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Sammanfattning 
 
Bakgrund: Sedan IFRS infördes år 2005 har goodwill fått en allt mer betydande roll i 

svenska börsnoterade företag. Idag utgör goodwill majoriteten av köpeskillingen vid 

rörelseförvärv, vilket går emot grundtanken hos de nuvarande redovisningsstandarderna. 

Redovisningen av rörelseförvärv enligt IFRS ger företagsledningen stor frihet att använda sitt 

egna omdöme. Detta har av många påpekats ger plats för opportunistiskt agerande och 

möjligheter för företag att strategiskt kunna fördela större summor till goodwill. 

   

Syfte: Syftet med denna studie är att undersöka huruvida företagens skuldsättningsgrad, 

storlek och lönsamhet påverkar andelen av köpeskillingen som allokeras till goodwill vid 

rörelseförvärv. Vidare är syftet att undersöka om företagsledningen i svenska noterade bolag 

agerar opportunistiskt vid köpeskillingallokeringen i samband med rörelseförvärv. 

Metod: För att uppnå studiens syfte har en kvantitativ metod använts. I studien undersöks  

194 rörelseförvärv gjorda av företag noterade på Large Cap och Mid Cap under perioden 

2011-2014. Detta gjordes för att undersöka sambandet mellan företagens skuldsättningsgrad, 

storlek och lönsamhet och andelen av köpeskillingen som allokeras goodwill. Detta har testats 

med hjälp av regressionsanalyser.  

 

Resultat och slutsats: Studiens resultat visar att företag med lägre lönsamhet tenderar att 

fördela en större andel av köpeskillingen till goodwill jämfört med företag med högre 

lönsamhet. Resultatet påvisar även att mindre företag tenderar att allokera en större andel av 

köpeskilling till goodwill jämfört med större företag. Studien finner dock enbart svaga belägg 

för att skuldsättningsgrad kan vara en påverkande faktor. Resultatet ger följaktligen 

indikationer på att företagsledningen agerar opportunistiskt i samband med 

köpeskillingsallokeringen.  

 

 

Nyckelord: Goodwill, Rörelseförvärv, IFRS 3, IAS 36, Positiv redovisningsteori, Large Cap, 

Mid Cap  



 
 

Abstract 
 
Background: Since adopting IFRS in 2005, goodwill has gained an increasingly significant 

role in Swedish listed companies. Today, goodwill makes for the majority of the purchase 

price in business acquisitions, which goes against the basic idea of the current accounting 

standards. Accounting for business acquisitions under IFRS gives management greater 

discretion and more room to use their own judgement. This has been pointed out by many to 

provide room for opportunistic behavior and the opportunity for companies to strategically 

allocate larger sums to goodwill. 

 

Purpose: The purpose of this paper is to examine whether the companies’ leverage, size and 

profitability affect the percentage of the purchase price allocated to goodwill. Furthermore, 

the purpose is to examine whether managers in Swedish listed firms act opportunistically in 

the case of purchase price allocation associated with business acquisitions. 

 

Method: To achieve the purpose of the study a quantitative method is used. This study 

examined 194 business acquisitions made by companies listed on the Large Cap and Mid Cap 

during the period 2011-2014. This was done to examine the correlation between firm 

leverage, size and profitability and the proportion of the purchase price allocated to goodwill. 

This has been tested using regression analysis. 

 

Results and conclusion: The results of the study show that companies with lower 

profitability tend to allocate a greater proportion of the purchase price to goodwill compared 

with companies with higher profitability. The results also show that smaller companies 

allocate a larger proportion of the purchase price to goodwill compared with larger 

companies. The study finds, however, only weak evidence that leverage can be an influencing 

factor. These results therefore provide indications that management uses their discretion to act 

opportunistic in the purchase price allocation process. 

 

 

Keywords: Goodwill, Business Acquisitions, IFRS 3, IAS 36, Positive Accounting Theory, 

Large Cap, Mid Cap  
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1. Inledning 
Inledningskapitlet redogör för uppsatsens problembakgrund, problemdiskussion och syfte. 

Problembakgrunden ger en introduktion för de redovisningsstandarderna som rör 

rörelseförvärv och goodwill. Det följs av en diskussion som belyser den problematik som har 

uppstått i samband med dessa redovisningsområden. Slutligen mynnar detta ut i uppsatsens 

problemformulering och syfte.    

1.1 Problembakgrund 

En effektiv strategi för företag att växa på marknaden är genom att förvärva redan befintliga 

företag, så kallade rörelseförvärv. Rörelseförvärv är i sin natur, i de flesta fallen, betydande 

händelser som kan ha stor effekt på företagens finansiella ställning (Detzen & Zülch, 2012). 

Den finansiella redovisningen av denna typ av förvärv kan vara komplicerad och sätter press 

på standarsättare (Marton, Lumsden, Lundqvist & Petterson, 2013). En särskild post, vilken 

blir högst relevant i samband med rörelseförvärv och som väckt mycket debatt, är goodwill. 

Goodwill är i korthet ett övervärde som uppstår då ett företag förvärvar ett annat företag och 

goodwill klassas då som en immateriell tillgång i balansräkningen (Lhaopadchan, 2010). 

Sedan 2005 är det obligatoriskt för börsnoterade företag i Sverige, och hela EU, att upprätta 

koncernredovisning enligt de redovisningsstandarder som utformas av International 

Accounting Standards Board (IASB). Dessa redovisningsstandarder benämns International 

Accounting Standards (IAS) och International Financial Accounting Standards (IFRS). Syftet 

med införandet var framförallt att öka harmoniseringen och jämförbarheten mellan företag 

från olika länder i takt med den allt mer globala ekonomin (Marton et al., 2013).  

IFRS och IAS är så kallade principbaserade redovisningsstandarder. Det innebär att de inte 

ger specifika riktlinjer kring enskilda redovisningsfall, utan istället ger de en ram inom vilken 

företagen ska göra egna bedömningar och tolkningar (Marton et al., 2013). Övergången till 

IFRS och IAS innebar en mer utbredd användning av värdering till verkligt värde på 

tillgångar, till skillnad från att använda historiska anskaffningsvärden. Målet med det var att 

öka relevansen och användbarheten av finansiella rapporter (Lhaopadchan, 2010). Detta tar 

sig särskilt i uttryck när det handlar om redovisning av rörelseförvärv och goodwill.  

De standarder som blir relevanta i samband rörelseförvärv är IFRS 3 – Rörelseförvärv, IAS 

36 – Nedskrivningar och IAS 38 – Immateriella tillgångar. Introduktion av IFRS 3 innebar en 

betydande skillnad i hur redovisningen av rörelseförvärv och goodwill ska behandlas. 

Tidigare har goodwill i stort sett utgjort det som varit skillnaden mellan köpeskillingen och 
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det förvärvade företagets eget kapital.  Goodwillposten skrevs sedan av systematiskt efter en 

uppskattad nyttjandeperiod. I Sverige kunde nyttjandeperioden variera mellan 5 och 20 år, 

men oftast använde de svenska företagen maximalt 10 år (Hamberg & Beisland, 2014). Enligt 

IFRS 3 ska redovisningen ske genom tillämpning av förvärvsmetoden. Enligt denna metod 

ska ett anskaffningsvärde (köpeskilling) för förvärvet beräknas fram. När anskaffningsvärdet 

har fastställts ska det allokeras (fördelas) till förvärvade identifierbara nettotillgångar 

(tillgångar minus övertagna skulder). Tillgångarna och skulderna värderas till sitt verkliga 

värde vid förvärvstidpunkten. IFRS 3 skiljer sig gentemot tidigare normgivning genom att 

erhålla tydligare och mer omfattande vägledningen om hur identifiering och värdering ska ske 

(Carlsson & Sandell, 2014).  I synnerhet har redovisningen av förvärvade immateriella 

tillgångar fått stor betydelse. Ett viktigt inslag i IFRS 3 var utvecklade regler för immateriella 

tillgångar. Tanken var att företag ska identifiera och särredovisa olika immateriella tillgångar i 

så stor utsträckning som möjligt och på så sätt minska goodwillbeloppen (Gauffin & Nilsson, 

2014).  Den del av anskaffningsvärdet som inte kan fördelas ut på identifierbara tillgångar 

utgör följaktligen goodwill. Goodwill är således ej identifierbara tillgångar och kan beskrivas 

som en betalning för förväntade ekonomiska fördelar som inte går att identifiera enskilt 

(Marton et al., 2013). 

IFRS 3 har även inneburit betydande skillnader i hur den efterföljande värderingen av 

goodwill ska ske och den skiljer sig från andra tillgångar. Den tidigare metoden med 

avskrivningarna ansågs vara orimlig eftersom det inte är säkert att goodwill minskar i värde 

över tiden (Qasim, Haddad & AbuGhazaleh, 2013). För att öka relevansen hos 

goodwillposten ska den, enligt IFRS 3, istället prövas för nedskrivning minst en gång per år i 

enlighet med IAS 36. Goodwill kan dock inte separat prövas för nedskrivning, utan goodwill 

måste, vid rörelseförvärvet, fördelas till olika enheter. Vid en nedskrivningsprövning är det 

således hela enheten som prövas. Enhetens bokförda värde jämförs med ett framräknat 

återvinningsvärde (ett uppskattat verkligt värde) för enheten. Om enhetens värde uppskattas 

ha minskat sker följaktligen en nedskrivning av goodwillposten. 

Trots grundtanken om minskade goodwillposter tycks effekten av IFRS 3 vara den motsatta. 

Gauffin och Nilsson (2014) har sedan införandet undersökt hur de noterade företagen på 

Stockholmsbörsen redovisat sina rörelseförvärv och identifierat tillgångar. Det som går utläsa 

av dessa undersökningar är att goodwill är en post som ständigt har vuxit sedan 2005. 

Goodwillposten blir successivt en allt större del av företags tillgångar. Fördelningen av 

köpeskillingen vid rörelseförvärv visar även att det är goodwill som är den dominerande 



 

3 
 

posten. För 2013 utgjorde goodwill 58 % av köpeskillingen och över åren 2005-2013 har 

detta värde varierat mellan 45 % och 61 % (Gauffin & Nilsson, 2014). Goodwill i samband 

med rörelseförvärv är således ett intressant område som många pekar på behöver belysas och 

förstås bättre.    

1.2 Problemdiskussion 

Inom redovisning har goodwill länge varit ett problemområde och det råder mycket oenighet 

om hur goodwill ska hanteras. Oavsett vilken redovisningsteknik som använts har det varit 

omstritt och ofta mötts av kritik (Carlin & Finch, 2011). En anledning till problematiken är 

framförallt att det inte finns någon riktig och tydlig definition av goodwill och vad goodwill 

verkligen är (Giuliani & Brännström, 2011). IASB:s angreppssätt har varit att försöka minska 

goodwillposten för att på så sätt minska betydelsen av hur goodwill ska redovisas. Som 

nämnts har goodwillposten dock inte minskat, utan snarare ökat successivt sedan 2005. 

Följaktligen har redovisningen av rörelseförvärv och goodwill även under IFRS och IAS 

fortsatt bli omdiskuterad (Gauffin & Nilsson, 2014). 

Eftersom IFRS är principbaserade standarder saknas detaljerade riktlinjer för hur företagen 

ska redovisa olika händelser. IFRS 3 och IAS 36 ger därför utrymme till en relativt stor 

handlingsfrihet hos företagsledningen, vilket innebär en viss flexibilitet i redovisningen. 

Redan vid förvärvstidpunkten står förvärven inför en komplex process som resulterar i 

subjektiva bedömning och värderingar, i synnerhet när det gäller immateriella tillgångar. 

Detta påverkar i slutändan storleken på goodwillposten (Detzen & Zülch, 2012). Även den 

efterföljande värderingen av goodwillposten är utsatt för mycket subjektiva bedömningar. På 

grund av brist på aktiva marknader för att fastställa ett verkligt värde måste företagsledningen 

göra egna beräkningar. Dels måste framtida kassaflöden bestämmas och dels måste en 

diskonteringsränta väljas. Eftersom dessa beräkningar bygger på bedömningar om framtiden 

är det således relativt stor osäkerhet kring dem (Qasim et al., 2013).  

Många tidigare studier har haft fokus på nedskrivningsprövningar av goodwill och sökt bevis 

på om företagsledningen utnyttjar bedömningsfriheten som ges av standarderna till att göra 

bedömningar som gynnar egna intressen. Jordan, Clark och Vann (2007) fann att företag 

undervärderar goodwill för att kunna göra större nedskrivningar vissa år för att på så sätt visa 

bättre resultat kommande år. Abughazaleh, Al-Hares och Roberts (2011) fann i sin studie att 

företag även använde nedskrivningar som en metod för att jämna ut resultatet. Masters-Stout, 

Costigan och Lovata (2008) ger ytterligare belägg för att goodwillposten används på ett 
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manipulativt sätt av företagsledningen. De fann att redovisningsreglerna för goodwill 

behandlades olika beroende på hur lång tid vd:ar har varit anställda. Nya vd:ar tenderar att 

göra större nedskrivningar i början av sin anställning för att undvika framtida nedskrivningar, 

jämfört med vd:ar med längre anställningstid.  

En annan aspekt av goodwill, som i viss mening är mer intressant, är då nedskrivningar inte 

förekommer.  Företagsledningar kan ha incitament att undvika nedskrivningar då det kan 

innebära försämrat anseende för både företag och ledningen, samt att det kan påverka deras 

ersättningar (Chambers och Finger, 2011). Masters-Stout et al. (2008) uppmärksammade 

exempelvis att vd:ar som inte är nya tenderar att göra färre och mindre nedskrivningar jämfört 

med nya, vilket nämndes tidigare. Ramanna och Watts (2012) kunde i sin studie av företag i 

USA konstatera att de undviker tidsenliga goodwillnedskrivningar. Carlin och Finch (2009) 

fann dessutom tendenser till att företag i Australien använde handlingsfriheten kring valet av 

diskonteringsränta optimistiskt för att undvika nedskrivningar. I de svenska noterade 

företagen har nedskrivningar av goodwill totalt sett endast uppgått till i genomsnitt 1-2 % av 

det sammanlagda goodwillvärdet (Gauffin & Nilsson, 2014).  Goodwillredovisningen enligt 

IFRS har, i synnerhet i Sverige, inneburit stora skillnader då nedskrivningar enligt IFRS är 

avsevärt mindre jämfört med avskrivningar och nedskrivningar enligt tidigare regler 

(Hamberg, Paananen & Novak, 2011).  

Företag har följaktligen stor kontroll över den efterföljande värderingen och redovisningen av 

en goodwillpost. Då nedskrivningar av goodwill inte förekommer påverkas resultatet direkt 

positivt genom att det inte uppstår några kostnader i form av avskrivningar/nedskrivningar.  

Detta kan således ge företagen starka incitament till att allokera en allt större andel av 

köpeskillingen till goodwill vid rörelseförvärv eftersom andra identifierbara tillgångar kräver 

avskrivningar, och på så sätt kan företag uppvisa ett bättre redovisat resultat. Följaktligen 

innebär det att mer goodwill, allt annat lika, resulterar i högre nettoresultat (Detzen & Zülch, 

2012). Eftersom IFRS 3 kräver värderingar till verkliga värden vid rörelseförvärv ges 

företagsledningen möjligheten till att agera opportunistiskt vid allokering av köpeskillingen 

(Watts, 2003).  Framställandet av verkliga värden bygger på framtida uppskattningar och 

detta, menar Watts (2003), gör att värdet av bland annat goodwill inte blir objektivt. Istället är 

det i hög grad subjektivt och öppnar upp för manipulering. Även Landsman (2007) påpekar 

att de uppskattningar av verkligt värde, av framförallt immateriella tillgångar, som IFRS 

föreskriver, resulterar i större informationsasymmetri. Följaktligen kan ledningen manipulera 

siffror i beräkningarna till sin egen förmån.  
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De tidigare nämnda studierna om goodwill har haft fokus på den efterföljande värderingen av 

redan existerande goodwill, och huruvida den värderingen är utsatt för manipulering. Studier 

kring rörelseförvärv, då goodwill faktiskt uppstår, har däremot varit relativt begränsat. Shalev, 

Zhang och Zhang (2011) studerade rörelseförvärv i USA och huruvida företagsledningens 

kompensation har påverkan på andelen av köpeskillingen som allokeras till goodwill. Deras 

resultat pekar på att incitamentsystem är en viktig faktor som påverkar proportionen av 

goodwill. De fann att bonusar som är kopplade till resultatet var ett incitament för chefer att 

identifiera mer goodwill. Företag i USA följer dock inte IFRS, men deras redovisnings-

standarder för rörelseförvärv och goodwill är förhållandevis lika. Som en följd av deras studie 

gjorde Detzen och Zülch (2012) en liknande studie men istället med europeiska företag som 

tillämpar IFRS. Även här kunde det påvisas att det fanns ett samband mellan ledningens 

bonusar och allokering till goodwill. De fann att chefer allokerade mer goodwill ju mer deras 

kompensation var beroende av kortsiktiga bonusar. Det verkar således som att 

företagsledningar utnyttjar handlingsfriheten i standarderna till att strategiskt allokera 

goodwill för egen vinning.   

Att företagsledningen agerar opportunistiskt i syfte att gynna egna intressen förutsägs av 

positiv redovisningsteori (Watts & Zimmerman, 1990; Scott, 2009). Ett antagande inom 

denna teori är att företagsledningen kommer välja redovisningsmetoder som maximerar 

resultatet när bonusar är beroende av det. Vidare antas, enligt teorin, att företags 

redovisningsval även påverkas av hur skuldsatt företaget är samt hur stort företaget är. Enligt 

teorin är företagsledningen i mer skuldsatta företag mer benägna att använda 

redovisningsmetoder som ökar resultatet. Detta beror på att mer skuldsatta företag kan vara 

närmare att bryta mot olika lånevillkor. Då villkor i låneavtal är kopplade till företags 

nyckeltal, som bland annat baseras på resultatet, finns det incitament för att påverka 

redovisningen.  När det gäller storleken på företaget förutsäger positiv redovisningsteori att 

större företag är mer benägna än mindre företag att använda metoder som istället reducerar 

resultatet. Större företag har mer uppmärksamhet på sig och anses vara utsatta för högre 

politiska kostnader än vad mindre företag är. Större företag kan då ha incitament att inte 

redovisa allt för stora vinster för att undvika den uppmärksamhet som dessa kan tilldra sig 

(Watts & Zimmerman, 1990). Dessutom är företagens lönsamhet en faktor som påverkar 

företagens redovisningsval. Företag med låg lönsamhet är mer benägna än företag med hög 

lönsamhet att välja redovisningsmetoder som uppvisar ett bättre resultat (Nouri & Abaoub, 

2014).  Eftersom allokering av goodwill är ett intressant område, med relativt få studier i 
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svensk kontext, är det intressant att undersöka detta vidare. Tidigare studier har visat på att 

bonusar påverkar företagsledningens allokering av köpeskilling i samband med 

rörelseförvärv. Det är följaktligen även av intresse att undersöka om företags 

skuldsättningsgrad, storlek och lönsamhet påverkar företag till att förvärva mer eller mindre 

goodwill. 

Sammanfattningsvis går det konstatera att rörelseförvärv och goodwill är omgärdat av mycket 

subjektiva bedömningar och ger företagsledningen relativt stor handlingsfrihet. Genom att 

allokera en större andel av köpeskillingen till goodwill kan företag undvika att göra 

avskrivningar, vilket i sin tur innebär ett bättre resultat, och vice versa. Det innebär att företag 

kan utnyttja flexibiliteten i standarderna till att förvärva mer, eller mindre, goodwill och på så 

vis erhålla en viss grad av resultatmanipulering. Företagens skuldsättningsgrad, storlek och 

lönsamhet är alla faktorer som, enligt positiv redovisningsteori, påverkar företagsledningens 

redovisningsval. Denna uppsats ämnar därför undersöka om det finns samband mellan dessa 

faktorer och hur stor andel av köpeskillingen som fördelas till goodwill i svenska noterade 

företag. 

1.3 Problemformulering 

Utifrån den ovan förda diskussionen syftar denna studie till att utreda följande frågeställning: 

Hur påverkas andelen av köpeskillingen som allokeras till goodwill av företagens 

skuldsättningsgrad, storlek och lönsamhet?  

1.4 Syfte 

Syftet med studien är att undersöka huruvida företagens skuldsättningsgrad, storlek och 

lönsamhet påverkar andelen av köpeskillingen som allokeras till goodwill vid rörelseförvärv. 

Vidare är syftet att undersöka om företagsledningen i svenska noterade bolag agerar 

opportunistiskt vid köpeskillingallokeringen i samband med rörelseförvärv. 
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2. Teoretisk referensram 
I första kapitlet diskuterades att positiv redovisningsteori kan användas för att förstå 

allokering av köpeskillingen till goodwill. Detta kapitel börjar därför med en genomgång av 

utgångspunkterna i denna teori.  Det följs sedan upp av tidigare relevanta studier kring teorin 

och rörelseförvärv. I kapitlets sista del sammanfattas kapitlet och studiens hypoteser 

presenteras.  

2.1 Positiv redovisningsteori 

Positiv redovisningsteori (på engelska Positive Accounting Theory, PAT) började ta form och 

utvecklas under 1970-talet i och med studier av författarna Watts och Zimmerman (1978, 

1979). PAT har varit en av den mest inflytelserika teoribildningen inom redovisningsområdet 

under de fyra senaste decennierna (Kabir, 2010). Teorin syftar till att beskriva, förklara och 

förutsäga företags val av redovisningsmetoder (Watts & Zimmerman, 1990). En viktig fråga 

som PAT-forskare försöker förklara är följaktligen varför chefer och företagsledningen gör de 

redovisningsmässiga val som de gör (Kabir, 2010). 

Ett grundläggande antagande inom PAT är tron på rationellt beslutsfattande, och att 

företagsledningen i första hand agerar i enlighet för att gynna sina egna intressen. Således är 

det olika egenintressen som är anledningen till vilka redovisningsmetoder och tekniker som 

används (Setyorini & Ishak, 2012). Vidare kan företag enligt positiv redovisningsteori ses 

som en serie av olika avtal, det vill säga dess organisation kan till stor del beskrivas av 

uppsättningen av de avtal som ingås. Exempelvis är avtal med anställda (inklusive 

företagsledningen), leverantörer och finansiärer av central betydelse för företagets 

verksamhet. Avtalen är nödvändiga för att få de egennyttiga individerna att samarbeta. 

Emellertid blir en följd av dessa avtal att det uppstår olika typer av kontraktskostnader. PAT 

menar att företagen kommer att försöka minimera dessa kostnader, vilket i sin tur påverkar 

vilka redovisningsmetoder som används (Watts & Zimmerman, 1990).  

De förutsägelser som görs av positiv redovisningsteori är till stor del organiserade omkring tre 

hypoteser utformade av Watts och Zimmerman (1990). Dessa hypoteser är 

bonusplanhypotesen, skuldhypotesen och politisk- kostnadshypotesen. Bonusplanhypotesen 

förutsäger att företagsledningen, med kompensationer kopplade till det redovisade resultatet, 

väljer redovisningsmetoder som ökar nivån på dessa slag av kompensationer. Oftast innebär 

det att välja redovisningsmetoder som förbättrar det redovisade resultatet (Watts & 

Zimmerman, 1990). Bonushypotesen är den hypotes som har undersökts mest, och vilken det 

även finns mest belägg för (Collin, Tagesson, Andersson, Cato & Hansson, 2009). De två 
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senare hypoteserna, skuld- och politisk-kostnadshypotesen, är centrala i denna studie och de 

behandlas mer ingående nedan. 

2.1.1 Skuldhypotesen 

PAT:s skuldhypotes förutsäger att, allt annat lika, ju mer skulder i förhållande till eget kapital 

(skuldsättningsgrad) ett företag har, desto större är sannolikheten att företagsledningen väljer 

redovisningsmetoder som ökar det redovisade resultatet (Watts & Zimmerman, 1990; Scott, 

2009). De flesta låneavtalen innehåller redovisningsbaserade villkor som låntagaren måste 

förhålla sig till. Skuldhypotesen grundar sig i att företag som är mer skuldsatta anses vara 

närmare att bryta mot dessa redovisningsbaserade lånevillkor. Om låntagare bryter mot de 

bestämmelser som gjorts kan låneavtalen påtvinga påföljder som restriktioner för utdelningar 

eller ytterligare lån. Genom att öka det nuvarande redovisade resultatet minskar risken för 

företagen att bryta mot sådana villkor. Således antas mer skuldsatta företag göra 

redovisningsval som kan förbättra det redovisade resultatet (Scott, 2009). 

Det finns flertalet tidigare studier inom området som undersöker relationen mellan 

skuldsättningsgrad och företagens redovisningsval. Denna relation har studerats med 

varierande tillvägagångssätt. En tidig studie av Daley och Vigeland (1983) undersökte 

sambandet mellan företags val att aktivera Forskning och Utveckling (FoU)-utgifter eller ej, 

och skuldsättningsgraden. De fann att med högre skuldsättningsgrad ökade sannolikheten för 

att företag valde att aktivera FoU, vilket i sin tur gav företagen ett bättre resultat det aktuella 

året. En mer aktuell studie av Landry och Callimaci (2003) studerar samma samband. Deras 

resultat ger också stöd för att företag som är mer skuldsatta väljer att undvika att redovisa 

utgifter för FoU som kostnader direkt, och på så vis kunna uppvisa bättre resultat.  Ytterligare 

stöd för skuldhypotesen i PAT ges av Sweeney (1994). Sweeney finner i sin studie att 

företagsledning i företag som närmar sig att bryta mot redovisningsbaserade restriktioner i 

låneavtal är mer benägna att tillämpa redovisningsmetoder som förbättrar resultatet.  

Ramanna och Watts (2012) styrker, med sin studie, att det existerar ett samband mellan 

skuldsättning och redovisningsval. Deras studie undersöker frågan om nedskrivningar av 

goodwill i företag i USA. De finner belägg för att de företag med risk för att bryta mot 

låneavtal inte gör nedskrivningar av goodwillposten, vilket i sin tur leder till ett bättre resultat. 

Även Zang (2008) fann i sin studie att företag som är högre belånade har lägre 

goodwillnedskrivningar, vilket ligger i linje med att företagsledningen strategiskt minskar 

goodwillnedskrivningar, alltså kostnader, i syfte att undvika överträdelse av lånevillkor. 
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2.1.2 Politisk-kostnadshypotesen 

PAT:s politiska-kostnadshypotes förutsäger att ju högre politiska kostnader ett företag utsätts 

för desto större är sannolikheten att företagsledning väljer redovisningsmetoder som reducerar 

det redovisade resultatet (Watts & Zimmerman, 1990; Scott, 2009). Företagsstorlek anses 

kunna  användas som en proxyvariabel för politiska kostnader. Det betyder således att större 

företag har högre politiska kostnader jämfört med mindre företag (Watts & Zimmerman, 

1990). Enligt Deegan & Unerman (2006) är företag, speciellt stora företag, utsatta för tryck 

från diverse grupper så som staten, fackföreningar, konsumentgrupper, miljörörelser och 

dylikt. Exempelvis kan höga resultatet tilldra företag uppmärksamhet, vilket kan leda till 

ökade politiska kostnader. Politiska kostnader kan uppstå i form av ökade skatter, ökade 

löneanspråk eller olika former av regleringar (Scott, 2009). De företag som är utsatta för 

högre politiska kostnader, det vill säga större företag, är följaktligen mer intresserade av att 

undvika den uppmärksamhet och misstänksamhet från yttre parter som stora vinster kan dra 

till sig. Följden av detta blir därför att större företag är mer benägna att rapportera lägre 

resultat jämfört med mindre företag (Watts & Zimmerman, 1990).  

Tidigare studier om redovisningsval ger stöd för politisk-kostnadshypotesen. Daley och 

Vigeland (1983) visar i sin studie att mindre företag var mer benägna än större företag att 

kapitalisera FoU-utgifter. Det innebär således att större företag var mer benägna att redovisa 

dessa utgifter som en kostnad, vilket därmed reducerade det redovisade resultatet. Detta 

samband bekräftas ytterligare av Mande, File och Kwak (2000). I linje med detta visade även 

Landry och Callimaci (2003) på att sannolikheten att kapitalisera FoU-utgifter minskar för 

större företag. Vidare pekar även Meyer, Karim och Karim (2000) studie på att 

företagsstorleken påverkar hur företagen redovisar. Deras studie omfattade dock enbart 

läkemedelsindustrin. Men även här kunde det påvisas att de större företagens redovisningsval 

verkade reducerande på resultatet.    

Rehnberg (2012) fann även att företag med större balansomslutning, alltså större företag, 

tenderar att redovisa en större andel immateriella tillgångar skilt från goodwill i samband med 

rörelseförvärv, jämfört med mindre företag. Eftersom en större andel immateriella tillgångar 

innebär högre kostnader för avskrivningar kan det tolkas som att större företag gör 

redovisningsval i syfte att reducera det redovisade resultatet.  
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2.2 Opportunistiskt beteende och resultatmanipulering 

De tre hypoteserna i PAT är formulerade utifrån ett opportunistiskt perspektiv. Detta innebär 

att företagsledningen antas agera opportunistiskt i sina redovisningsval. Med opportunistiskt 

beteende menas att ledningen agerar och gör redovisningsval som gynnar deras egna intressen 

(Scott, 2009). En viktig faktor i redovisning är hur stor grad av handlingsfrihet som ges till 

företagsledningen, det vill säga flexibilitet i val av redovisningsmetoder. Watts och 

Zimmerman (1990) påpekar att en fullständig handlingsfrihet inte kan fungera, men samtidigt 

kan en viss grad av frihet vara nödvändig eftersom företagsledningen då kan fatta de bästa 

besluten för olika situationer. Detta föranleder problemet med opportunistiskt agerande.  

Problemet med att tillåta företagsledningen att ha mer snarare än mindre handlingsfrihet är att 

det ökar sannolikheten för opportunistiskt agerande. 

I nära relation med positiv redovisningsteori ligger även så kallad resultatmanipulering 

(earnings management), vilket har varit ett frekvent studerat område inom redovisningsstudier 

(Setyorini & Ishak, 2012). Resultatmanipulering inträffar när företagsledningen använder sin 

handlingsfrihet opportunistiskt i syfte att lura eller vilseleda intressenter om företagets 

underliggande ekonomiska resultat, eller för att påverka utfall av avtal som är beroende av 

rapporterade redovisningstal (Healy & Wahlen, 1999). Strategin är att uppvisa ett bättre eller 

sämre resultat än det faktiska resultatet. Sålunda benämns det resultatmanipulering (Setyorini 

& Ishak, 2012). Företagsledning har viss möjlighet att utnyttja den flexibilitet som inryms 

inom IFRS för att manipulera eller påverka det redovisade resultatet utan att det bryter mot 

några regler (Detzen & Zülch, 2012). 

Wines, Dagwell och Windsor (2007) menar att företagsledningen kan agera opportunistiskt i 

samband med den inledande allokeringsprocessen av goodwill. När allokeringsprocessen 

bygger på företagsledningens subjektiva bedömningar ges de också möjlighet att manipulera 

resultatet. Detta medför att ledningen har större möjligheter att kunna påverka resultatet på ett 

sätt som gynnar deras intressen. I enlighet med det opportunistiska perspektivet använder 

företagsledningen sin handlingsfrihet för att antingen över- eller underallokera köpeskillingen 

till goodwill. Sannolikheten för opportunistiskt beteende ökar eftersom värderingen av 

goodwill kräver flera uppskattningar av verkliga värden vid fördelningen av köpeskillingen 

till identifierbara nettotillgångar (Bugeja & Loyeung, 2013). Framställandet av verkliga 

värden bygger på framtida uppskattningar och detta, menar Watts (2003), gör att värdet inte 

blir objektivt. Istället är det i hög grad subjektivt och öppnar upp för manipulering. Även 
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Landsman (2007) påpekar att de uppskattningar av verkliga värden, av framförallt 

immateriella tillgångar, som IFRS föreskriver, resulterar i större informationsasymmetri. 

Följaktligen kan chefer manipulera siffror i beräkningarna till sin egen förmån. 

PAT blir uppenbarligen en relevant teori i samband med IFRS som i flera 

redovisningsområden ger företagsledningen handlingsfrihet och utrymme till att göra 

subjektiva bedömningar. Övergången till att värdera många tillgångar till verkligt värde, som i 

hög grad består av uppskattningar, gör det relativt enkelt för företag att manipulera vissa 

redovisningsmässiga beräkningar (Kabir, 2010). Redovisning av rörelseförvärv och goodwill 

är således områden som i stor grad aktualiserar positiv redovisningsteori. 

2.3 Tidigare studier om rörelseförvärv och goodwill 

Anledningen till att rörelseförvärv och goodwill är intressant att studera är att redovisningen 

enligt IFRS är utformad på sådant sätt att den utgör en möjlighet till resultatmanipulering. 

Detzen och Zülch (2012) menar att IFRS 3 ger stort utrymme för företagsledningen att göra 

egna bedömningar när det kommer till identifiering och värdering av tillgångar, vilket blir 

avgörande för hur mycket goodwill som identifieras. Vidare menar de att företagsledningen 

kan använda denna handlingsfrihet för att allokera större del av köpeskillingen till goodwill. 

Goodwillposten är inte utsatt för systematiska avskrivningar. Genom att öka andelen av 

köpeskilling som avser goodwill och minska andelen som avser identifierade tillgångar 

möjliggör det för företag att redovisa bättre resultat, åtminstone på kort sikt. Detta eftersom 

företagen då med stor sannolikhet undviker kostnader i form avskrivningar eller 

nedskrivningar. Jarva (2009) påpekar dessutom att nedskrivningar av goodwill tenderar att 

släpa efter och att den inte alltid sker då den faktiska värdeminskningen inträffat, vilket tyder 

på att företag kan undvika nedskrivningar på kort sikt.  

Tidigare studier som behandlar rörelseförvärv och allokering till goodwill är begränsade, i 

synnerhet när det gäller företag som tillämpar IFRS. Det som tidigare studier emellertid ger 

belägg för är att företagsledningen tycks agera opportunistiskt vid allokeringen av 

köpeskillingen vid rörelseförvärv i situationer då de gynnas av det.  

Zhang och Zhang (2007) har studerat allokering av köpeskillingen mellan goodwill och andra 

immateriella tillgångar i USA. Deras studie omfattar 98 rörelseförvärv mellan åren 2001-

2005. Deras resultat påvisar att äldre chefer tenderar att fördela större andel till goodwill, med 

antagandet att det är mer troligt att äldre chefer är mer intresserade av kortsiktiga resultat och 
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bonusar på grund av deras begränsade tidshorisont samt lägre oro över karriären. De menar 

vidare att företagsledningens opportunism är mer betydelsefull än ekonomiska faktorer för att 

förklara beslut av köpeskillingallokering. 

Även Shalev et al. (2011) har undersökt köpeskillingallokering vid rörelseförvärv i USA. De  

undersökte i sin studie 184 rörelseförvärv genomförda av noterade amerikanska företag 

mellan åren 2001 till 2007. Deras studie ger ytterligare stöd för att chefer agerar 

opportunistiskt. De fann belägg för att företagsledningens bonusar är en viktig bestämmande 

faktor för hur stor proportion av köpeskillingen som allokeras till goodwill.     

Detzen och Zülch (2012) gjorde en liknande studie som Shalev et al. (2011) men med 

företagsförvärv genomförda av företag i Europa som tillämpar IFRS. Deras studie omfattar 

123 förvärv mellan åren 2005-2008. Även deras resultat visar på ett positivt samband mellan 

allokering till goodwill och ledningens bonusar. De fann exempelvis att chefer allokerade mer 

goodwill ju mer deras kompensation var beroende av kortsiktiga bonusar. Resultatet pekar på 

att företag i Europa också tycks agera opportunistiskt vid allokering av köpeskillingen. 

Bugeja och Loyeung (2013) studerade 308 rörelseförvärv mellan åren 1998-2012 i Australien. 

IFRS antogs i Australien, likt EU, som redovisningsstandard även år 2005, och deras 

tidsperiod omfattar såldes rörelseförvärv både före och efter IFRS. Deras studie undersökte 

huruvida identifieringen av goodwill är associerad med proxyvariabler för ledningens 

opportunism. I överstämmelse med en opportunistisk förklaring fann de att vd:ar med 

redovisningsbaserade bonusplaner fördelar en större andel av köpeskillingen till goodwill. 

Vidare dokumenterade de att det belopp som allokeras till goodwill ökar för företag med 

högre skuldsättningsgrad. De fann även att beloppet som allokeras till goodwill ökade efter 

införandet av IFRS när goodwill inte längre skrivs av systematiskt. Således verkar det som att 

förvärvarna utnyttjade förändringen i redovisningskraven till att allokera mer till goodwill för 

att öka den redovisade lönsamheten efter förvärvet (Bugeja & Loyeung, 2013).  

Det gemensamma med de tidigare studierna som behandlar rörelseförvärv är att de styrker att 

företag, som har incitament, tycks utnyttja den handlingsfrihet och flexibilitet som ryms inom 

redovisningsstandarder för att agera opportunistiskt vid allokering av köpeskillingen.  
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2.4 Sammanfattning och formulering av studiens hypoteser 

Den positiva redovisningsteorin har haft, och har fortfarande, en stor roll inom 

redovisningsområdet. Teorin syftar till att förutsäga och förklara företagsledningens 

redovisningsval. En grundläggande utgångspunkt inom PAT är att ledningen i företag agerar 

opportunistiskt och kommer välja de redovisningsmetoder som på bästa sätt främjar deras 

intressen (Watts & Zimmerman, 1990). Detta blir relevant när redovisningen i vissa 

situationer erbjuder ledningen en relativt hög grad av handlingsfrihet och utrymme för 

subjektiva bedömningar. Detta, i sin tur, kan öppna upp för olika former av 

resultatmanipulering, där företagsledningen visar upp en bild av företaget som inte 

nödvändigtvis stämmer överens med den egentliga ekonomiska resultatet (Healy and Wahlen, 

1999). Redovisningsstandarderna i IFRS i allmänhet, och IFRS 3 och IAS 36 i synnerhet, är 

starkt kopplat till en hög grad av handlingsfrihet. Forskare menar att goodwill kan vara ett 

verktyg för företagsledningen att påverka resultatet (Detzen & Zülch, 2012; Pajunen & 

Saastamoinen, 2013). Eftersom goodwill inte behöver skrivas av systematiskt kan företag 

undvika kostnader i form av avskrivningar. IFRS 3 har på så sätt kommit att skapa en unik 

möjlighet för att påverka resultatet genom att välja att fördela en större andel av köpeskilling 

vid rörelseförvärv till goodwill. Den genomgångna litteraturen ger även belägg för att 

företagsledningen tenderar att agera opportunistiskt i samband med fördelning av 

köpeskillingen. 

PAT:s skuldhypotes förutsäger att företag som har högre andel skulder i förhållande till eget 

kapital  (det vill säga har högre skuldsättningsgrad) är mer benägna att välja 

redovisningsmetoder som bidrar till att uppvisa ett bättre redovisat resultat (Watts & 

Zimmerman, 1990). Detta antagande har även kunnat styrkas av tidigare studier som visar på 

att företag som är mer skuldsatta väljer resultatförbättrande redovisningsmetoder (Landry & 

Callimaci, 2003; Zang, 2008; Ramanna & Watts, 2012). Genom att agera opportunistiskt och 

fördela en större del av köpeskillingen till goodwill i samband med rörelseförvärv kan företag 

undvika avskrivningar och följaktligen uppvisa bättre resultatet. Bugeja och Loyeung (2013) 

påvisade att beloppet som fördelades till goodwill i samband med rörelseförvärv ökade med 

företagens skuldsättningsgrad i Australien, vilket ligger i linje med PAT. Detta samband blir 

följaktligen även intressant att undersöka på den svenska marknaden. I enlighet med 

skuldhypotesen och tidigare studier formuleras följande hypotes:  

 H1: Det finns ett positivt samband mellan ett företags skuldsättningsgrad och andelen 

av köpeskillingen som allokeras till goodwill vid rörelseförvärv.    
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Vidare förutsäger PAT:s politisk-kostnadshypotes att större företag är mer benägna än mindre 

företag att välja redovisningsmetoder som reducerar det redovisade resultatet (Watts & 

Zimmerman, 1990). Genom att fördela en mindre andel av köpeskilling till goodwill och 

större andel till identifierbara tillgångar, som skrivs av, innebär det att företagets kostnader 

blir högre. Således minskar det redovisade resultatet. Rehnberg (2012) påvisade att större 

företag tenderar att identifiera mer immateriella tillgångar skiljt från goodwill, vilket i sin tur 

innebär att de får mer tillgångar som behöver skrivas av årligen. Rehnberg (2012) menar även 

att större företag granskas mer än mindre företag. Detta torde innebära att mindre företag har 

större möjlighet att agera opportunistiskt och allokera en större andel till goodwill. I enlighet 

med PAT och Rehnberg (2012) ställs följande hypotes: 

 H2: Det finns ett negativt samband mellan ett företags storlek och andelen av 

köpeskillingen som allokeras till goodwill vid rörelseförvärv   

 

Vidare är även lönsamheten, det vill säga vinsten i förhållande till kapitalet, en viktig faktor 

för företag eftersom det illustrerar hur företaget presterar. Detta styrks av Nouri och Abaoub 

(2014) som påpekar att dålig lönsamhet är ett incitament för företagsledningen att manipulera 

resultatet uppåt. Lönsamheten kan exempelvis påverka ledningens kompensationer, 

aktiekursen och eventuellt även företagsledningens position och anseende. Setyorini och 

Ishak (2012) menar att en låg lönsamhet är rimligt att betrakta som ett tecken på dålig 

förvaltning av företaget. Vidare menar de att bonusar ofta är kopplade till finansiella resultat 

och att bättre lönsamhet därför kan öka ledningens kompensation. Detta ligger även i linje 

med PAT och ett opportunistiskt agerande av företagsledningen. PAT förutsäger bland annat 

att företagsledningen förmodligen kommer försöka påverka resultatet om årets resultat inte 

kommer nå upp till vissa ekonomiska riktmärken, till exempel tidigare resultat eller förväntat 

resultat (Kabir, 2010). Följaktligen torde det innebära att företag med lägre lönsamhet väljer 

att allokera en större andel av köpeskillingen till goodwill och mindre andel till identifierbara 

tillgångar för att minska kostnader i form av avskrivningar. Med hänsyn till detta formuleras 

följande hypotes: 

 H3: Det finns ett negativt samband mellan ett företags lönsamhet och andelen av 

köpeskillingen som allokeras till goodwill vid rörelseförvärv.     
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Slutligen borde det följaktligen kunna antas att samtliga faktorer har en större påverkan på 

andelen av köpeskilling som allokeras till goodwill än de har separat. Därför formuleras 

följande hypotes: 

 H4: Skuldsättningsgrad, storlek och lönsamhet har tillsammans större påverkan på 

andelen goodwill som allokeras än de har separat. 
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3. Metod 
Metodkapitlet beskriver tillvägagångssättet för undersökningen i uppsatsen. Kapitlet 

beskriver även hur datainsamlingen genomförts, vilka variabler som valts samt vilka 

analysmetoder som tillämpats för analys av empirin. Det avslutas med att diskutera studiens 

trovärdighet med avseende på validitet och reliabilitet.  

3.1 Design och undersökningsmetod 

Denna uppsats har studerat rörelseförvärv genomförda av svenska noterade företag. Studien 

har undersökt huruvida faktorerna skuldsättningsgrad, storlek och lönsamhet påverkar andelen 

av köpeskillingen som allokeras till goodwill. Studien har genomförts med en deduktiv ansats, 

vilket innebär att hypoteser har utformats med utgångspunkt från den valda teorin samt 

tidigare forskning och kompletterats med ny empiri. De fyra hypoteser som studien bygger på 

har sedan testats med hjälp av en kvantitativ metod. En större mängd data har samlats in från 

företagens årsredovisningar som sedan har sammanställts för statistiska analyser. Syftet med 

att statistiskt analysera det empiriska materialet var att undersöka om det förelåg ett 

signifikant samband mellan studiens variabler och i sin tur kunna besvara studiens 

forskningsfråga.  

3.2 Insamling av litteratur 

Den litteratur som är grunden för detta arbete består till största delen av vetenskapliga artiklar 

inom redovisningsområdet. Verktyg för att hitta denna litteratur har främst varit högskolans 

databaser och google schoolar.  De nyckelord som jag använt vid sökandet av artiklar har 

bland annat varit ”goodwill”, ”impairment” och ”accounting”, ”mergers and acquisitions”, 

”purchase price allocation” och ”Positive accounting theory”. Syftet har varit att få en djup 

förståelse kring redovisning av goodwill samt de problem som finns kring goodwill och 

redovisningsstandarderna som behandlar just goodwill.  

3.3 Urval och insamling av empiri 

Denna studie omfattar rörelseförvärv genomförda av bolag noterade på Nasdaq OMX 

Stockholm Large Cap och Mid Cap mellan åren 2011-2014. Urvalet innefattar således alla 

bolag noterade på de två nämnda börslistorna som genomfört minst ett rörelseförvärv under 

den studerade tidsperioden, med vissa undantag. I studien har bolag inom finansbranschen 

(banker och investmentbolag) ej medtagits. Anledning till detta är att dessa branscher skiljer 

sig med avseende på verksamheternas art, vilket stör bilden av jämförelse. Vidare har även 

fastighetsbolag exkluderats. Fastighetsbolag redovisar övervärde vid förvärv till 
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fastigheternas värde och således inte till goodwill (Rehnberg, 2012). Dessa bolag är därför 

inte ändamålsenliga att inkludera i studien.  Anledningen till att studien begränsas till att 

enbart omfatta Large Cap och Mid Cap, och därav inte Small Cap, är att bolagen noterade på 

Small Cap är relativt små. Företagen på Mid Cap har ett börsvärde mellan 150 miljoner till 1 

miljard euro och företagen på Large Cap har ett börsvärde över 1 miljard euro. Mindre företag 

blir inte lika representativa i jämförelse med andra studier i andra länder där företagen är 

större. Således blir jämförbarheten med andra länder bättre genom att endast inkludera Large- 

och Mid Cap. Mindre företag tenderar även att i större utsträckning växa  på ett organiskt sätt 

och genomför i genomsnitt färre förvärv än större företag. Det är följaktligen av störst intresse 

att endast studera bolagen på Large- och Mid Cap. Tidsramen är vald med syftet att få en så 

aktuell studie som möjligt, samt för att få ett tillräckligt stort antal observationer för att kunna 

få säkrare resultat, samtidigt som det inte ska vara alltför resurs- och tidskrävande för 

insamlandet av data. 

Den insamlade datan har hämtats från respektive bolags årsredovisningar. Eftersom bolagen 

är noterade finns årsredovisningarna lättillgängliga på bolagens hemsidor. Årsredovisningarna 

har genomgåtts manuellt för att utröna vilka företag som har genomfört rörelseförvärv. 

Informationen om rörelseförvärv har utlästs från företagens förvärvsanalyser som finns i 

årsredovisningens noter. I de fall där det inte tydligt framgått om rörelseförvärv genomförts 

har även kontroll gjorts av förändringar i goodwill, både i balansräkningen samt i företagens 

noter. Då företagen har  genomfört fler än ett förvärv under ett år har alla dessa förvärv 

summerats ihop. Ett kriterium för att vara ett rörelseförvärv är att minst 50% av aktierna har 

förvärvats, vilket även framkommer i noterna. Vidare har även den information som är 

nödvändig för att beräkna studiens oberoende variabler inhämtats från balans- och 

resultatrapporterna. I de fall då företaget har haft brutet räkenskapsår, det vill säga att de inte 

följer kalenderåret, har de sorterats till det år då räkenskapsåret slutat. Exempelvis har ett 

företag med räkenskapsår 2013/2014 behandlats som 2014. Totalt uppgår antalet företag, som 

genomfört förvärv, i studien till 73 stycken, och totala antalet förvärv till 194 stycken. 

Samtliga observationer och information återges i Bilaga B.   

Att använda sig av sekundärdata kan innebära viss risk eftersom kvalitet och korrekthet kan 

vara bristande och svår att säkerställa. Den sekundärdata som används här kan dock antas vara 

trovärdig. Eftersom datan härstammar från företagens årsredovisningar har den granskats av 

auktoriserade revisorer, vilket anses stärka korrektheten. Noterade bolag är även relativt strikt 

granskade vilket ytterligare stärker trovärdigheten. 
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3.4 Studiens beroende variabel 

3.4.1 Andel goodwill 

Den beroende variabeln i denna studie är andelen av köpeskillingen som fördelas till goodwill 

vid ett rörelseförvärv. Goodwill relateras här till den totala köpeskillingen för förvärvet där 

goodwill identifierats. Denna relation använde även Detzen och Zülch (2012) när de studerade 

goodwillallokering, varför även jag har valt att använda den. Köpeskillingen kan brytas ned 

till två komponenter, nämligen nettotillgångar och goodwill, och i de fall då köpeskillingen 

inte uttryckts har dessa adderats för att utgöra köpeskillingen. Formeln för den beroende 

variabeln blir följaktligen: 

𝐴𝑛𝑑𝑒𝑙 𝐺𝑜𝑜𝑑𝑤𝑖𝑙𝑙 =
𝐺𝑜𝑜𝑑𝑤𝑖𝑙𝑙

𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑘ö𝑝𝑒𝑠𝑘𝑖𝑙𝑙𝑖𝑛𝑔 
 

 

3.5 Studiens oberoende variabler 

3.5.1 Skuldsättningsgrad 

Studiens första hypotes antar att det finns ett positivt samband mellan företags 

skuldsättningsgrad och andelen av köpeskillingen som fördelas till goodwill. Enligt 

Zimmerman och Watts (1990) används skuldsättningsgrad som en proxyvariabel för att mäta 

hur skuldsatta företag är och således hur nära de är att bryta mot lånevillkor. 

Skuldsättningsgraden har även använts i tidigare studier (Bugeja & Loyeung, 2013). 

Skuldsättningsgraden kan mätas som totala skulder i förhållande till eget kapital eller totalt 

kapital. I denna studie har det senare använts då det i avseende på normalfördelning var mer 

fördelaktigt. Formeln för den oberoende variabeln skuldsättningsgrad är enligt nedan: 

𝑆𝑘𝑢𝑙𝑑𝑠ä𝑡𝑡𝑛𝑖𝑛𝑔𝑠𝑔𝑟𝑎𝑑 =  
𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙𝑎 𝑠𝑘𝑢𝑙𝑑𝑒𝑟

𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙𝑡 𝑘𝑎𝑝𝑖𝑡𝑎𝑙
 

3.5.2 Storlek 

Studiens andra hypotes antar att det finns ett negativt samband mellan företags storlek och 

andelen av köpeskillingen som fördelas till goodwill. Storleken på företag är en variabel som 

kan mätas på flera olika sätt. Förekommande mått på företagsstorlek i tidigare studier är bland 

annat nettoomsättning, balansomslutning och antal anställda. I denna studien används 

företagens nettoomsättning som storleksmått. Anledning till detta är att både 

balansomslutning och antal anställda kan variera inom olika branscher i större utsträckning än 
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vad nettoomsättning gör. Således anser jag att nettoomsättning är det mest lämpade måttet för 

företagsstorlek i denna studie.  

𝑆𝑡𝑜𝑟𝑙𝑒𝑘 = 𝑁𝑒𝑡𝑡𝑜𝑜𝑚𝑠ä𝑡𝑡𝑛𝑖𝑛𝑔 

3.5.3 Lönsamhet 

Studiens tredje hypotes antar att det finns ett negativt samband mellan företags lönsamhet och 

andelen av köpeskillingen som fördelas till goodwill. Det finns olika typer av mått för 

lönsamhet. I denna studie används räntabilitet på totalt kapital (RT) som mått för lönsamhet. 

Detta mått används eftersom det är ett vanligt förekommande mått på lönsamhet och det ger 

ett grovt mått på hur lönsamt företaget är. Det använder även av Nouri och Abaoub (2014) 

som ett mått på lönsamhet. Det finns även en rad olika sätt för att räkna ut RT. Den formel 

som används i denna studie är den formel som är vanligt förekommande. RT har räknats fram 

enligt följande formel:  

𝐿ö𝑛𝑠𝑎𝑚ℎ𝑒𝑡 = 𝑅𝑇 =
𝑅ö𝑟𝑒𝑙𝑠𝑒𝑟𝑒𝑠𝑢𝑙𝑡𝑎𝑡 + 𝐹𝑖𝑛𝑎𝑛𝑠𝑖𝑒𝑙𝑙𝑎 𝑖𝑛𝑡ä𝑘𝑡𝑒𝑟

𝐺𝑒𝑛𝑜𝑚𝑠𝑛𝑖𝑡𝑡𝑙𝑖𝑔𝑎 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙𝑎 𝑡𝑖𝑙𝑙𝑔å𝑛𝑔𝑎𝑟
 

 

3.6 Statistisk analysmetod 

3.6.1 Regressionsanalys 

För att undersöka huruvida det föreligger något samband mellan den beroende variabeln och 

de oberoende variablerna och besvara studiens tre första hypoteser används enkel 

regressionsanalys. Regressionsanalys är en av den vanligaste och mest användbara metoden 

för att undersöka förhållanden mellan variabler och hur de påverkar varandra (Ghari & 

Grönhaug, 2010).  Jag har använt mig av statistikprogrammet IBM SPSS för att genomföra 

regressionsanalyserna. Formlerna för de enkla regressionerna ser ut enligt följande: 

𝐴𝑛𝑑𝑒𝑙 𝑔𝑜𝑜𝑑𝑤𝑖𝑙𝑙 = 𝛽0 + 𝛽1𝑆𝑘𝑢𝑙𝑑𝑠ä𝑡𝑡𝑛𝑖𝑛𝑔𝑠𝑔𝑟𝑎𝑑𝑡 + 𝜀𝑡 

𝐴𝑛𝑑𝑒𝑙 𝑔𝑜𝑜𝑑𝑤𝑖𝑙𝑙 = 𝛽0 + 𝛽1𝑆𝑡𝑜𝑟𝑙𝑒𝑘𝑡 + 𝜀𝑡  

𝐴𝑛𝑑𝑒𝑙 𝑔𝑜𝑜𝑑𝑤𝑖𝑙𝑙 =  𝛽0 + 𝛽1𝐿ö𝑛𝑠𝑎𝑚ℎ𝑒𝑡𝑡 + 𝜀𝑡 
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För att pröva uppsatsens fjärde hypotes genomförs även en multipel regressionsanalys som tar 

hänsyn till samtliga oberoende variabler och hur pass hög förklaringsgrad de har. 

Regressionsmodellen för den multipla regressionsanalysen definieras enligt följande: 

𝐴𝑛𝑑𝑒𝑙 𝑔𝑜𝑜𝑑𝑤𝑖𝑙𝑙 = 𝛽0 + 𝛽1𝑆𝑘𝑢𝑙𝑑𝑠ä𝑡𝑡𝑛𝑖𝑛𝑔𝑠𝑔𝑟𝑎𝑑𝑡 + 𝛽2𝑆𝑡𝑜𝑟𝑙𝑒𝑘𝑡 + 𝛽3𝐿ö𝑛𝑠𝑎𝑚ℎ𝑒𝑡𝑡 + 𝜀𝑡 

Vid genomförandet av multipel regressionsanalys finns det risk för att de oberoende 

variablerna korrelerar med varandra, så kallad multikollinearitet. Om så är fallet kan det vara 

problematiskt för resultatet av testet. För att kontrollera för multikollinearitet görs, i samband 

med regressionsanalysen, även ett test för att mäta variablernas multikollinearitet. Detta mäts, 

i SPSS, med ett VIF-värde (Variance Inflation Factor). Om VIF-värdet är högt föreligger 

korrelation mellan de oberoende variablerna. För att vara acceptabelt bör VIF-värdet inte 

överstiga 4.  

3.6.2 Tolkning av regressionsanalysen 

En regressionsanalys visar dels variablernas riktningskoefficienten (β) och dels 

determinationskoefficienten, R
2
. Riktningskoefficienten anger huruvida sambandet mellan 

den beroende och oberoende variabeln är positivt eller negativt, vilket är vad som eftersöks i 

studiens tre hypoteser. Determinationskoefficienten, även kallad förklaringsgrad, anger i 

vilken utsträckning de oberoende variablerna förklarar förändringen i den beroende variabeln. 

R
2
 kan anta ett värde mellan 0 till 1 (0% -100%), där 1 innebär att de oberoende variablerna 

förklarar all förändring, och 0 ingen förändring, i den beroende variabeln (Ghari & Grönhaug, 

2010). Determinationskoefficienten är av intresse för studiens fjärde hypotes 

3.6.3 Signifikansnivå 

I denna studie testas hypoteserna på en 5-procentig signifikansnivå. Det innebär att ingen 

statistisk signifikans erhålls då signifikansnivån överstiger värdet 0.05 i denna studie. 

Hypoteserna accepteras följaktligen enbart då signifikansen understiger 0,05. 

3.6.4 Bearbetning av data 

Vid genomförandet av statistiska analyser är det av stor betydelse att de variabler som 

analyseras, både beroende och oberoende, är normalfördelade runt medelvärdet. Om en 

variabel inte är normalfördelad kan vissa justeringar vara nödvändiga. I denna studie har 

samtliga variabler haft extremvärden som kraftigt påverkat normalfördelningen och således 

varit i behov av justering. Det finns olika metoder att göra justeringar på. Istället för att 

exkludera extremvärden har jag här gjort justeringar genom att ge extremvärdena i respektive 
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variabeln det värde som är närmast närliggande. För variabeln Storlek (omsättning), som mäts 

i absoluta tal och varierar väldigt kraftigt mellan företagen, har normaliseringen gjorts genom 

att ta den naturliga logaritmen av variabeln. De genomförda justeringarna framkommer mer i 

detalj i avsnitt 4.1 Beskrivande statistik.   

3.7 Validitet & Reliabilitet 

3.7.1 Validitet 

Att ha en hög validitet är viktigt för att studien ska vara trovärdig och relevant. Med validitet 

menas generellt att man verkligen mäter det som ska mätas, det vill säga att det finns samband 

mellan den teoretiska och den operationella definitionen (Bryman & Bell, 2013). Detta kan 

uppenbart bli ett problem när man ska mäta diffusa begrepp. I denna studie mäts dock relativt 

klara begrepp, vilket därför inte skapar några stora problem med validiteten. De mått som 

använts för att mäta andel goodwill, skuldsättningsgrad och storlek i denna studie är samma 

som tidigare studier använt, vilket stärker validiteten. För att mäta begreppet lönsamhet har 

det vanligast förkommande nyckeltalet räntabilitet på totalt kapital (RT) använts. RT är ett 

vedertaget mått på lönsamhet och har även detta använts i andra studier som mått på 

lönsamhet. Följaktligen torde studiens validitet vara på en relativt hög nivå.    

3.7.2 Reliabilitet & Replikerbarhet 

Förutom validitet är även reliabilitet och replikerbarhet viktiga kriterier i en studie. Med 

reliabilitet avses tillförlitligheten hos en mätning. Det innebär att samma resultat ska kunna 

uppnås vid upprepade mätningar, och oberoende av vem som genomför testet (Bryman & 

Bell, 2013). I denna studie har den empiriska datan samlats in från företagens 

årsredovisningar. Eftersom dessa är publicerade kommer de inte att på något sätt förändras. 

Således kommer samma resultat uppnås om testet genomförs igen, med förutsättningen att det 

görs på samma sätt, och reliabiliteten kan därmed sägas vara hög.      

För att kunna upprepa studien på samma sätt är det viktigt att ta hänsyn till studiens 

replikerbarhet. För att förbättra replikerbarheten har jag beskrivit hur insamlandet av empirin 

genomförts så att det med enkelhet kan följas av andra. Jag har även varit noggrann med att 

presentera formlerna som använts för varje variabel, samt hur jag bearbetat den insamlade 

datan. Alla observationer finns även presenterade i Bilaga B. Slutligen har jag även beskrivit 

vilka statistiska test som genomförts för att få fram resultaten. Studien kan därför även anses 

ha en god replikerbarhet.     
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3.8 Metodkritik  

Den kritik som kan riktas mot genomförandet och metoden i denna studie är att ingen hänsyn 

har tagits till rörelseförvärvens storlek i absoluta tal, eller förvärvens storlek relativt det 

förvärvande företagets storlek. Det kan därför finnas väldigt stora skillnader, i absoluta tal, på 

storleken av förvärven och mängden goodwill som har förvärvats. Eftersom jag i denna studie 

mätt goodwill som en procentuell andel av den totala köpeskillingen kan det vara så att två 

förvärv har samma andel goodwill, men att det finns stora skillnader i absoluta tal. Eventuellt 

skulle det kunna vara relevant att ta hänsyn till detta eftersom mer goodwill, i absoluta tal, 

uppenbarligen har större påverkan på företags redovisning. Dock anser jag att studien 

omfattar så pass många förvärv att ändå det går använda det relativa talet, andelen goodwill 

av köpeskillingen, och att det jämnar ut sig mellan större och mindre förvärv. Men det är trots 

allt värt att notera. 
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4. Resultat 
Resultatkapitlet inleds med en presentation av beskrivande statistik för studiens variabler. 

Därefter redovisas resultatet av de statistiska analyser som genomförts samt besvarande av 

studiens hypoteser. 

4.1 Beskrivande statistik 

Totalt har 194 rörelseförvärv registrerats under perioden 2011-2014 som ingår i denna studie. 

I tabell 4.1 presenteras information om uppsatsens beroende och oberoende variabler. 

Eftersom det för samtliga variabler erhölls extremvärden påverkade normalfördelning kraftigt 

negativt. För att få en bättre och acceptabel normalfördelning har således en viss justering 

gjorts av vardera variabel. För variabeln Andel goodwill har det högsta värdet justerats nedåt 

och antagit närmast närliggande värdet. För variablerna Skuldsättningsgrad och  Lönsamhet 

gjordes en justeringen av det lägsta värdet, vilket även det antog det närmast närliggande 

värdet. När det gäller Storlek där skillnaderna företag emellan är extrema har normalisering av 

variabeln skett genom logaritmering. I Bilaga C illustreras respektive variabelns 

normalfördelningskurva. Alla variabler tolkas vara approximativt normalfördelade efter 

genomförd justering.  

Tabell 4.1: Beskrivande statistik för studiens variabler. 

Variabel Antal Min Max Medelvärde Standardavvikels

e 
Beroende      

Andel goodwill 194 0,02 1,43 0,5683 0,2543 

Oberoende      

Skuldsättningsgrad

ad 

194 0,28 0,84 0,5796 0,1106 

Lönsamhet 194 -0,12 0,30 0,1051 0,0592 

Storlek  194 154,4 310 367 34 235,6998 56 539,8335 

 

Studien omfattar företag noterade på både Large Cap och Mid Cap. Totalt har 73 företag 

genomfört rörelseförvärv under den studerade tidsperioden, vilket illustreras i tabell 4.2. Där 

tydliggörs även fördelningen av antal företag som genomfört förvärv, och antal förvärv, 

mellan de två börslistorna.  
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Tabell 4.2: Rörelseförvärv fördelat mellan Large Cap och Mid Cap. 

 Large Cap Mid Cap Totalt 

Antal förvärv  114st 80st 194st 

Andel förvärv 59% 41% 100% 

Antal företag  38st 35st 73st 

Andel företag 52% 48% 100% 

 

4.2 Regressionsanalys 

4.2.1 Andel goodwill och skuldsättningsgrad – Hypotes 1  

I studiens första hypotes (H1) testas huruvida det föreligger ett positivt samband mellan 

skuldsättningsgrad och andel goodwill. Det vill säga om företag med högre 

skuldsättningsgrad (mer skuldsatta)  allokerar en större andel av köpeskillingen till goodwill 

än företag med lägre skuldsättningsgrad (mindre skuldsatta). Detta samband har följaktligen 

testats med en enkel regressionsanalys och resultatet från testet presenteras i tabell 4.3.  

Tabell 4.3: Enkel regressionsanalys med skuldsättningsgrad som 

oberoende variabel. 

Variabel β Standardfel t Signifikans 

(Konstant) 0,519 0,098 5,306 0,000 

Skuldsättningsgrad 0,085 0,166 0,513 0,608 

* Indikerar en signifikans på 5%-nivå 

R
2
: 0,001 

 

Från tabell 4.3 går det utläsa att koefficienten (β) för skuldsättningsgrad är positiv (0,085). 

Det innebär att det finns ett positivt samband mellan andel goodwill och skuldsättningsgrad. 

Detta stämmer således överens med hypotesen. Dock är resultatet ej statistiskt säkerställt då 

signifikansen överstiger 0,05 och resultatet kan följaktligen inte fastställas. Med anledning av 

detta kan H1 inte accepteras, utan måste förkastas. Resultatet tyder dock på att det kan finnas 

tendenser, om än svaga, till att det skulle finnas ett positivt samband mellan 

skuldsättningsgrad och andel goodwill. 
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Jag fann dessutom att det föreligger ett positivt samband mellan variablerna 

skuldsättningsgrad och storlek. Större företag tenderar alltså att ha högre skuldsättningsgrad. 

Därför blev det även intressant att undersöka sambandet mellan skuldsättningsgrad och andel 

goodwill med tillägg av storlek som kontrollvariabel. Resultatet från denna regressionen 

presenteras i tabell 4.4. Utifrån tabellen går det utläsa att både koefficienten och signifikansen 

för skuldsättningsgrad har ändrats betydligt. Skuldsättningsgrad uppvisar nu en starkare 

positiv koefficient jämfört med då det testades enskilt. Sambandet gick även från att vara 

insignifikant till att vara signifikant på 10-procentsnivån och i princip även på 5-procentsnivå. 

Resultatet indikerar på att skuldsättningsgraden blir en mer påverkande faktor när hänsyn 

även tas till företagens storlek. Det låga VIF-värdet visar att det inte finns något problem med 

multikollinearitet.  

Tabell 4.4: Multipel regressionsanalys med skuldsättningsgrad som 

oberoende variabel och storlek som kontrollvariabel. 

Variabel β Standardfel t Signifikans VIF 

(Konstant) 0,734 0,117 6,283 0,000  

Skuldsättningsgrad 0,356 0,183 1,948 0,053* 1,273 

* Indikerar en signifikans på 5%-nivå 

R
2
: 0,052 

 

4.2.2 Andel goodwill och storlek – Hypotes 2 

Studiens andra hypotes (H2) testar huruvida det finns ett negativt samband mellan de båda 

variablerna storlek och andel goodwill. Det vill säga om större företag allokerar en mindre 

andel av köpeskillingen till goodwill jämfört med mindre företag. Resultatet som erhölls då 

storlek var den oberoende variabeln presenteras i tabell 4.5.  

Tabell 4.5: Enkel regressionsanalys med storlek som oberoende variabel. 

Variabel β Standardfel t Signifikans 

(Konstant) 0,836 0,105 7,923 0,000 

Storlek -0,029 0,011 -2,572 0,011* 

* Indikerar en signifikans på 5%-nivå 

R
2
: 0,033 
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Utifrån tabell 4.5 går det utläsa att koefficienten för storlek är negativ (-0,029), vilket påvisar 

att det finns ett negativt samband mellan storlek och andel goodwill. Resultatet ligger i 

enlighet med studiens hypotes. Det negativa sambandet är även statistiskt säkerställt då 

signifikansen understiger 0,05. Det går således konstatera att det råder ett negativt samband 

mellan variablerna och att storleken påverkar andel goodwill. H2 kan med anledning av det 

erhållna resultatet accepteras.  

4.2.3 Andel goodwill och lönsamhet – Hypotes 3 

Den tredje hypotesen i studien (H3) testar huruvida det finns ett negativt samband mellan 

variablerna lönsamhet och andel goodwill. Det vill säga om företag med lägre lönsamhet 

allokerar större andel av köpeskillingen till goodwill jämfört med företag med högre 

lönsamhet. Resultatet som erhölls av regressionsanalysen då lönsamhet var den oberoende 

variabeln redogörs i tabell 4.6.  

Tabell 4.6: Enkel regressionsanalys med lönsamhet som oberoende 

variabel. 

Variabel β Standardfel t Signifikans 

(Konstant) 0,643 0,037 17,443 0,000 

Lönsamhet -0,708 0,306 -2,318 0,022* 

* Indikerar en signifikans på 5%-nivå 

R
2
: 0,027 

 

Utifrån tabell 4.6 går det utläsa att koefficienten för lönsamhet är negativ (-0,708), vilket 

påvisar att det finns ett negativt samband mellan lönsamhet och andel goodwill. Detta 

stämmer överens med studiens hypotes. Det negativa sambandet är även statistiskt säkerställt 

då signifikansen understiger 0,05. Det går således konstatera att företag med lägre lönsamhet 

allokerar en större andel till goodwill. H3 kan med anledning av det erhållna resultatet 

accepteras.  

4.2.4 Samtliga variablers förklaringsgrad –Hypotes 4 

Studiens fjärde, och sista, hypotes tar hänsyn till samtliga oberoende variabler och deras 

gemensamma påverkan på den beroende variabeln. H4 antar att skuldsättningsgrad, storlek 

och lönsamhet tillsammans har större påverkan på andelen goodwill som allokeras, och att de 

således tillsammans har en högre förklaringsgrad, det vill säga R
2
-värde, än de har separat.  
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För att pröva denna hypotes genomfördes en multipel regressionsanalys. Resultatet från denna 

analys presenteras i tabell 4.7. 

Eftersom korrelation mellan de oberoende variablerna är en viktig faktor att ta hänsyn till i en 

multipel regressionsanalys har variablernas VIF-värden presenterats i tabell 4.7. VIF-värdet 

mäter om det finns ett samband mellan regressionens oberoende variabler, vilket kan påverka 

resultatet. Samtliga variablers VIF- värden ligger på en låg nivå (ett värde över 4 kan anses 

problematiskt) och det finns alltså inget starkt samband mellan de oberoende variablerna som 

behövs ta hänsyn till.     

Tabell 4.7: Multipel regressionsanalys med skuldsättningsgrad, lönsamhet 

och storlek som oberoende variabler. 

Variabel β Standardfel t Signifikans VIF 

(Konstant) 0,869 0,132 6,581 0,000  

Skuldsättningsgrad 0,221 0,192 1,148 0,252 1,432 

Storlek -0,038 0,012 -3,087 0,002* 1,279 

Lönsamhet -0,678 0,320 -2,122 0,035* 1,137 

* Indikerar en signifikans på 5%-nivå 

R
2
: 0,074 

 

Från tabell 4.7 går det utläsa att regressionsanalysens R
2
-värde är 7,4%. Således är samtliga 

variablers förklaringsgrad 7,4%. Resultatet visar därmed som förväntat att de oberoende 

variablerna tillsammans har en högre förklaringsgrad än de har separat (de oberoende 

variablernas enskilda förklaringsgrad återfinns i tabell 4.3, 4.5 och 4.6). När hänsyn tas till 

samtliga variabler påverkas följaktligen andel goodwill i en högre grad. H4 kan därmed 

styrkas. 
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5. Analys   
I kapitlet analyseras och diskuteras studiens erhållna resultat utifrån den teoretiska 

referensramen och tidigare forskning. 

5.1 Enskilda faktorers påverkan på allokering av goodwill 

5.1.1 Sambandet med skuldsättningsgrad 

Studiens hypotes om att det föreligger ett positivt samband mellan företags skuldsättningsgrad 

och andelen av köpeskillingen som allokeras till goodwill (H1) förkastas. Koefficienten är 

dock svagt positiv men eftersom den inte är signifikant går det inte konstatera att ett samband 

existerar. Bakgrunden till hypotesen var i enlighet med PAT:s skuldhypotes att företag med 

högre skuldsättningsgrad kommer välja redovisningsmetoder som förbättrar det redovisade 

resultatet (Watts & Zimmerman, 1990). Det har även påvisats i tidigare studier att mer 

skuldsatta företag tenderar att göra redovisningsval som minskar kostnader och förbättrar 

resultatet (Landry & Callimaci, 2003; Zang, 2008; Ramanna & Watts, 2012). Men denna 

studie kan dock inte acceptera hypotesen om att det finns ett positivt samband mellan 

företagens skuldsättningsgrad och andel goodwill, när detta testats enskilt.  

En förklaring till att det inte existerar ett samband skulle kunna vara att goodwill är en väldigt 

annorlunda tillgång som inte nödvändigtvis gynnar företag med högre skuldsättningsgrad. 

Shalev (2007) argumenterar exempelvis för att mer skuldsatta företag borde välja att allokera 

ett mindre belopp till goodwill, det vill säga motsatsen till denna studies första hypotes. Han 

menar att goodwill som tillgång ger en större informationsasymmetri jämfört med vad andra, 

identifierbara tillgångar gör. Detta beror på att det verkliga värdet på goodwill är svårt att 

bedöma. Enligt Armstrong, Guay och Weber (2010) lägger långivare stor vikt vid tillgänglig 

finansiell information för att analysera företagens möjlighet att betala tillbaka och potentiella 

risker. Därför kan det vara fördelaktigt för företag att ha mer information som är förutsebar 

och kan kontrolleras tillförlitligt. Andra tillgångar än goodwill bidrar oftast med mer tydlig 

information och minskar informationsasymmetrin mellan långivare och företagen. Vidare 

utgör goodwill än sämre säkerhet för långivare än övriga tillgångar då det inte har något värde 

vid konkurs (Holthausen & Watts, 2001; Shalev, 2007). Eftersom goodwill är svår att värdera 

korrekt och svår att beräkna framtida avkastning på kan goodwill ses som en relativt osäker 

tillgång. Företag med mer goodwill i balansräkning torde ha högre risker för eventuella fall i 

resultatet, vilket kan vara negativt gentemot kreditgivare (Rehnberg, 2012). Därav kan det 
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spekuleras att företag med högre skuldsättningsgrad inte upplever en fördel av att allokera 

större andel till goodwill.     

En stor anledning till det erhållna resultatet torde emellertid vara att företagen som studerats 

skiljer sig betydande åt i storlek. Trots att enbart företag på Large Cap och Mid Cap 

studerades varierar företagens storlek kraftigt. Anledning till att företagsstorleken har 

betydelse är att de större företagen uppvisar en högre skuldsättningsgrad. Frank och Goyal 

(2009) menar att större företag klarar av högre skuldkvoter bättre än mindre företag då de 

tenderar att vara mer diversifierade och har då lägre volatilitet i intäkterna. Större företag 

tenderar att ha lättare tillgång till långfristiga skulder vilket då kan antas göra dem mindre 

utsatta vid en högre skuldsättningsgrad (Frank & Goyal, 2009).  

Att företagen skiljde sig i storlek påverkade således resultatet av den första 

regressionsanalysen. När storlek användes som kontrollvariabel jämfördes företag med 

samma storlek och effekten av storleksskillnaderna eliminerades. Resultatet pekade då på att 

företag med högre skuldsättningsgrad tenderar att allokera en större andel av köpeskillingen 

till goodwill jämfört med företag med lägre skuldsättningsgrad. Trots att H1 förkastas finns 

det ändå indikationer på att det föreligger ett positivt samband mellan skuldsättningsgraden 

och andelen av köpeskillingen som allokeras till goodwill. Det överensstämmer då även med 

det resultat som erhölls Bugeja och Loyeung (2013) studie där de studerade företag i 

Australien. Deras studie, likt denna studie, fann ett positivt samband mellan 

skuldsättningsgraden och andelen av köpeskillingen som allokerades till goodwill. Det skulle 

i så fall kunna förklaras med skuldhypotesen i positiv redovisningsteori. Företag med högre 

skuldsättningsgrad agerar opportunistiskt och väljer redovisningsmetoder som förbättrar 

resultatet för att minska risken att bryta mot lånevillkor. I detta fall genom att allokera en 

större andel av köpeskillingen till goodwill och följaktligen minska kostnader i form 

avskrivningar.  

5.1.2 Sambandet med storlek 

Studiens hypotes om att det föreligger ett negativt samband mellan storlek och andel goodwill 

(H2) accepteras då regressionsanalysen kunde påvisa att detta samband existerar. Det innebär 

att större företag allokerar en mindre andel av köpeskillingen till goodwill jämfört med 

mindre företag, vilket i sin tur leder till ett lägre redovisat resultat. Resultatet i denna studie 

ligger i linje med de tidigare studierna kring företagsstorlek och redovisningsval som visar att 

större företag med högre sannolikhet gör redovisningsval som reducerar det redovisade 
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resultatet (Daley & Vigeland, 1983; Landry & Callimaci, 2003). Resultatet ligger även i linje 

med, och kan förklaras av, politisk-kostnadshypotesen som förutsägs av positiv 

redovisningsteori. Eftersom större företag är mer utsatta för politiska kostnader är de benägna 

om att undvika den uppmärksamhet som stora vinster kan leda till (Watts & Zimmerman, 

1990). Det innebär därför att de borde vara mer intresserade av att allokera en mindre andel av 

köpeskillingen till goodwill, vilket det även visar på i denna studie.  

Dessutom skulle studiens resultat kunna bero på att större företag i högre utsträckning har mer 

uppmärksamhet än mindre företag och även att de då upplever mer granskning. Goodwill är 

en tillgång som brukar vara mer suspekt jämfört med andra tillgångar. Det är även väldigt 

dåligt motiverat vad goodwillposten faktiskt representerar i de flesta företagen. Det skulle 

därför kunna tänkas att större företag, med mer uppmärksamhet, inte lika enkelt som mindre 

företag kan förvärva stora mängder goodwill med vaga, i princip obefintliga, förklaringar. 

Nouri och Abaoub (2014) påpekar att större företag övervakas effektivt av kapitalmarknaden 

och analytiker. Detta gör det svårt för större företag att kunna använda sig av olika former av 

resultatmanipulation. De menar vidare att stora företag har effektivare system kan värdera 

tillgångar mer korrekt. Detta skulle kunna innebära att andelen goodwill minskar ju mer 

korrekt värdering som erhålls. Rehnberg (2012) fann också att större företag redovisar mer 

immateriella tillgångar skilt från goodwill, i samband med rörelseförvärv, vilket även ligger i 

linje med mitt resultat.  

Resultatet i denna studien kan även tolkas som att mindre företag allokerar en större andel av 

köpeskillingen till goodwill. Enligt Rehnberg (2012) kan mindre företag göra redovisningsval 

som inte ifrågasätts på grund av att de inte granskas i samma utsträckning som stora företag. 

Det skulle kunna innebära att företagsledningen i mindre företag kan agera mer 

opportunistiskt vid fördelningen av köpeskillingen för att förlägga så stor andel som möjligt 

till goodwill. Eftersom mindre företag inte har lika höga politiska kostnader kan de ha större 

incitament att maximera det redovisade resultatet. Resultatet i denna studien skulle då även 

kunna förklaras av att företagsledningen i mindre företag tenderar att strategiskt övervärdera 

goodwill för att i sin tur erhålla ett bättre resultat. 

5.1.3 Sambandet med lönsamhet 

Studiens hypotes om att det föreligger ett negativt samband mellan lönsamhet och andelen av 

köpeskillingen som allokeras till goodwill (H3) accepteras då regressionsanalysen visar på ett 

signifikant negativt samband. Det innebär således att företag med lägre lönsamhet tenderar att 
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allokera en större andel av köpeskillingen till goodwill jämfört med företag med högre 

lönsamhet. Resultatet kan förklaras av att företagsledningen i många fall gynnas av en bättre 

lönsamhet. Företag med låg lönsamhet har således incitament att göra redovisningsval som 

uppvisar bättre resultat, det vill säga allokera större andel till goodwill istället för 

identifierbara tillgångar. 

Även detta resultat kan följaktligen förklaras av positiv redovisningsteori och att 

företagsledningen agerar opportunistiskt och tycks utnyttja handlingsfriheten som ges för att 

gynna egna intressen (Zimmerman & Watts, 1990). En dålig lönsamhet kan tolkas som att 

företagsledningen förvaltar företaget och kapitalet dåligt. Detta kan i sin tur påverka 

företagsledningen position och anseende (Setyouri & Ishak, 2012). Kabir (2010) menar även 

att företagsledningen förmodligen kommer försöka påverka resultatet, till det bättre, om årets 

resultat inte kommer nå upp till vissa ekonomiska riktmärken, till exempel tidigare resultat 

eller förväntat resultat. Resultatet överensstämmer även med Nouri och Aboub (2014) som 

påvisar att företag med lägre lönsamhet tenderar att manipulera resultatet uppåt.  

Vidare skulle det negativa sambandet mellan lönsamhet och andelen goodwill kunna förklaras 

av PAT:s bonushypotes. Det vill säga att företagsledningen, med kompensationer kopplade 

till det redovisade resultatet, gör redovisningsval som förbättrar resultatet (Scott, 2009). Enligt 

Setyouri och Ishak (2012) ligger företagsledningens bonusar eller kompensationer nära 

sammankopplat med företagets finansiella resultat och en bättre lönsamhet kan följaktligen 

öka ledningens kompensationer. Tidigare studier i andra länder har kunnat påvisa att 

företagsledningen agerar opportunistiskt och fördelar större belopp till goodwill när deras 

kompensationer är kopplade till det redovisade resultatet (Shalev et al., 2011; Detzen & 

Zülch, 2012; Bugeja & Loyeung. 2013). Detta skulle således kunna förklara varför företag 

med lägre lönsamhet väljer att allokera en större andel av köpeskillingen till goodwill i denna 

studien.  

5.2 Samtliga faktorers påverkan på allokering av goodwill 

Hypotes 4 i denna studie antog att samtliga faktorer gemensamt har större påverkan på 

andelen goodwill som allokeras än de har separat. Den multipla regressionsanalysen påvisade 

att  R
2
-värdet blev högre då samtliga variabler testades, än var för sig, och H4 kunde styrkas.  

Följaktligen går det konstatera att den gemensamma påverkan faktiskt är större och kan 

förklara en större del av förändringen i andelen goodwill som allokeras. Detta resultatet var 

förväntat eftersom de tidigare hypoteserna har påvisat att variablerna enskilt påverkar andelen 



 

32 
 

goodwill. Därför är det även uppenbart att de tillsammans visar på en högre förklaringsgrad. 

Det kan även förklaras utifrån positiv redovisningsteorin som förutsäger att samtliga faktorer 

borde ha en påverkan, och således borde de tillsammans ha en större påverkan, vilket även är 

fallet. Förklaringsgraden var dock relativt låg. Det innebär att det finns andra faktorer som 

också kan påverka fördelningen till goodwill.    
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6. Slutsatser  
I detta avslutande kapitel presenteras studiens slutsatser, som ska besvara studiens 

frågeställning och uppnå dess syfte. I kapitlet redogörs även bidraget med studien, etiska och 

samhälleliga reflektioner samt förslag till framtida forskning. 

Studiens problemformulering är enligt följande: 

Hur påverkas andelen av köpeskillingen som allokeras till goodwill av företagens 

skuldsättningsgrad, storlek och lönsamhet?  

6.1 Slutsats 

I denna studie har jag undersökt hur faktorerna skuldsättningsgrad, lönsamhet och storlek 

påverkar andelen goodwill som allokeras vid rörelseförvärv. Med hjälp av regressionsanalyser 

har jag kunnat påvisa att lönsamhet och storlek påverkar andelen av köpeskillingen som 

allokeras till goodwill, eftersom det föreligger ett signifikant negativt samband mellan dessa. 

Slutsatsen som kan dras av detta blir följaktligen att andelen goodwill påverkas i den 

meningen att den tenderar att öka då företags lönsamhet och storlek minskar. På grund av allt 

för svaga bevis kan studien dock inte dra några slutsatser vad gäller skuldsättningsgraden 

enskilda påverkan. Det fanns dock indikationer på att även skuldsättningsgraden kan vara en 

påverkande faktor när hänsyn togs till företagens storlek. 

Tidigare forskning från andra länder kring fördelning av goodwill vid rörelseförvärv har 

kunnat påvisa att företagsledningen agerar opportunistiskt och övervärderat goodwill för att 

kunna uppvisa ett bättre redovisat resultat. Den rådande regleringen av redovisning för 

rörelseförvärv ger företagsledningen relativt stor handlingsfrihet och utrymme att använda sitt 

egna omdöme, vilket skapar möjlighet för sådant agerande. Sedan införandet av IFRS har 

man kunnat se hur goodwillvärdet i börsnoterade företag i Sverige vuxit allt mer, och att 

goodwill utgör majoriteten av köpeskillingen. Resultatet och slutsatsen från denna studie ger 

indikationer på att opportunistiskt agerande förekommer vid allokering av köpeskillingen i 

svenska noterade företag, även fast variablernas gemensamma förklaringsgrad är relativt låg. 

Den förhållandevis låga förklaringsgraden pekar dock på att det även finns ytterligare faktorer 

som spelar roll vid köpeskillingallokeringen, utöver de som är medtagna i denna studie.  
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6.2 Studiens bidrag 

Studier och forskning kring rörelseförvärv och uppkomsten av goodwill har varit relativt 

begränsad, i synnerhet när det gäller redovisning under IFRS. Denna studien bidrar till 

området om redovisningsval och opportunistiskt agerande från företagsledningen på den 

svenska marknaden. Studien ger ett teoretiskt bidrag till ökad kunskap om goodwillens 

uppkomst och förklarar hur framförallt företagens lönsamhet och storlek har inverkan på 

köpeskillingsallokeringen till goodwill. Studien ger ytterligare teoretiskt bidrag i och med att 

resultatet ger indikationer på att företagsledningen agerar opportunistiskt. Således bidrar 

studien med att visa att positiv redovisningsteori i viss grad är användbar för att förklara 

redovisningsval då företagsledningen får utrymme för egna och subjektiva bedömningar. 

Ur ett mer praktiskt perspektiv bidrar studien med att påvisa att de nuvarande 

redovisningsstandarderna kring rörelseförvärv och goodwill kan vara bristfälliga, ur den 

synpunkten att de ger ett onödigt stort utrymme för företagsledningen att kunna agera 

opportunistiskt. Detta torde vara av intresse för bland annat de som ger ut 

redovisningsrekommendationer.   

6.2.1 Praktiska rekommendationer 

Denna studie kan vara relevant för flera olika parter.  Det kan exempelvis vara 

standardsättare, revisorer, kreditgivare och investerare. Då studien ger ytterligare indikationer, 

tillsammans med tidigare studier, på att handlingsfriheten tycks utnyttjas borde det vara 

relevant för de som reglerar redovisningen. Det kan därför vara viktigt att inte ge 

företagsledningen för stor handlingsfrihet i tron att de inte kommer utnyttja detta. För 

revisorer kan det vara relevant att ha koll på att detta kan förekomma när de granskar 

företagens redovisning. Vidare kan det vara intresse för kreditgivare och investerare. Om 

standarderna utnyttjas kan det innebära att goodwillposten tenderar att bli övervärderad i 

företagslednings syfte att uppnå kortsiktiga fördelar. Detta blir i synnerhet relevant i Sverige 

där goodwillposterna ständigt ökar och är en betydande balanspost i många företag.   

6.3 Studiens tillämpbarhet och begränsningar 

Studien omfattar svenska noterade företag på Large Cap och Mid Cap. Slutsatsernas 

tillämpbarhet blir såldes framförallt på större noterade företag i Sverige. När det gäller mindre 

företag kan det således inte dras några slutsatser.  Studien studerar enbart företag som 

tillämpar IFRS som redovisningsstandarder. Studiens tillämpbarhet begränsas följaktligen till 

företag som följer IFRS. Fördelen med detta är dock att det förbättrar jämförbarheten med 
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större företag i andra länder som tillämpar samma redovisningsstandarder och även relatera 

mer till tidigare studier som gjorts i andra länder. 

Begränsningar med studien är dels att den enbart omfattar 194 rörelseförvärv. Tidigare studier 

har emellertid även de omfattat en någorlunda lågt antal rörelseförvärv. Fler förvärv skulle 

kunna ge mer säkra resultat. Vidare inkluderades i denna studie samtliga rörelseförvärv som 

genomförts. Större förvärv skulle kunna antas vara mer intressanta då det handlar om högre 

belopp. Men i denna studien sattes inga kriterier för storleken på förvärven och det finns 

således relativt stora skillnader mellan rörelseförvärv. Slutligen är en begränsning att enbart 

tre oberoende variabler har använts. Verkligheten är väldigt komplex och det finns troligtvis 

många fler faktorer som kan påverka fördelningen av köpeskillingen. 

6.4 Etiska och samhälleliga reflektioner 

Redovisningsstandarderna för rörelseförvärv och goodwill ger stort utrymme för 

företagsledningen att använda sitt egna omdöme och kan medföra resultatmanipulering. De 

slutsatser jag kommit fram till indikerar även på att företagsledningen agerar opportunistiskt, 

vilket kan innebära att de i viss grad använder goodwillallokeringen för att manipulera 

resultatet. Ur ett etiskt perspektiv är detta uppenbart något negativt. 

Eftersom resultatet indikerar på att företagsledningen agerar opportunistiskt i värdering av 

goodwill borde det även finns risker för att goodwillposterna blir övervärderade. I de förvärv 

som är med i denna studie är den genomsnittliga andelen goodwill 56%. Eftersom 

standarderna utformades för att minimera goodwillposten kan den utvecklingen som syns i 

företagen vara problematisk. När företag allokerar majoriteten av köpeskillingen till goodwill 

utan några tydliga motiveringar kan det ur ett samhälleligt perspektiv ses som väldigt negativt 

eftersom informationsasymmetrin ökar väsentligt med goodwill. Utomstående intressenter har 

väldigt mycket mindre information om just goodwillposterna än vad företagen har. Om 

företagen då också tenderar att manipulera goodwillvärdet blir det i princip omöjligt för 

intressenter att värdera denna tillgång korrekt. Med dessa resultat och slutsatser borde det 

alltså ur ett samhälleligt perspektiv anses negativt.  
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6.5 Förslag till framtida forskning 

Den här studien har enbart fokuserat på företag som är noterade på Large Cap och Mid Cap 

eftersom de genomför förvärv i större utsträckning, samt att en studie med stora företag skulle 

kunna jämföras bättre med andra länder. Resultatet i denna studien pekar på att mindre företag 

fördelar större andel av köpeskillingen till goodwill. Därför skulle det även kunna vara 

intressant att gör en liknande studie men att då även inkludera mindre företag. Det skulle även 

vara intressant att undersöka fler variabler än de som undersöktes i den här studien för att 

kunna finna fler påverkande faktorer. Vidare kan det även vara intressant att undersöka andra 

börslistor eller undersöka om det finns skillnader mellan olika branscher när det gäller 

rörelseförvärv och fördelning av goodwill    

Eftersom köpeskillingallokering är en komplex process skulle det även kunna vara intressant 

att göra en kvalitativ studie som undersöker hur företag faktiskt gör sina bedömning när de 

fördelar köpeskillingen. Det skulle kanske gå att genomföra med intervjuer hos ett antal 

företag. Det skulle eventuellt kunna komplettera en kvantitativ studie som denna, och 

förhoppningsvis kunna ge en bättre inblick och bringa mer klarhet i varför företag fördelar så 

stor andel av köpeskillingen till goodwill.  
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Bilaga A: Egna reflektioner 
Valet att skriva examensarbetet om goodwill gjorde jag ganska omgående. I både 

Externredovisning III och IV var goodwill ett förekommande ämne. Men det var främst under 

Externredovisning IV, då vi behandlade IFRS, som jag började tycka goodwill verkade vara 

ett intressant område. Det berodde dels på att redovisning av goodwill har varit väldigt 

omdiskuterad och dels på att goodwillposterna ständigt ökar i börsnoterade företag. Därför 

ville jag sätta mig in mer i detta ämne. Det var dock inte självklart för mig exakt vad jag 

skulle undersöka kring goodwill. Eftersom goodwill troligtvis är den mest komplexa 

tillgången, vilket var det som gjorde den intressant, innebar det även att det inte var helt 

enkelt att undersöka. Till en början bollade jag med många olika idéer. Jag vägde fram och 

tillbaka om jag skulle göra en kvalitativ studie eller en kvantitativ. Efter mycket omtanke 

valde jag att göra en kvantitativ studie eftersom det passar mig bättre, då jag har goda 

färdigheter med siffror och matematik. Området om just allokering av köpeskillingen till 

goodwill valde jag efter att jag läst några studier från bland annat USA och Europa som 

konstaterade att det förekom viss manipulation i samband med allokeringen. Jag tyckte detta 

område kring goodwill var så pass intressant att jag ville undersöka hur det såg ut på den 

svenska marknaden i börsnoterade företag.      

Att skriva examensarbetet har varit mycket lärorikt. Det har förbättrat mina kunskaper i att 

studera och använda mig utav vetenskapliga artiklar. Det har även stärkt min kunskap om 

statisktik och att analysera data, och att sedan kunna koppla ihop resultat och förklara med 

teorier. Teorier är något som jag var väldigt oinsatt i innan jag började med examensarbetet, 

och det var även en av anledningarna till att det var svårt att komma igång med arbetet. Men 

nu i efterhand har jag fått mycket nya kunskaper om detta. Eftersom denna studie fokuserar på 

rörelseförvärv och goodwill har jag även lärt mig enormt mycket om de områdena. Dessutom 

har insamlandet av den empiriska datan gett mig väldigt stor inblick i företags 

årsredovisningar och hur man kan granska dem. Det var dock ingen fröjd att vara ensam när 

jag skulle gå igenom alla årsredovisningar, vilka var ett väldigt stort antal. Jag har fått erfara 

att det är ganska kämpigt att vara själv när man skriver ett examensarbete och det skönaste 

hade nog varit att ha en partner. Det gäller inte bara insamling av data, utan även i tillfällen då 

man fastnar hade det varit bra att ha någon att kunna diskutera med och någon som hjälper till 

när det går trögt. Avslutningsvis tycker jag att examensarbetet har givit mig mycket nya 

kunskaper och erfarenheter. 
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Bilaga B: Observationer 
Bolag År Cap-lista S/E 

(%) 

Rt 

(%) 

Omsättning Andel goodwill 

(%) 

AAK 2011 Large 64,3 9,6 16695 44,5 

AAK 2012 Large 59,8 10,0 16911 85,3 

AAK 2014 Large 53,6 11,3 17814 23,0 

Addtech 2011 Mid 60,1 18,7 4418 36,1 

Addtech 2012 Mid 62,8 18,9 5200 40,9 

Addtech 2013 Mid 62,8 15,2 5403 32,1 

Addtech 2014 Mid 61,1 15,4 6089 35,5 

Alfa Laval 2011 Large 56,1 16,6 28652 71,5 

Alfa Laval 2012 Large 56,1 14,0 29813 40,0 

Alfa Laval 2013 Large 53,7 13,5 29801 50,3 

Alfa Laval 2014 Large 69,2 11,2 35067 66,5 

Arcam 2014 Mid 31,3 5,1 339 64,6 

Assa Abloy 2011 Large 57,1 10,4 41786 33,7 

Assa Abloy 2012 Large 55,4 13,1 46619 65,6 

Assa Abloy 2013 Large 56,2 11,0 48481 57,8 

Assa Abloy 2014 Large 54,9 12,7 56843 86,7 

Astrazeneca 2012 Large 55,3 16,3 27973 $ 2,4 

Astrazeneca 2013 Large 58,4 6,9 25711 $ 7,0 

Astrazeneca 2014 Large 66,5 3,9 26095 $ 19,1 

Atlas Copco 2011 Large 61,6 25,0 81203 44,3 

Atlas Copco 2012 Large 56,7 25,1 90533 49,9 

Atlas Copco 2013 Large 54,7 20,7 83888 40,6 

Atlas Copco 2014 Large 51,8 17,9 93721 61,6 

Axfood 2011 Large 60,9 15,8 34795 64,8 

Axfood 2012 Large 60,2 14,0 36306 88,5 

Axfood 2013 Large 57,4 14,7 37522 95,3 

Axfood 2014 Large 58,1 15,6 38484 95,0 

B&B Tools 2012 Mid 64,1 7,5 8201 91,7 

Beijer Alma 2011 Mid 32,5 21,3 2830,1 34,9 

Beijer Alma 2012 MId 36,4 16,3 2779,7 74,1 

Beijer Alma 2013 Mid 36,6 16,1 3066,5 24,5 

Beijer Alma 2014 Mid 36,3 16,4 329802 57,5 
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Beijer Ref 2011 Mid 52,2 10,9 5846,4 16,9 

Beijer Ref 2012 Mid 51,8 8,3 6758,3 55,7 

Beijer Ref 2013 Mid 52,7 7,6 6595,3 79,6 

Beijer Ref 2014 Mid 54,0 9,0 7189 22,2 

Betsson 2011 Large 41,3 29,9 1736,57 74,7 

Betsson 2012 Large 46,6 22,2 2203,71 69,5 

Betsson 2013 Large 42,2 18,7 2476,75 86,7 

Betsson 2014 Large 38,7 19,3 3035,1 41,8 

Bilia 2011 Mid 67,1 9,4 18160 42,0 

Bilia 2012 Mid 69,7 4,6 17662 51,5 

Billerudkorsnäs 2012 Large 61,6 2,9 10427 24,9 

Billerudkorsnäs 2013 Large 59,2 4,6 19689 78,0 

Cavotec 2011 Mid 50,0 7,6 189,97 € 99,9 

Cloetta 2013 Mid 58,3 4,8 4893 59,5 

Cloetta 2014 Mid 59,4 6,1 5313 28,6 

Concentric 2013 Mid 58,5 15,5 1858 54,3 

Duni 2013 Mid 43,2 10,4 3803 65,9 

Duni 2014 Mid 49,3 11,5 4249 177,9 

Electrolux 2011 Large 73,0 4,5 101598 56,6 

Electrolux 2014 Large 80,8 4,6 112143 48,5 

Elekta 2011 Large 57,2 17,5 7904 44,1 

Elekta 2012 Large 67,1 15,7 9048 67,9 

Elekta 2013 Large 65,9 13,0 10339 74,2 

EnQuest 2014 Large 66,8 -12,5 1028,5 $ 143,0 

Ericsson 2011 Large 48,2 7,4 226921 22,4 

Ericsson 2012 Large 49,6 4,4 227779 34,2 

Ericsson 2013 Large 47,4 7,1 227376 51,8 

Ericsson 2014 Large 50,5 6,4 227983 42,2 

Fagerhult 2011 Mid 67,9 12,5 3023 54,7 

Fagerhult 2013 Mid 63,5 5,1 3095 58,9 

Fagerhult 2014 Mid 62,4 12,0 3736 72,5 

Getinge 2011 Large 64,7 10,4 21854 70,6 

Getinge 2012 Large 64,6 9,5 24248 43,8 

Getinge 2013 Large 62,6 8,6 25287 91,9 

Getinge 2014 Large 64,6 2,7 26669 83,1 
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Gunnebo 2011 Mid 55,2 8,7 5137 70,6 

Gunnebo 2012 Mid 61,1 4,6 5236 68,4 

Gunnebo 2013 Mid 66,2 5,4 5271 56,6 

Gunnebo 2014  Mid 64,9 8,0 5557 75,7 

Hexagon 2011 Large 52,7 8,4 2169,1 € 124,5 

Hexagon 2012 Large 49,0 9,2 2380 € 49,1 

Hexagon 2013 Large 48,0 9,1 2429,7 € 84,2 

Hexagon 2014 Large 49,1 8,9 2622,4 € 87,5 

Hexpol 2012 Large 50,8 19,7 8007 52,2 

Hexpol 2014 Large 30,7 22,3 8919 49,8 

HMS Networks 2013 Mid 51,0 14,6 501 58,8 

ICA Gruppen 2013 Large 61,2 26,1 77702 34,6 

IFS 2012 Mid 51,2 7,8 2676 50,8 

IFS 2013 Mid 54,0 7,8 2740 52,0 

Indutrade 2011 Large 62,2 16,3 7994 20,3 

Indutrade 2012 Large 65,0 13,5 8384 40,1 

Indutrade 2013 Large 62,2 12,8 8831 36,4 

Indutrade 2014 Large 60,9 13,3 9746 33,6 

ITAB Shop 2011 Mid 75,8 8,6 3341 21,8 

ITAB Shop 2012 Mid 63,5 9,6 3511 18,7 

ITAB Shop 2013 Mid 60,9 9,7 3574 99,3 

ITAB Shop 2014 Mid 57,7 11,5 3938 58,8 

Lagercrantz 2011 Mid 57,6 13,8 2029 49,8 

Lagercrantz 2012 Mid 53,9 14,2 2265 68,9 

Lagercrantz 2013 Mid 56,0 14,6 2328 56,0 

Lagercrantz 2014 Mid 57,1 14,1 2546 38,4 

Lindab 2011 Mid 58,3 5,5 6878 78,1 

Lindab 2012 Mid 59,0 5,3 6656 91,4 

Lindab 2014 Mid 52,0 7,0 7003 6,1 

Loomis 2011 Large 62,5 9,9 10973 88,6 

Loomis 2012 Large 60,0 11,1 11360 70,5 

Loomis 2014 Large 62,3 11,8 13510 62,6 

Meda 2011 Large 61,3 7,6 12856 68,7 

Meda 2014 Large 68,2 2,9 15352 55,3 

Medivir 2011 Mid 19,3 12,8 512,63 32,1 
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Mekonomen 2011 Mid 49,1 22,6 4140 54,1 

Mekonomen 2012 Mid 59,4 12,2 5292 54,2 

Mekonomen 2013 Mid 58,9 8,6 5740 21,1 

Mekonomen 2014 Mid 61,4 5,4 5789 49,3 

Millicom 2012 Large 71,6 14,4 4136 $ 40,2 

Millicom 2014 Large 71,8 8,6 6386 $ 52,5 

MTG 2012 Large 56,1 19,0 13336 78,3 

MTG 2013 Large 62,6 14,5 14073 111,7 

MTG 2014 Large 58,7 12,5 15746 73,0 

NCC 2011 Large 74,8 6,5 52535 28,2 

NCC 2012 Large 76,9 7,3 57227 72,3 

NCC 2014 Large 77,3 6,8 56867 64,0 

Nederman 2012 Mid 71,1 9,4 2272,6 79,8 

Nederman 2013 Mid 71,5 6,0 2659,2 67,5 

New Wave 2011 Mid 56,5 7,3 4236,9 2,4 

Nibe 2011 Large 61,8 12,3 8140 59,9 

Nibe 2012 Large 57,4 9,5 9192 64,7 

Nibe 2013 Large 57,0 9,9 9834 44,6 

Nibe 2014 Large 63,8 9,6 11033 70,8 

Nobia 2014 Large 59,3 5,6 12392 90,6 

Nolato 2012 Mid 54,3 12,0 3874 50,8 

OEM International 2011 Mid 36,7 18,0 1589,6 24,0 

OEM International 2012 Mid 37,4 15,5 1631,4 8,5 

OEM International 2014 Mid 50,9 16,2 1887,5 33,3 

Opus Group 2012 Mid 70,7 -0,2 468,99 76,6 

Opus Group 2014 Mid 72,6 17,5 1457,61 16,2 

Orexo 2011 Mid 43,0 -61,5 199,61 111,9 

Peab 2011 Large 74,6 6,3 43539 24,5 

Peab 2012 Large 75,1 4,1 46840 51,6 

Peab 2014 Large 71,8 6,2 43630 16,2 

Proffice 2011 Mid 64,3 12,4 4770 98,4 

Qliro Group 2011 Mid 74,3 10,0 3404 71,7 

Qliro Group 2012 Mid 84,2 -10,5 4462 104,7 

Saab 2011 Large 58,9 10,2 23498 55,9 

Saab 2012 Large 52,5 7,1 24010 62,6 
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Saab 2013 Large 56,2 5,0 23750 38,0 

Saab 2014 Large 61,5 6,1 23527 64,1 

Sandvik 2011 Large 65,7 11,0 94084 72,0 

Sandvik 2012 Large 65,2 13,7 98529 71,9 

Sandvik 2013 Large 64,2 8,9 87328 62,0 

Sandvik 2014 Large 65,5 10,3 88821 82,6 

SCA 2011 Large 55,9 1,7 81337 28,6 

SCA 2012 Large 54,3 4,5 89229 22,1 

SCA 2013 Large 53,4 6,4 92873 46,6 

SCA 2014 Large 52,9 7,1 104054 46,9 

Sectra 2013 Mid 38,6 8,5 816,95 65,8 

Securitas 2011 Large 74,9 8,9 64057,1 84,3 

Securitas 2012 Large 77,6 6,4 66458,2 46,3 

Securitas 2013 Large 74,8 8,2 65700,1 68,0 

Securitas 2014 Large 72,5 8,4 70217,10 74,4 

Skanska 2011 Large 76,3 10,8 118734 65,1 

Skanska 2013 Large 75,6 6,5 136488 76,3 

SKF 2011 Large 62,2 17,5 66216 28,8 

SKF 2012 Large 63,0 12,4 64757 15,0 

SKF 2013 Large 70,2 5,8 63597 51,1 

SKF 2014 Large 70,1 10,4 70975 31,9 

SSAB 2011 Large 51,5 4,1 44640 10,3 

SSAB 2012 Large 50,9 -0,1 38923 75,9 

SSAB 2014 Large 51,1 0,1 47752 34,6 

Stora Enso 2011 Large 54,2 6,2 10964,9 € 25,3 

Stora Enso 2014 Large 59,2 3,6 10213€ 87,5 

Sweco 2011 Mid 53,8 17,3 5957,6 64,0 

Sweco 2012 Mid 63,4 16,7 7479,7 70,1 

Sweco 2013 Mid 72,9 10,6 8165 72,4 

Sweco 2014 Mid 68,1 12,9 9213,7 66,0 

Swedol 2012 Mid 44,6 6,9 1366,4 30,5 

Systemair 2011 Mid 51,4 14,8 3469,3 43,6 

Systemair 2012 Mid 54,9 11,3 3996,9 56,2 

Systemair 2013 Mid 59,3 10,5 4551 55,0 

Systemair 2014 Mid 52,8 14,3 5295,8 47,0 
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Tele2 2011 Large 53,9 16,2 29538 38,7 

Tele2 2012 Large 58,5 11,8 30742 33,5 

Teliasonera 2011 Large 51,1 12,0 104804 36,6 

Teliasonera 2012 Large 55,4 11,5 104898 102,3 

Teliasonera 2013 Large 55,3 10,0 101870 34,1 

Teliasonera 2014 Large 57,2 9,0 101060 46,6 

Tieto 2013 Large 53,2 8,2 1606,8 € 75,0 

Trelleborg 2013 Large 45,5 9,5 21473 56,8 

Trelleborg 2014 Large 46,2 10,3 22515 55,5 

Unibet 2011 Mid 31,8 17,3 154,4 £ 54,4 

Unibet 2012 Mid 36,2 13,8 197,16 £ 81,1 

VBG 2012 Mid 35,9 9,9 1104,8 75,7 

Vitrolife 2012 Mid 39,6 12,9 362,02 81,4 

Vitrolife 2014 Mid 27,8 21,5 510,51 50,4 

Volvo 2011 Large 75,7 8,3 310367 61,7 

Volvo 2012 Large 74,3 5,2 303647 57,4 

Volvo 2013 Large 77,6 2,2 272622 67,6 

Volvo 2014 Large 79,1 1,9 282948 6,8 

ÅF 2011 Mid 40,6 11,0 5124 66,2 

ÅF 2012 Mid 54,5 8,5 5796 80,8 

ÅF 2013 Mid 48,1 10,1 8337 85,6 

ÅF 2014 Mid 45,9 10,9 8805 70,3 
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Bilaga C: Normalfördelningar 
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Bilaga D: Regressionsanalyser, från SPSS 
Skuldsättningsgrad som oberoende variabel – Hypotes 1 

 
 

 

Storlek (Ln_Omsättning) som oberoende variabel – Hypotes 2 

 

 

 

 

Lönsamhet (Rt) som oberoende variabel – Hypotes 3 
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Skuldsättningsgrad, Lönsamhet och Storlek som oberoende variabler 

– Hypotes 4 
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Sambandet mellan Skuldsättningsgrad och Storlek 

 
 

 

Skuldsättningsgrad och Storlek som oberoende variabler 

 

 

 
 
 

 


