivning av verkligheten” 
ifrågasattes visade sig vara befogad sett ur det perspektivet att nyckeltal till stor del förklarar 
förändring i aktiekurs. Då nyckeltal och nyckeltalens förklaringsgrad till stor del påverkas av 
redovisning och den som gör den, men även marknadens förståelse för redovisning är det av 
största vikt att IASB informerar om vad deras regler innebär. På det området har IASB ännu 
inte nått ända fram eftersom redovisning fortfarande justeras av investerare innan nyckeltal 
beräknas. 
 
 
6.2 Förslag till fortsatt forskning 
 
Med anledning av de stora förändringar som skedde på redovisningsområdet 2005 bl.a. med 
avseende av redovisning av företagsförvärv och värdering av goodwill, finner vi det av 
intresse att studera denna förändring över en längre tidsperiod, t.ex. en konjunkturcykel. Detta 
för att fastställa vilka effekter förändringen har fått. 
 
Tänkbara problemformuleringar: 
 

• Har nyckeltalens förklaringsgrad förändrats? 
• Hur väl speglar goodwillposten förvärvade företags extraordinära inkomster? 
• Vilken effekt fick övergången till IFRS 3 på aktiemarknaden? 
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Pearson Correlation
Sig. (2-tailed)
N
Pearson Correlation
Sig. (2-tailed)
N

P/E

Sol

Utd

Goodwill

P/E Sol Utd Goodwill

Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).**. 
 

 

Model Summaryb

,717a ,514 ,498 8,5318
Model
1

R R Square
Adjusted
R Square

Std. Error of
the Estimate

Predictors: (Constant), Utda. 

Dependent Variable: Kursb. 
 

 

ANOVAb

2382,166 1 2382,166 32,726 ,000a

2256,530 31 72,791
4638,696 32

Regression
Residual
Total

Model
1

Sum of
Squares df Mean Square F Sig.

Predictors: (Constant), Utda. 

Dependent Variable: Kursb. 
 

 

Coefficientsa

-1,123 8,553 -,131 ,896
26,371 4,610 ,717 5,721 ,000

(Constant)
Utd

Model
1

B Std. Error

Unstandardized
Coefficients

Beta

Standardized
Coefficients

t Sig.

Dependent Variable: Kursa. 
 

 
 
 



Bilaga 5 TeliaSonera 
 

Correlations

1,000 -,457* ,106 -,609**
. ,028 ,623 ,002

24 23 24 23
-,457* 1,000 ,545** ,480*
,028 . ,007 ,020

23 23 23 23
,106 ,545** 1,000 ,545**
,623 ,007 . ,007

24 23 24 23
-,609** ,480* ,545** 1,000
,002 ,020 ,007 .

23 23 23 23

Correlation Coefficient
Sig. (2-tailed)
N
Correlation Coefficient
Sig. (2-tailed)
N
Correlation Coefficient
Sig. (2-tailed)
N
Correlation Coefficient
Sig. (2-tailed)
N

P/E

Sol

Utd

Goodwill

Spearman's rho
P/E Sol Utd Goodwill

Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed).*. 

Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).**. 
 

 

Model Summaryb

,612a ,374 ,346 10,823
Model
1

R R Square
Adjusted
R Square

Std. Error of
the Estimate

Predictors: (Constant), P/Ea. 

Dependent Variable: Kursb. 
 

 

ANOVAb

1540,113 1 1540,113 13,149 ,001a

2576,826 22 117,128
4116,938 23

Regression
Residual
Total

Model
1

Sum of
Squares df Mean Square F Sig.

Predictors: (Constant), P/Ea. 

Dependent Variable: Kursb. 
 

 

Coefficientsa

33,834 2,993 11,303 ,000
,430 ,119 ,612 3,626 ,001

(Constant)
P/E

Model
1

B Std. Error

Unstandardized
Coefficients

Beta

Standardized
Coefficients

t Sig.

Dependent Variable: Kursa. 
 

 
 
 



Bilaga 6 Volvo 
 

Correlations

1 -,121 ,010 -,054
. ,508 ,956 ,770

33 32 33 32
-,121 1 -,522** -,750**
,508 . ,002 ,000

32 32 32 32
,010 -,522** 1 ,626**
,956 ,002 . ,000

33 32 33 32
-,054 -,750** ,626** 1
,770 ,000 ,000 .

32 32 32 32

Pearson Correlation
Sig. (2-tailed)
N
Pearson Correlation
Sig. (2-tailed)
N
Pearson Correlation
Sig. (2-tailed)
N
Pearson Correlation
Sig. (2-tailed)
N

P/E

Sol

Utd

Goodwill

P/E Sol Utd Goodwill

Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).**. 
 

 

Model Summaryb

,789a ,622 ,582 39,0601
Model
1

R R Square
Adjusted
R Square

Std. Error of
the Estimate

Predictors: (Constant), Goodwill, Utd, Sola. 

Dependent Variable: Kursb. 
 

 

ANOVAb

70385,011 3 23461,670 15,378 ,000a

42719,458 28 1525,695
113104,5 31

Regression
Residual
Total

Model
1

Sum of
Squares df Mean Square F Sig.

Predictors: (Constant), Goodwill, Utd, Sola. 

Dependent Variable: Kursb. 
 

 

Coefficientsa

287,879 81,571 3,529 ,001
-3,452 1,525 -,399 -2,263 ,032
26,469 4,319 ,917 6,129 ,000

-,018 ,004 -,916 -4,746 ,000

(Constant)
Sol
Utd
Goodwill

Model
1

B Std. Error

Unstandardized
Coefficients

Beta

Standardized
Coefficients

t Sig.

Dependent Variable: Kursa. 
 




