
 

 

INTE RNAT I ONE L LA  HANDE L SHÖG SKOLAN  
HÖGSKOLAN I JÖNKÖPING 

 

Al loker ingsprob lemat ik  
- En följd av IFRS 3 regler? 

 

Magisteruppsats inom företagsekonomi 

Författare: Cecilia Elmervik 

 Erica Hardyson 

Handledare: Fredrik Ljungdahl  

Jönköping  Maj 2007 



 

 

 

INTE RNAT I ONE L LA  HANDE L SHÖG SKOLAN  
HÖGSKOLAN I JÖNKÖPING 

 

Allocation problematic 
- Due to the introduction of IFRS 3? 

 

Master’s thesis within Business Administration 

Author: Cecilia Elmervik 

 Erica Hardyson 

Tutor: Fredrik Ljungdahl  

Jönköping  May 2007 

 



 

 i 

Magisteruppsats inom företagsekonomi 

Titel: Allokeringsproblematik- Till följd av IFRS 3 regler 

Författare: Elmervik, Cecilia & Hardyson, Erica 

Handledare: Fredrik Ljungdahl 

Datum:  2007-05-23 

Ämnesord: IFRS 3, Allokering, Goodwill, Immateriella tillgångar, Positive Accounting Theory   

Sammanfattning 

Bakgrund: År 2004 beslutade Europeiska Unionen (EU) att inrätta nya internationella re-
dovisningsstandarder (IFRS). Ett beslut som influerades av International Accounting Stan-
dard Board (IASB) och som kom att innebära väsentliga förändringar för noterade bolag. 
Syftet med IFRS är att försöka harmonisera de olika europeiska ländernas redovisningsme-
toder för att öka den internationella jämförbarheten. IFRS 3-Business Combinations som be-
handlar regler angående företagsförvärv, är en del av IFRS. I jämförelse med tidigare 
svenska regler ställdes det, i samband med införandet av IFRS 3, högre krav angående iden-
tifiering av förvärvade tillgångar vid ett företagsförvärv. Tidigare, i samband med företags-
förvärv, utfördes årliga planenliga avskrivningar på goodwillvärdet då värdet antogs ha be-
gränsad livslängd. Efter införandet av IFRS 3, med dithörande IAS regler, måste numera 
goodwillvärdet prövas för nedskrivning minst en gång om året. En tydligare allokering av 
bolagens förvärvade övervärden till de immateriella tillgångsposter och till goodwillposten 
blev, den 1 januari 2005, därmed ett krav. 

Syfte: Syftet med denna studie är att undersöka hur de listade bolagen på Stockholmsbör-
sen allokerat sina förvärvade övervärden på goodwill respektive immateriella tillgångsposter 
samt förklara varför de valt att allokera övervärdet på detta vis. 

Metod: En kvantitativ forskningsmetod med ett deduktivt angreppssätt har tillämpats i 
denna studien då författarna har som avsikt att påvisa statistiska samband mellan urvals-
grupper, med utgångspunkt i redan befintlig redovisningsteori. Utifrån tre hypoteser som 
härstammar ur Positive Accounting Theory (PAT), har ett icke- parametriskt Mann-
Whitney U-test använts för att testa hypotesernas signifikans. För att utse urvalsgrupperna 
för hypotesprövning tillämpades ett icke-slumpmässigt urval av bolagspopulationen från 
Stockholmsbörsen. Eftersom bolagen är indelat i Small Cap, Mid Cap och Large Cap listor, 
valde författarna att undersöka 25 bolags årsredovisningar inom varje storlekskategori. 

Slutsats: Författarna fann att bolagen, oavsett bolagsstorlek, tenderade att allokera mer av 
sitt övervärde till goodwill än till immateriella tillgångar. Orsaken till dessa allokeringar kan 
vara så såväl tvingande till följd av IFRS 3:s uppdelningskrav eller subjektiva, då bolagen 
tillämpat redovisningsmetoder för att antingen öka eller minska vinsten. Alla tre hypoteser-
na förkastades i varje bolagsstorlekskategori vilket påvisar att det inte fanns något signifi-
kant samband med att en av urvalsgrupperna skulle allokera mer av övervärdet till en speci-
fik tillgångspost än den andra urvalsgruppen. Hypoteserna förkastades dock endast margi-
nellt för skuldsättningsgradshypotesen bland Small Cap bolag samt hypotesen för politiska 
kostnader bland Mid Cap bolagen. Det kan tänkas att det med ett annat bolagsurval kan ha 
funnits koppling mellan bolagens allokeringsbeslut och det subjektiva beslutsutrymme som 
representeras av PAT. Därigenom kan det antydas att dessa bolagen, för att förbättra sina 
möjligheter till ökad belåning trots hög skuldsättning, valt redovisningsmetoder som höjt 
vinsten eller försökt undvika politisk granskning genom att anta metoder som tenderar att 
sänka årets resultat.   
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Abstract 

Background: In year 2004, the European Union (EU) decided to introduce the Interna-
tional Financial Reporting Standards (IFRS) to be valid in the member countries, after the 
request from the International Accounting Standard Board (IASB). The introduction of the 
new accounting regulations resulted in changes, which the listed companies had to adapt 
to. The purpose with the introduction of the international standards was to harmonize ac-
counting beyond domestic boarders in order to increase the international comparability. 
IFRS 3- Business Combinations is a specific part of the original IFRS, which deals with busi-
ness acquisitions. In relation to previous Swedish accounting rules, a higher demand for 
identification of the intangible assets resulted from the introduction of IFRS 3. Previously 
due to business acquisitions, yearly write-offs were accomplished on intangible assets as 
well as on the goodwill value. Thus, with the new accounting rules, goodwill was separated 
from the intangible assets and tested for write-downs on a yearly basis. 

Purpose: The purpose with this study is to investigate how the listed companies on the 
Stockholm stock exchange allocated their acquired value on goodwill and intangible assets 
as well as explain why these companies decided to allocate the value in this particular way.  

Method: A quantitative research method with a deductive approach has been used for this 
study in order to prove statistical relations between company groups of selection, which are 
based on already existing theories. Through the use of three hypotheses, based on the Posi-
tive Accounting Theory, a non-parametric Mann-Whitney U-test was selected to prove the 
significant levels. In order to select companies for the tests, a non-randomly selection of 
corporations from the Stockholm stock exchange were accomplished. These companies 
were further ranked on a Small Cap, Mid Cap and Large Cap lists and the authors decided 
to select an amount of 25 companies on each list in order to investigate their annual reports 
for year 2006.  

Conclusion: The authors discovered through the study that the chosen companies, in dif-
ference to their size, tended to allocate more of their acquired value to goodwill than to the 
intangible assets. The cause of this allocation can depend on the demands of IFRS 3 to 
separate goodwill from intangible assets as well as subjective choices of accounting meth-
ods in order to increase or decrease profit. The three hypotheses were further rejected in 
each of the three company lists, which proved that there was no significant evidence that a 
certain group of companies allocated more of their acquired value to a specific asset ac-
count than the other group. Thus, the debt/equity hypotheses are only rejected precisely 
among the Small Cap companies as well as hypothesis of political cost among the Mid Cap 
companies. The result indicate that with another group of companies, the hypothesis might 
have been accepted meaning that these might been trying to increase their opportunities to 
higher mortgage despite a higher debts/equity ratio by choosing accounting methods 
which tend to increase the profit, or methods that decreased the profit in order to avoid 
political scrutiny.  
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1 Inledning 

Introduktion av uppsatsens ämnesval samt problemdiskussion som ligger till grund för rapportens syfte med 
dess avgränsning. Vidare uppdelning av studien presenteras i en disposition. 

1.1 Bakgrund 

1.1.1 Införandet av IFRS  

Den internationella marknaden avseende aktier och andra värdepapper har ökat avsevärt det 
senast decenniet vilket kom att reflektera behovet av en enhetlig och gemensam internationell 
redovisningsstandard. År 2004 beslutade Europeiska Unionen (EU) att de nya omdebatterade 
internationella redovisningsreglerna, International Finacial Reporting Standard (IFRS), skulle 
tas i bruk (Jansson, Nilsson & Rynell, 2004). Den nya redovisningsstandarden hade sedan en 
längre tid varit under utveckling och stora förberedelser hade redan inletts för de noterade bo-
lagen (Axelman, Philips & Wahlquist, 2003). I Sverige kom de nya reglerna att i många fall 
överensstämma med Redovisningsrådets Rekommendationer (RR) men det fanns dock några 
viktiga avvikelser som de påverkade bolagen tvingades att anpassa sig till för att kunna göra en 
lyckad övergång till IFRS (Svenberg, 2003).  

EG förordning nr 1606/2002 kom att gälla från och med 1 januari, 2005 vilket innebar att alla 
noterade bolag inom EU var tvungna att upprätta sina finansiella koncernrapporter enligt den 
internationella redovisningsstandarden (Svenberg, 2003). 

Financial Accounting Standard Board (FASB) och International Accounting Standard Board 
(IASB) är de två största och mest välkända organen inom utformning av redovisningsstandar-
der. FASB inriktar sig i huvudsak på standardsättningen på den amerikanska marknaden och 
bolag listade på den amerikanska börsen. IASB inriktar sig främst mot bolag runt om i Euro-
pa. Deras viktigaste uppgift är att etablera och förbättra finansiell redovisning och rapporte-
ring (Smith & Saemann, 2007). Ett syfte som kräver transparant och jämförbar information i 
de finansiella rapporterna (KPMG, 2004).  

Den amerikanska kapitalmarknaden hade under i mitten av 1980-talet, starkt inflytande över 
bolag runt om i världen. Bolagen tenderade i större utsträckning anamma de amerikanska re-
dovisningsprinciperna, då endast dessa kunde användas på den amerikanska marknaden. Stan-
darderna antogs även under en period som praxis i europeiska länder såsom Tyskland och 
Frankrike, men dock aldrig i Sverige (Smith & Saemann, 2007). IASB ansåg, enligt Artsberg 
(2002), att FASB hade för stort inflytande i Europa och eftersträvade därmed att bryta den 
amerikanska inverkan på redovisningen. Argument fick stöd av de flesta länder inom EU, vil-
ka därmed kom att ansluta sig till IASB och dess verksamhet. Huruvida IASB egentligen grun-
dar sig på den amerikanska normen (Artsberg, 2002) eller att IASB i själva verket är det mest 
inflytelserika organet finns det olika spekulationer om. Alexander och Nobes (2004) hävdar 
dock att det finns starka argument för att FASB numera influeras av IASB. 

Syftet med IFRS är att harmonisera de olika europeiska länders redovisningsmetoder och 
därmed öka den internationella jämförbarheten. IFRS skall därmed underlätta för revisorers, 
analytikers samt andra nyckelintressenters granskning och tolkning av bolagens finansiella in-
formation (Westermark, 2005). Med tidigare varierande krav på utformningen av de finansiella 
rapporter mellan de olika länderna, hade svenska bolag med intressen eller dotterbolag i utlan-
det svårare att göra korrekta bedömningar av den finansiella informationen. Införandet av 
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IFRS underlättade därmed detta genom en ökad globalisering av redovisningsreglerna 
(KPMG, 2004).  

I och med införandet av IFRS uppstod vissa märkbara förändringar från tidigare redovis-
ningsnormer för noterade bolag i Sverige. Trots långa förberedelser var övergången från Års-
redovisningsslagen till IFRS inte helt okomplicerad för de påverkade bolagen. Det krävde inte 
enbart stora resurser utan även kunskap och insikt i vad de nya reglerna egentligen innebar 
och i vilken utsträckning de nya reglerna skulle påverka redovisningen (Deloitte, 2005). 

1.1.2 Immateriella tillgångar och goodwill 

Den här studien kommer att fokusera på IFRS 3- Business Combinations som behandlar företags-
förvärv. Införandet av IFRS 3 kom även den att innebära märkbara förändringar för de note-
rade bolagen. Vid en jämförelse mellan IFRS 3 och tidigare svenska regler och praxis ställs det 
numera högre krav i samband med företagsförvärv vad gäller identifiering av förvärvade till-
gångar, skulder samt ansvarsförbindelser (Westermark, 2005).  

En av de mest omdiskuterade och uppmärksammade förändringarna kom att gälla reglerna i 
International Accounting Standard (IAS) 36- Nedskrivning och IAS 38- Immateriella tillgångar. 
Tidigare genomfördes årliga planenliga avskrivningar av goodwill men efter införandet av 
IFRS 3 skulle redovisad goodwill testas minst en gång om året för eventuell nedskrivning. 
Prövning sker numera utifrån ett s.k. imparimenttest. Från att ha värderats till anskaffnings-
värdet skall goodwill numera i enlighet med IFRS 3, värderas till det verkliga värdet (Wester-
mark, 2005).  

En annan märkbar förändring som kom till stånd genom införandet av IFRS 3 var också ett 
ökat upplysningskrav i samband med företagsförvärv, där nedskrivning samt det bokförda 
värdet skulle framgå i de finansiella rapporterna till förmån för bolagens intressentgrupper. 
Det skulle därmed bli enklare att utvärdera bolagets företagsförvärv samt de ekonomiska ef-
fekter som uppkommit i samband med anskaffandet. I de finansiella rapporterna skall det nu-
mera framgå tydligt vilka immateriella tillgångar som har redovisats, förutom goodwill, samt 
anskaffningsvärdets olika beståndsdelar (Deloitte, 2005). 

En av de viktigaste anledningar till varför bolag förvärvar andra bolag är det ekonomiska inci-
tamentet, där de förvärvande bolagen förväntar sig framtida vinster genom företagsförvärvet. 
IFRS 3 uttrycker vikten av att redovisa detta övervärde i tydligt uppdelade immateriella till-
gångsposter eller i goodwillposten. Immateriella tillgångar med obestämd nyttjandeperiod skall 
även separeras från dem med bestämd nyttjandeperiod (Deloitte, 2005). Vidare skall de imma-
teriella tillgångarna med bestämd nyttjandeperioden skrivas av planenligt över den kvarvarande 
perioden medan de immateriella tillgångarna med obestämd nyttjandeperiod skall prövas för 
nedskrivning årligen. Tillgångarnas verkliga värde skall dessutom kunna fastställas på ett till-
förlitligt sätt (Deloitte, 2005). 

1.2 Problemdiskussion 

Ett företagsförvärv sker, som tidigare nämnt, i huvudsak för att tillgodose framtida ekonomis-
ka fördelar som förvärvets immateriella tillgångar förväntas generera (FAR, 2005). Immateriel-
la tillgångar är dock ett samlingsbegrepp för olika poster såsom patent, licens, teknik och 
kundstock m.fl. (Deloitte, 2005). Tidigare var även goodwill tillhörande denna gruppering då 
goodwill till lika övriga immateriella tillgångar beräknades ha en begränsad ekonomisk livs-
längd vilket skulle skrivas av planenligt. Goodwill är enligt definition ett övervärde som upp-
kommer vid företagsförvärv då en del av köpeskillingen inte kan klassificeras till någon speci-
fik tillgång (Holmström, 2003). Goodwill utgör därmed differensen mellan köpeskillingen och 
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nettotillgångarna i det förvärvade bolaget (Westermark, 2005). Det finns ett flertal definitioner 
av goodwill då begreppet är komplext till sin natur. Goodwill existerar ju inte i någon fysisk 
bemärkelse. I och med sitt abstrakta värde beslutades, med införandet av IFRS 3, att goodwill 
efter den 1 januari 2005 skulle anses ha obegränsad ekonomisk livslängd (Deloitte, 2005).   

Utifrån detta synsättet grundas IFRS 3 beslut på allokeringskrav mellan goodwill och immate-
riella tillgångar. En sådan separering bidrar därmed till en ökad insikt av hur stor del av över-
värdet som tillfaller varje post (Deloitte, 2005).  

1.2.1 Allokering av det förvärvade övervärdet 

Kravet på separat uppdelning av goodwill och immateriella tillgångar i bolagens balansräkning 
och not, ger upphov till diskussion angående de ekonomiska effekterna av övervärdesalloke-
ringen vid ett företagsförvärv. Grahn och Lindhult (2006) hävdar i sin undersökning att en na-
turlig ökning av allokering till immateriella tillgångar från goodwill posten bör ske i samband 
med att de nya internationella redovisningsreglerna. I och med kravet på att årligen undersöka 
om det föreligger ett nedskrivningsbehov av goodwillvärdet. Det här skapar det i sin tur en 
skillnad i det redovisade värdet jämfört med övriga immateriella tillgångarna som skall skrivas 
av planenligt. Om ett sådant behov inte går att påvisa behöver bolagen inte skriva ner sitt 
goodwillvärde vilket innebär att årets resultat kan öka. (Westermark, 2007).  Malmkvist (2007) 
belyser problematiken med uppdelningen av bolagens immateriella tillgångar då han menar att 
allokeringarna kan ge upphov till olika förvärvsredovisningar. Trots att företagsförvärven i 
fråga kan vara tämligen lika, vilket borde ge upphov till likartade resultateffekter. Han hävdar 
att det förekommit bolag som efter införandet av IAS 38:s krav på omfördelning, allokerat öv-
riga immateriella tillgångar så nitiskt att goodwill som restpost blivit negativt och ett negativt 
goodwillvärde inträtt. Malmkvist (2007) hävdar att detta är en strategi bolagen kan nyttja för 
att göra en snabb avskrivning och därmed, i enighet med IFRS 3, öka resultatet direkt.  

1.2.2 Ekonomiska effekter till följd av allokering 

Det nya tillvägagångssättet för att hantera goodwill är komplicerat då nedskrivningar eller icke-
genomförda nedskrivningar sänder signaler till investerare hur framgångsrikt ett företagsför-
värv varit eller inte varit. Att redogöra för en vinstnedgång, till följd av nedskrivning, för skep-
tiska aktieägare är inte smärtfritt. Problematiken uppstår främst i samband med att nedskriv-
ningsprövningar bygger på en prognostiserad framtid, vilket tenderar att inte vara lika tydlig 
som tidigare avskrivningsplaner. Arnell (2004) framhäver i detta sammanhang att sådana pro-
gnoser är mer en fråga om konst än om vetenskap. Effekterna på nettovinsten blir dock olika 
om ett bolag undgår nedskrivning efter att ha genomfört ett imparimenttest till skillnad från 
dem vars förvärvade bolag inte utvecklas enligt förväntan. I det sistnämna fallet kan därmed 
resultatet belastas hårt av en nedskrivning vilket i sin tur kan påverka investerarnas intresse för 
bolaget (Arnell, 2004).  

Bedömningen av IAS 36:s krav på nedskrivningsprövning via imparimenttest har väckt många 
reaktioner, såväl positiva som negativa. Enligt Nilsson (2003) kan nedskrivning av goodwill 
betraktas som en positiv utveckling då denna redovisningspost kommer att granskas mer 
grundligt varje år. Under förutsättningar att IAS:s kraven tillämpas på ett korrekt sätt, kan det-
ta komma att resultera i ett mer rättvisande och enhetligt resultat. Argumentet grundar sig 
främst på en framställning av goodwill som ett komplext värde utan bestämd ekonomisk livs-
längd. Motståndarna till nedskrivningskravet hävdar dock, enligt Nilsson (2003), att goodwill-
värdet i sin abstrakta form och tillämpning endast kan bedömas utifrån subjektiva värderings-
grunder. Det kan i sin tur öka risken för tillämpning av kreativ redovisning. Ledningen ges 
därmed ett större beslutsutrymme att anta nedskrivningar i en period som de själva anser är 
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mest lämplig. En manipulation av redovisningen kan därmed bli möjlig då externa revisorer 
inte fullt ut är tillräckligt insatta i bolaget för att kunna genomföra korrekta bedömningar av 
goodwillpostens framtida kassaflöden (Nilsson, 2003).   

1.2.3 Manipulation till följd av de nya redovisningsreglerna   

Kreativ redovisning är ett exempel på s.k. manipulation av redovisningsregler och standarder. 
Manipulation skall i detta sammanhang särskiljas från bedrägeri som är olaglig till sin form. Ma-
nipulation kan ske på olika sätt och har, enligt Stlowy (2004) till syfte att anamma metoder 
som kan ge en förskönad bild av bolagets redovisade resultat och nyckeltal. En manipulations-
form att tillämpa är det s.k. stålbadet där bolag med nedskrivning av t.ex. goodwill kan besluta 
att skriva ned detta värde vid en generellt sämre ekonomisk period där bolagets vinst oavsett 
nedskrivningen bedöms sjunka. Manipulation syftar till värdeöverföring mellan bolagets nyck-
elintressenter och grundar sig på informationsasymmetrin mellan bolagets ledning och ägare 
(Stlowy, 2004).  

För att motverka bolagsledningen från att, via sitt informationsövertag, anamma vissa redo-
visningsmetoder som gynnar deras position till nackdel för aktieägarna krävs det någon form 
av övervakning. Ett belöningssystem kan användas för att motivera ledningen att i första hand 
fokusera på bolagets utveckling och framtida överlevnad (Bergström & Samuelsson, 2005). 

1.2.4 Principal- agent teorin 

Problematiken angående informationsflödet mellan bolagens intressenter, därav framförallt 
bolagens aktieägare, infaller under principal- agent teorin. Intressekonflikten mellan bolagets 
intressenter grundar sig främst på den ojämlika informationsflöde inom bolaget där ledningen 
(agenterna) har ett informationsövertag aktieägarna. Principal- agentteorin är deduktiv i sitt 
angreppssätt och redogör för hur verkligheten ser ut istället för att påverka den (Artsberg, 
2005). Konflikten mellan intressenterna grundas främst i att agenterna, som på uppdrag av 
principalerna, skall förvalta bolaget inte alltid sätter ägarnas intresse i första hand. Genom att 
utge knapphändig information i bolagets finansiella rapporter kan agenterna begränsa aktie-
ägarnas insyn i bolaget. Bolag med stort aktieägandeskap, som inte är familjeföretag eller dylika 
bolag där ägare och ledning är samma person, anses ge upphov till en ökad risk för att bola-
gets agenter väljer att handla på ett sätt som till stor del stimulerar deras egenintressen i bola-
get (Nicholson, 1995). Principal- agentteorin går att sammankoppla med de nya IFRS 3 regler-
na, då ett mer strikt krav ställs på företagsledningen att tydligare redovisa information om re-
levanta beslut såsom t.ex. allokeringsproblematiken. Allokeringsprocessen kan därmed ses 
som ett steg i riktningen mot en tydligare redogörelse av de immateriella tillgångar till förmån 
för bolagens aktieägare.  

1.2.5 Positive Accounting Theory 

I likhet med principal- agentteorin fokuserar den s.k. Positive Accounting Theory (PAT) på 
förhållandet mellan nyckelintressenter som principal- agent förhållandet men också förhållan-
det mellan låntagare- långivare. Watts och Zimmerman (1986) beskrivs som teorins grundare 
där syftet med teorin är att redogöra för vilken redovisningsmetod som främst bör tillämpas i 
olika redovisningssammanhang.  Teorin har beskrivits som en utveckling av principal- agent-
teorin där alla parter antas agera opportunistiskt genom att använda sig av valda redovis-
ningsmetoder för att främja sina personliga intressen (Deegan, 2000). PAT kan i hög grad för-
utsättas innehålla förutsättningar för redovisningsmanipulation. Antagandena i PAT grundar 
sig i huvudsak på tre hypoteser; bonushypotesen, skuldsättningshypotesen samt hypotesen om 
politiska kostnader (Watts & Zimmerman, 1986). 
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Bonushypotesen grundar sig på antagandet att ledningen i ett bolag med bonusavtal kopplad 
till vinst, är mer benägen att anamma redovisningsmetoder som kan komma att maximera den 
aktuella vinsten. Ledningen påverkar därmed indirekt sin egen bonusutdelning (Watts & 
Zimmerman, 1986). I det här fallet kan det spekuleras i huruvida ledningen subjektivt beslutar 
om nedskrivning av goodwill, då nedskrivning har en tendens att minska den redovisade 
vinsten. Positiva årsresultat kan därmed uppkomma de första åren efter ett företagsförvärv ef-
tersom nedskrivning av goodwill vanligtvis inte behövs tillämpas den perioden (Svensson & 
Isacsson, 2004). Däremot kan det vara svårare att bedöma nedskrivningsstorleken längre fram 
i tiden, vilket gör nedskrivning till en osäker företeelse (Watts & Zimmerman, 1986).    

Den andra hypotesen fokuserar på bolagets skuldsättningsgrad mellan långivare och lånemot-
tagare. En hög skuld i förhållande till det egna kapitalet kan påverka bolagets ledning att an-
amma redovisningsmetoder som ökar vinsten, i ett försöka att påverka sin trovärdighet hos 
långivarna, trots en ev. hög skuldsättningsgrad. Att anta riskfyllda projekt är en handling som 
inte gynnar långivaren då denne har ett statiskt anspråk, vilket inte ökar i takt med bolagets 
vinst. Konfliktförhållandet mellan dessa intressegrupper handlar dels om att bolaget genom 
tydliga finansiella rapporter kan attrahera långivare samt bolagsledningens försök att minimera 
sin återbetalning (Watts & Zimmerman, 1986).     

Den tredje hypotesen syftar till att bolaget genom att välja vinstreducerande redovisningsme-
toder, kan undgå att bli granskade av lobbyverksamheter, media och fackförbund. Bolagens 
vinststorlek kan t.ex. jämföras med personalens lönenivåer eller bolagets sociala samhällsbed-
rifte, vilket kan leda till minskad popularitet bland framtida investerare, utifall känsliga uppgif-
ter skulle nå media (Deegan, 2000).    

Allokeringsproblematiken som berör redovisningen av goodwill och immateriella tillgångar är 
än så länge relativt outforskad p.g.a. IFRS förhållandevis korta existens på den svenska mark-
naden. Ändå framgår det av många författare och skribenter att reglerna inte är fullt vattentäta 
och att subjektiva bedömningar av mer manipulerande sort, ges utrymme utan att det uppda-
gas. Det är möjligheterna till det här spelutrymmet när det gäller redovisningen av goodwill 
och immateriella tillgångar, som författarna valt att inrikta sin undersökning på.  

1.3 Syfte 

Syftet med denna studie är att undersöka hur de listade bolagen på Stockholmsbörsen allokerat 
sina förvärvade övervärden på goodwill respektive immateriella tillgångsposter samt förklara 
varför de valt att allokera övervärdet på detta vis. 

1.4 Avgränsningar 

Författarna har vidare valt att undersöka ett jämnt antal bolag inom företagsstorlekskategori-
erna; Large Cap, Mid Cap och Small Cap, listade på Stockholmsbörsen den 17 april år 2006. 
Författarna har valt att fördjupa sig i ett sammanlagt antal av 75 bolag (25 i varje storlekskate-
gori) då denna kvantitet kan betraktas som tillförlitlig och rättvisande för den gällande perio-
den.   

Undersökning behandlar endast koncernmässig goodwill som uppstår vid ett företagsförvärv. 
På så vis avgränsar författarna sitt syfte från upparbetad goodwill (RR 15) då det inte är av re-
levans för allokeringsproblematiken 
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1.5 Disposition 

 

Figur 1-1 Disposition 

Introduktion 

Teori 

Metod 

Empiriskt re-
sultat och ana-

lys 

Slutsats och 
förslag till fort-
satta studier 

Kapitel 3 
Här presenteras bakgrunden till ämnesvalet. Författarna vill i 
denna del ge en bild av såväl företagsekonomisk forskning 
som filosofiska resonemang. I detta avsnitt presenteras ut-
formningen av undersökningen. 

Kapitel 2 
I det här kapitlet presenteras den teoretiska referensramen som 
primärt är uppdelad i två sektioner. Det första kapitlet fokuserar 
på IFRS 3 och dess ekonomiska effekter medan sektion två re-
dogör för agent- principal teorin och PAT. 

Kapitel 1 
I det här kapitlet presenteras syftet för läsarna. Det ges en ge-
nerell inblick i bakgrunden till införandet av IFRS 3 samt viktiga 
redovisningsteorier. Ur bakgrunden framträder problemdiskus-
sionen som sedan mynnar ut i syftet med dess tillhörande av-
gränsning.   

Kapitel 4 
I det här kapitlet presenteras de företag som ingått i under-
sökningen samt de statistiska modeller som tillämpats för un-
dersökningens hypotesprövning. Här presenteras även redo-
görelser och analys av resultatet, som begrundas utifrån så-
väl den teoretiska referensramen som generella parametrar 
(såsom storlek och bransch). 

Kapitel 5 
Här besvaras undersökningens syfte med utgångspunkt ur 
empiri och analysen. Förslag till fortsatta studier inom om-
rådet redogörs även i det här kapitlet. 
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2 Referensram 

I det här kapitlet  presenteras det  relevanta teoretiska underlaget som företräder tidigare studier. Dessa terorier 
har till syfte att ge läsaren djupare kunskap och information om ämnet i fråga.    

2.1 IAS 38- Immateriella Tillgångar 

En immateriell tillgång kan definieras som en identifierbar men icke-monetär tillgång utan fy-
sisk substans som används vid produktion eller tillhandahållande av varor eller tjänster. Den 
används även för uthyrning eller för administrativa ändamål (Redovisningsrådet, 2000). 

Standard IAS 38 innebär att immateriella tillgångar i en högre utsträckning än tidigare skall re-
dovisas separat vid ett företagsförvärv (Westermark, 2005). En immateriell tillgång kan endast 
redovisas i förvärvsbalansräkningen om den uppfyller vissa angivna kriterier. Exempel på ut-
gifter för att anskaffa, utveckla och underhålla eller förbättra immateriella värden är program-
varor, patent, upphovsrätt, kundregister, kund- och leverantör relationer samt marknadsfö-
ringsrättigheter. Alla av de nyss nämnda motsvarar inte alltid kravet på identifierbarhet. Om en 
post som omfattas av IAS 38 standarden inte uppfyller definitionen för en immateriell tillgång, 
kostnadsföres utgiften när den förvärvas eller upparbetas internt. Vid ett företagsförvärv utgör 
sådana poster en del av den goodwill som skall redovisas i balansräkningen. En immateriell 
tillgång måste vara identifierbar för att kunna separeras från goodwill samt uppfylla kravet på 
identifierbarhet. Det finns två metoder att tillämpa vid värdering av en immateriell tillgång; 
värdering till anskaffningsvärdet eller till det verkliga värdet. De sistnämnda kräver dock bevis 
på att det finns en aktiv marknad för den immateriella tillgången (Deloitte, 2005).  

Enligt IASB är det möjligt att fastsälla ett pålitligt värde av de immateriella tillgångar som ingår 
i företagsförvärv (Jansson et al., 2004). Immateriella tillgångar skrivs systematisk av över nytt-
jandeperioden, som normalt inte brukar överstiga 20 år. Det finns dock ingen maximigräns, 
vilket kan medföra att särskilt starka varumärken kan ha en nyttjandeperiod som överstiger 20 
år. Även en årlig prövning av immateriella tillgångar som inte skall skrivas av skall genomföras. 
(Artsberg, 2005). 

Det verkliga värdet återspeglar marknadsförväntningar och rimligheten att den immateriella 
tillgångens eventuella framtida ekonomiska fördelar tillfaller det förvärvande bolaget. Med 
andra ord återspeglar sannolikhetseffekten i beräkningen av den immateriella tillgångens verk-
liga värde. I enlighet med IFRS 3, skall en förvärvare till följd av detta, redovisa en (förvärvad) 
immateriell tillgång avskild från goodwill. Förutsatt att tillgångens verkliga värde kan beräknas 
på ett tillförlitligt sätt. Det spelar därmed ingen roll om tillgången hade redovisats före förvär-
vet eller inte (FAR, 2005).  

Avskrivningstiden för en immateriell tillgång med begränsad nyttjandeperiod skall omprövas 
minst en gång i slutet av varje räkenskapsår. En immateriell tillgång med obegränsad nyttjande 
period skall inte planenligt skrivas av alls. I enlighet med IAS 36 skall det prövas om det före-
ligger ett nedskrivningsbehov för den immateriella tillgången med obegränsad nyttjande period 
(FAR, 2005). En immateriell tillgång beräknas ha en obestämd nyttjande period då det inte går 
att fastställa begränsad tid för när tillgången kommer att leverera positiva kassaflöden (Deloit-
te, 2005).   

De civilrättsliga reglerna utgår ifrån planmässiga avskrivningar av immateriella anläggningstill-
gångar utifrån deras anskaffningsvärde, vilket återfinns i Års Redovisnings Lagen (ÅRL) 4:4§ 
(Holmström, 2003). Enligt RR 15 skall en immateriell tillgång endast redovisas i balansräk-
ningen om det finns indikationer på att den kommer generera framtida ekonomiska fördelar 
som kommer att tillfalla bolaget i fråga, samt om tillgångens anskaffningsvärde kan beräknas 
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på ett tillförlitligt sätt. Pågående projekt samt förskott på immateriella tillgångar skall inte skri-
vas av så länge de inte disponeras av bolaget. Avskrivning skall endast förekomma när till-
gånge börjar tillämpas (Holmström, 2003).  

2.2 Definition av goodwill och dess tidigare användning 

Goodwill är ett övervärde som uppkommer vid företagsförvärv då delar av köpeskillingen inte 
kan klassificeras till någon specifik tillgång (Holmström, 2003). Goodwill utgör skillnaden mel-
lan köpeskillingen och nettotillgångarna i det förvärvade företaget (Westermark, 2005).  

Vid ett företagsförvärv får skillnaden mellan den ersättning som blivit betald och värdet av de 
förvärvade tillgångarna minus skulderna, tas upp i balansräkningen som goodwillpost enligt 
ÅRL 4:2 §.  Om värdet beräknas generera framtida ekonomiska fördelar. Goodwill är en im-
materiell anläggningstillgång som före införandet av IFRS 3, med utformade regelverk i IAS 
38, var belagd med en nyttjandeperiod som enligt ÅRL 4:4 § uppgick till fem år. Enligt RR 
1:00 skulle goodwill i koncernbalansräkningen redovisas till anskaffningsvärdet med avdrag för 
ackumulerade avskrivningar samt möjligen nedskrivning. Bolagen tillämpade då internationell 
praxis och skrev av goodwillvärdet under de år då goda vinsterna förväntades uppkomma. Ti-
digare fick endast de förväntade vinsterna som moderbolaget erhöll vid förvärvet, tillräknas 
goodwillposten. En årlig minskning av goodwill ansågs därmed som en självklarhet (Lönn-
qvist, 2005).  

Avskrivningsbeloppet skulle redovisas som en kostnad för varje period. Det innebar vissa be-
svär att bedöma nyttjandeperioden för goodwill eftersom det gav uttryck för förväntade fram-
tida vinster (Redovisningsrådet, 2000). Goodwillvärdet föreföll därmed som komplext. Innan 
införandet av den nya internationella redovisningsstandarden ansågs goodwill tillsammans 
med övriga immateriella anläggningstillgångar såsom patent, hyresrätt och franchising vara 
skattemässigt likvärdiga inventarier. Därmed kunde bolagen tillämpa två avskrivningsmetoder 
på de immateriella tillgångarna och för att separera goodwillposten från de övriga om så an-
sågs vara nödvändigt. Det är viktigt att lyfta fram att även om goodwill var betraktat som en 
immateriell anläggningstillgång kunde RR 15 immateriella tillgångar inte tillämpas på koncern-
mässig goodwill. Vid goodwill som uppkommit i samband med företagsförvärv skulle RR 1:00 
tillämpas fullt ut (Holmström, 2003).  

2.3 IFRS 3 krav på goodwill och immateriella tillgångar 

Större organisationer brukar oftast förfoga över en mängd varierande tillgångar. Därför inne-
bär en uppdelning av tillgångarna ett underlättande för andra organisationer och intressenter. 
En tydligare klassificeringsåtgärd ger dem en ökad möjligenhet att bedöma den ekonomiska 
ställningen i organisationen (Gröjer, 2007). Det finns en mängd olika alternativ för klassifice-
ring av tillgångar. Klassificering skall även utföras beroende på vilka tillgångar som direkt kan 
omvandlas till likvida medel skilja tillgångarna åt med poster som; omsättningstillgångar eller an-
läggningstillgångar. Där den senaste posten avser tillgångar för stadigvarande bruk (Gröjer, 2007).  

IFRS 3 uttrycker vikten av att redovisa immateriella tillgångar och goodwill i separata poster 
då en separering bidrar till en ökad insikt av hur stor del av värdet som tillfaller varje post (De-
loitte, 2005). Regeln för uppdelningen blir först gällande då tillgångarna uppfyller de krav som 
ställs för att bli godkända som tillgång. För att klassificeras som tillgångar måste det bl.a. gå att 
avskilja dem åt eller att de har sin grund i formella avtalsenliga eller dylika rättigheter (Deloitte, 
2005).  

Vidare skall de immateriella tillgångarna skrivas av medan årliga nedskrivningsprövningar ge-
nom imparimenttest föreligger för goodwillvärdet (Westermark, 2005). Om goodwillvärdet 
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förväntas minska skall koncernen genomföra en nedskrivning som skall redovisas som en 
kostnad i resultaträkningen. Det enskilda dotterbolaget skall däremot redovisa goodwill som 
en tillgång, vilket medför att bolaget inte skall redovisa någon nedskrivning (Lönnqvist, 2005). 
Nedskrivningen tenderar att reducera koncernens årsvinst vilket inte nödvändigtvis medför 
märkbara effekter på det egna kapitalet. Istället för att genomföra en årlig bedömning av 
goodwill skall det nu bedömas erforderligt i ett s.k. impariment test och därefter gör organisa-
tionen nedskrivning vid behov (Jansson et al., 2004).  

Det kan vara svårt att särskilja nedskrivning från avskrivning. Som tidigare diskuterat får 
goodwill sitt värde från förväntade framtida vinster, vilket innebär att moderbolaget betalar 
mer för aktierna i dotterbolaget för att senare kunna ta del av dessa framtida vinster (Lönn-
qvist, 2005). Efter en tid redovisas vinsten i balansräkningen eller så lämnar det bolaget i form 
av utdelning. Det är viktigt att inse att samma vinst inte kan redovisas två gånger, antingen in-
går det i goodwillposten eller så finns den bland övriga nettotillgångar (Lönnqvist, 2005).  

Immateriella tillgångar med obestämd nyttjandeperiod skall också separeras från dem med be-
stämd nyttjandeperiod (Westermark, 2005). Vidare skall de immateriella tillgångarna med be-
stämd nyttjandeperiod också skrivas av planenligt över den kvarvarande perioden medan de 
immateriella tillgångarna med obestämd nyttjandeperiod skall prövas för nedskrivning årligen 
(Deloitte, 2005). 

2.3.1 Ekonomiska effekter av allokering 

Syftet med allokeringskraven är att redovisningen bättre skall spegla bolagets finansiella ställ-
ning och underlätta för investerare att få en ökad inblick i bolagets förvärvade värden (Wilke, 
2004) 

År 2005 var de nya IFRS 3 reglerna definitiva och svenska börsbolag skulle därmed separera 
goodwill från immateriella tillgångar, för att öka intressenternas insikt om bolagens finansiella 
ställning. Till följd av nedskrivningskravet beräknades goodwillposten bli generellt mindre ef-
ter anpassandet till IFRS 3, vilket skulle få stor betydelse för bolag med stora goodwillandelar 
(Nachemson-Ekvall, 2004).  

Svenska börsbolagen med stora goodwillvärden beräknades därmed uppvisa stora vinstök-
ningar då nedskrivning sällan sker det första åren efter ett företagsförvärv (Svensson & Isacs-
son, 2004). Till följd av detta beräknades de angivna bolagens resultat svänga kraftigt då dess 
tillgångar och skulder löpande skulle marknadsvärderas (Wilke, 2004). Till följd av goodwillav-
skrivningarnas bortfall med en mer osäker vinstfluktration, påverkas även de bonusprogram 
som är kopplade till årsvinsten (Hammarström, 2007). Ändringarna av goodwillreglerna be-
traktades utöver påverkan på bonus och andra ersättningsprogram också påverka bolagens 
p/e tal till ett lägre värde samt en ev. värdeökning bland många börsbolags utställda aktier. 
Samtidigt betraktades även risker föreligga för ett ökat beslutsutrymme där t.ex. en nytillsatt 
VD kan se möjligheten att genomföra stora engångsnedskrivningar för att ändra om i balans-
räkningen (Nachemson-Ekvall, 2004).   

2.4 Principal- agent teorin  

Ett principal- agentförhållande förklaras enligt Bergström och Samuelsson (2005) som ett kon-
trakt (antingen explicit eller implicit) där principalen (uppdragsgivaren) engagerar eller anlitar 
agenten (uppdragstagaren) att utföra handlingar till aktieägarnas förmån, samt tilldelar agenten 
auktoritet som det beslutsfattande organet för verksamhetens förvaltning. Förhållandet resul-
terar vanligtvis i att agenten har ett informationsövertag om verksamheten, vilket agenten kan 
använda lojalt för att främja principalens intressen eller så kan agenten använda övertaget för 
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att främja sig själv och sin egen position. Till följd av denna informationsproblematik upp-
kommer kostnader av motstridiga partsförhållanden som kallas för agentkostnader (Bergström 
& Samuelsson, 2005).  

Principal- agentteorin uppstod under 1970- talet som ett resultat av de ekonomipolitiska nor-
mer som började omge redovisningen. Teorin är mer deskriptiv än normativ i sin natur då den 
redogör för hur verkligheten ser ut i stället för att försöka påverka den. Den utgår vanligtvis 
från redovisningsantaganden i traditionell ekonomiskteori som åsyftar effektivitet och rationa-
litet där aktörerna anses fatta beslut som resulterar i maximering av resursanvändningen. Teo-
rin blev under 1970- talet mycket användbar då vikten av att utföra tester samt ställa hypoteser 
som reflekterade tillbaka på erfarenhet och fakta ökade. Från början fokuserade agentteorin på 
att göra olika empiriska insamlingar som frågeformulär och andra liknande undersökningsme-
toder). Idag innebär större delen av principal- agentteorin att försöka förutspå vikten av hur 
redovisning påverkar individer- och organisationers beslutsprocess (Godfrey, Hodgson & 
Holmes, 2000). 

Teorin bygger på konfliktförhållanden där agenten, på bekostnad av principalen, försöker ut-
öka sina egen befogenhet för att motverka eventuella personliga ekonomiska förluster. Enligt 
Artsberg (2005) antas agenterna maximera bolagets vinst efter de redovisningsmetoder som är 
nära kopplade till belöningssystem som t.ex. bonuspålägg. För att få sina intressen tillgodo-
sedda förväntas principalerna anamma olika tillsynssystem som t.ex. revision utförda av exter-
na revisorer samt ”binda upp” företagsledningen genom att införa belöningssystem. Principal-
gruppen utgörs inte enbart av aktieägare. Även kreditinstitut har ett centralt intresse av ett bo-
lags välfärd. De intressenter som infaller under begreppet ”principaler” förväntas anta åtgärder 
för att minimera de eventuella risker som kan uppkomma till följd av stark intern ledning i bo-
laget. I och med detta slår Artsberg (2005) fast att olika intressenter tillämpar redovisningen på 
de sätt som tillgodoser deras personliga intressen (Artsberg, 2005).   

Principal -agent förhållandet är mest märkbart i större bolag där separation mellan ägandeskap 
och den interna kontrollen av verksamheten är tydlig. Nicholson (1995) hävdar att denna se-
paration tenderar att ge ledningen väsentlig auktoritet medan aktieägarna automatiskt tillges en 
liten röst. Ledningen i detta förhållande kan då undgå sina skyldigheter att tillhandahålla aktie-
ägare och det övriga samhället intresse, genom att begränsa deras insyn i bolagets interna för-
valtning (Nicholson, 1995). Det kan exempelvis resultera i knapphändig information i bolagets 
finansiella rapporter. Bergström och Samuelsson (2005) anser att informationsutbytet är den 
främsta orsaken till konflikter mellan agenter och principaler och att detta vanligtvis upp-
kommer i de bolag som anses vara ”herrelösa” d.v.s. ett bolag som är kontrollerad av en stark 
företagsledning vars makt inte kan hänvisas till äganderätt av aktier (Bergström & Samuelsson, 
2005).  

2.5 Positive Accounting Theory 

Positive Accounting Theory (PAT) är en av flera s.k. Positiva Teorier som under 1970- talets 
mitt utvecklades och ifrågasattes inom områden som nationalekonomi och redovisning. Under 
denna tidpunkt utgick majoriteten av de etablerade redovisningsteorier på att förklara och för-
utse olika situationer och fenomen, i motsats till teorier av mer normativ art. De positiva teo-
rierna bygger på empiriska observationer som skall gå att testas, helst i diversifierade miljöer 
för att öka teoriernas generaliserbarhet (Deegan, 2000).  

PAT utarbetades av Watts och Zimmerman och bygger på tidigare forskning av bl.a. Jensen 
och Meckling (1976) samt Gordon (1964). Teorin syftar till att ge en förklaring till varför re-
dovisningsekonomer väljer att tillämpa särskilda redovisningsmetoder över andra. Den grun-
dade sig också på antagandet att aktörerna handlar i ett självintresse och väljer den redovis-
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ningsmetod som framförallt tenderar att maximera ett värde som är kopplat till viss ersättning 
såsom; belöningar utifrån bonusincitament, skuldsättningsgrad gentemot finansinstitut eller 
bolagets önskan om att redovisa ett lägre resultat för att undvika påtryck från olika intresse-
grupper (Deegan, 2000). PAT svarar dock inte på frågor angående effektiviteten av vald redo-
visningsmodell. Teorin är mer utformad efter att tolka och förklara vilka bolag som använda 
specifika redovisningsmodeller men svarar inte för vilken metod de bör tillämpa (Watts & 
Zimmerman, 1986). 

I likhet med principal- agentteorin fokuserar PAT på förhållandet mellan nyckelintressenter 
som t.ex. ledningen/ägarna och låntagare/långivarförhållandet. Watts och Zimmerman (1986) 
har beskrivit teorin som en utveckling av agent- principal teorin där alla parter beräknas agera i 
eget intresse, där redovisningen fyller en medlande funktion mellan de olika förhållandena. 
Teorin belyser också olika kostnader som kan uppstå till följd av intressenternas motsättnings-
fulla förhållanden. Agentkostnaden uppstår då principalen (ägaren) delegerar makt till agenten 
(ledningen) men agenten tenderar att inte till fullo tillmötesgå principalens krav på önskat re-
sultat. Till följd av agentkostnader uppstår vanligtvis kontraktuella förhållanden mellan intres-
senterna. För att minimera de agentkostnader som kan uppstå, vidtar många bolag olika inci-
tament för att attrahera agenterna att tillgodose principalernas intresse. Även övervakning av 
agenter i form av externa revisorer är också ett sätt att minska agentkostnaderna. Övervak-
ningen tenderar dock att bli kostsamt (Deegan, 2000).  

PAT är uppbyggt på empiriska undersökningar för att få fram bevis på existerande samband 
mellan val av redovisningsmetod och en förändring av bolagets nyckeltal. Den bygger på hy-
poteser som testas. I det avseendet har tidigare utveckling av ”Efficient Market Hypothesis” 
(EMH) essentiell betydelse då den förutsätter att kapitalmarknaden agerar på ett effektivt och 
rationellt sätt. En svaghet med EMH är att den inte kan ge förklaringar till ”varför” vissa re-
dovisningsmetoder har blivit utvalda för användning (Deegan, 2000).   

Watts och Zimmerman (1986) har utifrån PAT utformat tre hypotesområden (figur 2-1) för 
att påvisa attribut som kan påverka bolagets ledning samt VD att välja eller förkasta redovis-
ningsmetoder beroende på hur dessa attribut kan påverka personliga intressen. 

 

Figur 2-1 PAT och Hypotesuppdelning 
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2.5.1 Hypotes om bonusprogram  

Bonushypotesen förutsätter att ledning (styrelse + VD) i ett bolag med bonusprogram kom-
mer anamma redovisningsmetoder som ökar periodens resultat. Om ledningen belönas utifrån 
denna ökning, förväntas de tillämpa strategier för att försäkra sig om att detta resultat uppfylls 
och att de får kompensation därefter (Deegan, 2000).   

Bonus används enligt PAT som ett medel för ägarna att minska agentkostnaderna genom att 
ledningen med befogenhet ges incitament för att bedriva förvaltningen av bolaget till fördel 
för bolagets ägare (Watts & Zimmerman, 1986). Via kompensation kan därmed både ägare 
och ledning få sina personliga intressen tillfredställda. Bonusprogrammen kan dock vara ut-
formade på olika vis. Ledningen kan bli belönad genom statisk lön som är oberoende av led-
ningens prestation, eller en rörlig del som baseras på ökning av ett nyckeltal. En kombination 
av både statisk och rörlig utformning är också tänkbart. Deegan (2000) anser att det optimala 
bonusprogrammet baseras på ett system som till viss del är grundat på bolagets prestation. 
Prestationen kan dock delas upp i två olika sorter av bonussystem. 

Redovisningsbaserat bonusprogram 

Ersättning utbetalad till ledningen är inom det redovisningsbaserade bonusprogrammet sam-
manhörande med redovisningsvariabler såsom vinst, försäljning eller avkastning på tillgångar. 
Genom kompensation på hur dessa variabler förändras genom ledningens beslutsfattande, kan 
ägarna förmå ledningen att till fullo fokuserar på bolagets välfärd istället för deras egenintres-
sen. I detta sammanhang kan dock ett nytt egenintresse uppstå som kan påverka ledningen till 
följd av ledningens önskan om att maximera utdelningen av bonus till sig själva. Genom val av 
redovisningsmetoder kan ledningen använda sig av de standarder som beräknas öka vinst, för-
säljning eller avkastning (Watts & Zimmerman, 1986). Nedskrivning är en problematik som, 
framför allt i USA, under längre tid betraktats som en fara för ledningens bonusutdelning då 
nedskrivning tenderar att ha en negativ inverkan på den redovisade vinsten. ”Stålbad” är ett 
resultat av ledningens förmåga att subjektivt påverka vinsten. Begreppet syftar till den situa-
tion där ledningen beslutar att skriva ner tillgångsvärdet under en period där vinsten inte för-
väntas bli hög. Leningen kan då undvika att skriva ner tillgången under en positiv ekonomisk 
period, vilket direkt hade utgjort ett hot mot deras bonustilldelning (Deegan, 2000).  

Marknadsbaserat bonusprogram 

Deegan (2000) lyfter främst fram gruv- och högteknologiska industrier för tillämpandet av 
marknadsbaserade bonusprogram, där dessa industriers vinst beräknas fluktuera till följd av 
externa marknadsfaktorer. Ägarna kan i dessa fall besluta om att belöna ledningen efter mark-
nadsvärdet på aktierna, vars värde fluktuera beroende på framtida förväntade kassaflöden. Det 
vanligaste är att basera bonusen på ökning av aktiepriset eller genom att tilldela ledningen akti-
er. Liksom redovisningsbaserat bonussystem finns det även i det fall komplikationer. Aktiepri-
set bestäms inte enbart av ledningens prestationer och förmåga att driva bolaget utan även av 
marknadsrelaterade faktorer som ledningen inte kan påverka. Marknadsbaserad bonus ger ing-
en direkt indikation på ledningens prestation i sammanhanget (Deegan, 2000).  

2.5.2 Hypotes om skuldsättningsgrad 

Om ett bolag ingått en överenskommelse med en bank eller annat låneorgan och uppgörelsen 
innefattar en fordran hos låneorganet, kan det lånande bolaget försöka finna lösningar som 
kan lätta på bestämmelserna i överenskommelsen. Skuldsättningshypotesen antar att ju högre 
ett bolags skuld är genom det eget kapitalet, ju mer sannolikt är det att bolagets ledning tilläm-
par en redovisningsmetod som tenderar att öka resultatet. Den tillämpas för att öka det egna 
kapitalet och därmed balansomslutningen vilket resulterar i ett bibehållande eller minskning av 
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skuldsättningen. Bolag med hög skuldsättningsgrad förväntas välja en redovisningsmetod som 
förflyttar intäkterna för kommande perioder till den aktuella perioden (Watts & Zimmerman, 
1986). 

Skuldsättningshypotesen grundar sig på förhållandet långivare/låntagare (Watts & Zimmer-
man, 1986). Konflikter uppstår då mottagaren försöker undgå att delvis eller helt betala tillba-
ka ett lån genom att t.ex. genomföra projekt med hög riskfaktor eller tillåta en hög aktieutdel-
ning till aktieägarna. Genom att innehålla färre tillgångar i bolaget som kan svara för bolagets 
skuldsättning till långivaren kan återbetalningen och på så vis skjutas upp. Bolaget kan också 
dämpa återbetalningskraven genom att anta nya lån för att skapa konkurrens mellan nya och 
gamla långivare. Att anta riskfyllda projekt är en strategi som inte gynnar långivaren då denne 
har ett statiskt anspråk, vilket inte ökar i takt med bolagets ökade vinst. Om projektet miss-
lyckas tenderar dock långivaren att inte få tillbaka någonting hävdar Deegan (2000) med refe-
rens till forskning av Smitt & Warner (1979). För att motverka dessa handlingar är det vanligt 
att långivare kräver en viss grad av ränta som kompensation för deras utsatthet. Ett bolag kan 
därmed attrahera långivare genom att påvisa att de inte är benägna att ingå riskfyllda projekt 
eller ha höga aktieutdelningar via den information de fördelar i sina finansiella rapporter. Rap-
porterna kräver dock granskning av externa revisorer hävdar Whittred och Zimmer (1986) ge-
nom Deegan (2000). Sweeney (1994) lyfter också fram ledningens möjlighet till redovisnings-
manipulation då nya redovisningssystem skall implementeras och ersätta tidiggällande regel-
verk. I och med denna situation finns det alltid en övergångsperiod på ett par år som ligger 
bolagen till godo då de kan mjukstarta de nya systemen innan det blir gällande. Denna period 
är dock kantad med osäkerhet vilket Sweeney (1994) anser att många bolag kan dra nytta av 
för att leda bort uppmärksamheten på subjektiv redovisningsval.  

Skuldsättningsgrad kan ge upphov till beslut och attityder hos olika aktörer. Nivån på skuld-
sättningen är avgörande för en grupp aktörers intryck av ett bolags verksamhet. Det är därmed 
viktigt enligt Östman (1981) att sätta skuldsättningsgraden i ett rätt sammanhang som t.ex. en 
kategori av bolag med likartade egenskaper. Östman (1981) anser vidare att det är viktigt att 
vid en undersökning, grunda sitt urval av bolag på analyser som avser samma population. 

2.5.3 Hypotes om politiska kostnader 

Hypotesen om politiska kostnader förutsätter att större bolag är mer inriktade på att välja re-
dovisningsmetoder som tenderar att minska det redovisade resultatet då ett högre resultat kan 
dra uppmärksam till sig från olika intressegrupper i samhället, vilket kan bidra till granskning. 
Bolagets storlek är vanligtvis ett subjekt för bedömning av dess marknadspotential vilket kan 
attrahera uppmärksamhet från regering, fackföreningar samt lobbyister. Politiska ogynnsamma 
åtgärder kan därmed minskas genom att sprida vinsten över tiden. Att sprida vinsten på ett 
visst antal år kan också minska konsumenternas resonemang om att bolagen intar monopolis-
tiska ställningar. De granskande grupperna kan via press sätta bolagets genererade vinst i rela-
tion till bolagets bidrag till samhället i övrigt eller bolagets löneavtal. För att undvika politisk 
uppmärksamhet i denna form kan bolag i riskzonen anamma redovisningsmetoder som tende-
rar att uppvisa en lägre årsvinst, vilket kan leder till en minskad utdelning till bolagets intres-
senter (Watts & Zimmerman, 1986).   

PAT utgår i skuldsättningshypotesen från att alla inblandade parter tenderar att utföra hand-
lingar som ligger i deras egenintresse. Bolagen förutsätts anamma olika strategier för att uppnå 
sina mål samt begränsa informationen utåt (Deegan, 2000). Watts och Zimmerman (1986) 
hävdar att självintresse även avspeglar sig på samhällets makthavare som genom impopulära 
avslöjanden om bolagens stora vinstposter kan öka sin egen popularitet genom folkets 
ogillande och misstänksamhet.  
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2.5.4 Hypotesprövning 

En hypotes är ett antagande. I en hypotesprövning testar man ett antagande med hjälp av in-
formation från ett urval ur en population. Utifrån urvalet i hypotesprövningen ställer man se-
dan en nollhypotes (H0) mot en mothypotes (H1). Prövningen leder till att nollhypotesen an-
tingen förkastas eller accepteras (Körner & Wahlgren, 2005). 

Efter inflytande av PAT har författarna av denna studie inriktat sina hypoteser i enighet med 
PAT:s tre grundhypoteser inom bonus, skuldsättning och politiska kostnader. Våra nollhypo-
teser är därmed följande: 

Hypotes 1:  Bolag med bonusprogram kopplade till vinsten allokerar mer av sitt förvärva-
de övervärde till goodwill än bolag vars bonusprogram ej är kopplad till vinst 

Hypotes 2:  Bolag med hög skuldsättningsgrad allokerar mer av sitt förvärvade övervärde 
till goodwill än bolag med låg skuldsättningsgrad 

Hypotes 3:  Bolag med högt årligt resultat allokerar mer av sitt förvärvade övervärde till 
immateriella tillgångar än bolag med lågt årligt resultat 

Den grekiska bokstaven alfa; α, beskriver risken att förkasta nollhypotesen när denna är sann. 
Alfa är med andra ord prövningens signifikansnivå som vanligtvis bestäms till en nivå på 0,05. 
Om signifikansnivån från Mann-Whitney U-test (p-värdet), som i denna undersökning tilläm-
pas, är högre än 0,05 förkastas nollhypotesen vilket innebär att det inte finns någon signifikant 
skillnad mellan urvalsgrupperna i den granskade populationen (Pallant, 2004). 
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3 Metod 

I den här sektionen presenteras undersökningens metodansats, urval av undersökningsobjekt, redskap som an-
vänts för att få svar på frågeställningarna samt databearbetning. Här förs också ett resonemang om undersök-
ningens tillförlitlighet och trovärdighet, med inslag av kritisk granskning. 

3.1 Metodansats 

 

Figur 3-1 Koppling av teori och empiriska data (Edling & Hedström, 2003 s. 12) 

Metod är att beakta som en koppling mellan teori och data (figur 3-1). Den specifika formen 
av data dikterar valet av vetenskaplig metod som skall tillämpas då olika sorters data kräver 
olika metodinriktningar (Edling & Hedström, 2003). I den här studien har en kvantitativ ana-
lys tillämpats i enlighet med figur 3-1, då avsikten är att på ett kreativt sätt utforska relationen 
mellan ett teoretiskt resonemang och empirisk fakta. De teorietiska resonemangen grundar sig 
primärt på den icke-normativa PAT. Utifrån denna teori har tre hypoteser utformats som har 
till syfte att testa den data som återfinns i 75 börsnoterade bolags årsredovisningar. Genom en 
sådan tillämpning uppstår därmed en kunskap om den population eller den urvalsgrupp som 
forskningen i fråga skall begrunda. Teorier kan anta olika former men begrundar förståelsen 
för vad det är som skall studeras samt en förväntan på det resultat som skall uppnås (Edling & 
Hedström, 2003). En sådan förväntan framgår tydligt av författarnas hypotesprövning då des-
sa härstammar ur de generella hypotesantaganden som utgör grundstommarna i PAT. Där vis-
sa bolagsegenskaper antas ge upphov till specifika resultat. 

3.1.1 Metodval 

Den kvantitativa och den kvalitativa ansatsen representerar, inom forskningen, två olika kun-
skapsperspektiv (Olsson & Sörensen, 2001). Den kvalitativa studien betraktas av Olsson och 
Sörensen (2001) ur ett inifrån- ut perspektiv eftersom den främst bekräftar närheten till det 
problem som skall undersökas. Till skillnad från den kvantitativa forskningsmetoden begrun-
das denna forskningsmetod, enligt Edling & Hedström (2003), på informationsenhetens bredd 
och djup medan den kvantitativa metoden fokuserar på antalet individer, grupper eller organi-
sationer som skall undersökas (figur 3-2).  
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Figur 3-2 De två datadimensionerna (Edling & Hedström, 2003 s. 11) 

Utifrån den informationssort författarna valt att granska, där materialet är att betrakta som 
hårddata, är den kvantitativa forskningsmetoden praktisk att tillämpa. Då undersökningens 
syftar till att finna ett (statistiskt) samband mellan allokeringsbeslut av goodwill och immateri-
ella tillgångar med de nyckeltal som utgör grundhypoteserna i Watts och Zimmermans (1986) 
PAT, är den kvalitativa forskningsmetod inte användbar. Det beror på att författarna av studi-
en först och främst fokuserar på att finna en statistisk koppling mellan variablerna i hypotes-
prövningarna. Istället har författarna utformat studien efter de riktlinjer som föreligger den 
kvantitativa forskningsmetoden då ett kvantitativt urval av mätbara grupper är av betydelse för 
studiens trovärdighet (Olsson & Sörensen, 2001).  

Till skillnad från en kvalitativ undersökning där en mer djupgående analys hade genomförts på 
ett fåtal utvalda granskningsobjekt, t.ex. genom att låta bolagsledningar genom djupintervjuer 
få ge sin syn på sambandet mellan allokering av övervärdet och subjektiva redovisningsåtgär-
der, tenderar den kvantitativa tillämpningen att omvandla författarnas information till siffror. 
Därigenom blir den mer objektivt och mer generaliserbar. Den kvantitativa forskningsansatsen 
gjorde det möjligt att utifrån studiens syfte, påvisa att statistiska skillnader inte direkt existera-
de mellan urvalsgrupperna i de utformade hypoteserna. Resultatet var möjligt att fastställa då 
författarna av denna studie i början av undersökningen hade ett mätbart uttryck, genom hypo-
teserna, för de teoretiska problem författarna ville undersöka. Resonemanget utesluter dock 
inte att en mer kvalitativ undersökning av det empiriska resultatet som härleds ut den kvantita-
tiva tillämpningsmetoden, hade kunnat ge en djupare förståelse för detta ämne och genom en 
metodkombination kunnat bidra med en högre tillförlitlighet (Holme & Solvang, 1991).        
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3.2 Val av forskningsansats 

 

Figur 3-3 Växelverkan mellan induktion och deduktion (Carlsson, 1990 s. 19) 

En skillnad mellan den kvalitativa och den kvantitativa undersökningsmetoden är att den 
kvantitativa metoden vanligtvis bygger på ett mer deduktivt handlingssätt, medan den kvalita-
tiva undersökningen bygger på induktion (Olsson & Sörensen, 2001). För att förstå sig på den 
vetenskapliga metoden är det väsentligt att ha kännedom om den slutledningen som föranle-
der en induktiv eller ett deduktivtangreppssätt. Vetenskapligmetoden kan baseras på antingen 
induktion eller deduktion, där enskilda observationer i form av en hypotes tar form och testas 
(figur 3-3). Hypotesen skall därmed prövas med nya observationer, mätningar eller experiment 
för att antingen bekräftas (verifiera) eller falsifieras (Carlsson, 1990).  

Det deduktiva angreppssättet är den slutledning där konsekvenser, genom specifika fenomen, 
anges utifrån allmänna principer. Till skillnad från en induktiv framställning fokuserar det de-
duktiva angreppssättet på att först presentera den relevanta hypotesen och sedan betrakta dess 
konsekvenser vilket resulterar i utsagor som skall jämförs med observationerna (Elgmork, 
1985). Då författarna av denna studien utgår från befintliga teorier, såsom PAT och traditio-
nella ekonomiska teorier, istället för att skapa nya efter insamlingen av data, är den här studien 
att betrakta som deduktiv. Ett deduktivt angreppssätt föreföll sig därmed naturligt med tanke 
på att undersökning är av bevisande natur och inte av en upptäckande form, vilket är utmär-
kande för det induktiva angreppssättet (Holme & Solvang, 1991). I ett induktivt angreppssätt 
utgår forskaren vanligtvis från reella upptäckter som sedan förenas i olika allmänna grundsat-
ser (Olsson & Sörensen, 2001). Det argument är inte förenligt med den här studiens under-
sökningsstruktur, som grundar sig på redan befintliga resonemang. 

Undersökningen kan antas ha en hypotetiskt- deduktiv teoribildning då författarna ur olika på-
stådda händelser, som grundas ur PAT, deducerar nya hypoteser. De här hypoteserna prövas 
genom författarnas empiriska undersökningar, vilket i detta fall tenderade att försvaga tilliten 
till PAT som är studiens huvudteori. Genom en deduktivtangreppsstruktur blev det möjligt att 
genom hypotesprövningarna, komma fram till precisa och mätbara resultat (Holme & Solvang, 
1991). 

3.3 Datainsamling 

Det finns ett antal tillvägagångssätt för att samla in data och det är viktigt att välja den metod 
som är mest lämplig för det specifika syftet. Det pratas framförallt om två sorters datainsam-
lingar och det är; primär- och sekundärdata. Sekundärdata innebär att den aktuella informatio-
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nen är insamlad för ett annat ändamål och syfte än det egna, medan primärdata främst är in-
samlad för den egna studiens syfte (Holme & Solvang, 1991).  

I den här studien har enbart sekundärdata används. Information har hämtats från olika aka-
demiska artiklar och tidskrifter som finns tillgängliga på högskolebiblioteket i Jönköping. Ar-
tiklarna behandlar först och främst information gällande allokering och IFRS 3 men även rele-
vanta redovisningsteorier. Tidskriften Balans har används flitigt då tidskriften behandlar och 
fritt debatterar redovisningsområdet. Författarna har även genomfört sökning på Internet för 
att finna relevanta artiklar till studien. Även instudering av tidigare undersökningar av ämnet, 
genom andra magisteruppsatser, har tillämpats för att hjälpa författarna genomföra en mer 
korrekt uppbyggnad av studien.  

Den litteratur som primärt har använts, behandlar främst IFRS 3 samt ekonomiska teorier så-
som principal- agentteorin och PAT. Även litteratur innehavande metodikteorier har studerats 
och tillämpats och för att få en djupare förståelse gällande de statistiska sambanden av under-
sökningen, har statistikböcker kommit till nytta likväl årsredovisningarna för den relevanta bo-
lagspopulationen.  

3.4 Genomförandet 

3.4.1 Granskningskriterier 

Som tidigare nämnt är syftet med studien att undersöka hur bolag på Stockholmsbörsen allo-
kerar sitt förvärvade övervärde mellan immateriella tillgångsposter respektive goodwillposten 
räkenskapsåret 2006, samt förklara varför de valt att allokera sitt övervärde på detta vis. För-
fattarna valde att granska årsredovisningar av utvalda bolag listade på Stockholmsbörsen, var 
det essentiellt att sätta ut riktlinjer för hur denna granskning skulle genomföras. Därför gjordes 
en rad distinkta beslut om vad som skulle granskas i varje individuell årsredovisning. 

För att ett bolagsförvärv skulle infalla under de bolag som genomfört företagsförvärv valde 
författarna att sätta en gräns där bolaget var tvunget förvärva minst eller lika med 50 % av det 
förvärvade bolagets aktier. Distinktionen valdes då författarna ansåg att en gräns på 50 % re-
presenterar en ägandeskapsförflyttning från det förvärvade bolaget till det förvärvande företa-
get (Lönnqvist, 2005).    

Författarna valde också att enbart undersöka hur fördelningen av övervärdet mellan immateri-
ella tillgångar och goodwill var motiverat och beräknat i bolagens noter. Anledningen till att 
författarna inte valde att utläsa denna information ur bolagens balansräkning, grundar sig på 
att balansräkningen även inkluderar ingående värdet från år 2005. Den informationen var inte 
av relevans för den här studien då undersökningen endast studerar företagsförvärv och alloke-
ring gjorda under räkenskapsåret 2006. I noterna fanns det specifik och uppdelad information 
om hur allokeringen av det förvärvade övervärdet skett under 2006. 

3.4.2 SPSS tillämpning 

Författarna valde att testa de statistiska sambanden mellan urvalsgrupperna i de tre hypoteser-
na, efter det icke- parametriska Mann-Whitney U-testet. Testet var främst av intresse då det är 
anpassat att klara generellt låga urvalsgrupper (Pallant, 2004). Då undersökningens bolagspo-
pulation alltid var uppdelad till två urvalsgrupper, vilket därmed innebar en lägre kvantitet av 
relevanta bolag, förföll sig Mann-Whitney U-testet naturligt att tillämpa. Goodwillvärdet eller 
värdet för de immateriella tillgångarna svarade för den oberoende variabeln. I och med det 
låga antal av bolag som skulle undersökas kunde ett tidigare planerat t-test inte genomföras då 
testet är parametrisk i sin form och har därigenom ett större fokus på populations distributio-
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nen. T-testets icke-parametriska motsvarighet är dock Mann-Whitney U-testet som tenderar 
att ge ett mer robust utfall då den inte är lika känslig för antalet undersökningsobjekt (Pallant, 
2004). Urvalet förhöll sig lågt bl.a. beroende på författarnas val att utföra separata statistiska 
test inom varje bolagsstorlekskategori istället för att slå samman dessa. Denna separering val-
des eftersom bolagsstorleksordningen i form av storleksparameter kunde ange skillnader mel-
lan bolagen. Uppdelningen var även viktigt p.g.a. att just skuldsättningsgraden är känslig för 
kombination av bolag av olika storlekar (Östman, 1981).  

Till skillnad från ett t-test, som delar upp mätvärdena i medelvärden så delar Mann-Whitney 
U-testet upp mätningarna i medianen. Värdena omvandlas sedan till rankingstal av de två obe-
roende mätningsgrupperna. Utfallet påvisar om det föreligger ett statistiskt samband mellan 
rankingvärdena av de två oberoende grupperna, vilka härstammar ur samma population. För-
utom beräkningen av Mann-Whitney U-testet i de statistiska modellerna, som återfinns under 
empirin stycket, framkommer även ett Wilcoxon W-test. De två tester är beroende av var-
andra och uppkommer båda i den statistiska modellen som komplement till varandra (Löf-
gren, 2005). Enligt Löfgren (2005) är dessa värden ointressanta i själva bedömningen av utfal-
let. Det z-värde som framgår i tabellerna är däremot avgörande då den består av utfallet av de 
två stickprovsgrupperna. Dessa är i övrigt normalfördelade. Z-värdets storlek påverkar det 
tvåsidiga signifikantvärdet (p-värdet) som är den relevanta variabeln vid avgörandet om hypo-
teserna skall accepteras eller förkastas (Löfgren, 2005).   

En brist med att tillämpa ett icke-parametriskt test är att testet inte är lika sensitiva i sin natur 
som t-test och kan då ger mer robusta värden. Den tenderar också att ge ett lägre värde trots 
att det kan finnas avstickare i form av bolag med kraftigt utmärkande värden (Pallant, 2004). 

3.4.3 Hypotesutformning och kritik 

Utifrån författarnas hypoteser som anges under sista stycket i referensramen, vill författarna i 
denna del ge en inblick i de resonemang som berör utformningen av dem. 

Inför första hypotesprövning beslutade författarna att endast bolag i vars årsredovisningar det 
tydligt framgick att deras incitamentsprogram var bonusprogram kopplade till vinst, skulle bil-
da en urvalsgrupp. De bolag som hänförde sina incitamentsprogram till ”ersättning” och inte 
den specifika ordformen ”bonus” valde författarna att kategorisera i urvalsgruppen: ”Bolag 
vars bonusprogram inte var kopplad till vinst”. Detta för att eliminera osäkerheten kring bola-
gens bonusprogram samt få ett striktare urval. Vidare valde författarna att även låta bolag där 
det inte framgått om de har bonusprogram eller ej, infalla under den sistnämnda gruppen. Åt-
gärden vidtogs för att stärka det statistiska testets signifikans, eftersom urvalsgrupperna genom 
de olika begränsningarna var relativt lågt. 

En svårighet som kantar författarnas hypotestillämpning är att de tre hypoteserna i sin form är 
olika varandra. Hypotes 2 och hypotes 3, till skillnad från hypotes 1, testar inte enbart sam-
bandet mellan de oberoende variablerna (Skuldsättningsgrad eller årligt resultat) med den be-
roende variabeln- goodwill eller immateriella tillgångar. De två hypoteserna innehåller dessut-
om olika ”grader” av de oberoende nyckeltalen såsom ”hög” och ”låg” skuldsättningsgrad till-
lika ”högt” och ”lågt” årligt resultat. Problematiken har varit att kategorisera dessa grader och 
tillge dem specifika avgränsningar. Avgränsningarna har lett till någorlunda snäva uppdelningar 
av det statistiska resultatet där endast två indelningsgrupper i varje hypotes undersökts. 

Författarna valde att för skuldsättningen (Skulder/Eget kapital) dra en gräns för högt respekti-
ve lågt värde vid 1,00. De bolag vars värde inföll i intervallet 0< X < 1 betraktades ha låg 
skuldsättningsgrad då bolagets skulder understeg det egna kapitalet. De bolag vars skuldsätt-
ningsgrad däremot inföll i intervallet 1≤ X betraktades ha hög skuldsättningsgrad eftersom det 
egna kapitalet i dessa fall översteg skulderna. Enligt Östman (1981) finns det olika sätt att be-
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döma hög respektive låg skuldsättningsgrad. Generella egenskaper såsom storlek och bransch 
har stor betydelse för denna bedömning. Med tanke på att författarna genom urvalsmetoden 
hade bolag av både Small, Mid och Large Cap varav dessa var av varierande branscher, kunde 
författarna inte teoretiskt finna stöd för sitt avgränsningsmått. Dock föreföll en gränsdragning 
vid 1,00 som den mest logiska lösningen då endast två grupper av denna variabel var av intres-
se. Författarna valde att inte infoga några så kallade ”mellan led” för att fånga upp de bolag 
vars skuldsättningsgrad tillhörde mittenvärden. Författarna kunde inte finna teoretiskt stöd för 
denna ytterligare gruppering samt att en sådan gruppering i sig även hade bidragit med en yt-
terligare snäv uppdelning.    

Enligt PAT med fokusering på hypotesen för politiska kostnader, används främst omsättning-
en som den oberoende variabeln för att redogöra för om det föreligger en subjektiv manipula-
tion av redovisningen (Watts & Zimmerman, 1986). Författarna valde att använda sig av bola-
gens årliga resultat då det ansågs att lönsamheten kan ge en missvisande uppfattning av bola-
get, då ett bolag med låg vinst kan ha hög omsättning. Likväl vid bedömning av skuldsätt-
ningsgraden, ansåg författarna det nödvändigt att kategorisera bolagens årliga resultat i en 
”hög” respektive ”låg” indelningsgrupp. Då bolagen är av olika storlekar och branscher där 
synen på ett högt respektive lågt årsresultat varierar, valde författarna att beräkna medelvärdet 
av bolagen inom varje bolagsstorlekskategori. De bolag inom en storlekskategori vars årsresul-
tat översteg det beräknade medelvärdet betraktades ha ”högt” resultat och det motsatta för 
bolag vars årliga resultat understeg medelvärdet. Den här smala kategoriseringen medförde 
även den en brist i undersökningen, eftersom bolag vars resultat hade en mittenposition an-
tingen adderades till en grupp vars bolag antingen hade det absolut högsta eller det absolut 
lägsta årsresultatet. Författarna betraktar tillämpningen av medelvärdet som den mest rätt-
visande gräns, då bolagen är av olika branscher och karaktärer vilket måste tas med i beräk-
ningen (Östman, 1981).  

En begränsning med studiens hypoteser är att dessa är indirekt kopplade till undersökningens 
syfte, eftersom det statistiska testet för hypoteserna jämför just sambanden mellan hög och låg 
skuldsättningsgrad samt högt och lågt årligt resultat. Detta istället för att använda t.ex. hög 
skuldsättningsgrad som den beroende variabeln och utifrån denna dela upp de oberoende 
grupperna i ”allokering till goodwill” respektive ”allokering till immateriella tillgångar”. Förfat-
tarna ansåg sig tvungna att tillämpa hypotesen: ”Bolag med hög skuldsättningsgrad allokerar 
mer av sitt förvärvade övervärde till goodwill än bolag med låg skuldsättningsgrad” istället för 
den mer direkta hypotesen; ”Bolag med hög skuldsättningsgrad allokerar mer av sitt förvärva-
de övervärde till goodwill än till immateriella tillgångar”. 

Förändringen av hypotesutformning var författarna mer eller mindre tvungna att genomföra 
då den sistnämnda hypotesen hade gett ett alldeles för lågt urval. Genom att testa hypotesen 
statistiskt hade därmed p-värdet värdet blivit obrukbart med avsaknad av både tillförlitlighet 
och generaliserbarhet.  

3.5 Urvalsmetod  

3.5.1 Urvalsgrupp 

Ett forskningsresultat skall vara så generella som möjligt. Det är därför relevant att i ett tidigt 
stadium definiera den population till vilket resultatet skall generaliseras gentemot (Olsson & 
Sörensen, 2001). Det innebär att en grupp av bolag eller människor skall studeras närmare och 
utifrån dessa studier, generalisera resultatet mot populationen (Patel & Davidsson, 2003). 

Syftet med denna studie är att undersöka bolag listade på Stockholmsbörsen för att få en in-
blick i hur dessa bolag allokerar sitt förvärvade övervärde. Ett av de vanligaste tillvägagångs-
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sätten för att få fram ett stickprov är att tillämpa ett s.k. obundet slumpmässigt urval (OSU), 
vilket innebär att ett slumptalsprogram används för att avgöra vilka bolag som skall inräknas i 
stickprovet (Patel & Davidsson, 2003). För att urvalet skall kunna vara representativt för po-
pulationen är det viktigt att urvalet sker just slumpmässigt (Olsson & Sörensen, 2001). Ett 
problem i samband med stickprovstagning är att bestämma vilken storleken och vilken sort 
som skall tillämpas (Ackoff, 1972). Tillförlitligheten ökar ju större urvalet är, därför är det vik-
tigt att utifrån urvalsstorleken bestämma hur stora felmarginaler som kan accepteras (Olsson 
& Sörensen, 2001).  

I denna studie har författarna valt att tillämpa ett subjektivt urval ur den totala bolagspopula-
tionen vilket innebär ett icke- slumpmässigt urval. En nackdel med metoden är att generaliser-
barheten begränsas något och att urvalet avviker från populationen vad gäller det författarna 
registrerar och observerar. Ett slumpmässigt urval är oftast att föredra men i vissa fall inte 
praktiskt möjligt att utföra (Olsson & Sörensen, 2001).  

Eftersom bolagen på Stockholmsbörsen var indelat i Small Cap, Mid Cap och Large Cap listor 
fattade författarna av studien, beslutet att göra ett urval av 25 bolag inom respektive storleks-
kategori som sammanlagt bildade en summa på 75 bolag. På grund av tidsbegränsning fanns 
det inte möjlighet att göra en större undersökning. Då författarna valt att jämföra bolagsgrup-
perna med varandra ansågs ett jämt fördelat antal bolag ur varje kategori som mest önskvärt.   

Stockholmsbörsen delas enligt följande omsättning (Halvardsson, 2006). 

• Small Cap (SEK 9,33 miljarder) 
• Mid Cap (SEK 1,40-9,33 miljarder) 
• Large Cap (SEK 1,40 miljarder) 

 

3.5.2 Bortfall 

Med ”extremt bortfall” avses när någon i den aktuella populationen inte kan delta i undersök-
ningen av någon anledning (Olsson & Sörensen 2001). Det är viktigt att göra bortfallet så litet 
som möjligt eftersom bortfall minskar generaliserbarheten (Holme & Solvang, 2007).  

Eftersom granskningen av årsredovisningarna skedde relativt tidigt under våren 2007 var det 
inte alla bolag på Stockholmsbörsen som hade sina årsredovisningar tillgängliga för allmänhe-
ten vilket resulterade i att dessa var tvungna att exkluderas från urvalspopulationen. 

3.5.3 Reliabilitet och validitet  

Validitet och reliabilitet är nära sammanlänkade. Validitet beskrivs av Bell (1993) som ett be-
tydligt mer komplicerat begrepp jämfört med reliabilitet. Graden av validitet bedöms utifrån 
förmågan de valde mätinstrument mäter det som det avser att mäta (Eriksson & Wiederheim-
Paul, 2006). Den här undersökningen har en hög validitet, då frågorna mäter och beskriver det 
som avses att beskrivas, eftersom författarna har utgått från syftet när hypotesfrågorna utfor-
mades. 

Reliabilitet är ett nödvändigt måste för validiteten, då ett mätinstrument är fullständigt värde-
löst då det inte används korrekt (Lundahl & Skärvad, 1999) Reliabiliteten syftar på trovärdig-
hetsgraden i en undersökning, vilket syftar på tillförlitligheten av den data som undersökning-
en avser. Reliabiliteten anses hög om en annan person med tillämpning av samma mätinstru-
ment och samma antaganden, skulle göra en undersökning vid ett annat tillfälle och få ett lik-
värdigt resultat. Det kan dock vara så att den undersökta gruppen har ändrats mellan två mät-
ningar och vilket resulterar i minskad reliabilitet (Olsson & Sörensen, 2001). 
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Reliabiliteten i denna undersökning anses vara relativt hög då författarna har granskat årsredo-
visningarna kritiskt och kommit fram till att en student som använder sig av samma årsredo-
visningar för räkenskapsår 2006 samt tillämpa samma uppdelning och samma statistiska test, 
skulle få motsvarande svar och komma fram till ett likvärdigt resultat.  

Den mänskliga faktorn kan utgöra ett problem när det kommer till behandling av omfattande 
data. Ett vanligt förekommande är inmatningsfel som kan påverka redovisningsposterna mar-
kant (Djurfeldt, Larsson & Stjärnhagen, 2003). För att reducera ev. inmatningsfel i denna stu-
die har författarna använt sig av program såsom SPSS och Excel. För att undvika att hypotes-
testerna skall bli fel och resultera i missvisande resultat har författarna noggrant kontrollräknat 
och dubbelkollat siffrorna vilket i sin tur stärker reliabiliteten. 

Reliabiliteten är endast gällande vid exakt samma tillämpning av data, uppdelningar och grup-
peringar. Vid en användning av samma bolag fast med andra snittvärden eller tillämpning av 
ett parametriskt statistiskt test, blir resultatet inte det samma. Studiens reliabilitet och validite-
ten är därmed tajt sammanslutna till de specifika utformningen av just den här undersökning-
en. 

3.5.4 Källkritik 

Källkritik handlar primärt om att kontrollera fakta. För att kunna bedöma trovärdigheten av 
det materiel som tillämpats under specifika studier eller inom särskilda yrkeskategorier. Källan 
kan dock vara såväl muntlig som skriftlig. Tolkning av källorna skall göras utifrån ett rationellt 
och logiskt tänkande men även med inslag av fantasi (Thurén, 2005). 

De relevanta redovisningsteorierna samt den information om IFRS som tillämpats i denna 
undersökning är hämtad ur litteratur som erhållits från högskolebiblioteket i Jönköping. Urva-
let av litteratur som belyser just principal- agentteorin samt IFRS 3 implementering i det 
svenska redovisningssystemet, var mycket begränsad upplevde författarna en limitation av till-
lämpligt teoretiskt grundmaterial.  

I undersökningen har t.ex. beskrivning och redogörelse av IFRS 3 främst hämtats från revi-
sionsbyråerna Deloittes och KPMG:s hemsidor där dokument, specificerat just på IFRS 3, har 
laddats ned. I och med användningen av dessa dokument finns det en risk med att författarnas 
teoretiska referens inom IFRS 3 området inte till fullo backas upp av tillräckligt litterärt mate-
rial för att kunna anses som objektivt och ofärgat. En stor del av den teoretiska referensramen 
backas också upp av artiklar ur diverse affärstidningar som bl.a. Balans. Genom tillämpning av 
dessa artiklar, som till största del baseras på skribentens erfarenhet än utvecklad forskning, på-
verkas artiklarnas pålitlighet. För att öka tillförlitligheten i teoristycket har dessa artiklar dock 
nämnts i ett större perspektiv där forskningslitteratur tillämpats som primär referens. Det 
stycke i referensramen som fokuserar på ekonomiska effekter är helt baserad på affärstid-
ningsartiklar där skribenterna gett sina synpunkter och resonemang omkring de ekonomiska 
effekterna av nedskrivningar respektive avskrivningar av tillgångar. Enligt författarnas upp-
fattning saknas litteratur som belyser bolagens valmöjligheter när det gäller av- resp. nedskriv-
ning av tillgångars värde. Bakgrunden härtill är att det inte funnits någon litteratur att tillgå 
som specifikt belyste bolags eventuella preferenser angående tillgångar som kantas av ned-
skrivning respektive avskrivningskrav. I undersökningen har författarna valt att  tillämpa reso-
nemang utifrån olika uppfattningar. Enligt Thurén (2005) skall användarna av källorna vara 
observanta på om källan påvisar tendenser att uppge falsk bild av verkligheten p.g.a. någons 
personliga, ekonomiska eller politiska intressen i sammanhanget. Under den tid som informa-
tionen har insamlats har författarna haft detta i åtanke.     

Undersökningen är uppbyggd omkring 75 årsredovisningar för räkenskapsåret 2006. En brist 
med årsredovisningar kan vara att bolagen utifrån egna intressen kan vara intresserade av att 
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förstärka alternativt utelämna viss information eller helt enkelt inte fokusera på vissa områden 
fullt ut. Syftet kan vara att ge en mer positiv bild av bolagets ekonomiska position för att at-
trahera nyckelintressenter. 

Den grundteori som författarna av denna studie bygger hela hypotesprövning omkring är den 
s.k. PAT som utformats av Watts och Zimmerman (1986). Teorin är inte kommen ur svenska 
förhållanden vilket författarna bedömer kan vara en ytterligare kritik mot studien. 

En del av den litteratur författarna använt sig av i den teoretiska referensramen är av äldre år-
gång. Medan litteraturen för IFRS 3 är från 2000-talets upplagor t.ex. vissa redovisningsteorier 
såsom PAT samt ekonomiska nyckeltal av äldre variant. Detta kan betraktas som en brist. Att 
arbeta med referenslitteratur som varierar mycket i ålder är inte ovanligt men kan i vissa fall 
betraktas som en brist. För att kompensera denna ev. brist har författarna valt att ”backa upp” 
litteraturen med artiklar av senare årgång. PAT av Watts och Zimmerman som bl.a. är utgiven 
i en upplaga 1986 kompletteras med Deegans tolkning av teorin år 2000. Vidare anser förfat-
tarna att litteraturen inom forskningsmetodik som tillämpats i metodavsnittet i denna under-
sökning fortfarande är relevanta då uppdateringar inte gått att finna.
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4 Empiriskt resultat och analys 

I det här avsnittet presenteras den data som samlats in genom granskning av årsredovisningar för år 2006 av 
bolag listade på Stockholmsbörsens Small Cap, Mid Cap och Large Cap lista. Det empiriska resultat analy-
seras sedan med hjälp av utvalda teorier ur undersökningens referensram. Här ges även författarna frihet att 
själva analysera och analysera det resultat som härstammat ur hypotesprövningarna. Även analyskritik inklu-
deras i den löpande texten.  

4.1 De utvalda bolagens allokering av det förvärvade övervärdet  

4.1.1 Small Cap bolag  

 

 

Figur 4-1 Bolagsförvärv Small Cap 

Av sammanlagt 25 bolag inom bolagsstorlekskategorin; Small Cap, på Stockholmsbörsen hade 
13 bolag genomfört minst ett företagsförvärv år 2006 (figur 4-1). De 13 bolagen är därmed av 
intresse för undersökningen och vidare statistik tillämpas endast på dessa bolag.   

Nr Bolag Det totala övervär-
det (TSEK) 

Goodwill (%) Immateriella tillgångar (%) 

1 Acando B 55016 91,11 8,88 
2 Biotage 32432 0 100 
3 Biolin B 3,341 0 100 
4 Geveko B 5191 0 100 
5 Know IT 38,387 98,04 1,95 
6 Note 2388 100 0 
7 NetInsight 44688 0 100 
8 Rörvik Timber 14800 100 0 
9 Readsoft 70177 56,6 43,4 
10 Sardus 12805 0 100 
11 Softronic 7093 58,13 41,87 
12 Sigma 8141 51 48,99 
13 Teligent 174300 70,74 29,26 

Summa 427072,728     

Medelvärde   39,10% 51,87% 

Tabell 4-1 Fördening av det förvärvade övervärdet i Small Cap 

Av de 13 bolagen som genomfört företagsförvärv år 2006 hade 7 av bolagen s.k ”rena” alloke-
ringar där övervärdet fördelats uteslutande på goodwill eller immateriella tillgångsposter (tabell 
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4-1). I det här avseendet var rena allokeringar till immateriella tillgångar större (5st) än rena 
goodwillallokeringar (2st). I de sammanhang där bolagen hade fördelning av övervärdet på 
båda posterna, allokerades generellt mer bolag sitt övervärdet till goodwillposten än till de 
immateriella tillgångarna.  

Small Cap
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Figur 4-2 Fördelning av IM tillgångar respektive Goodwill i Small Cap 

Ovan (figur 4-2) ges en generell överblicksbild av hur mycket av respektive bolags övervärde 
som allokerats till goodwill respektive immateriella tillgångsposter. Statistiken grundas ur tabell 
4-1. Bolaget Teligent är en tydlig utstickare i sammanhanget då bolaget hade det största över-
värdet för år 2006 inom Small Cap kategorin. 

4.1.2 Mid Cap bolag 

 

 

Figur 4-3 Bolagsförvärv Mid Cap 

Av ett urval på 25 bolag ur storlekskategorin; Mid Cap hade totalt 16 bolag under år 2006 
genomfört ett eller flera företagsförvärv. Endast dessa bolag skall testas statistiskt för att 
undersöka om det föreligger ett samband mellan dem och specifika redovisningsvariabler.   
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Nr Bolag Det totala övervärdet 
(TSEK) 

Goodwill (%) Immateriella tillgångar 
(%) 

1 Avanza 13122 68,59 31,41 
2 Axis Communications 23766 0 100 
3 Beijer Alma 2890000 100 0 
4 Bure Equity  147100 100 0 
5 Cardo  204000 67,65 32,35 
6 Haldex 7100 100 0 
7 Gunnebo 59000 0 100 
8 Indutrade 176000 34,09 65,91 
9 Lindab 15000 0 100 
10 Mekonomen  8155 77,52 22,48 
11 Nefab 39122 22,82 77,18 
12 Nibe  8300 38,55 61,45 
13 Nolato 151000 78,81 21,19 
14 Observer 66393 19.07 80,93 
15 Orc Software 270332 65,60 34,4 
16 Orexo 10488 85,79 14,21 

Summa 4088878     

Medelvärde   53,66% 46,34% 

Tabell 4-2 Fördelning av det förvärvade övervärdet i Mid Cap 

Av de 16 Mid Cap bolagen hade 3 bolag allokerat hela sitt övervärde till goodwillposten (tabell 
4-2). 3st rena allokeringar av övervärdet till de immateriella tillgångarna återfinns också i tabel-
len, vilket påvisar en jämt fördelning av de s.k. ”rena” allokeringarna. Generellt sett har bola-
gen i den här storlekskategorin fördelat mer av sitt övervärde till goodwill än till de immateriel-
la tillgångarna, vilket återspeglas i de medelvärden som beräknats i tabellen ovan. 
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Figur 4-4 Fördelning av IM tillgångar respektive Goodwill i Mid Cap 

I figur 4-4 går det att utskilja hur mycket av respektive bolags övervärden som allokerats på 
goodwill respektive immateriella tillgångsposter. Bolaget Beijer Alma är en utstickare i sam-
manhanget där hela övervärdet allokerats till goodwill, vilket i sin tur kan komma att påverka 
det statistiska utfallet. 
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4.1.3 Large Cap bolag 

 

 

Figur 4-5 Bolagsförvärv Large Cap 

Bland de 25 undersökta Large Cap bolag listade på Stockholmsbörsen hade 17 bolag 
genomfört ett eller flera företagsförvärv räkenskapsåret 2006 (figur 4-5). De här bolagen utgör 
därmed det urval av bolag som skall bedömmas och testas statistiskt mot de hypoteser som 
undersökningen baseras på.  

Nr Bolag Det totala övervärdet 
(TSEK) 

Goodwill 
(%) 

Immateriella tillgångar 
(%) 

1 Alfa Laval 4117000 100 0 
2 Atlas Copco 1005000 67,76 32,24 
3 Electrolux 42000 0 100 
4 Ericsson 16648000 0 100 
5 Husqvarna 360000 88,89 16,11 
6 Kinnevik Investment 604000 100 0 
7 Modern Times Group 813200 54,80 45,20 
8 Nobia 921000 93,27 6,73 
9 Peab 313000 55,27 44,73 
10 Saab 4313000 29,45 70,55 
11 Sandvik 785000 72,23 27,77 
12 Securitas 365000 55,53 34,45 
13 Skanska 839000 65,55 37,02 
14 SKF 1341000 56,30 43,70 
15 Tele 2  816000 62,99 37,01 
16 TeliaSonera 1244000 3,05 96,95 
17 Volvo 3066000 0 100 

Summa 37592200     

Medelvärde   53,24% 46,62% 

Tabell 4-3 Fördelning av det förvärvade övervärdet i Large Cap 

Av de 17 Large Cap bolag som hade förvärvat bolag under 2006, hade endast 5 av bolagen 
genomfört fulländade allokeringar till antingen de immateriella tillgångar eller till goodwill. Av 
dessa 5 allokerade 3 av bolagen hela sitt övervärde till de immateriella tillgångar medan reste-
rande 2 bolagen allokerade hela övervärdet till goodwill. De bolag med varierad allokering 
hade generellt fördelat mer av sitt övervärde till goodwillposten än till de immateriella till-
gångsposterna. Skillnaden är dock blygsam vid jämförelse av de båda redovisningsposternas 
beräknade medelvärde som går att urskilja i tabell 4-3.  
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Large Cap
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Figur 4-6 Fördelning av IM tillgångar respektive goodwill i Large Cap 

I ovanstående diagram (figur 4-6) går det visuellt att utskilja en något större allokering till 
goodwill än till de immateriella tillgångsposterna. I diagrammet finns det 3 utstickande bolag 
varav två av dessa hade rena allokeringar till goodwillposten. 

4.2 Varför bolagen allokerat övervärdet på detta vis  

4.2.1 Bonus 

Hypotes 1: Bolag med bonusprogram kopplade till vinsten allokerar mer av sitt förvärvade 
övervärde till goodwill än bolag vars bonusprogram ej är kopplad till vinst 

Av de bolag som gjort företagsförvärv under år 2006 var det 6 Small Cap, 7 Mid Cap och 5 
Large Cap bolag som hade sitt bonusprogram kopplad till årets vinst. Majoriteten av de reste-
rande bolagen (bilaga 1) hade en mer statisk form av bonusprogram, där kompensation helt el-
ler delvis var kopplad till lön eller till aktiekapitalet. De bolag som inte presenterade någon 
form av bonusprogram i sina årsredovisningar uppgick till 2 st. (1 på Small Cap listan samt 1 
på Mid Cap listan). Ett resultat som tyder på att majoriteten av bolagen inom studiens urval 
hade någon form av kompensationsprogram är 2006. Kompensationsprogram har enligt Arts-
berg (2005), till syfte att stimulera bolagsledningen att agera för bolaget och aktieägarnas bästa 
samt inte dra fördel av sitt informationsövertag för att främja personliga ändamål.  

Färre Large Cap bolag hade, under år 2006, bonusprogram kopplade till vinst och istället fler 
bonusavtal kopplade till aktiekurs eller lön. Urvalet ur Mid Cap kategorin tenderade däremot i 
allt större utsträckning att ha fler bolag som hade bonusprogram, men utan specifikationer i 
årsredovisningarna till vilka nyckeltal dessa var kopplade till. Författarna anser att en förklaring 
till vissa Mid Cap bolags ovilja att definiera sina kompensationsprogram kan ligga i känslighe-
ten i begreppet ”bonusprogram”. Under undersökning upptäcktes bl.a. att vissa bolag i Mid 
Cap kategorin, refererar sina incitamentsprogram som ”ersättning” istället för ”bonus”.  I en-
lighet med Principal- agent teorin har bonusprogrammen enligt Artsberg (2005) syftet att mo-
tivera bolagets ledning att förtydliga informationen i de finansiella rapporterna för att öka ak-
tieägarnas insikt i bolagets aktiviteter. Ett sådant förtydligande ansåg författarna inte föreligga i 
de bolag vars kompensationsprogram mer eller mindre försökte tonas ned.   
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Small Cap 

Ranks 

 Bonus N Mean Rank Sum of Ranks 

Ja 6 5,75 34,50 

Nej 7 8,07 56,50 

Goodwill 

Total 13     

 

Test Statistics(b) 

 Goodwill 

Mann-Whitney U 13,500 

Wilcoxon W 34,500 

Z -1,104 

Asymp. Sig. (2-tailed) ,270 

Exact Sig. [2*(1-tailed Sig.)] ,295(a) 

a  Not corrected for ties. 
b  Grouping Variable: Bonus 

Tabell 4-4 Mann-Whitney U-test av Small Cap (bonus) 

Förklaring av statistik 

Det ickeparametriska p-värdet blev för Small Cap bolagen 0,270 år 2006, vilket överstiger sig-
nifikansnivån på 0,05 (tabell 4-4). Resultat påvisar att det inte fanns någon statistiskt skillnad 
mellan bolag vars bonusprogram var kopplad till vinst och bolag vars bonusprogram inte var 
kopplad till vinst när det gällde en högre fördelning av det förvärvade övervärdet till goodwill-
posten. Hypotes 1 förkastas därmed.  

Mid Cap 

Ranks 

 Bonus N Mean Rank Sum of Ranks 

Ja 7 8,29 58,00 

Nej 9 8,67 78,00 

Goodwill 

Total 16     
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Test Statistics(b) 

 Goodwill 

Mann-Whitney U 30,000 

Wilcoxon W 58,000 

Z -,160 

Asymp. Sig. (2-tailed) ,873 

Exact Sig. [2*(1-tailed 
Sig.)] 

,918(a) 

a  Not corrected for ties. 
b  Grouping Variable: Bonus 

Tabell 4-5 Mann-Whitney U-test av Mid Cap (bonus) 

Förklaring av statistik 

Det ickeparametriska p-värdet blev 0,873 för Mid Cap bolagen vilket överstiger signifikansni-
vån på 0,05 (tabell 4-5). Även detta resultat påvisar att det inte finns någon signifikant avvikel-
se mellan bolagens allokering till goodwill, oavsett om deras bonusprogram var kopplad till 
vinst eller ej. Hypotes 1 är därmed inte godtagbar.  

Large Cap 

Ranks 

 Bonus N Mean Rank Sum of Ranks 

Ja 5 8,10 40,50 

Nej 12 9,38 112,50 

Goodwill 

Total 17     

 

Test Statistics(b) 

 Goodwill 

Mann-Whitney U 25,500 

Wilcoxon W 40,500 

Z -,476 

Asymp. Sig. (2-tailed) ,634 

Exact Sig. [2*(1-tailed 
Sig.)] 

,646(a) 

a  Not corrected for ties. 
b  Grouping Variable: Bonus 

Tabell 4-6 Mann-Whitney U-test av Large Cap (bonus) 

Förklaring av statistik 

Det ickeparametriska p-värdet blev 0,634 för Large Cap bolagen vilket överstiger signifikans-
nivån på 0,05 (tabell 4-6). Detta resultat påvisar, i likhet med resultaten för Smal- och Mid Cap 
bolagen, att en signifikant skillnad mellan bolag vars bonus var kopplad till vinst och bolag 
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vars bonusprogram inte var kopplad till vinst vid en högre allokering till goodwill. Hypotes 1 
förkastas även i detta fall. 

Analys av resultatet 

Att hypotes 1 förkastas i de tre bolagskategorierna är delvis i linje med Deegans (2000) upp-
fattning om att bonus kan vara kopplat till andra parametrar än enbart vinst. Aktiekapitalet el-
ler andel av försäljningen kan t.ex. vara sammankopplade med bonuspålägg. Watts och Zim-
merman (1986) framhåller i sin undersökning att utöver bonuspålägget av den rörliga delen, 
som främst baseras på nyckeltal, kan ledningen även bli kompenserade genom bonuspålägg på 
lön och statiska avtal som i princip är oberoende av ledningens prestationer. Ett sådant reso-
nemang kan delvis ge förklaring till att många av de granskade bolagens bonusprogram, under 
granskningen av årsredovisningarna, påvisade en koppling till ledningens lön. 

I denna undersökning har bolag med bonusprogram kopplade till vinst testats statistiskt mot 
en högre allokering av övervärdet till goodwill. Deegan (2000) hävdar i sin undersökning att 
bonusprogram bör kopplas till redovisningsmetoder som tenderar att öka periodens resultat. 
Ett sådant incitament har till syfte att minska agentkostnaderna (Watts & Zimmerman, 1986). 
Watts och Zimmerman (1986) anser att ett nytt egenintresse kan ta form vid tillämpning av 
bonussystem eftersom ledningens kan ha handlat opportunistiskt i önskan att maximera bo-
nusutdelningen. I samband med införandet av årligt imparimenttest av goodwill, i linje med 
IASB krav på avskaffandet av planenlig avskrivning på goodwill, hävdar Svensson och Isacs-
son (2004) att svenska börsbolag med stora goodwillandelar beräknas uppvisa stora årliga 
vinstökningar. Anledningen anses vara då nedskrivning sällan sker det första åren efter ge-
nomfört förvärv (Svesson & Isacsson, 2004). På så vis borde bolag med ett större utrymme 
för manipulation allokera mer av sitt övervärde till goodwill då en ökad vinst även ökar bo-
nusutdelningen till bolagets ledning. Resonemanget, som grundas ur Watts och Zimmermans 
(1986) PAT får dock inte statistiskt stöd av det tillämpade Mann-Whitney U-testet.     

Small Cap 

Resultatet av Small Cap bolagens allokering av det förvärvade övervärdet till goodwill eller till 
immateriella tillgångar presenteras utöver det statistiska testet även i tabell 1 (bilaga 1). Tabel-
len påvisar att dessa bolag, vars bonusprogram var kopplad till vinst, i undersökningen var un-
gefär lika till antal med de bolag vars bonusprogram inte var kopplad till vinst. Det framgår 
tydligt ur tabell 1 (bilaga 1) att utav de 8 bolag som allokerat mer av sitt övervärde till goodwill 
hade 6 av bolagen bonusprogram som ej var kopplad till vinst. Bolagen med vinstkopplade 
bonusprogram allokerade därmed mer av sitt övervärde till de immateriella tillgångarna. Vilket 
stärker förkastningen av hypotes 1 ytterligare.  

I samband med införandet av IAS 38 framlade tydliga krav från IASB att goodwill skulle sepa-
reras från immateriella tillgångar samt att de immateriella tillgångarna skulle delas upp i separa-
ta poster (FAR, 2005). Allokeringen till de immateriella tillgångarna kan ha en förklaring i att 
bolagets övervärde var tydligt kategoriserad och att andra poster utöver de immateriella till-
gångsposterna inte existerade. Då hypotes 1 förkastades med bred marginal är detta resone-
mang enligt författarna mest troligt. En annan förklaring till denna allokering kan också vara 
att bolagen kan ha förvärvat ett abstrakt övervärde som gav bolagen utökat subjektivt besluts-
utrymme att välja redovisningsmetoder som bäst skulle gagna ledningen. Deegan (2000) bely-
ser problematiken i att ledningen i samband med utökat spelutrymme kan se möjligheter i att 
godkänna stora engångsnedskrivningar för att ändra om i balansräkningen under specifika pe-
rioder, då årets vinst ändå beräknats sjunka till följd av yttre omständigheter. Om ledningen 
resonerat på detta vis återspeglas en rädsla i framtida nedskrivningar av goodwill som kan 
komma att belasta vinsten hårt och därmed också ledningens bonusutdelning under mer posi-
tiva tillväxtperioder (Deegan, 2000). Det är inte helt främmande att efter detta resonemang 
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spekulera i om dessa bolag med vinstkopplad bonus subjektivt kan ha tillämpat metoder för 
en utökad allokering till de immateriella tillgångarna, som i detta sammanhang  i och för sig 
minskar vinsten, men som minskar vinsten på ett planenligt och kontrollerat sätt. Resone-
manget kan backas upp av Hammarström (2007) som anser att avskrivningarnas bortfall från 
goodwillposten leder till en mer osäker framtidsutsikt vilket tenderar att påverka den bonus 
som är kopplad till en allt osäkrare vinst.  

En annan förklaring till förkastelsen av hypotes 1 kan vara det faktum att även de bolag, där 
det inte framgick vilken sorts bonusprogram de tillämpade, likställdes med bolag vars bonus-
program ej var kopplade till vinst. På så vis hade denna undersökningsgrupp fler inräknade 
bolag vilket kan ha påverkat resultatet. Hade dessa bolag istället kopplats till undersöknings-
gruppen vars bonusprogram var vinstkopplade hade det statistiska resultatet blivit ett annat. 
Det hade därmed resulterat i att bolag med vinstkopplad bonus hade vara lika till antal med 
bolag med icke- vinstkopplad bonus.   

En intressant iakttagelse av de bolag vars bonusprogram inte var kopplad till vinst och som al-
lokerade till goodwillposten i högre utsträckning, var att majoriteten av dessa bolag var verk-
samma inom IT- och teknikbranscherna (tabell 1, bilaga 1). Det är inte helt otänkbart att dessa 
bolag kan ha ett bonusprogram kopplad till t.ex. aktiekapitalet som i hög utsträckning påverkas 
av bolagens årliga vinst. Något som i enlighet med Svensson och Isacssons (2004) teori bidrar 
till en högre allokering till goodwill om det föreligger ett subjektivt beslutsutrymme för led-
ningen (Deegan, 2000). Emellertid är det viktigt att ta in i beräkningen att ett större urval av 
bolag inom samma bransch kanske skulle ha påvisat ett mer pålitligt mönster.  

Mid Cap 

I likhet med Small Cap förkastas hypotes 1 även i undersökningen av Mid Cap bolagen, då fler 
bolag vars bonusprogram inte var kopplad till vinst (6st) allokerat mer av sitt förvärvade över-
värde till goodwill än bolagen med vinstkopplade bonusprogram (3 st.). Den senare gruppen 
tenderade att allokera mer av sitt övervärde till de immateriella tillgångarna (tabell 2, bilaga 1) 
vilket inte är förenligt med Watts och Zimmermans (1986) redogörelse över bonushypotesen i 
PAT. Bolag med vinstkopplad bonus anses utifrån denna teori tillämpa den redovisningsme-
tod som syftar till att ge en så hög årlig vinst som möjligt, då bolagens bonusutdelning är 
kopplad till vinsten. 

Beslutet att allokera mer av det förvärvade övervärdet till de immateriella tillgångarna kan, i 
likhet med förklaringen av Small Cap bolagens hypotesförkastelse, vara att bolagen efter infö-
randet av IFRS 3 fått tydligare poster för immateriella tillgångar (Deloitte, 2005). Argumentet 
överensstämmer med Hammarströms (2007) antagande att goodwillvärdet skapar allt för osä-
ker framtida vinstprognoser där eventuella nedskrivningar i framtiden kan orsaka kraftig 
sjunkning av vinsten, vilket påverkar ledningens bonusutdelning. Om ett subjektivt utrymme 
bland dessa bolag existerade kan förklaringen till bolagens allokering till de immateriella till-
gångar vara att bolagens ville undvika eventuell nedskrivningschock i framtiden.  

Det statistiska utfallet stämmer även i detta fall inte överens med bonushypotesen i PAT, vil-
ket förutsätter att bolag med bonuskopplad vinst bör anamma redovisningsmetoder som ten-
derar att öka årsvinsten. Deegans (2000) antydan i sin forskning att val av redovisningsmeto-
der kan bero på faktorer såsom specifika tidpunkter där ledningen beslutar att skriva ner en 
tillgång under en negativ ekonomisk period kan anses vara ett intressant argument. Ledningen 
skulle därmed ha undgått att skriva ner tillgången under en högkonjunktur (Deegan, 2000). 
Resonemanget förutsätter att bolagsledningen förutspått en relativ stabil framtidsutsikt där 
framtida nedskrivning av goodwill skulle orsaka större skada på sikt än löpande avskrivningar 
av immateriella tillgångar hade gjort under åren. Ett sådant resonemang bidrar till förklaringen 
av urvalsgruppens allokering till de immateriella tillgångarna år 2006  
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Om manipulation föreligger i samband med IFRS 3: s relativt korta giltighetstid på den svens-
ka marknaden (Sweeney, 1994), kan ett annat resonemang vara att bolagen kan ha sparat en 
del av övervärdet i den abstrakta posten ”goodwill” som en möjlighet att ha ”lite av varje”, då 
den lägre goodwillposten kan tendera att höja vinsten till viss grad under perioden då den inte 
skrivs ned.  

I likhet med Small Cap fanns det även i detta fall 2 Mid Cap bolag vars bonussystem var dolda 
i deras årsredovisningar. Bolagen placerades därmed bland de bolag vars bonusprogram inte 
var kopplad till vinst. Ett förtydligande av incitamentsprogrammen kan kanske ha bidragit till 
ett mer utjämnande resultat.  

Large Cap 

Intressant att notera bland bolagen listade på stocklomsbörsens Large Cap lista är att endast 5 
bolag av totalt 17 som förvärvat bolag år 2006, hade bonusprogram kopplade till vinst (tabell 
3, bilaga 1). Resultatet har koppling till Watts och Zimmerman (1986) resonemang om att de 
övriga bolagen kan ha haft incitamentsprogram kopplade till andra variabler och nyckeltal än 
vinst, såväl redovisningsbaserade som marknadsbaserade. Det framgår dock tydligt att de 17 
bolagen inom Large Cap kategorin under år 2006 hade någon form av bonusprogram.  

Av de 5 bolag med vinstkopplad bonus allokerade endast 3 bolag sitt övervärde till goodwill. 8 
bolag vars bonusprogram inte var kopplat till vinst tenderade i större utsträckning att allokera 
sitt övervärde till goodwill än till de immateriella tillgångsposterna vilket föranleder förkast-
ningen av hypotes 1 även bland denna bolagskategori. Resultatet påvisar att Watts och Zim-
mermans (1986) bonushypotes inom PAT inte är tillämplig inom dessa bolag då allokeringen 
över lag skedde i högre utsträckning till de immateriella tillgångsposterna, vilket inte var vinst 
höjande på kort sikt (Watts & Zimmerman, 1986). En logisk förklaring kan likväl i detta sam-
manhang vara att Large Cap bolag, tillika Small Cap och Mid Cap bolagen, hade för år 2006 
specifika immateriella tillgångar efter företagsförvärven. Införandet av IFRS 3 bidrog med tyd-
ligare separering av goodwill från immateriella tillgångsposter vilket kan ha varit en bidragande 
faktor till bolagens allokering till de immateriella tillgångarna (Deloitte, 2005). Liknande reso-
nemang som förts för Small Cap och Mid Cap bolagen kan därför infalla bland Large Cap bo-
lagen, då alla tre bolagsstorlekskategorierna tydligt förkastar hypotes 1.  

Förkastelse av PAT:s bonushypotes kan också bero på urvalet av bolag som gjorts för studien. 
Ett urval av andra bolag inom Large Cap kategorin hade kanske uppvisat ett annat statistiskt 
resultat. Författarna bedömer argumentet som tveksamt 17 bolag av ett urval på 25 hade vinst-
relaterade bonusprogram men där endast ett fåtal allokerade till goodwillposten. Om ett mani-
pulativt handlingsutrymme funnits att utnyttja i detta sammanhang är Hammarströms (2007) 
tolkning, om att nedskrivningar kan vara impopulära då de bidrar till mer osäkra vinstfluktua-
tioner på sikt, som mest sannolik.    

4.2.2 Skuldsättningsgrad 

Hypotes 2: Bolag med hög skuldsättningsgrad allokerar mer av sitt förvärvade övervärde till 
goodwill än bolag med låg skuldsättningsgrad  

I likhet med principal- agentteorin fokuserar PAT inte enbart på nyckelintressenter såsom 
agenter och principaler utan även på förhållandet mellan långivare och låntagare, där det för-
väntas finnas en intressekonflikt (Watts och Zimmerman, 1986). 

Ett totalt antal på 6 Small Cap, 10 Mid Cap och 11 Large Cap bolag betraktades år 2006 ha 
hög skuldsättningsgrad, då skulderna för det gällande året översteg det egna justerade kapitalet 
(bilaga 2). Skuldsättningsgraden har i regel en nära koppling till soliditet då båda faktorerna 
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agerar i varandras motsatthet. En hög skuldsättningsgrad ökar även risknivån i verksamheten 
eftersom företagen då ökat sin känslighet för ränteförändringar samt sitt beroendeförhållande 
till kreditgivarna (Östman, 1981). Bland Mid Cap bolagen fanns i detta sammanhang utsticka-
ren Avanza som hade en skuldsättningsgrad på 16,84 år 2006 (tabell 2, bilaga 2) vilket var be-
tydligt högre än de övriga bolagens skuldsättningsgrad i samma bolagsstorlekskategori. Vid 
jämförande av bolagens skuldsättningsgrad är det viktigt att analysera dem i sitt sammanhang 
då skuldsättningsgraden kan tolkas olika beroende på bransch och storlek (Östman, 1981). Till 
följd av att Avanza är en bank och banker generellt har högre utlåning, i jämförelse med andra 
branscher, bör inte deras skuldsättningsnivå tolkas som en ”negativ” variabel. Enligt Östman 
(1981) skall främst bolag inom samma population undersökas. Då denna undersökning har 
olika branscher inom varje bolagskategori, bör därmed de statistiska utfallen betraktas till viss 
del skeptiskt.  

Small Cap 

Ranks 

 
Skuldsättnings-
grad N Mean Rank Sum of Ranks 

Hög 6 9,17 55,00 

Låg 7 5,14 36,00 

Goodwill 

Total 13     

 

Test Statistics(b) 

 Goodwill 

Mann-Whitney U 8,000 

Wilcoxon W 36,000 

Z -1,913 

Asymp. Sig. (2-tailed) ,056 

Exact Sig. [2*(1-tailed 
Sig.)] 

,073(a) 

a  Not corrected for ties. 
b  Grouping Variable: Skuldsättningsgrad 

Tabell 4-7 Mann -Whitney U-test av Small Cap (skuldsättningsgrad) 

Förklaring av statistik 

Det ickeparametriska p-värdet blev år 2006 för Small Cap bolagen 0,056 vilket precis översti-
ger signifikansnivån på 0,05 (tabell 4-7). Resultat påvisar att det inte föreligger någon signifi-
kant skillnad mellan bolag med hög skuldsättningsgrad som allokerar mer av sitt övervärde till 
goodwill än bolag med låg skuldsättningsgrad.  Hypotes 2 förkastas därmed. Det är ändå vik-
tigt att poängtera att hypotesen förkastas precis i undersökningen. En idé är att ett större urval 
av bolag kan ha gett ett annat utfall. 
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Mid Cap 

Ranks 

 Skuldsättningsgrad N Mean Rank Sum of Ranks 

Hög 10 8,30 83,00 

Låg 6 8,83 53,00 

Goodwill 

Total 16     

 

Test Statistics(b) 

 Goodwill 

Mann-Whitney U 28,000 

Wilcoxon W 83,000 

Z -,218 

Asymp. Sig. (2-tailed) ,827 

Exact Sig. [2*(1-tailed 
Sig.)] 

,875(a) 

a  Not corrected for ties. 
b  Grouping Variable: Skuldsättningsgrad 

Tabell 4-8 Mann-Whitney U-test av Mid Cap (skuldsättningsgrad) 

Förklaring av statistik 

Det ickeparametriska p-värdet blev för bolagskategorin Mid Cap 0,827 år 2006 vilket översti-
ger signifikansnivån på 0,05 markant (tabell 4-8). Hypotes 2 förkastas därmed även bland Mid 
Cap bolagen. Det fanns inte något statistiskt säkerställande i att bolag med hög skuldsättnings-
grad tenderar att allokera mer av sitt övervärde till goodwill än bolag med låg skuldsättnings-
grad.  

Large Cap 

Ranks 

 Skuldsättningsgrad N Mean Rank Sum of Ranks 

Hög 11 8,68 95,50 

Låg 6 9,58 57,50 

Goodwill 

Total 17     
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Test Statistics(b) 

 Goodwill 

Mann-Whitney U 29,500 

Wilcoxon W 95,500 

Z -,353 

Asymp. Sig. (2-tailed) ,724 

Exact Sig. [2*(1-tailed 
Sig.)] 

,733(a) 

a  Not corrected for ties. 
b  Grouping Variable: Skuldsättningsgrad 

Tabell 4-9 Mann-Whitney U-test av Large Cap (skuldsättningsgrad) 

Förklaring av statistik 

Det ickeparametriska p-värdet blev 0,724 för Large Cap bolagen 2006 vilket överstiger signifi-
kansnivån på 0,05 (tabell 4-9). Resultat påvisar liksom tidigare resultat i de övriga bolagskate-
gorierna, att det inte finns statistiskt stöd i att bolag med hög skuldsättningsgrad skulle allokera 
mer av sitt övervärde till goodwill jämfört med bolag med låg skuldsättningsgrad. Hypotes 2 
förkastas därmed 

Analys av resultat 

Hypotesen om att de skulle föreligga en skillnad mellan allokering till goodwillposten för bolag 
med hög skuldsättningsgrad till skillnad från de bolagen med låg förkastas i alla tre av de re-
presenterade bolagsstorlekskategorierna. Det är dock nätt och jämt att hypotesen förkastas i 
undersökningen av Small Cap bolagen. 

Förkastelsen av hypotesen går emot Watts och Zimmermans (1986) resonemang om att ju 
högre bolagens skulder är i förhållande till det egna kapitalet, ju högre är sannolikheten att bo-
lagens ledning väljer redovisningsmetoder som tenderar att öka resultatet för det gällande året. 
Bolaget med ett högt resultat anses i högre grad beviljas att genomföra vissa projekt som anses 
riskabla. Då högre resultat kan lugna ev. finansinstituts oro att få återbetalning på sina ford-
ringar (Deegan, 2000).  

Att anta riskfyllda projekt eller ha en hög aktieutdelning till aktieägarna är handlingar som inte 
gynnar långivaren då denne har ett statiskt anspråk, vilket inte ökar i takt med bolagets ökade 
vinst hävdar Deegan (2000) med referens till forskning av Smitt & Warner (1979). Genom att 
inte vara i behov av att skriva ner goodwillvärdet de första åren efter företagsförvärven 
(Svensson & Isacsson, 2004) kommer bolagen därigenom att uppvisa en ökning av det egna 
kapitalet med en större balansomslutning som resultat. Det kan därmed leda till en bibehåll-
ning eller minskning av skuldsättningen generellt (Watts & Zimmerman, 1986). Därför är det 
förvånande att endast Small Cap bolagen uppvisar ett statistiskt resultat som nästan godkänner 
hypotes 2 då det är svårt att föreställa sig att dessa bolag generellt skulle ha större skuldkvot än 
bolagen i de övriga bolagsstorlekskategorierna. 

Small Cap  

Genom att analysera tabell 1 (bilaga 2) kan ett mönster tydligt utskiljas ur Small Cap bolagens 
allokeringsuppdelningar. Majoriteten av bolagen med hög skuldsättningsgrad tenderade att al-
lokera mer av övervärdet till goodwill medan bolagen med låg skuldsättningsgrad allokerade 
mer av övervärdet till de immateriella tillgångsposterna. Endast 3 bolag med låg skuldsätt-
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ningsgrad allokerade mer av sitt övervärde till goodwill. Bolagen med hög skuldsättningsgrad 
var nästan lika till antal med de bolag med låg skuldsättning. Författarna av denna undersök-
ning anser att detta är huvudorsaken till att hypotes 2 nätt och jämt förkastats i denna bolags-
storlekskategori. Det framgår tydligt, trots det statistiska testets resultat, att bolag med hög 
skuldsättningsgrad jämfört med bolag med låg skuldsättningsgrad allokerade mer till goodwill-
posten (tabell 1, bilaga 2). Resultat stödjer då Watts och Zimmermans (1986) resonemang om 
att bolag med hög skuldsättningsgrad tenderade att anamma de redovisningsmetoder som le-
der till ökning av bolagets vinst, eftersom det kan lätta på skuldförhållandet till långivaren. I 
och med att goodwill, till följd av de nu gällande nedskrivningskraven, enligt Svensson och 
Isacsson (2004) sällan behövs skrivas ned samma eller nästföljande år efter företagsförvärvet, 
kan det spekuleras i om dessa Small Cap bolag strategiskt allokerade övervärdet eller ej. I det 
här sammanhanget anses möjligheten till ett subjektivt val av redovisningsmetod, till fördel för 
bolagen, mer sannolik än det resultat som presenterades i hypotes 1 som bejakade bonuspro-
grammens koppling till vinst. 

Något som talar för en allt mer subjektivt val av redovisningsmetod är enligt Sweeney (1994), 
möjligheten till utnyttjandet av övergångsperioden till nya redovisningssystem. Under sådana 
perioder finns det en högre ”tolerans” för misstag och ofullkomliga finansiella rapporter 
(Sweeney, 1994). En möjlighet till utnyttjandet av IFRS relativt korta inflytande på den svens-
ka börsmarknaden kan vara en förklaring till om det föreligger subjektiva beslut bakom för-
delningen.  

En förklaring till att just Small Cap bolagen allokerade sitt övervärde till goodwill kan vara att 
bolagen ansåg sig ha stora skulder i förhållande till deras bolagsform och därmed valde att al-
lokera mer till goodwill för att skjuta kostnaderna på framtida perioder. Argumentet får stöd 
av Watts och Zimmerman (1986) teori om att bolag med högre skulder än det eget kapitalet 
väljer att tillämpa ett redovisningssystem som ökar intäkterna för just den aktuella perioden. 
Under förutsättning att det i bolagen finns ett opportunistiskt beteende hos låntagarna att 
främja bolagets egna ändamål (Deegan, 2000). 

Om det är frågan om ett subjektivt beslutsutrymme för bolagets aktörer kan det möjligtvis ha 
berott på att just långivarna till Small Cap bolagen inte upprättat strikta lånekontrakt för att 
begränsa agenternas handlingsfrihet (Deegan, 2000). En anledning till detta kan bero på bola-
gens storlek. Låneinstitut kan utifrån denna storleks variabeln antaga att dessa bolag i en lägre 
utsträckning än större bolag var benägna att ingå riskfyllda projekt vilket skulle äventyra långi-
varnas fortsatta förtroende för bolaget. Det är dock viktigt att ha i åtanke att majoriteten av de 
undersökta Small Cap bolagen inte allokerade 100 % av det förvärvade övervärdet till good-
will, utan även hade mindre allokeringar till de immateriella tillgångarna. En sådan fördelning 
kan då tala emot resonemanget om en mer subjektiv allokering till följd av Watts och Zim-
mermans (1986) skuldsättningsteori.  

Förkastelsen av hypotes 2 i Small Cap kategorin kan i detta fall till viss del bero på Mann-
Whitney U-testets relativa robusthet där s.k. ”utstickare” har en tendens att inte påverka resul-
tatet i samma utsträckning som de gör i parametriska tester (Pallant, 2004).  

Mid Cap 

I Mid Cap bolagen förkastades hypotes 2 med bredare marginaler. Genom att analysera tabell 
2 (bilaga 2) framgår det tydligt att det inte finns någon statistisk skillnad mellan allokering till 
goodwill mellan bolag med hög skuldsättning och de bolagen med låg skuldsättningsgrad år 
2006. Resultatet beror bl.a. på att 5 av de undersökta bolagen med hög skuldsättningsgrad al-
lokerade det förvärvade övervärdet till immateriella tillgångar istället för till goodwill. Av de 
bolag med hög skuldsättningsgrad allokerade 5 bolag sitt övervärde till goodwill medan 4 bo-
lag med låg skuldsättningsgrad fördelade sitt övervärde till denna post. Eftersom skillnaden 
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mellan dessa bolag var låg kan det inte förutsättas att hypotes 2 är gällande. Watts och Zim-
mermans (1986) teori om redovisningsmanipulation där bolag med hög nivå av skuldsättning 
tenderar att omfördela sitt övervärde efter den redovisningsmetod som höjer vinsten, är i detta 
sammanhang inte gällande. De bolag med hög skuldsättningsgrad tenderar därmed att bryta 
mot sitt låneavtal om de antar mer riskfyllda projekt, vilket kan resultera i svårigheter för lång-
ivarna att återfå hela sin belåning, om tydliga kontrakt inte är upprättade (Watts & Zimmer-
man, 1986).  

Det kan spekuleras i att bolag av Mid Cap storlek i större utsträckning, p.g.a sin storlek, till 
skillnad mot Small Cap, har starkare kontraktuella begränsningar (Deegan, 2000) där en maxi-
mal skuldsättningsnivå är satt. Bolagen kan tänkas vara i större behov av bra relationer med 
lånegivarnna (Deegan, 2000) för att öka belåningsmöjligheten i framtiden vid större projekt. 
Resonemanget utgörs dock endast spekulationer från författarnas sida utifrån referensramens 
teorier. Skulle ett subjektivt beslutsmönster gå att verifiera skulle ett sådant samband påvisar 
att det föreligger ett längre framtida fokus. Ett mer långsiktigt resonemang kan ge indikationer 
på att bolagens aktieägare har kontroll över att ledningen inte handlar kortsiktigt efter egen 
målsättning (Bergström och Samuelsson, 2005). Det begränsade handlingsutrymmet kan möj-
ligen vara en tänkbar orsak till att bolagen med hög skuldsättningsgrad måhända inte utnyttja-
de ett subjektivt handlingsutrymme då aktieägarna kan ha bedömt detta som riskabelt.   

Ett ökat ägarinflytande med ett långsiktigt perspektiv kan också stödja Hammarströms (2007) 
resonemang om att nedskrivning av goodwill ger svaga framtidsprognoser där goodwill kraf-
tigt kan komma att skrivas ned i framtiden, vilket påverkar resultatet. Genom avskrivningar på 
en lång period kan bolagets vinst därmed minskas portionsvis kontrollerad omfattning. Det 
kan ge ett mer stabilt intryck i bolagens årsredovisningar vilket kan attrahera långivare vilket 
kan förbättra bolagens framtida belåningsmöjligheter (Deegan, 2000). 

Large Cap 

Bland Large Cap bolagen allokerade bolagen, oavsett skuldsättningsgrad, det mesta av sitt för-
värvade övervärde till goodwillposten (tabell 3, bilaga 2). Resultatet visar att sammanlagt 9 av 
totalt 11 bolag med hög skuldsättningsgrad allokerade mer till goodwill än till immateriella till-
gångar. Av de bolag med låg skuldsättningsgrad allokerade 4 av dessa sitt övervärde till good-
will. Författarna anser, trots avvisande av hypotes 2, att fler bolag med hög skuldsättning än de 
med låg i detta fall allokerar mer av sitt övervärde till goodwill. Trots att bolagen med låg 
skuldsättning, i en aningen högre grad, också allokerade mer till goodwill än till immateriella 
tillgångar.  

Large Cap bolagen skiljer sig åt från bolagen inom Small Cap och Mid Cap genom att inte ha 
alltför markanta fördelningsskillnader mellan goodwillposten och de immateriella tillgångspos-
terna. Det förekommer dock allt färre rena allokeringar i denna bolagskategori. Statistiken i ta-
bell 3 (bilaga 2) gör det svårt att avgöra om hypotesen som testades i Mann-Whitney U-test 
verkligen skulle förkastas med så breda marginaler. Resultatet ger ett mer osäkert analysunder-
lag då ett urval av andra bolag från Stockholmsbörsens Large Cap lista kanske hade stärkt ett 
eventuellt samband mellan goodwillallokering och bolag med hög skuldsättning. Författarna 
resonerar att detta utfall kan tydliggöra att bolagen av större storlek generellt har högre skuld-
sättning. Resonemanget kan delvis stödjas vid en jämförelse av de tre bolagskategorierna i ta-
bell 1-3 (bilaga 2) där allt fler bolag inom Large Cap hade högre skuldsättningsgrad än bolagen 
inom Small Cap. Large Cap bolagen kanske därmed inte behövde anamma redovisningsmeto-
der som tenderar att höja resultatet för att inbringa säkerhet för sina lån för långivarna p.g.a. 
deras storlek. Dessutom kan det antas att dessa bolag i en större utsträckning hade fler långi-
vare, som då konkurrerar med varandra (Deegan, 2000) vilket kan resultera i att långivarna är 
mer acceptant gentemot åtgärder som kan äventyra deras fordran mot bolaget. Det här argu-
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mentet förutsätter att strikta avtal med krav på maxinivå av skuldsättningsgraden inte förelåg 
(Deegan, 2000).   

Inom Large Cap, finns tre bolag inom telekommunikationsbranschen (tabell 3, bilaga 2). Av 
dessa kan man på ett knapphändigt underlag utskilja en trend när det gäller sambandet; alloke-
ring och skuldsättningsgrad. TeliaSonera och Ericsson som båda hade låg skuldsättningsgrad 
tenderade att nästan till fullo allokera mer av sitt övervärde till immateriella tillgångar, medan 
Telia som hade hög skuldsättningsgrad år 2006 allokerade sitt övervärde till goodwill. Detta 
knapphändiga samband kan dock styrka författarnas misstro till den kraftiga förkastningen av 
hypotes 2, då denna fördelning överenskommer med PAT (Watts & Zimmerman, 1986). 
Skuldsättningshypotesen i PAT stämmer in på denna branschgrupp vilket kan antyda att Telia, 
om redovisningsmanipulation förelåg, föredrog att på kort sikt försöka höja bolagets resultat 
(Svensson & Isacsson, 2004). Huruvida denna allokering tillämpats på lång eller kort sikt kan 
det endast spekuleras i.   

Vanligtvis lägger kreditinstitut och andra långivare in specifika avtal om ränta samt att bolaget 
skall avhålla sig från att fördela de tillgångar som skall svara mot skulderna i poster som kan 
minska genom affärshändelser (Sweeney, 1994). Allokering som påvisas i tabell 3 (bilaga 2) ty-
der på att en sådan handlingsrestriktion för bolagets agenter kanske inte förelåg då bolagen, 
om ett subjektivt handlingsutrymme förelåg, antagit redovisningsmetoder för att minska möj-
ligheten till full återbetalning. Föreligger ett sådant utrymme, ökar antagandena om att dessa 
bolag kan ha utnyttjat IFRS 3:s relativt korta giltighet på den svenska börsmarknaden (Swee-
ney, 1994). Ett högre resultat kan bidra till ett ökat eget kapital och en större balansomslutning 
som minskar skuldsättningen. Därigenom kan bolag på detta vis även bli attraktivt för andra 
långivare (Östman, 1981).     

4.2.3 Politiska kostnader  

Hypotes 3: Bolag med högt årligt resultat allokerar mer av sitt förvärvade övervärde till imma-
teriella tillgångar än bolag med lågt årligt resultat  

I enlighet med PAT hävdar Watts och Zimmerman (1986) att bolag tenderar att välja redovis-
ningsmetoder som minskar det redovisade resultat eftersom ett högt resultat kan dra oönskad 
uppmärksamhet till sig från intressegrupper i samhället. Det är mest påtagligt i större bolag då 
dessa allt oftare utsätts för granskning (Watts & Zimmerman, 1986).   

Av de undersökta bolagen på Stockholmsbörsen som under år 2006 gjort minst ett företags-
förvärv, hade 7 Small Cap, 7 Mid Cap samt 6 Large Cap bolag högt resultat. Vad som anses 
vara högt respektive lågt resultat är beroende på vilken storlekskategori som är uppe för dis-
kussion. Utifrån Small, Mid och Large Cap har ett medelvärde räknats ut från summan av  bo-
lagen inom respektive kategoris. Ett gränsvärde över vad som skall anses vara ett högt respek-
tive lågt resultat har därmed tillämpats i undersökningen. 

Small Cap 

Ranks 

  Resultat N Mean Rank Sum of Ranks 

Högt 7 6,00 42,00 

Lågt 6 8,17 49,00 

IM.Tillg 

Total 13     
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Test Statistics(b) 

  IM.Tillg 

Mann-Whitney U 14,000 

Wilcoxon W 42,000 

Z -1,030 

Asymp. Sig. (2-tailed) ,303 

Exact Sig. [2*(1-tailed 
Sig.)] 

,366(a) 

a  Not corrected for ties. 
b  Grouping Variable: Resultat 

Tabell 4-10 Mann-Whitney U-test av Small Cap (resultat) 

Förklaring av statistik 

Resultat av undersökning av Small Cap bolagen uppgav ett ickeparametriska p-värdet på 0,303 
vilket överstiger signifikansnivån på 0,05 (tabell 4-10). Det innebär att det statistiska testet inte 
stödjer hypotes 3. Det finns därmed inget statistiskt bevis att bolag med högt årsresultat skulle 
allokera mer av sitt förvärvade övervärde till immateriella tillgångar, än företag med lågt årsre-
sultat.  

Mid Cap  

Ranks 

  Resultat N Mean Rank Sum of Ranks 

Högt 7 10,86 76,00 

Lågt 9 6,67 60,00 

IM.Tillg 

Total 16     

 

Test Statistics(b) 

  IM.Tillg 

Mann-Whitney U 15,000 

Wilcoxon W 60,000 

Z -1,757 

Asymp. Sig. (2-tailed) ,079 

Exact Sig. [2*(1-tailed 
Sig.)] 

,091(a) 

a  Not corrected for ties. 
b  Grouping Variable: Resultat 

Tabell 4-11 Mann-Whitney U-test av Mid Cap (resultat) 

Förklaring av statistik 

Resultatet från undersökningen av Mid Cap bolagen uppvisar ett ickeparametriska p-värde på 
0,079 vilket är betydligt lägre jämfört med Small Cap bolagens p-värde (tabell 4-11). Det är 
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dock fortfarande högre än signifikansnivån på 0,05 vilket innebär att även i detta fall så förkas-
tas hypotes 3.  

Large Cap 

Ranks 

  Resultat N Mean Rank Sum of Ranks 

Högt 6 9,75 58,50 

Lågt 11 8,59 94,50 

IM.Tillg 

Total 17     

 

Test Statistics(b) 

  IM.Tillg 

Mann-Whitney U 28,500 

Wilcoxon W 94,500 

Z -,454 

Asymp. Sig. (2-tailed) ,650 

Exact Sig. [2*(1-tailed 
Sig.)] 

,660(a) 

a  Not corrected for ties. 
b  Grouping Variable: Resultat 

Tabell 4-12 Mann-Whitney U-test av Large Cap (resultat) 

Förklaring av statistik 

Liksom Small Cap och Mid Cap får heller inte Large Cap något statistiskt stöd då hypotes 3 
även i detta fall förkastas. I detta fall är det ickeparametriska p-värdet 0,650 vilket är väsentligt 
mycket högre än signifikansnivån på 0,05 (tabell 4-12). Det går därmed inte statistiskt att bevi-
sa att bolag med högt årsresultat allokerat mer av sitt övervärde till immateriella tillgångar än 
företag med lågt årsresultat. 

Analys av resultatet 

Hypotes 3 förkastas i alla tre av de representerade bolagsformerna. Det är nätt och jämt att 
hypotesen avvisas i undersökningen av Mid Cap bolagen. Det statistiska resultatet är därmed 
inte överens med Watts och Zimmermans (1986) hypotes om att bolag som befinner sig i 
riskzon för politisk granskning tillämpar redovisningsmetoder som tenderar att uppvisa en läg-
re redovisad vinst och som därigenom leder till en minskad utdelning till bolagets intressenter 
(Watts & Zimmerman, 1986). Detta kan förhindra att bolagets kunder skall kunna hävda att 
bolagen utnyttja monopolistisk ställning. Ett argument som främst är förenligt med bolag av 
större storlek (Watts & Zimmerman, 1986). För att uppvisa ett lägre resultat bör bolagen där-
med allokera mer av sitt övervärde till de immateriella tillgångarna som planenligt skrivs av 
varje år. Detta eftersom nedskrivningar av goodwill, enligt Svensson och Isacsson (2004), inte 
tenderar att generera värdeminskning av vinsten de första åren efter förvärvad goodwill.  
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Small Cap 

Från de undersökta Small Cap bolagen på Stockholmsbörsen var det 13 som förvärvade minst 
ett bolag under året 2006. Vad som kan utläsas ur tabell 1 (bilaga 3) är att det finns en relativt 
jämn fördelning av allokering till immateriella tillgångar och till goodwill bland Small Cap bo-
lagen. 

Den statistiska undersökningen av Small Cap bolagens allokering resulterade i att hypotes 3 
förkastades. Tabell 1 (bilaga 3) kan styrka dessa uppgifter då endast 2 av 5 bolag med högt re-
sultat allokerade sitt övervärde till immateriella tillgångar. Detta medan 3 bolag med lågt årligt 
resultat allokerade sitt övervärde till samma post. Endast utifrån denna bedömning går det 
praktiskt taget dra slutsatsen att hypotes 3 inte kan godtas. För att skydda bolaget från eventu-
ella granskningar av externa grupper kan information, som bolaget anser vara skadligt, för-
vrängas (Watts & Zimmerman, 1986). 

Svensson & Isacsson (2004) hävdar att bolag med stora goodwillandelar beräknas göra en 
vinstökning det år ett förvärv har skett, eftersom det sällan sker en nedskrivning under denna 
period. I detta sammanhang är det ett oönskat resultat då bolagen utifrån sitt handlande och 
beslut kan anklagas av sina intressenter för att vara opportunistiska och självfrämjande (Arts-
berg, 2005).  

Utifrån det presenterade utkastet av det statistiska testet kan författarna förkasta det faktum 
att det skulle föreligga ett subjektivt handlingsutrymme för subjektiva val av redovisningsme-
toder. Resonemang kan styrkas ytterligare av Watts & Zimmermans (1986) påstående att bolag 
av mindre storlek inte i samma utsträckning som större bolag har samma press på sig från oli-
ka intressentgrupper i samhället. Det statistiska utkastet skall dock begrundas kritiskt då grän-
sen för högt respektive lågt resultat är satt av författarna själva i denna undersökning. Om bo-
lagen delats upp ytterligare i branscher där specifika resultatgränser kunnat uträknas för varje 
bransch, hade kanske utfallet blivit ett annat. Införandet av IFRS nya redovisningsregler och 
krav (Deloitte, 2005) bidrar därmed som en morot för bolagen att agera opportunistiskt 
(Watts & Zimmerman, 1986). Detta speciellt med tanke på att införandet av de nya redovis-
ningsreglerna innebär en djupare generell granskning av bolag som förvärvat företag (Deloitte, 
2005). Ett undvikande av denna granskning är att minska den årliga vinsten med dess utdel-
ningar vilket kan avleda mycket uppmärksamhet från regering, fackföreningar samt lobbyister 
(Watts & Zimmerman, 1986). 

Mid Cap 

Resultatet från den statistiska undersökningen påvisar att hypotes 3 förkastades även bland 
Mid Cap bolagen, men dock inte med breda marginaler. Av de undersökta Mid Cap bolagen 
var det totalt 16 bolag som hade genomfört förvärv år 2006 och av dessa 16 bolag var det 7 
bolag totalt som hade högt årsresultat. De resterande 9 bolagen ansågs dock ha lågt resultat. 5 
av de 7 bolag som ansågs ha högt resultat allokerade mer av sitt övervärde till immateriella till-
gångsposter.  

Resultat går delvis i linje med Watts & Zimmermans (1986) påstående att större bolag tenderar 
att välja redovisningsmetoder som redovisar en lägre vinst. Framförallt om bolagen i fråga 
tenderar att göra övervinster samtidigt som t.ex. deras löneavtal till de anställda är dåliga. Det 
kan utsätta dem för såväl granskning av regeringen som diverse fackföreningar vilket kan 
minska allmänhetens förtroende för bolagen (Deegan, 2000). Ett ytterligare resonemang som 
delvis kan stödja Mid Cap bolagens subjektiva handlingsmönster, om det föreligger ett subjek-
tivt bedömningsutrymme, är IFRS 3 införande av nya regler och system (Deloitte, 2005). Det-
ta kan medföra en ny sorts granskning av bolagen som genomfört företagsförvärv, vilket kan 
resultera i att bolagen i fråga vill minska detta genom att hålla låg profil. Därmed kan bolagen 
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”välja” att minska de framtida kostnaderna genom att sprida vinsten över tiden (Watts och 
Zimmerman, 1986). I detta sammanhang är avskrivningarna av de immateriella tillgångarna en 
mer attraktiv lösning då den minskar resultatet planenligt istället för att fördela övervärdet på 
goodwill där, enligt Svensson och Isacsson (2004) vinsten vanligtvis inte skrivs ned under de 
första åren efter ett förvärv.  

Vad författare ifrågasätter i sammanhanget är att de bolag som är listade på Stockholmsbörsen 
borde vara under större bevakningen. Det kan därmed anses vara riskabelt att försöka att ma-
nipulera resultatet inför de externa revisorernas granskning. Sweeney (1994) hävdar dock att 
ett subjektivt handlingsutrymme kan vara mer vanligt just i övergångsperioder mellan nya re-
dovisningssystem eftersom inkorrekta bedömningar i denna fas är mer godtagbara. 

Resonemanget förutsätter att Mid Cap bolagen i större utsträckning än Small Cap bolagen, 
verkligen handlat i egenintresse. Artsbergs (2005) tillika Deegans (2000) resonemang angående 
den intressekonflikt som finns mellan bolagets ledning och ägare  anser att det i bolag som 
präglas av högt inflytande av ledningen tillämpar åtgärder som i huvudsak kan anses vara op-
portunistiska. För att styrka att Mid Cap bolagen verkligen handlat subjektivt och att de till-
lämpade redovisningsmetoder, som tenderat att minska det årliga resultaten, verkligen existe-
rat, krävs en mer djupgående analys av bolagets ägarstruktur för att stödja detta resonemang.  

Large Cap 

I jämförelse med Small Cap och Mid Cap har Large Cap bolagen ett märkbart antal mindre 
bolag som anses ha högt resultat. Endast 6 bolag av de 17 som genomfört förvärv under år 
2006 hade högt resultat. Av dessa 6 bolag allokerade 3 av dessa sitt övervärde till immateriella 
tillgångar och de resterande 3 till goodwillposten.  

Vad som kan utskiljas i tabell 3 (bilaga 3) är att de bolagen med högt resultat genomförde näs-
tan bara rena allokeringar till antingen immateriella tillgångar eller goodwill. Ett intressant in-
slag är att ut av de 6 bolag med högt årsresultat hade endast 3 av dessa allokerat sitt övervärde 
till immateriella tillgångar. 2 bolag med lågt årsresultat hade gjort samma fördelning vilket 
stödjer Mann-Whitney U-testets förkastelse av hypotes 3 för denna bolagsstorlekskategori. 
Det är viktigt att ha i åtanke författarna har själv dragit gräns för högt respektive lågt resultat. 
En annan gränsdragning kan ha gett ett annat utfall.  

Det statistiska resultatet som förkastar hypotes 3 är därmed inte förenligt med Watts och 
Zimmermans (1986) resonemang om att större bolag tenderar att tillämpa redovisningsmeto-
der som har till syfte att påvisa ett lägre årsresultat. Dock tenderar 9 av 11 bolag med lågt års-
resultat att allokera mestadels av sitt övervärde till goodwill. Ett resultat som borde ha påver-
kat det statistiska testet mer anser författarna.    

Vid en närmare undersökning av tabell 3 (bilaga 3) går det att utskilja att det finns 3 bolag 
inom telekommunikationsbranschen varav 2 av dessa bolag ansågs ha högt resultat. Båda allo-
kerade i stort sätt 100 % av sitt övervärde till immateriella tillgångar. Tele2 är det bolag som 
anses har haft lågt resultat år 2006 och allokerade majoriteten av sitt övervärde till goodwill. 
Resonemanget stödjer Watts och Zimmermans (1986) antagande att bolag med högt resultat 
tenderar att anamma metoder för att minska det årliga resultatet för att undvika granskning 
från olika intressegrupper i samhället. Ett knapphändigt samband kan därför utskiljas. Det 
krävs dock fler bolag av samma bransch för att kunna fastställa om det föreligger ett korrekt 
mönster mellan branscherna och storleken för allokeringsbesluten. Då inga fler bolag inom te-
lekommunikationsbranschen existerade i detta bolagsurval kan författarna inte heller konstate-
ra att det förelåg troligt att dessa bolag kan ha utnyttjat ett subjektivt handlingsutrymme för att 
undvika att tilldra sig uppmärksamhet. Då både Ericsson, Tele 2 och TeliaSonera är stora bo-
lag som ständigt framhävs i media är ett resonemang att dessa bolag skulle, av subjektiva 
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grundval, allokerat övervärdet till immateriella tillgångar för att uppge lägre vinst, mycket tro-
ligt. Att de här bolagen skulle handla mer opportunistiskt än mindre bolag (Artsberg, 2005) är 
också tämligen sannolikt om bolagens återbäring till samhället eller avtal med anställda är för-
kastliga ur samhällssynpunkt (Watts & Zimmerman, 1986). Ett utnyttjande av subjektiva val av 
redovisningsmetoder är ju som tidigare diskuterat av Sweeney (1994) gynnsamt under de nya 
systemens introduktionsfas. 

Att Ericsson allokerat hela sitt övervärde till immateriella tillgångar är intressant då bolaget är 
internationellt verksamt och därmed utsatt för granskning inte bara inom Sveriges gränser. Att 
påvisa en lägre årlig vinst med lägre utdelning till bolagets intressenter kan betraktas som posi-
tivt för detta bolag då denna åtgärd, enligt Watts och Zimmerman (1986) minskar konsumen-
ternas möjlighet att hävda att bolaget intar en monopolistisk ställning genom sitt handlande. 
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5 Konklusion och avslutande kommentarer 

Här presenteras de konklusioner som dragits utifrån det syfte som ställts samt en diskussion om möjligheterna 
kring vidare fördjupning inom ämnesområdet.   

5.1 Slutsats 

Målsättningen med denna rapport är att besvara följande syfte: 

”Syftet med denna studie är att undersöka hur de listade bolagen på Stockholmsbörsen allokerat 
sina förvärvade övervärden på goodwill respektive immateriella tillgångsposter samt förklara varför 
de valt att allokera övervärdet på detta vis” 

Bolagen inom Small Cap kategorin tenderade i större utsträckning att allokera sitt förvärvade 
övervärde till goodwill (8st) än till de immateriella tillgångsposterna. Det genomfördes endast 
rena allokeringar till de immateriella tillgångarna i denna bolagsgrupp. Även bland Mid Cap 
bolagen allokerades övervärdet mer till goodwillposten (9st) än till de immateriella tillgångs-
posterna. I detta fall skedde fler rena allokeringar till de immateriella tillgångarna men till skill-
nad från Small Cap kategorin fanns bland dessa poster även allokeringar som inte skedde till 
100 %. Bland Large Cap bolagen allokerades däremot en tydlig majoritet av bolagen sitt över-
värde till goodwillposten (12st). Ändå var rena allokeringar mest fördelade till de immateriella 
tillgångarna. 

Orsaken till de här allokeringsbesluten kan vara såväl tvingande till följd av IFRS 3:s krav på 
tydligare identifiering av immateriella tillgångar samt tydliga avskärmning från goodwillposten, 
som subjektivt manipulativa där utvalda redovisningsmetoder tillämpats till syfte att antingen 
höja eller minska årets vinst/resultat. Tre hypoteser tillämpades, med ursprung ur PAT, för att 
närmare undersöka om det förelåg ett samband mellan bolagens allokeringsbeslut och subjek-
tiva tillämpningar. Författarna fann genom det icke-parametriska Mann-Whitney U-testet att 
det inte existerade något statistiskt samband mellan de tillämpade hypoteserna i någon utav 
bolagsstorlekskategorierna. Förkastelserna fick även stöd av de statistiska tabellerna i bilagorna 
1-3. Det fanns därmed inte något signifikant bevis för att bolag vars bonusprogram var kopp-
lad till vinst, allokerade mer av sitt övervärde till goodwill än bolag vars bonusprogram ej var 
kopplad till vinst. Fler av de bolag vars bonus inte var vinstkopplad allokerade mer till good-
will än bolagen med bonusprogram kopplade till vinst inom de tre bolagskategorierna. Den 
logiska förklaringen till resultatet anser författarna är det faktum att bolagen som allokerat till 
goodwill kan ha haft sina bonussystem kopplade till andra nyckeltal såsom aktiekapital och 
försäljning, vilka också är känsliga för förändringar i årets vinst. En annan förklaring kan vara 
IFRS 3:s stora genomslagskraft i de utfall där majoriteten av bolagen inom de tre bolagsstor-
leksgrupperna allokerade mer av övervärdet till de immateriella tillgångarna. Ett resultat av att 
bolagen inte kunnat använda goodwillposten som en ”slask” post då en klar uppdelning mel-
lan de immateriella tillgångsposterna numera tydligt skall framgå. Det förefaller att bolag med 
vinstkopplad bonus kan ha haft tydliga immateriella tillgångar jämfört med goodwillvärdet. 
Skulle ett subjektivt handlingsutrymme existera mellan bolagen är en trolig anledning till deras 
allokering till immateriella tillgångar, att undvika en nedskrivningschock längre fram i tiden. 
En åtgärd som kan påverka bonusutdelningarna i större omfattning under en period av eko-
nomisk tillväxt.  

Även skuldsättningshypotesen förkastades i de tre bolagsstorlekarna vilket indikerade att det 
inte fanns något statistiskt stöd att bolag med hög skuldsättningsgrad allokerar mer till good-
will än bolag med låg skuldsättningsgrad. Författarna fann att hypotes 2 endast förkastades 
med små marginaler bland bolagsgruppen Small Cap, då majoriteten av bolagen med hög 
skuldsättningsgrad tenderar att allokera mer av övervärdet till goodwill. Författarna tror sig i 
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detta fall utskilja ett mönster som kan innehålla subjektiva tillämpningar. En förklaring till att 
just Small Cap bolagen allokerat sitt övervärde till goodwill kan vara att bolagen kan ha ansett 
sig ha stora skulder och därmed valt att allokera mer till goodwill för att skjuta kostnaderna på 
framtida perioder. Det kanske heller inte existerade några konkreta lånekontrakt som till fullo 
begränsade bolagens utövande av sitt egenintresse i detta sammanhang.  

Det finns inte något statistiskt samband att bolag med högt årligt resultat skulle allokera mer 
av övervärdet till de immateriella tillgångarna än bolag med lågt resultat. Författarna fann att 
hypotes 3 förkastats marginellt bland Mid Cap bolagen vilket antyder att en subjektiv hand-
lingsstrategi kunde ha existerat. Författarna anser att sambandet är troligt då bolag av större 
storlek kan vilja hålla nere sitt resultat för att undvika granskning av olika intressegrupper i 
samhället. Även stöd för ett subjektivt handlingsutrymme fann författarna till viss del bland 
Large Cap bolagen. 3 bolag inom telekommunikationsbranschen tenderade att stödja hypotes 
3. Det anses troligt då dessa bolag är stora och kan ha föredragigt att undvika granskning där 
det årliga resultatet kan ställas i sammanhang till bolagens bidrag till samhället eller löneavtal 
med de anställda. Granskningar som genom media skulle kunna ha sänkt bolagets image. Där-
igenom kan allokering till immateriella tillgångar som successivt via avskrivningar kontrollerat 
minskar bolagens resultat årligen vara ett smart drag. 

5.2 Förslag till fortsatta studier 

Med tanke på att IFRS 3 endast varit gällande sedan 1 januari 2005 skulle det vara intressant 
att göra en senare uppföljning inom ämnet. En sådan studie skulle kunna vara utformad på ett 
annorlunda sätt, där även tidigare års beräkningar skulle kunna inkluderas. För att jämföra om 
bolagen på Stockholmsbörsen allokerat annorlunda jämfört med tidigare år då IFRS 3 inte var 
gällande. Det skulle belysa IFRS 3:s genomslagskraft.  

Något författarna skulle tycka vara intressant vore en uppdelning av bolaget i dess branscher, 
istället för den bolagsstorleksordning som nu är tillämpat. Det skulle kunna förtydliga om det 
finns ett subjektivt utrymme för redovisningsmetoder som är opportunistiska för bolaget efter 
införandet av IFRS 3:s krav på nedskrivningar av goodwillvärdet. Andra variabler som skulle 
vara intressanta att testa är utöver branschkategorin är även ägarstrukturen i bolaget. Då det 
skulle klarlägga om det inom bolaget existerar en stark ledningskultur där aktieägarna har rela-
tivt litet påverkningsutrymme.  

Det skulle även vara intressant att undersöka hur bolag i andra länder, som har implementerat 
IFRS 3, allokerar sitt övervärde och dra en jämförelse med de svenska bolagen.  
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6 Bilagor 

Bilaga 1 - Bonus 

Tabell: 1 

Nr Bolag Bransch Det totala övervär-
det (TSEK) 

Goodwill 
(%) 

Immateriella till-
gångar (%) 

Bonus kopplad till 
vinst 

1 Acando B Konsultation 55016 91,11 8,88 Ja 
2 Biotage Läkemedel 32432 0 100 Ja 
3 Biolin B Teknik  3,341 0 100 Nej 
4 Geveko B Trafik 5191 0 100 Ja 
5 Know IT IT Konsult 38,387 98,04 1,95 - 
6 Note Elektronik 2388 100 0 Ja 
7 NetInsight Teknik  44688 0 100 Ja 
8 Rörvik Timber Trä 14800 100 0 - 
9 Readsoft Teknik  70177 56,6 43,4 Nej 
10 Sardus Tillverkning 12805 0 100 Ja 
11 Softronic IT och Manage-

ment 
7093 58,13 41,87 Nej  

12 Sigma IT 8141 51 48,99 Nej 
13 Teligent Teknologi 174300 70,74 29,26 Nej 

Summa   427072,728       
Medelvärde (dec)     39,10% 51,87%   

 

Tabell 2 

 

 

 

Nr Bolag Branch Det totala över-
värdet (TSEK) 

Goodwill 
(%) 

Immateriella till-
gångar (%) 

Bonus kopplad till 
vinst 

1 Avanza Bank 13122 68,59 31,41 Nej 
2 Axis Communications IT 23766 0 100 Nej 
3 Beijer Alma Teknologi 2890000 100 0 - 
4 Bure Equity  Investering 147100 100 0 Ja 
5 Cardo  Logistik 204000 67,65 32,35 - 
6 Haldex Säkerhet 7100 100 0 Ja 
7 Gunnebo Teknologi 59000 0 100 Nej 
8 Indutrade Teknik 176000 34,09 65,91 Ja 
9 Lindab Plåt och Metall 15000 0 100 Ja 
10 Mekonomen  Fordon 8155 77,52 22,48 Ja 
11 Nefab Förpackning 39122 22,82 77,18 Ja 
12 Nibe  Värme 8300 38,55 61,45 Nej 
13 Nolato Teknologi 151000 78,81 21,19 Nej 
14 Observer Medieanalys 66393 19.07 80,93 Ja 
15 Orc Software Teknik 270332 65,6 34,4 Nej 
16 Orexo Läkemedel 10488 85,79 14,21 Nej 

Summa   4088878       
Medelvärde (dec)     53,66% 46,34%   
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Tabell: 3 

Nr Bolag Bransch Det totala över-
värdet (TSEK) 

Goodwill 
(%) 

Immateriella till-
gångar (%) 

Bonus kopplad till 
vinst 

1 Alfa Laval Teknik 4117000 100 0 Nej 
2 Atlas Copco Teknik 1005000 67,76 32,24 Ja 
3 Electrolux Elektronik 42000 0 100 Nej 
4 Ericsson Telekommunikation 16648000 0 100 Ja 
5 Husqvarna Utomhusprodukter 360000 88,89 16,11 Nej 
6 Kinnevik Investment Investering 604000 100 0 Nej 
7 Modern Times Group Media 813200 54,8 45,2 Nej 
8 Nobia Kök 921000 93,27 6,73 Ja 
9 Peab Bygg 313000 55,27 44,73 Ja 
10 Saab Transport 4313000 29,45 70,55 Ja 
11 Sandvik Teknologi 785000 72,23 27,77 Nej 
12 Securitas Säkerhet 365000 55,53 34,45 Nej 
13 Skanska Bygg 839000 65,55 37,02 Nej 
14 SKF Logistik 1341000 56,3 43,7 Nej 
15 Tele 2  Telekommunikation 816000 62,99 37,01 Nej 
16 TeliaSonera Telekommunikation 1244000 3,05 96,95 Nej 
17 Volvo Transport 3066000 0 100 Nej 
Summa   37592200       
Medelvärde     53,24% 46,62%   
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Bilaga 2 - Skuldsättningsgrad 

Tabell 1 

Nr Bolag Bransch Det totala 
övervärdet 
(TSEK) 

Goodwill (%) Immateriella tillgångar 
(%) 

Skuldsättningsgrad 

1 Acando B Konsultation 55016 91,11 8,88 0,44 
2 Biotage Läkemedel 32432 0 100 0,11 
3 Biolin B Teknik  3,341 0 100 0,07 
4 Geveko B Trafik 5191 0 100 0,66 
5 Know IT IT Konsult 38,387 98,04 1,95 1,07 
6 Note Elektronik 2388 100 0 2,31 
7 NetInsight Teknik  44688 0 100 0,42 
8 Rörvik 

Timber 
Trä 14800 100 0 2,62 

9 Readsoft Teknik  70177 56,6 43,4 1,17 
10 Sardus Tillverkning 12805 0 100 3,00 
11 Softronic IT och Management 7093 58,13 41,87 0,37 
12 Sigma IT 8141 51 48,99 0,51 
13 Teligent Teknologi 174300 70,74 29,26 1,19 

Summa  427072,728       
Medelvärde     39,10% 51,87%   

 

 Tabell 2 

 

 

 

 

Nr Bolag Branch Det totala övervärdet 
(TSEK) 

Goodwill 
(%) 

Immateriella tillgång-
ar (%) 

Skuldsättningsgrad 

1 Avanza Bank 13122 68,59 31,41 16,84 
2 Axis Communica-

tions IT 23766 
0 100 0,58 

3 Beijer Alma Teknologi 2890000 100 0 0,63 
4 Bure Equity  Investering 147100 100 0 0,42 
5 Cardo  Logistik 204000 67,65 32,35 1,05 
6 Haldex Säkerhet 7100 100 0 3,49 
7 Gunnebo Teknologi 59000 0 100 1,49 
8 Indutrade Teknik 176000 34,09 65,91 1,67 
9 

Lindab 
Plåt och Me-
tall 15000 

0 100 2,23 

10 Mekonomen  Fordon 8155 77,52 22,48 1,38 
11 Nefab Förpackning 39122 22,82 77,18 0,91 
12 Nibe  Värme 8300 38,55 61,45 2,04 
13 Nolato Teknologi 151000 78,81 21,19 1,19 
14 Observer Medieanalys 66393 19.07 80,93 1,21 
15 Orc Software Teknik 270332 65,60 34,4 0,84 
16 Orexo Läkemedel 10488 85,79 14,21 0,17 

Summa  4088878       
Medelvärde      53,66% 46,34%   
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Tabell 3 

Nr Bolag Bransch Det totala övervärdet 
(TSEK) 

Goodwill 
(%) 

Immateriella tillgångar 
(%) 

Skuldsättningsgrad 

1 Alfa Laval Teknik 4117000 100 0 0,00 
2 Atlas Copco Teknik 1005000 67,76 32,24 0,69 
3 Electrolux Elektronik 42000 0 100 4,01 
4 Ericsson Telekommunikation 16648000 0 100 0,78 
5 Husqvarna Utomhusprodukter 360000 88,89 16,11 1,61 
6 Kinnevik Investment Investering 604000 100 0 0,38 
7 Modern Times Group Media 813200 54,80 45,20 0,80 
8 Nobia Kök 921000 93,27 6,73 1,58 
9 Peab Bygg 313000 55,27 44,73 4,04 
10 Saab Transport 4313000 29,45 70,55 2,24 
11 Sandvik Teknologi 785000 72,23 27,77 1,42 
12 Securitas Säkerhet 365000 55,53 34,45 2,72 
13 Skanska Bygg 839000 65,55 37,02 2,69 
14 SKF Logistik 1341000 56,30 43,70 1,36 
15 Tele 2  Telekommunikation 816000 62,99 37,01 1,22 
16 TeliaSonera Telekommunikation 1244000 3,05 96,95 0,24 
17 Volvo Transport 3066000 0 100 1,96 

Summa   37592200       
Medelvärde     53,24% 46,62%   
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Bilaga 3 - Resultat 

Tabell 1 

Nr Bolag Bransch Det totala övervärdet 
(TSEK) 

Goodwill 
(%) 

Immateriella 
tillgångar (%) 

Resultat 
(TSEK) 

Högt/Lågt 
Resultat 

1 Acando B Konsultation 55016 91,11 8,88 83385 Högt 
2 Biotage Läkemedel 32432 0 100 -4561 Lågt 
3 Biolin B Teknik  3,341 0 100 -63,38 Lågt 
4 Geveko B Trafik 5191 0 100 116310 Högt 
5 Know IT IT Konsult 38,387 98,04 1,95 53,36 Lågt 
6 Note Elektronik 2388 100 0 68615 Högt 
7 NetInsight Teknik  44688 0 100 -10168 Lågt 
8 Rörvik Timber Trä 14800 100 0 65200 Högt 
9 Readsoft Teknik  70177 56,6 43,4 38800 Högt 
10 Sardus Tillverkning 12805 0 100 27663 Högt 
11 Softronic IT och Management 7093 58,13 41,87 22181 Högt 
12 Sigma IT 8141 51 48,99 -43469 Lågt 
13 Teligent Teknologi 174300 70,74 29,26 -155000 Lågt 

Summa   427072,728     208945,98   
Medelvärde     39,10% 51,87% 16072,77   

 

 Tabell 2 

 

 

 

 

 

 

Nr Bolag Branch Det totala övervärdet 
(TSEK) 

Goodwill 
(%) 

Immateriella 
tillgångar (%) 

Resultat (TSEK) Högt/Lågt 
Resultat 

1 Avanza Bank 13122 68,59 31,41 188031 Lågt 
2 Axis Communications IT 23766 0 100 1572381 Högt 
3 Beijer Alma Teknologi 2890000 100 0 152,48 Lågt 
4 Bure Equity  Investering 147100 100 0 884900 Högt 
5 Cardo  Logistik 204000 67,65 32,35 401000 Högt 
6 Haldex Säkerhet 7100 100 0 -128100 Lågt 
7 Gunnebo Teknologi 59000 0 100 310000 Högt 
8 Indutrade Teknik 176000 34,09 65,91 300222 Högt 
9 Lindab Plåt och Metall 15000 0 100 585000 Högt 
10 Mekonomen  Fordon 8155 77,52 22,48 140214 Lågt 
11 Nefab Förpackning 39122 22,82 77,18 128003 Lågt 
12 Nibe  Värme 8300 38,55 61,45 350800 Högt 
13 Nolato Teknologi 151000 78,81 21,19 48000 Lågt 
14 Observer Medieanalys 66393 19.07 80,93 -742893 Lågt 
15 Orc Software Teknik 270332 65,60 34,4 50864 Lågt 
16 Orexo Läkemedel 10488 85,79 14,21 -32983 Lågt 

Summa   4088878     4055591,48   
Medelvärde      53,66% 46,34% 253474,47   
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Tabell 3 

 

 

 

Nr Bolag Bransch Det totala övervärdet 
(TSEK) 

Goodwill 
(%) 

Immateriella 
tillgångar (%) 

Resultat 
(TSEK) 

Högt/Lågt 
Resultat 

1 Alfa Laval Teknik 4117000 100 0 1725000 Lågt 
2 Atlas Copco Teknik 1005000 67,76 32,24 15373000 Högt 
3 Electrolux Elektronik 42000 0 100 3847000 Lågt 
4 Ericsson Telekommunikation 16648000 0 100 26436000 Högt 
5 Husqvarna Utomhusprodukter 360000 88,89 16,11 1862000 Lågt 
6 Kinnevik Investment Investering 604000 100 0 11561000 Högt 
7 Modern Times Group Media 813200 54,80 45,20 1487700 Lågt 
8 Nobia Kök 921000 93,27 6,73 865000 Lågt 
9 Peab Bygg 313000 55,27 44,73 1048000 Lågt 
10 Saab Transport 4313000 29,45 70,55 1347000 Lågt 
11 Sandvik Teknologi 785000 72,23 27,77 8107000 Högt 
12 Securitas Säkerhet 365000 55,53 34,45 852000 Lågt 
13 Skanska Bygg 839000 65,55 37,02 3655000 Lågt 
14 SKF Logistik 1341000 56,30 43,70 4442000 Lågt 
15 Tele 2  Telekommunikation 816000 62,99 37,01 -2405000 Lågt 
16 TeliaSonera Telekommunikation 1244000 3,05 96,95 19283000 Högt 
17 Volvo Transport 3066000 0 100 16318000 Högt 

Summa   37592200     115803700   
Medelvärde     53,24 46,62% 6811982,35   


