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Sammanfattning 
Redovisningen styrs av olika regelverk som sätter upp riktlinjer och regler som företag 
behöver anpassa sig efter. I större delen av världen används det internationella 
regelverket IFRS, men i USA används regelverket US GAAP. Tillsammans har IASB 
och FASB utvecklat de olika regelverken och kommit fram till en del gemensamma 
riktlinjer och utformat redovisningens kvalitativa egenskaper; relevans, trovärdig 
representation, jämförbarhet, aktualitet, verifierbarhet, och begriplighet (Smith et al., 
2015, s. 72). Trots att IASB och FASB kommit fram till dessa kvalitativa egenskaper 
ihop finns det en del skillnader mellan de två olika regelverken. Studiens syfte är att 
identifiera de skillnader som finns i redovisningen av immateriella tillgångar beroende 
på om företagen använder sig av regelverket IFRS eller US GAAP. 
 
En bransch som innehåller mycket immateriella tillgångar och där värderingen har en 
väsentlig betydelse är läkemedelsbranschen. I vår studie jämförs därför 30 företag inom 
just läkemedelsbranschen, varav hälften använder IFRS och hälften US GAAP. Vi har 
samlat in kvantitativ data och genomfört statistiska test för att se om det finns någon 
skillnad i praktiken mellan regelverken. På grund av det låga antalet företag som 
studerats har vi kompletterat vår analys med en kvalitativ jämförelse av företagens noter 
från deras årsredovisningar. Det teoretiska och praktiska bidrag denna studie tillför är en 
kartläggning av hur skillnaderna i redovisningen tar sig i uttryck. Vidare ämnar vi att 
hjälpa investerare och analytiker att förstå hur skillnaderna som de olika regelverken ger 
upphov till, kan påverka vid exempelvis en jämförelse mellan två läkemedelsbolag som 
redovisar enligt de olika regelverken. 
 
De statistiska testen som genomförts visar indikationer på att det finns en signifikant 
skillnad på att andelen immateriella tillgångar och goodwill jämfört med totala 
tillgångar är större i Europa jämfört med USA. Vi kunde däremot inte hitta några 
signifikanta samband på att förklaringsvariablerna lönsamhet eller skuldsättningsgrad 
tillsammans med region kunde förklara skillnaden, även om vi trodde det tidigare 
baserat på tidigare studier. Testen visade däremot att storlek på företag tillsammans med 
region gav en hög förklaringsvariabel på upp till 94 procent. I den kvalitativa analysen 
kunde vi också hitta vissa skillnader mellan regionerna och i deras årsredovisningar 
fanns mycket hänvisningar och kommentarer om respektive regelverk. Studiens 
problemformulering hur redovisningen av immateriella tillgångar skiljer sig åt mellan 
stora europeiska och amerikanska läkemedelsföretag redogörs för genom att visa att det 
finns indikationer på skillnader mellan regelverken, vilket gör att den kvalitativa 
egenskapen om jämförbarhet mellan företag inte uppfylls. Detta är något som kan skapa 
problem vid företagsvärdering och för investerare som läser årsredovisningar och 
baserar sina investeringsbeslut på dessa. 
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1. Inledning 
I studiens första avsnitt introduceras val av ämne och bakomliggande faktorer till valet. 
Vidare presenteras en problemformulering som formats utifrån en uppmärksammad 
problembakgrund. Slutligen redogörs för studiens syfte och de avgränsningar som 
gjorts, samt vad studien kommer att bidra med. 
 
1.1 Problembakgrund 
Inför en investering i aktier är det viktigt att göra en analys och en värdering av aktien, 
och jämföra informationen mot liknande företag. En viktig nyckel i analysen är 
årsredovisningen och den information som lämnas där. Årsredovisningen består idag av 
olika delar; förvaltningsberättelse, resultaträkning, balansräkning och noter 
(Bolagsverket, 2017). Redovisningen styrs av komplexa regelverk för att företagen ska 
uppfylla redovisningens kvalitativa egenskaper. De grundläggande kvalitativa 
egenskaperna innebär att redovisningen ska vara relevant och en trovärdig 
representation gentemot företaget. Det finns också förbättrande egenskaper som innebär 
att informationen ska vara verifierbar, jämförbar, aktuell och begripligt. Att 
redovisningen ska vara jämförbar innebär att informationen ska vara jämförbar både 
över tid men också mellan företag, och att likartade händelser ska redovisas på likartat 
sätt. Vidare behöver informationen vara relevant för olika användare, vilket den anses 
vara om den påverkar användarnas beslut. Slutligen behöver informationen vara 
begriplig för användaren, som dock förväntas ha en rimlig kunskap, angående 
affärsverksamhet och redovisning. Här krävs det ibland en avvägning mellan relevans 
och trovärdig representation, då informationen kan vara osäker men ändå missvisande 
om den utelämnas. De kvalitativa egenskaperna utvecklas tillsammans av IASB och 
FASB, vilket är organisationer som också ansvarar för regelverken IFRS och US GAAP 
(Smith et al,. 2015. s.72).  
 
Tidigare använde sig de flesta länder av olika regelbaserade regelverk. Sedan 2005 
gjordes en stor förändring i EU och det bestämdes att samtliga medlemsländer skulle 
byta till ett principbaserat regelverk kallat IFRS, en internationell redovisningsstandard, 
i takt med att globaliseringen fortsatte växa (Deegan & Unerman, 2006, s. 85). USA 
valde dock att fortsätta med det regelbaserade regelverket US GAAP istället för att 
börja använda det internationella regelverket (Deegan & Unerman, 2006, s. 88). Dessa 
två regelverk är på många sätt väldigt lika, men på andra sätt skiljer de sig åt i 
redovisningsnormer. Det finns vissa områden där ett principbaserat regelverk ger 
mycket frihet till företagen och som därför ger upphov till stora skillnader i hur 
företagens redovisning ska utformas och framställas (KPMG, 2016). Ett av de områden 
som ger upphov till stora skillnader är redovisningen av immateriella tillgångar. 
 
Redovisningen av immateriella tillgångar är något som sedan länge har varit 
omdebatterat. Det finns både för- och motargument angående aktivering och 
kostnadsföring som man har möjlighet att välja mellan enligt IFRS. Aktivering innebär 
att kostnader matchas mot framtida intäkter vilket uppfyller matchningsprincipen, vilket 
är en redovisningsprincip som menar att kostnader ska matchas mot intäkter, och 
redovisas samtidigt som de uppkommer (Smith et al., 2015, s. 88). Detta är det korrekta 
sättet att göra redovisningen för vanliga anläggningstillgångar, samt genom att göra en 
avskrivning på värdet under nyttjandeperioden, men när det handlar om immateriella 
tillgångar blir redovisningen svårare. Motargumenten menar att anskaffningen av 
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immateriella tillgångar alltid är en osäker investering, vilket skapar en problematik 
mellan tillförlitlighet och relevans, som är några av de grundläggande kvalitativa 
egenskaperna (Sundgren et al., 2015, s. 105). Problemet med att det finns olika sätt att 
redovisa immateriella tillgångar är att företag inom en viss bransch kan vara svåra att 
jämföra eftersom de använder sig av olika strategier i sin redovisning, vilket också 
strider mot redovisningens kvalitativa egenskaper. Vidare kan man ifrågasätta 
tillförlitligheten på information, när ett företag väljer att aktivera och ta med sina 
immateriella tillgångar medan ett annat likvärdigt företag inte gör det? Eftersom USA 
använder sig av US GAAP som är ett striktare regelverk och inte alls ger någon 
möjlighet till aktivering av kostnader som hänför sig till exempelvis forskning och 
utveckling, kan redovisningen därför skilja sig mycket åt beroende på i vilket land 
företaget är verksamt inom (Smith et al,. 2016, s. 252).  
 
Idag finns det exempel på litteratur (Sundgren et al., 2015, s. 105; Smith et al,. 2016, s. 
251-252) som förklarar de olika val företagen har angående att kostnadsföra eller 
aktivera enligt IFRS. Det finns också litteratur om hur de olika regelverken skiljer sig åt 
då det gäller just immateriella tillgångar (EY, 2013, s.18; IAS plus, u.å). I vår 
undersökning vill vi se hur dessa skillnader visar sig i praktiken och hur företagens 
räkenskaper skiljer sig åt beroende på det regelverk de använder samt om det finns 
några signifikanta samband som går att utläsa från företagets räkenskaper. Den bransch 
som vi valt att undersöka är läkemedelsbranschen och det beror på flera olika 
anledningar. För det första innehåller många företag inom läkemedelsindustrin ett stort 
antal värdefulla immateriella tillgångar i form av exempelvis patent eller forskning och 
utveckling av läkemedel. Vidare har läkemedelsbranschen liknande produktcykler för 
sina produkter, liknande finansiell struktur och även värdering av immateriella 
tillgångar (Wyatt, 2008, s. 56) vilket gör det enklare att få en bra jämförelse istället för 
att välja företag inom olika branscher. Dessutom är värderingen av immateriella 
tillgångar av ett väsentligt värde för både läkemedelsföretag och dess investerare 
(Russel, 2016, s. 485). Läkemedelsbranschen befinner sig i en så kallas “patentklippa”, 
där patent kan vara värda flera miljoner och både patent och patentskydd kan utgöra en 
stor del av företagets tillgångar enligt Zacks Investment Research (2012, refererad av 
Russel 2016, s. 485).  
 
1.2 Problemformulering 
Ovanstående problemdiskussion leder oss in på följande problemformulering:  

Ø   Hur skiljer sig redovisningen av immateriella tillgångar åt mellan stora 
europeiska och amerikanska läkemedelsföretag?  

 
1.3 Syfte  
Syftet med vår studie är att identifiera de skillnader som finns i redovisningen av 
immateriella tillgångar beroende på om företagen använder sig av regelverket IFRS 
eller US GAAP. I undersökningen fokuserar vi på två urvalsgrupper: stora 
läkemedelsföretag som använder sig av IFRS respektive stora läkemedelsföretag som 
använder sig utav US GAAP. För att nå vårt huvudsakliga syfte kommer vi som första 
steg att redogöra för de teoretiska skillnader som finns mellan läkemedelsföretag som 
använder IFRS respektive US GAAP, och som andra steg att testa om de skillnaderna 
syns i praktiken. För att stärka vår analys kommer vi i de tredje steget också att 
undersöka vad företagen lämnar för upplysningar om immateriella tillgångar och 
goodwill i sina årsredovisningar, samt hur detta skiljer sig mellan de två regelverken. 
För att undersöka detta kommer vi utifrån de standardiserade regelverken att göra T-test 
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och använda oss av kontrollvariabler vid enkla och multipla regressionstester. Vi 
kommer även att analysera hur vissa nyckeltal ser ut gällande de immateriella 
tillgångarna för olika läkemedelsföretag baserade i Europa och USA. För att stärka vår 
empiri kommer vi att kvalitativt undersöka hur företagen upprättar sina årsredovisningar 
och hur de motiverar att redovisa immateriella tillgångar och goodwill i noterna som 
följer efter resultaträkningen och balansräkningen.  
 
1.4 Praktiskt och teoretiskt bidrag 
De skillnader som finns i redovisningen av immateriella tillgångar i stora 
läkemedelsföretag hänförs till de olika regelverkens redovisningsstandarder i IFRS 
respektive US GAAP. Det teoretiska bidrag denna studie tillför är en kartläggning av 
hur dessa skillnader tar sig i uttryck, och med hjälp av tester presentera hur 
redovisningen av immateriella tillgångar skiljer sig åt. Som teoretiskt bidrag kan vi 
alltså förstå och förklara de konsekvenser som de olika regelverken resulterar i och hur 
de yttrar sig i årsredovisningar. Det praktiska bidraget är att vi hjälper investerare och 
analytiker att förstå hur skillnaderna som de olika regelverken ger upphov till, kan 
påverka vid exempelvis en jämförelse mellan två läkemedelsbolag som redovisar enligt 
de olika regelverken. 
 
1.5 Avgränsningar  
Vi har valt att avgränsa vår uppsats till att analysera hur immateriella tillgångar 
redovisas i läkemedelsbranschen. Valet föll sig naturligt då det finns en betydande andel 
immateriella tillgångar i branschen och immateriella tillgångar som exempelvis patent 
ofta är värda mer i läkemedelsbranschen än i andra branscher (Russel, 2016, s. 485), 
men också för att forskning och utveckling är viktiga delar i att ta fram nya läkemedel. 
Våra begränsade resurser har resulterat i att vi har valt 15 stora läkemedelsföretag 
noterade i Europa som använder sig av IFRS och 15 stora läkemedelsföretag i USA som 
använder sig av GAAP. Detta motiveras av att vi vill få en så jämförbar analys som 
möjligt, med likvärdiga företag i relativt jämförbar storlek.  
 
2. Teoretisk metod 
I studiens andra kapitel redogörs för studiens utgångspunkter samt författarnas 
teoretiska och praktiska förförståelse. Fortsättningsvis presenteras de olika synsätten, 
forskningsansatser och perspektiv som studien antagit. Vidare motiveras valet av teori 
och de teorier som utgör studiens grund presenteras. Även tekniker för litteratursökning 
och källkritik är centrala delar i detta avsnitt.  
 
2.1 Förförståelse 
Författarnas förförståelse utgörs av tidigare kunskaper och erfarenheter som kan 
påverka forskningsprocessen (Johansson Lindfors, 1993, s. 76). Det är därför viktigt att 
belysa hur denna förförståelse kan påverka utformningen och resultatet i studien. Under 
tre år på Umeå Universitet har vi författare erhållit teoretiska kunskaper inom 
företagsekonomiska ämnen och kursen Redovisning C har varit gemensam för oss båda. 
Från kursen i redovisning har vi erhållit kunskaper och en förförståelse som gjort 
ämnesvalet möjligt. Vår kompetens inom redovisning är ytterst central för att 
möjliggöra analyser av årsredovisningar och framförallt för att förstå skillnader och 
samband mellan företagens redovisningsstrategier. Dessutom har vi båda läst kursen 
Statistik A1 vilket gör oss medvetna om vikten i att formulera frågor och genomföra 
regressionstest på ett korrekt vis. Genom statistikkursen har vi även lärt oss att beakta 
validiteten och reliabiliteten i den data vi hämtat. Från kursen Vetenskaplig Metod som 
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är ett moment i Företagsekonomi B har vi erhållit kunskaper för hur uppsatsskrivande 
bör genomföras. Det har varit betydande under genomförandet av studien samt vid 
granskning och valet av teorier. 

Vad det gäller praktisk förförståelse och hämtning av data har våra 
användningskunskaper i Excel och dataprogrammet Thomson Reuters Eikon varit 
betydande, för att kunna presentera studiens underlag på ett pedagogiskt vis. I kursen 
Redovisning C var praktiska analyser av verkliga resultat och balansräkningar en stor 
del av kursen och har givit oss erfarenhet och viktiga verktyg för hur analyser av företag 
bäst genomförs. Utöver det är den praktiska förförståelsen begränsad då ingen av oss 
tidigare har arbetat med just redovisning av immateriella tillgångar, varken i europeiska 
eller amerikanska regelverk. Däremot har vi båda ett intresse för redovisning av 
immateriella tillgångar vilket var vår utgångspunkt vid val av ämne och vad som 
resulterade i vår problemformulering. Att vi intresserar oss för ämnet och har 
förväntningar på de slutsatser och resultat vi kommer att landa i utgör en del av 
förförståelsen. Dessa förväntningar och antaganden kan omedvetet påverka studiens 
utfall genom att vi diskuterar resultatet utifrån vissa förutfattade åsikter och väljer vissa 
tester och hypotesformuleringar. När vi påbörjade studien anade vi att det existerade en 
skillnad mellan hur europeiska och amerikanska läkemedelsföretag redovisar 
immateriella tillgångar men det var först efter att ha läst teori som vi anade att det 
mindre strikta regelverket IFRS skulle ge mer utrymme till att ta upp immateriella 
tillgångar som en tillgång än det amerikanska regelverket US GAAP. Ett ytterligare 
exempel är teorin Positive Accounting som utgör en del av studien eftersom att vi med 
våra förkunskaper inom redovisning riktade viss misstanke mot att bolag väljer att 
justera redovisningen för att uppvisa ett önskat resultat. Vi anser dock att denna 
förförståelse som grundar sig i intresse och nyfikenhet är svår att undvika och 
accepterar därför att den existerar och försöker att vara så objektiva och neutrala som 
möjligt vid studiens genomförande.  

2.2 Verklighetssyn 
Studiers verklighetssyn grundar sig i ontologiska frågeställningar kring hur verkligheten 
bör eller kan uppfattas och vad som ligger bakom det. Det sammanfattas som läran 
kring de begrepp eller kategorier som antas för att kunna ge en sammanhängande och 
oberoende beskrivning av verkligheten (Bryman, 2011, s. 35). Ontologin delas av 
Bryman in olika perspektiv, exempelvis objektivism och konstruktionism, där vår studie 
huvudsakligen antar det objektivistiska perspektivet. Regelverken är i sig objektiva men 
inom dessa finns det utrymme för människor att agera utifrån egna sociala tolkningar 
och vi accepterar därför att andra verklighetssyner också är en del av studien. 
 
Det objektivistiska perspektivet innebär att vi möter sociala företeelser i form av yttre 
fakta som vi inte kan påverka. Det vill säga, att det finns en värld med en sann 
verklighet oavsett vad sociala aktörer och det mänskliga medvetandet säger (Bryman, 
2011, s. 36). Vi förklarar detta genom att acceptera att en sann verklighet existerar som 
förklarar hur hanteringen av immateriella tillgångar skiljer sig mellan europeiska och 
amerikanska läkemedelsföretag. Det konstruktionistiska synsättet tar utgångspunkt i att 
sociala enheter är konstruktioner som bygger på individernas egna sociala uppfattning 
och tolkning (Saunders et al., 2009, s. 131). Trots att vi i enlighet med den 
objektivistiska ontologin anser att en sann verklighet existerar för vad som påverkar 
valet av hur läkemedelsföretag aktiverar eller kostnadsför sina immateriella tillgångar, 
finns det även utrymme för människor att agera inom regelverken. Detta tas i uttryck 
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genom att det finns en skillnad i hur företag väljer att redovisa immateriella tillgångar 
och hur de tolkar de förhållningar som finns i IFRS och GAAP. 
 
Det objektivistiska perspektivet tas i uttryck när vi accepterar vad vi kan läsa från det 
hämtade materialet i form av årsredovisningar och resultaten från testerna, och anser att 
det är verkligheten. Det ger oss möjlighet att studera hypoteserna med utgångspunkten i 
att det finns en verklighet som förklarar samband, trots att individers sociala tolkning i 
valet av redovisning kan vara formade av individers subjektiva verklighet. Kritik har 
dock riktas mot verklighetssynen objektivism, som grundar sig i att individen anpassar 
sig efter den objektiva verkligheten och således inte har möjlighet att påverka den 
objektiva verkligheten (Saunders et al., 2009, s. 131). Praktiskt skulle detta innebära att 
valet av redovisningsstrategi inte är ett val hos läkemedelsföretagen, vilket det inom 
ramarna för regelverken är. Studiens syfte är att förklara ett samband som finns i den 
objektiva verkligheten vilket gör det nödvändigt för denna studie att huvudsakligen utgå 
från det objektivistiska perspektivet, även om de sociala tolkningarna som presenteras 
inom det konstruktiva synsättet också speglas i studien.  
 
2.3 Kunskapssyn  
Synen på kunskap delas in i epistemologiska ståndpunkter, tillexempel den empiriskt 
naturvetenskapliga (positivism) och den tolkande samhällsvetenskapliga 
(hermeneutiska) ståndpunkten (Bryman, 2011, s.29). Positivism står för en 
kunskapsteoretisk ståndpunkt som förespråkar användandet av vetenskapliga metoder 
vid studerandet av den sociala verkligheten. Givet att denna studie huvudsakligen antar 
en objektivistisk verklighetssyn anser vi att skillnaden mellan hur immateriella 
tillgångar redovisas i europeiska och amerikanska läkemedelsföretag är ett faktum och 
denna studie antar därför den positivistiska kunskapssynen. Vi är dock medvetna om att 
andra kunskapssyner också är en del av studien och att exempelvis vad som påverkar 
valet av hur läkemedelsföretag aktiverar eller kostnadsför sina tillgångar, kan hänföras 
till det hermeneutiska perspektivet. Det hermeneutiska perspektivet skiljer sig från 
positivistiska huvudsakligen eftersom de syftar till att ge en mer empatisk förståelse av 
människors beteende istället för att, som i det positivistiska perspektivet, syftar till att 
förklara människors beteende (Bryman, 2011, s. 30).  

I enlighet med det positivistiska perspektivet uppnås kunskap genom att samla 
information och fakta. Syftet med vår studie är att identifiera skillnaderna mellan 
redovisning av immateriella tillgångar beroende på om företagen använder sig av IFRS 
eller GAAP. För att besvara denna frågeställning identifierar och undersöker vi, med 
kunskapsteoretiska metoder, den objektiva verkligheten. Den hermeneutiska 
vetenskapssynen blir aktuell eftersom den tar upp de tolkningar som görs inom 
regelverken. Den kritik som riktats mot den positivistiska vetenskapssynen utgår främst 
ifrån att vi lever i en alldeles för komplex värld och att forskare gör generaliseringar 
som gör att vi går miste om viktiga perspektiv (Saunders et al., 2009, s. 116). Studiens 
resultat kommer att presenteras utifrån tester som genomförts på hämtad data från 
företag. För att kunna förlita oss på vår data och de tester vi har genomfört behöver vi 
bortse från vissa sociala faktorer och därigenom förenkla verkligheten för att kunna 
presentera ett resultat. Vi anser därför att det är nödvändigt att göra en del 
generaliseringar för att undersöka och förklara studiens syfte. 

2.4Forskningsansats 
En studies forskningsansats avgörs beroende på vilket förhållande forskaren anser att 
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det finns mellan teori och empiri (Bryman & Bell, 2011, s. 11). Denna studie omfattar 
en deduktiv forskningsansats och angreppssättet används med grund i de 
epistemologiska och ontologiska synsätten. Den deduktiva ansatsen utgår från studier av 
teorier som förklarar den redan kända verkligheten. Det innebär att studien kan ta stöd i 
teorierna för att se samband och dra slutsatser från resultatet som presenterats efter att 
ha genomfört tester på den hämtade informationen (Bryman, 2011, s. 27). Bryman & 
Bell (2011, s.11) förklarar även att det inom den deduktiva ansatsen finns utrymme för 
omformulering av de tidigare teorierna efter att ha studerat resultatet. För kvantitativa 
studier med ett objektivt synsätt på verkligheten är den deduktiva ansatsen ett naturligt 
val (Saunders, 2009, s.125). Kritik som riktats mot den deduktiva forskningsansatsen 
grundar sig i att de teorier vi valt att utgå från är uppbyggda på förklaringsvariabler som 
i vår studie riskerar att falla bort. Vi motiverar dock användandet av teorier genom att 
syftet med vår studie i stora delar är att undersöka hur det verkliga utfallet av 
redovisningsprinciper förhåller sig till de befintliga teorierna.  

2.5 Val av teori 
Studien tar som ovan nämnt sin utgångspunkt från den deduktiva forskningsansatsen 
och teorin fyller en stor roll i utformningen av vår frågeställning. En översiktlig sökning 
av teorier gjordes som utformade arbetet och gav undersökningen en slutgiltig 
inriktning. Eftersom studiens frågeställning kräver förståelse för redovisningsprinciper 
och regelverk har de inledande teorikapitlen i första hand i uppgift att kartlägga dessa. 
 
2.5.1 Internationella regelverk - IFRS, GAAP och Immateriella tillgångar  
Det första teorikapitlet redogör för redovisningens roll och de internationella 
regelverken som finns för att minska skillnaderna mellan länder i redovisningspraxis. 
För att förstå studiens utgångspunkt och frågeställning är det viktigt att reda ut 
begreppsdefinitioner och redovisningsstandarder. Det är väsentligt att kartlägga 
skillnaden mellan det principbaserade regelverket IFRS som används i bland annat 
Europa och det regelbaserade regelverket GAAP som används i USA. För att besvara 
studiens syfte är det även nödvändigt att ha förståelse för regelverkens kvalitativa 
egenskaper som ingår i deras föreställningsramar. Dessa redogörs för i avsnitt 3.1 och 
valet av teori motiveras ytterligare eftersom skillnaderna mellan IFRS och GAAP är 
utgångspunkt i problemformuleringen. Vi går här in djupare på begreppet immateriella 
tillgångar och hur de hanteras enligt de olika regelverken, eftersom vi anser att det 
behövs för att senare kunna besvara studiens syfte och resultat. Immateriella tillgångar 
och framförallt definitionen kan vara komplicerad och med stöd i litteratur och 
regelverk klargör vi de krav och kriterier som behöver uppfyllas för att få redovisa en 
immateriell tillgång. För att besvara studiens problemformulering om hur och varför 
redovisningen av immateriella tillgångar skiljer sig mellan de olika regelverken är det i 
högsta grad väsentligt att ha grundläggande förståelse för vad som exempelvis skiljer 
immateriella och materiella tillgångar från varandra.  
 
2.5.2 Positive Accounting 
För att uppnå studiens syfte är det nödvändigt att undersöka företagets val att aktivera 
eller kostnadsföra immateriella tillgångar, och undersöka hur det skulle påverka en 
eventuell jämförelse mellan två läkemedelsföretag som redovisar enligt de olika 
regelverken. Regelverken IFRS och GAAP ger skilda förutsättningar för ledningen att 
redovisa immateriella tillgångar och de olika regelverken ger därigenom även olika stort 
utrymme till Positive Accounting. I teorikapitlet 3.2 redogörs för tre antaganden som 
förklarar olika motiv för företagsledningar att med Positive Accounting som verktyg 
förvränga redovisningen. Med Watts & Zimmermans (1978, 1979) Positive Accounting 



	   10	  

Theory vill vi göra läsaren uppmärksam på dessa motiv som kan vara avgörande i valet 
av hur ett företag väljer att redovisa immateriella tillgångar. Vid redovisning av 
immateriella tillgångar görs i IFRS mer utrymme för att välja huruvida företaget bör 
aktivera eller kostnadsföra sina immateriella tillgångar. Det i sin tur kan ge mer 
utrymme för Positive Accounting än det mer strikta regelverket GAAP, där 
företagsledningen inte har lika stort utrymme att själva avgöra huruvida immateriella 
tillgångar bör aktiveras eller kostnadsföras. Det finns alltså anledning att misstänka att 
Positive Accounting i högre grad förekommer i europeiska läkemedelsbolag där IFRS 
tillämpas än amerikanska läkemedelsbolag som redovisar utifrån GAAP regelverket. 
För att öka läsarens förståelse och redogöra för vilka skillnader som finns mellan de 
olika regelverken anser vi att Watts & Zimmermans Positive Accounting Theory är 
högst relevant som utgångspunkt i vår studie. 
 
2.5.3 Informationsasymmetri  
Att företag inom samma bransch använder olika strategier för redovisning av 
immateriella tillgångar kan ge upphov till förvirring och försvårar möjligheten för 
utomstående intressenter att analysera och jämföra exempelvis årsredovisningar. Det är 
som läsare viktigt att ha förståelse för vad som påverkar valet av redovisningsmetod och 
vad ledningen kan ha för fördelar med att välja att kostnadsföra respektive aktivera 
immateriella tillgångar. I kapitel 3.3 med bakgrund i (Healy 2001) redogör vi för 
redovisningens betydande funktion för att minska informationsasymmetrin vilket också 
är en anledning till att ha strikta regelverk som företagsledningen bör följa. Att olika 
regelverk används i amerikanska och europeiska läkemedelsbolag kan ge upphov till 
olika grader av informationsasymmetri. Likartat kan företagets val att aktivera 
respektive kostnadsföra immateriella tillgångar påverka den information om företaget 
som är nödvändig för utomstående intressenters bedömning av företagets ekonomiska 
ställning exempelvis vid aktiehandel. Vi anser att informationsasymmetrin är viktig för 
läsarens förståelse i hur effekten av de olika regelverken och den olika redovisningen av 
immateriella tillgångar kan påverka både samhället och den enskilde individen. 
 
2.6 Litteratursökning och tidigare studier 
Studiens syfte ger indikationer på var en forskare bör söka information och målet är att 
hitta teorier som är relaterade till den valda frågeställningen. Vidare fyller 
litteratursökningen en viktig funktion i att fastställa de valda teoriernas utgångspunkter 
(Johansson Lindfors, 1993, s.87). Genom den deduktiva forskningsansatsen grundar sig 
vår frågeställning på de teorier som litteratursökningen lett oss fram till. Publicerade 
verk i form av böcker har vi lånat från Umeå Universitetsbibliotek och använt främst till 
teoretisk och praktisk metod men även till viss del i teorikapitlen. För att styrka 
tillförlitligheten och undvika missuppfattningar har vi använt många böcker som berör 
samma område. För att hitta vetenskapliga artiklar har Umeå Universitetsbiblioteks 
resurser varit ståndpunkten med EconLit (Ebsco) som sökmotor. Inledningsvis var 
syftet att skapa en övergripande bild av vårt valda ämne och undersöka tidigare 
forskning med liknande syfte. Det smalnades sedan av efter att valet av teorier hade 
fastställts. I vissa fall har vi tagit hjälp av referenslistan som tidigare forskare har använt 
och sökt upp de artiklarna. För att hitta relevanta artiklar i Ebsco användes först ett 
generellt sökord och sedan la vi i vissa fall till ytterligare specifika sökord för att 
begränsa mängden träffar. För att begränsa sökresultaten ytterligare tog vi hänsyn till ett 
antal faktorer som publiceringsår och språk. Ofta förekommande sökord som har 
använts för att hitta relevanta artiklar inom redovisningsteorin om internationella 
regelverk har varit Pharmaceuticals, intangible assets, IFRS och GAAP. Inom Positive 
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Accounting Theory har Bonus Shemes och Accounting Theory varit de huvudsakliga 
sökorden. Vad det gäller informationsasymmetri har sökord som Adverse Selection, 
Moral Hazard och Earnings Management varit relevanta.  
 
Vid sökandet efter vetenskapliga artiklar och källor har vi stött på en del tidigare studier 
som berör immateriella tillgångar och hur de redovisas. Frågeställningarna fokuserar 
exempelvis på hur vissa lagändringar i regelverken har påverkat redovisningen av 
immateriella tillgångar. Vidare har vi hittat tidigare jämförelser mellan GAAP och 
IFRS, men ingen som berör exakt samma problemformulering som oss angående just 
immateriella tillgångar utöver rapporter från de stora revisionsbyråerna. Rapporterna 
från revisionsbyråerna har varit väsentliga vi uppbyggnaden av teorikapitlet 3.1. Vi har 
även stött på tidigare studier inom våra valda teoriområden där strategier inom Positive 
Accounting och Informationsasymmetri har varit de huvudsakliga frågeställningarna. 
Dessa studier och vetenskapliga artiklar har vi använt som stöd i uppbyggnaden av 
teorikapitel 3.2 och 3.3. De har också använts för att hitta relevanta källor och i vissa 
fall sökt upp de vetenskapliga artiklarna som de har använt i sina studier och som berör 
vårt valda ämne. Även om studierna inte berör exakt samma ämne har de varit 
hjälpsamma vid valet av test och utformning av hypoteser.  
 
2.7 Källkritik 
Det huvudsakliga materialet i studien kommer ifrån Umeå Universitetsbibliotek databas 
EconLit (Ebsco). Vi har valt att fokusera på de ursprungliga verken och artiklarna vid 
utformningen av teorikapitlen. Detta för att försöka hålla en röd tråd genom hela 
uppsatsen och därför har det varit nödvändigt att följa det ursprungliga perspektivet 
trots att flera artiklar har publicerats med olika vinklar som grundar sig på de 
ursprungliga artiklarna. Exempelvis har litteraturen Financial Accounting Theory 
(Deegan & Unerman 2006) används som grundkälla eftersom att den utgår från Watts & 
Zimmermans (1978, 1979) perspektiv som anses vara skapare av Positive Accounting 
Teorin. Det finns många vetenskapliga artiklar som berör och analyserar Watts & 
Zimmermans teori men dessa artiklar har i vår studie främst använts för att kritisera och 
analysera teorin i en mer nyanserad form.  

Aktualitet är ett väsentligt begrepp som presenteras i Johansson Lindfors (1993, s.88) 
och fastställer att ju senare en källa är daterad desto mer trovärdig anses den vara. Det 
tas dock även upp att viktiga källor kan hamna i skymundan om detta kriterium följs för 
strikt. Eftersom vi i vissa fall har valt att använda de ursprungliga författarnas verk kan 
källorna i vissa fall anses inaktuella. Exempelvis i kapitlet om informationsasymmetri 
där författaren Healy har fungerat som utgångspunkt med artiklar inom ett stort 
tidsspann och som längst bak i tiden 1983. Vi anser denna källa vara så pass betydande 
för teoridelen att den inte kan uteslutas endast med hänsyn till det inaktuella 
publiceringsdatumet. Även vissa kursmomentsböcker som använts har ett tidigt 
publiceringsår men vi motiverar användningen av dessa med att de anses trovärdiga och 
nödvändiga som understöd i uppbyggnaden av teorikapitlen. 

Vad det gäller metodkapitlen har litteraturen Samhällsvetenskapliga metoder (Bryman, 
A, 2011), Att utveckla kunskap (Johansson Lindfors, M-B, 1993) och Research methods 
for business students (Bryman, A. & Bell, E, 2011) varit utgångspunkt. 
Kursmomentsböcker kan i vissa fall vara översiktliga och endast ge en grundbild av ett 
fenomen men vi anser dom trots det användbara och har kompletterat med flera olika 
böcker som berör samma ämne för att få en bredare och djupare förståelse. Vi har 
hämtat statistiska metoder och nödvändig information rörande statistiska 
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regressionsestester från kursboken The Practice of The Practice of Statistics for 
Business and Economics (Moore, 2007).  

3. Teoretisk Referensram  
I det tredje kapitlet presenteras de teoretiska utgångspunkter som studien antagit. 
Studiens frågeställning och syfte kräver förståelse för redovisningsprinciper och 
regelverk, och därför börjar vi med att presentera de internationella regelverk som 
innehåller principer för IFRS och GAAP för att se skillnader och likheter mellan dessa 
gällande immateriella tillgångar och goodwill. Vidare beskrivs teorier som kan förklara 
ledningens redovisningsval och som i denna studie utgörs av Positive Accounting, 
Informationsasymmetri. Varje teori mynnar ut i olika hypoteser som kommer att testas i 
empirin, men för att underlätta för läsarens förståelse tas de olika testerna upp redan i 
teoridelen. 
 
3.1 Internationella regelverk  
Som vi nämnde i inledningen finns det ett flertal olika regelverk att förhålla sig till 
gällande redovisning av immateriella tillgångar. Inom de större delarna av världen 
använder sig noterade bolag sig av den internationella standarden IFRS, International 
Financial Reporting Standards. Sedan 2005 ska alla noterade bolag inom EU, 
finansiella och andra, tillämpa sig av IFRS i sin koncernredovisning. Detta är främst för 
att minska skillnaderna mellan länder i redovisningspraxis. Även om vi i denna studie 
väljer att fokusera på företag som använder IFRS i Europa så finns det ett flertal länder i 
resten av världen som också använder sig av IFRS, exempelvis Australien, Korea och 
Japan (IAS Plus, 2017). I USA används ett annat regelverk för accepterade 
redovisningsstandarder nämligen US GAAP, Generally Accepted Accounting 
Principles. Dessa regelverk ger upphov till vissa skillnader och likheter som gör att 
exempelvis tillgångar inte alltid hanteras på samma sätt i de olika länderna. Vi kommer 
börja med att presentera hur IFRS respektive GAAP definieras men också hur 
redovisningsprinciperna för immateriella tillgångar ser ut, för att avsluta med skillnader 
och likheter mellan de olika regelverken.  
 
3.1.2 IFRS 
IFRS är ett regelverk som fortlöpande ges ut av International Accounting Standards 
Board, som förkortas till IASB (Sundgren et al., 2015, s. 11). IFRS är ett internationellt 
regelverk och används av noterade bolag som tillämpar koncernredovisning, men också 
av mindre bolag som vill ha en kvalitet på sin redovisning som är jämförbar med 
noterade bolag. Alla noterade bolag som sysslar med värdepapper inom EU ska sedan 
2005 använda sig av denna internationella redovisningsstandard (FAR Akademi, 2017; 
Sundgren et al., 2015, s. 11). IFRS är ett principbaserat regelverk, vilket innebär att det 
ofta saknas strikta regler, och istället utformas reglerna som allmänna principer som 
vägledande information. På grund av detta finns det utrymme för olika tolkningar och 
bedömningar i ett principbaserat regelverk (KPMG, 2016).   
 
IASB som ger ut IFRS har några grundläggande kvalitativa egenskaper som ingår i 
deras föreställningsram. I den senaste versionen av IASB:s föreställningsram görs en 
uppdelning av de kvalitativa egenskaperna efter grundläggande respektive förbättrande 
egenskaper. Till grundläggande egenskaper räknar relevans och trovärdig 
representation. Till förbättrande egenskaper räknas verifierbarhet, jämförbarhet, 
aktualitet och begriplighet. Dessa egenskaper har tagits fram av IASB tillsammans med 
FASB som är det motsvarande bestämmande organet för USA. De kvalitativa 
egenskaperna ska tillämpas av de som utvecklar redovisningsstandarder men också av 
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företag när de redovisar något som inte är utvecklat i en standard (Smith et al., 2015, s. 
72). Nedan kommer vi att gå in mer noggrant på de olika egenskaperna och förklara 
dessa. 
 

 
 

Relevans innebär att informationen som ges ska kunna ligga till grund för användarens 
beslutfattande. Det som är avgörande för om en händelse ska tas med eller inte är 
huruvida den är väsentlig för användaren. Om något är väsentligt innebär det att om den 
ingår i informationen ökas relevansen av årsredovisningen. Det är en tolkningsfråga om 
vad som anses vara väsentligt och möjliggör en anpassning från företagets sida (Smith 
et al,. 2015, s. 74). Trovärdig representation avser att redovisningen trovärdigt ska 
representera det den avser att representera. Tidigare benämndes den andra kvalitativa 
egenskapen istället tillförlitlighet, men detta är nyligen ändrat. Redovisningen ska 
kunna ge en ekonomisk avbild av företaget. För att erhålla en trovärdig representation 
lyfts andra egenskaper fram; fullständighet, neutralitet och begriplighet. Detta innebär 
att redovisningen ska innehålla fullständig information med alla väsentliga händelser. 
Vidare ska redovisningsreglerna vara neutrala och inte vara varken för konservativa 
eller optimistiska. Till sist ska även redovisningen vara begriplig, vilket innebär att 
informationen som lämnas ska vara lättbegriplig för användaren, även om det också 
förutsätts att användaren ska ha grundläggande kunskap inom området affärsverksamhet 
och redovisning (Smith et al,. 2015. s. 76-77). Vidare beskrivs de förbättrade 
egenskaperna kortfattat som ett komplement till de grundläggande. Verifierbarhet 
innebär att man måste kunna verifiera att en händelse är sann, med hjälp av en 
verifikation, exempelvis fakturor eller bedömningar av livslängd. Jämförbarhet innebär 
att redovisningen ska vara jämförbar över tid och mellan företag. Jämförbarhet över tid 
innebär att ett och samma företag ska göra sin redovisning på ett jämförbart sätt genom 
åren, dock genom att också ta hänsyn till lagar och regler. Jämförbar mellan företag 
innebär att företag ska redovisa händelser på samma eller liknande sätt, för att 
jämförelsen ska bli lättförståelig för användaren. Aktualitet innebär att informationen 
som finns med ska vara aktuell och att årsredovisningen inte ska ges ut alltför långt efter 
ett avslutat räkenskapsår. Begriplighet är som vi varit inne på tidigare att informationen 
ska vara förståelig för den tänkta användaren, och innehålla en tydlig och klar 
presentation (Smith et al., 2015, s. 80-82).  
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3.1.3 Immateriella tillgångar  
Inom redovisning finns det olika typer av tillgångar, och de delas upp i 
omsättningstillgångar och anläggningstillgångar. Omsättningstillgångar kan bestå av 
exempelvis kassa, bank, aktier och innebär att det är tillgångar som löpande säljs eller 
förbrukas, i utbyte mot pengar. En anläggningstillgång definieras enligt 
Årsredovisningslagen (ÅRL) som “..en tillgång som är avsedd att stadigvarande 
brukas eller innehas i verksamheten”. Dessa delas sedan upp i materiella, immateriella 
och finansiella tillgångar (Artsberg, 2005, s. 192).  För att något ska få räknas som en 
tillgång behöver den uppfylla vissa kriterier inom redovisningsteorin. Dessa kriterier är 
att företaget måste ha kontroll över tillgången, den ska förväntas ge ekonomiska 
fördelar i framtiden och resursen ska ha uppkommit som en följd av inträffade händelser 
(Smith et al., 2015, s. 249).  
 
Definitionen av en immateriell tillgång är att det är en identifierbar, icke-monetär 
tillgång utan fysisk form. Det kan exempelvis vara forskning och utveckling, patent 
eller en kommande uppstart av en ny verksamhet (Sundgren et al., 2015, s. 106-107). 
Allt eftersom samhället utvecklas har allt fler immateriella tillgångar utvecklats, och får 
en allt större betydelse för företag. Redovisningen av immateriella tillgångar enligt 
IFRS behandlas i IAS 38. En väsentlig del för att redovisas som en immateriell tillgång 
är att tillgången måste vara identifierbar. En tillgång räknas som identifierbar om något 
av följande två krav är uppfyllda: tillgången är avskiljbar eller tillgången har 
uppkommit som en följd av kontrakt eller andra legala rättigheter. Exempel på 
tillgångar som är avskiljbara inom läkemedelsbranschen är exempelvis patent eller 
licenser. Om tillgången uppkommit till följd av kontrakt eller andra legala rättigheter 
räknas den också som identifierbar, även om den inte är avskiljbar och exempelvis inte 
går att överlåta till andra företag. Kriteriet om kontroll som gäller för att få räknas som 
en tillgång är något som ofta är svårt att applicera på immateriella tillgångar, då denna 
typ av tillgång ofta är mycket osäker eller utom företagets kontroll. Ett exempel på 
något som inte räknas som en immateriell tillgång är personalens kunskap och 
kunskapskapital som finns inom företag, just eftersom företaget inte har någon kontroll 
på hur länge denna kunskap och de anställda stannar kvar i företaget (Smith et al,. 2015, 
s. 249-250).  
 
För att få redovisa en immateriell tillgång krävs det att en hel del kriterier är uppfyllda. 
Utöver de grundkriterier som beskrivits tidigare för att få redovisas som en tillgång 
måste den immateriella tillgången också uppfylla erkännandekriterierna som beskrivs i 
IAS 38. Dessa innebär att det ska vara sannolikt att de ekonomiska fördelarna tillfaller 
företaget och att anskaffningsvärdet ska kunna beräknas på ett tillförlitligt sätt (IAS 38, 
p.21). Dessa kriterier bedöms till stor del utifrån hur tillgången har anskaffats. Man 
brukar skilja mellan separata förvärv, uppkomst genom en del av ett företagsförvärv och 
internt upparbetade immateriella tillgångar. Vid separata förvärv är kriterierna tydligt 
uppfyllda och anskaffningsvärdet kan bestämmas utefter inköpspriset vilket motsvarar 
samma värdering som vid materiella tillgångar. Vid ett företagsförvärv brukar 
kriterierna normalt också vara uppfyllda även om företaget betalar en klumpsumma för 
att köpa ett annat företag och därmed också dess materiella och immateriella tillgångar. 
Svårigheten ligger i att skilja anskaffningsvärdet av de immateriella tillgångarna från 
anskaffningsvärdet av de icke identifierbara framtida fördelar (goodwill) som hela 
summan består av. När kriterierna för denna typ av företagsförvärv är uppfyllda 
behandlas dem på ett speciellt sätt jämför med andra immateriella tillgångar och man 
utgår från att det verkliga värdet kan beräknas med tillräcklig noggrannhet (Smith et al,. 
2015, s. 251-252).  
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När det gäller immateriella tillgångar till följd av internt upparbetning, exempelvis 
resultatet av forskning och utveckling, så ska de redovisas enbart då vissa kriterier är 
uppfyllda. Här gör man en stor skillnad mellan forskningsfasen och utvecklingsfasen. 
Alla utgifter som tillkommer i forskningsfasen ska kostnadsföras direkt då de 
uppkommer och får inte aktiveras, med motiveringen att de framtida ekonomiska 
fördelarna är för osäkra för att tas upp. Under utvecklingsfasen kan däremot 
förhållanden vara uppfyllda på ett sådant sätt att det är godkänt att aktivera tillgången 
och att man med säkerhet kan fastställa framtida ekonomiska fördelar (Smith et al., 
2015, s. 252). I IFRS 38 punkt 57 finns det ett antal kriterier som om de är uppfyllda, 
gör att företaget måste aktivera den immateriella tillgången. Det ska vara tekniskt 
möjligt att färdigställa tillgången, företagets avsikt ska vara att färdigställa, sälja eller 
använda tillgången, rätt förutsättningar för detta ska finnas, företaget ska kunna visa hur 
tillgången kan generera ekonomiska fördelar, det finns tillräckliga resurser och 
utgifterna som hör till tillgången kan beräknas på ett tillförlitligt sätt. Om dessa villkor 
är uppfyllda ska alltså tillgången aktiveras och inga valmöjligheter finns (IAS 38, p. 
57). 
 
3.1.4 US GAAP  
US GAAP, Generally Accepted Accounting Principles eller GAAP som det förkortas 
till är USA:s motsvarighet till IFRS. Det grundläggande organet som har ansvaret för 
normgivandet av regleringarna heter FASB, vilket står för Financial Accounting 
Standard Board, och är USA:s motsvarighet till IASB (Nobes & Parker, 2008, s. 164). 
GAAP är ett regelbaserat regelverk vilket innebär att det är striktare och mindre öppet 
för tolkning jämfört med IFRS, som tidigare nämnt är principbaserat (KPMG, 2016).   
 
Definitionen av en immateriell tillgång bestäms i ASC 350 och innebär detsamma som i 
IFRS, att det är en icke-monetär tillgång utan fysisk form. Även erkännandekriterierna 
som vi beskrivit tidigare är desamma enligt de olika regelverken. Dessa innebär som 
tidigare beskrivits att det ska vara sannolikt att de ekonomiska fördelarna tillfaller 
företaget och att anskaffningsvärdet av tillgången ska kunna beräknas på ett tillförlitligt 
sätt (EY, 2013, s. 18). De kvalitativa egenskaperna är lika i IFRS och GAAP eftersom 
de utvecklas ihop genom IASB och FASB (Smith et al,. 2015, s.72).  
 
3.1.5Goodwill  
Goodwill är en speciell typ av immateriella tillgångar som är svår att bedöma enligt 
både IFRS och GAAP. Det finns ingen glasklar definition av Goodwill i teorin idag. I 
vanliga fall skiljer man mellan internt upparbetad goodwill och förvärvad goodwill. 
Internt upparbetad Goodwill kan exempelvis vara ett gott rykte för företaget eller ett 
varumärkes image hos konsumenterna. Det kan också bestå av personalens kunskap 
eller den kunskap som finns i organisationen. Internt upparbetad goodwill är däremot 
inte tillåten att redovisa som en tillgång, eftersom värdet är för osäkert och inte kan 
beräknas på ett tillförlitligt sätt.  
 
Förvärvad goodwill är skillnaden på det ett företag betalar vid ett företagsförvärv och 
det verkliga värdet på det förvärvade företagets nettotillgångar som är värderade till 
verkligt värde. Detta får tas upp som en tillgång i en koncerns balansräkning. Något 
som har varit ett problem är dock avskrivningstiden på denna typ goodwill. Tidigare har 
FASB haft en övre gräns på avskrivningstakt vid 40 år medan IASB har haft en övre 
gräns på 20 år. Detta var något som kunde ge väldigt stora skillnader i redovisningen 
och något som skapade en stor osäkerhet i redovisningen. På grund av detta ändrades 
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reglerna från avskrivning till att istället göra en nedskrivning av Goodwill om det finns 
ett behov (Sundgren et al,. 2015, s. 113-114). Tidigare har praxis varit att skriva av 
goodwill de år som extra bra vinster uppkommit. De ändrade reglerna säger istället att 
det ska göras en prövning varje år ifall dessa uppskattade framtida vinster finns kvar i 
bolaget. Skulle de vara så att dessa vinster minskat, görs istället en nedskrivning av 
värdet på goodwill som redovisas som en kostnad i resultaträkningen. Det gamla 
synsättet där goodwill måste avskrivas baseras på att de enda vinster som ska vara med i 
goodwillposten är de som sågs vid förvärvet av företaget. De nya reglerna om 
nedskrivning behöver inte begränsas till de år med vinster som företaget uppskattade 
vid förvärvet. När det första året gått och den uppskattade vinsten blivit verklighet tas 
den vinsten bort från goodwillposten eftersom den inte får redovisas två gånger. Men 
enligt detta synsätt kan det året ersättas av ett nytt framtida år eller att bedömningen av 
de tidigare vinsterna blir större än vad man först hade trott. Goodwillposten kan alltså 
kvarstå även efter att de ursprungliga åren man räknade på vid förvärvet har passerat. 
Det finns däremot några punkter som ger en viss tveksamhet till de nya reglerna: (1) 
Goodwillvärdet får inte bli större än det ursprungliga övervärde som moderbolaget 
betalat vid förvärvet och (2) om goodwillvärdet skrivs ned får det under kommande år 
inte värderas över värdet efter nedskrivning. Detta ger en viss tveksamhet eftersom om 
man skulle kört fullt ut på det nya synsättet borde man även acceptera att 
goodwillposten ökar i det fall att de framtida vinsterna ökar. Om exempelvis en 
lågkonjunktur skulle påverka företaget och man tvingas skriva ner goodwillvärdet får 
inte nedskrivningen återföras även om de framtida vinsterna blir högre igen (Lönnqvist, 
2014, s. 39-40). Mer om hur nedskrivningen av goodwill fungerar och hur det skiljer sig 
mellan regelverken kommer vi att beröra längre fram i teorikapitlet.  
 
3.1.6 Skillnader i IFRS och GAAP i tidigare studier	  
Det finns flera tidigare studier som berör skillnader mellan IFRS och GAAP och det 
finns också flera olika skillnader mellan regelverken. Vi har studerat tidigare studier 
från bland annat revisionsfirmorna EY (2013) och Deloitte (IAS Plus, u.å) där de 
jämfört olika skillnader mellan IFRS och GAAP på samtliga områden. I dessa studier 
har det inte genomförts några statistiska test och testat olika variabler mot varandra, 
utan det är mer en kvalitativ jämförelse där de ställer upp de olika skillnaderna och 
förklarar lite om dem. I vår teoridel väljer vi att belysa just de skillnader som handlar 
om immateriella tillgångar och goodwill, eftersom det är dessa typer av tillgångar som 
vi kommer att behandla i vår studie. Vidare kommer vi att genomföra kvantitativa 
statistiska test för att se om dessa skillnader visar sig i praktiken. 
 
3.1.7 Skillnader mellan IFRS och US GAAP 
En stor skillnad mellan US GAAP och IFRS är att enligt FASB och US GAAP är det 
förbjudet att aktivera alla kostnader som hör till utveckling. En av anledningarna till 
detta beslut är att FASB menade att aktivering av kostnader inte är i intresse för 
finansanalytiker, vilket visades från en genomförd enkät (Smith et al., 2015, s. 252). 
Däremot får amerikanska företag aktivera förvärvad forsknings- och 
utvecklingskostnader i vissa fall om den har alternativa framtida användningsområden. 
Detta kallas i årsredovisningarna för IPR&D, In Process Research & Development 
(Duff & Phelps, 2007, s. 60). Det kommer att vara intressant att se denna skillnad i vår 
analys eftersom vi kommer att jämföra ett antal företag som använder sig av IFRS och 
ett antal företag som använder sig av GAAP. I läkemedelsbranschen är forskning och 
utveckling en stor del av verksamheten och det kommer att bli intressant att analysera 
och identifiera skillnaderna i praktiken mellan regelverken. IFRS specificerar också en 
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del kostnader som inte får aktiveras som exempelvis Goodwill, personalens kunskap 
och skapande av image. Skillnaden är alltså att enligt GAAP kan 
utvecklingskostnaderna aldrig aktiveras och ska istället kostnadsföras, medan de enligt 
IFRS måste aktiveras om de uppfyller kriterierna som nämnts tidigare (Shamrock & 
Shamrock, 2012, s. 35). Skillnad mellan standarderna som beskrivits ovan har lett till 
några av de tester vi kommer att genomföra. Teorin lägger en grund till att det borde 
finnas en större andel immateriella tillgångar i Europa jämfört med USA, vilket vi testar 
i hypotestest 1. Vidare finns det enligt teorin också en indikation på att det finns en 
större andel forsknings- och utvecklingskostnader i USA jämfört med Europa eftersom 
företag som använder US GAAP inte har möjlighet att aktivera några kostnader som 
hänför sig till forskning och utveckling. På grund av det väljer vi att testa hur andelen 
forsknings- och utvecklingskostnader står sig mot andra variabler. De värden vi valt att 
testa mot är andelen totala operativa kostnader, totala tillgångar, samt mot andelen 
immateriella tillgångar + goodwill för att se om det finns någon skillnad mellan 
regionerna vilket visas i hypotestest 2-4. Alla dessa tester görs som enkelsidiga test 
eftersom att det finns en hypotes att en av regionerna ska ha större andel än den andra. 
Ovan nämnda information leder oss alltså in på följande hypoteser:  
 

Ø   Hypotestest 1: Finns det en större genomsnittlig andel immateriella tillgångar 
jämfört med totala tillgångar i Europa jämfört med USA?  
 
 

Ø   Hypotestest 2: Finns det en större genomsnittlig andel forsknings- och 
utvecklingskostnader jämfört med totala operativa kostnader i USA jämfört med 
Europa?  
 
 

Ø   Hypotestest 3: Finns det en större genomsnittlig andel forsknings- och 
utvecklingskostnader jämfört med totala tillgångar i USA jämfört med Europa?  
 
 

Ø   Hypotestest 4: Finns det en större genomsnittlig andel forsknings- och 
utvecklingskostnader jämfört med immateriella tillgångar + goodwill  i USA 
jämfört med Europa?  
 
 

GAAP är ett striktare regelverk och tillåter inte omvärdering av tillgångar, medan IFRS 
tillåter en omvärdering till dess verkliga värde för immateriella tillgångar, exklusive 
goodwill. Omvärderingsmetoden kräver dock att det finns en aktiv marknad för att man 
ska kunna hitta det verkliga värdet, och detta är något som väldigt sällan förekommer. I 
vissa fall finns det fria marknader inom överlåtbara licenser eller tillverkningskvoter 
och i de fallen får omvärderingsmetoden användas enligt IAS 38, punkt 75-78 (EY, 
2013, s. 19). När det gäller nedskrivningar av immateriella tillgångar med obestämd 
livslängd finns det också en del skillnader mellan regelverken. Enligt US GAAP sker 
bedömningen i två steg; där det först testas om redovisat värde överstiger verkligt värde 
och sedan sker även en nedskrivningsprövning. Om det blir nedskrivning ska värdet 
justeras, och återföring av nedskrivning i ett senare skede är inte tillåtet. Enligt IFRS 
sker nedskrivningen i ett steg, där man jämför redovisat värde med verkligt värde. 
Tillgången ska enligt IFRS tas upp till anskaffningsvärdet vid det första 
redovisningstillfället och sedan enligt omvärderingsmetoden sker en omvärdering där 
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anskaffningsvärdet jämförs med verkligt värde. En återföring av nedskrivning är således 
tillåten för immateriella tillgångar om bedömningen kommer fram till det, vilket gäller 
för immateriella tillgångar exklusive goodwill (IAS Plus, u.å.).  
 
Nedskrivningsprövning för Goodwill skiljer sig också åt mellan de olika regelverken. 
Enligt GAAP kan ett företag välja att göra en tvåstegsbedömning om (1) en kvalitativ 
bedömning visar att det verkliga värdet mer troligt än inte troligt kommer att vara lägre 
än det redovisade värdet eller om (2) en kvalitativ bedömning inte utförs. Steg ett i 
tvåstegsbedömningen innebär att det verkliga värdet jämförs med det redovisade värdet, 
inklusive goodwill. Om det verkliga värdet är större än det redovisade, utförs inte steg 
två eftersom ingen nedskrivning ska göras. Steg två är att det “underförstådda verkliga 
värdet” för en enhets goodwill jämförs med det redovisade värdet. Om det redovisade 
värdet överstiger det underförstådda verkliga värdet på goodwill, ska en nedskrivning 
ske med det belopp som motsvarar underskottet (IAS Plus, u.å). Enligt IFRS ska 
återvinningsvärdet av en kassagenererande enhet (grupp av enheter) vara det högsta av 
(1) det verkliga värdet minus försäljningskostnader och (2) nyttjandevärdet, jämföras 
med det redovisade värdet. Nedskrivningen fördelas enligt IAS 36 punkt 194 genom att 
först minska det redovisade värdet för goodwill som tidigare hänförts till den 
kassagenererande enheten för att sedan reducera det redovisade värdet av andra 
tillgångar i den kassagenererande enheten proportionellt (IAS Plus, u,å.). Hanteringen 
av goodwill och nedskrivning skiljer sig alltså åt mellan regelverken, vilket är något vi 
kommer undersöka vidare i vår analys. Något som vi vill se är om den annorlunda 
hanteringen av goodwill visar sig i praktiken i företagens årsredovisningar. Därför har 
vi valt att testa hur andelen goodwill står sig mot totala tillgångar, mot immateriella 
tillgångar samt mot eget kapital mellan de olika regionerna, vilket visas i hypotestest 5-
7. Här hade vi ingen hypotes om att en viss region hade mer eller mindre andel 
goodwill, utan ville helt enkelt se om skillnaderna i standarderna visar någon indikation 
på att det är en skillnad i den praktiska redovisningen av goodwill. Vi har även valt att 
slå ihop goodwill och immateriella tillgångar, som båda är relativt osäkra tillgångar och 
uppskattningar, och jämföra dessa mot andelen totala tillgångar och totalt eget kapital, 
vilket visas i hypotestest 8 och 9.  
 

Ø   Hypotestest 5: Finns det någon skillnad på den genomsnittliga andelen goodwill 
jämfört med totala tillgångar i Europa och USA?  
 
 

Ø   Hypotestest 6: Finns det någon skillnad på den genomsnittliga andelen goodwill 
jämfört med immateriella tillgångar i Europa och USA?  
 
 

Ø   Hypotestest 7: Finns det någon skillnad på den genomsnittliga andelen goodwill 
jämfört med totalt eget kapital i Europa och USA?  
 
 

Ø   Hypotestest 8: Finns det någon skillnad på den genomsnittliga andelen goodwill 
+ immateriella tillgångar jämfört med totala tillgångar i Europa och USA?  
 
 

Ø   Hypotestest 9: Finns det någon skillnad på den genomsnittliga andelen goodwill 
+ immateriella tillgångar jämfört med totalt eget kapital  i Europa och USA?  
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3.2 Positive Accounting Theory  
Positive Accounting Theory (PAT) är en allmän term för teorier som ger beskrivande 
information om företag och revisorns beteende. PAT-modellen är framförallt utvecklad 
av Watts och Zimmerman (1978, 1979) som tagit inspiration från tidigare teorier om 
effektiva marknader och agentteorin (Deegan & Unerman, 2006, s. 206). Agentteorins 
hörnstenar utgör vinstmaximering och egenintresse vilket också är grunden i PAT som 
uppstod som ett svar på bristen av förklarande teorier om redovisning i allmänhet, och 
hur det utspelar sig i praktiken genom att förklara varför företag väljer en viss 
redovisningsmetod när det finns flera valmöjligheter. Watts & Zimmerman presenterar 
PAT-teorin utifrån tre antaganden om redovisningsstrategi vid bonusavtal, hög 
skuldsättningsgrad och vid politisk påverkan. 
 
Det första antagandet redogör för ledningens benägenhet att höja resultatet om deras 
egen ersättning på kort sikt är direkt kopplad till resultatet. Bonusavtal som kan finnas 
hos företagsledningen härleds också till denna hypotes (Deegan & Unerman, 2006, s. 
153). Resultatbaserad bonus är ett vanligt belöningssystem och Healy (1983, s.91), 
finner ett starkt samband mellan redovisningsval och inkomstincitament i bonusavtalen. 
Genom detta samband förklaras att verkställande direktör och företagsledning kommer 
att välja redovisningsval som ökar företagets resultat för att den verkställande direktören 
ska erhålla bonus. Vidare kommer företaget åt motsatt håll, om resultatet är maximerat, 
att med redovisningsstrategier som verktyg reducera resultatet när deras bonus är 
maximerad. Studien har genomförts genom att undersöka dessa samband och fastställer 
att det finns bevis på att den verkställande direktören använder sig av periodiseringsval 
och redovisningsstrategier för att öka resultatet och därigenom indirekt öka sin bonus 
(Healy, 1983, s. 91). Ett stort antal undersökningar har genomförts med grund i Healys 
hypoteser som fastställer att resultatbaserad bonus påverkar företagets 
redovisningsstrategier. 
 
Det andra antagandet förklarar att företag med högre skuldsättningsgrad är mer benägna 
att använda en redovisningsmetod som höjer resultatet för att förbättra bolagets 
redovisade ekonomi (Watts & Zimmerman, 1986, s.120). Studier med grund i detta 
antagande har genomförts, främst genom att undersöka företag som har blivit 
rapporterade för skuldavtalsbrott i deras årsredovisningar. Forskning visar att företag 
som närmar sig skuldavtalsbrott under ett visst år kommer att välja 
redovisningsstrategier för att minska risken för brott (Deegan & Unerman, 2006, s.207). 
Flera forskningshypoteser utgår ifrån denna teori och i artikeln “Large-Sample Evidence 
on the Debt Covenant Hypothesis” testas skuldgradshypotesen på ett stort urval företag 
i USA. Artikeln presenterar bevis på att hypotesen är signifikant och att företag agerar 
för att undvika skuldavtalsbrott (Dichev & Skinner, 2002, s.1111). Resultatet från denna 
studie bekräftar alltså det andra antagandet som Watts & Zimmermans presenterar i sin 
Positive Accounting Theory om att företag med hög skuldsättningsgrad är mer benägna 
att höja sitt resultat till skillnad från företag med låg skuldsättningsgrad. 
 
Vidare förklaras det tredje antagandet av att större bolag i högre grad granskas av 
allmänheten och därför är försiktigare med att använda sig av resultathöjande åtgärder, 
och skulle enligt hypotesen inte använda Positive Accounting i lika hög grad. Detta 
fastställs eftersom storlek är korrelerat med politisk uppmärksamhet och att stora 
företag kommer att välja redovisningsstrategier som minskar företagets redovisade 
resultat (Watts & Zimmerman, 1986, s.117). Storlek är enligt Deegan & Unerman 
(2006, s. 207) en indikator på marknadsstyrka och att stora företag genererar stora 
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vinster men inte betalar tillbaka samhället är aspekter som leder till debatt och 
engagerar staten, miljörörelser och andra intressenter. Artikeln Political Cost and 
Method Choice –The Pharmaceutical Industri (Meyer, 2002) grundar sig på en 
undersökning som består av trettiofem börsnoterade läkemedelsföretag i USA. Artikeln 
redogör för hur redovisning av avskrivningar, nedskrivningar, osäkra fodringar och 
andra ekonomiska val påverkar resultatet. Undersökningen utgår främst från 
presidentkampanjen i USA 1992 då läkemedel och sjukvårdskostnader hamnade i fokus. 
Politikerna ansåg att läkemedelsföretagens vinster bekostades av allmänheten vilket 
senare påverkade läkemedelsbolagens val av redovisningsstrategier. I artikeln 
presenteras slutsatser där de politiska variablerna visar exempel på Positive Accounting. 
Slutsatsen i artikeln är att mindre läkemedelsföretag genom valet av 
redovisningsstrategi visade mindre negativ resultateffekt till skillnad från de större 
företagen som visade en större andel av negativa resultateffekter. Artikeln har bemötts 
med en del kritik främst eftersom den är begränsad till trettiofem företag inom specifikt 
läkemedelsbranschen vilket gör den något begränsad (Meyer, 2002). Men eftersom vår 
studie ämnar undersöka just läkemedelsbranschens tillvägagångssätt för att redovisa 
immateriella tillgångar anser vi Meyers studie aktuell vid formulering av hypotestest. 
Ett ytterligare kritiskt aspekt är att andra faktorer än storlek också påverkar det politiska 
intresset, exempelvis bransch och specifika karaktärsdrag. Ett exempel är att större 
bolag inom skogsindustrin väntas vara mindre politiskt intressanta än mindre företag 
inom tobaksindustrin (Deegan & Unerman, 2006, s. 209). Allmän kritik har även riktats 
mot att PAT grundar sig på en alldeles för förenklad syn på hur människan i allmänhet 
eftersträvar att maximera sin egennytta. Trots den kritik som riktas mot Watts & 
Zimmerman används deras Positive Accounting Theory i forskning och vi anser den 
relevant för denna studie.  
 
3.3 Informationsasymmetri 
Informationsasymmetri uppstår när ledningen har överlägsen tillgång till information 
om företaget och incitament att överskatta framtida lönsamhet. Det resulterar i att det är 
svårt för utomstående att skilja mellan bra och dåliga affärsprojekt. Företagsledare 
utnyttjar detta informationsövertag och använder sig av det som beslutsunderlag 
exempelvis vid handel av aktier i det berörda företaget. Genom att ha mer information 
om bolagets verksamhet, marknaden och framtida affärsmöjligheter kan insynspersoner 
erhålla högre avkastning på investerat kapital. Insiderlagstiftning har upprättas för att 
minska och begränsa utnyttjandet av informationsasymmetri på aktiemarknader, och 
redovisningen fyller en viktig roll i att minska informationsasymmetrin (Healy, 2001, s. 
110). 
 
Informationsproblemet grundar sig i agentteorin och ledningens motiv och villighet att 
frivilligt lämna information. Ett antagande är att ledningen endast vill lämna 
information om de är tvungna för att inte minska sitt informationsövertag. Detta 
antagande grundar sig i agentproblemet som beskriver relationen mellan principal och 
agent. Principalen är den person som delegerar arbete exempelvis en företagsägare och 
en agent är den person som verkställer arbetet exempelvis den verkställande direktören. 
Relationen sinsemellan agenten och principalen grundar sig i att agenten alltid kommer 
att agera för att maximera sin egen nytta även om det är på bekostnad av principalen 
(Healy, 2001, s. 406). En annan del av agentteorin är den skilda målsättningen som 
agenten och principalen har. Detta fenomen benämns som Moral Hazard och det kan 
grunda sig i att principalen inte har möjlighet att övervaka agenten eller ha full insyn i 
hur den arbetar. Ett ytterligare belyst problem inom agentteorin är riskhantering som 
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uppstår när principalen och agenten har olika synpunkter på risk. Riskhanteringen 
kompliceras ytterligare när agenten och principalen inte har samma mål och vill sprida 
risken på skilda projekt (Healy, 2001, s. 409). 
 
En av de mest omtalade forskningarna inom informationsasymmetri är framarbetad och 
presenterad av George Akerlof (1970) som menade att informationsasymmetri kommer 
att leda till att varor av lägre kvalitet alltid kommer att kunna säljas och dominera på en 
marknad. Detta förklaras genom att alla köpare och säljare inte besitter samma kunskap 
om varan. Hans välkända exempel om citroner illustrerar hur säljare och köpare besitter 
olika information om citronernas kvalitet och vad det får för effekt på marknaden. 
Köparna som besitter mindre kunskap än säljaren kommer att vara villiga att betala ett 
fast pris som ligger mellan priserna för bra och dåliga citroner. Om andelen dåliga 
citroner är relativt lågt kommer marknadspriset ändå bli tillräckligt högt för att säljare 
av bra citroner fortfarande ska vara intresserade av marknaden. Men om priset hamnar 
för lågt kommer säljarna med bra citroner dra sig bort från marknaden och marknaden 
kommer att domineras av dåliga citroner. Detta fenomen har i senare forskning och 
sammanhang kallats ”adverse selection” och ses som ett resultat av den asymmetriska 
informationen som finns på marknaden (Akerlof, 1970, s.489). Informationsteori är 
ämne för en rad tidigare forskning och olika mått har presenterats för att mäta graden av 
informationsasymmetri. En teori av Krishnawami och Subramaniam (1998) menar att 
informationsasymmetri kan antas öka i takt med att den utomstående mängden 
information ökar då den värderas och tolkas olika på aktiemarknaden beroende på olika 
individer och deras förkunskaper. Ett frekvent använt mått för att mäta detta samband är 
att se hur bra aktieanalytiker lyckas förutspå framtida rörelseresultat och intäkter. 
Vidare förklarar artikeln så kallade ”spin offs” och detta samband menar att 
standardavvikelsen blir högre när utomstående information ökar, speciellt när bolag 
introducerar nya avdelningar eller dotterbolag (Krishnawami och Subramaniam, 1998, 
s.76). Informationsassymmetri ger även upphov till Earnings Management som 
förklaras vidare nedan. 
 
3.4 Earnings Management 
Earnings Management eller resultatmanipulering på svenska, uppstår när 
företagsledningen vilseleder intressenter om den underliggande ekonomiska 
utvecklingen i företaget exempelvis genom att företagsledningen strukturerar om 
transaktioner för att missleda aktieägare (Healy & Wahlen, 1999, s.367). Tidigare 
forskning visar att resultatmanipulering är återkommande hos många företag men också 
att det är komplicerat att bevisa. Därför analyseras ofta vilka incitament som finns till 
varför företagsledningar utnyttjar resultatmanipulering Ett av de starkaste incitamenten 
är att företag vill uppnå olika mål. Dessa mål kan exempelvis vara att visa en 
uppåtgående trend eller att nå aktiemarknadens förväntningar. Ett ytterligare incitament 
för att manipulera resultatet är för att tillfredsställa långivare som ställer krav på 
företagsledningen eller sätter upp restriktioner för fortsatta lån om inte vissa 
resultatnivåer uppfylls. En central fråga för tillsynsmyndigheter är att bestämma hur 
mycket frihet ledningen bör ha när de genomför den finansiella rapporteringen Healy & 
Wallen (1999, s.368). Resultatmanipulering är en konsekvens av den 
informationsasymmetri som uppstår när ledningen ges för mycket frihet och 
informationen inte delas med samtliga intressenter.  
 
De kompletterande teorierna Positive Accounting Theory och Informationsassymmetri 
syftar till att förklara andra variabler som kan generera skillnader mellan regioner, 
utöver regelverk. Då region endast är en faktor och förklarar skillnader till viss del, 
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finns det troligtvis även andra variabler som påverkar. Därför har vi valt att genomföra 
test med enkel och multipel linjär regression där vi valt att ta med fler variabler som 
skulle kunna påverka eventuella skillnader mellan regionerna. Resultatet av våra 
regressionstester och vilka variabler som tagits med kan ses under avsnitt 5.3 i 
empirikapitlet.  
 
4. Praktisk metod  
I studiens fjärde kapitel presenteras det praktiska tillvägagångssätt som användes vid 
genomförandet av undersökningen. Vidare diskuteras även hur datan som ligger till 
grund i studien insamlades och sammanställdes samt vilka eventuella statistiska fel som 
kan ha uppstått under vägen. Slutligen behandlar studien en analys av 
sanningskriterierna validitet och reliabilitet som är viktiga verktyg för att bedöma 
samhällsvetenskapliga undersökningar och reflektera kring noggrannheten i 
undersökningen. 
 
4.1 Undersökningsansats 
Det finns två olika sätt att ta sig an forskning, antingen kvantitativt eller kvalitativt. Vi 
har huvudsakligen valt att göra en kvantitativ studie vilket innebär att vi insamlat 
kvantitativ data och sedan gjort statistiska tester på den (Collis & Hussey, 2014, s. 5). 
För att sedan undersöka ytterligare hur läkemedelsföretag praktiskt redovisar sina 
immateriella tillgångar har vi genom kvalitativt sökande gått in i företagens 
årsredovisningar. Studien utgår från en komparativ metod eftersom att vi avser att 
jämföra hur amerikanska och europeiska läkemedelsföretag redovisar immateriella 
tillgångar (Collis & Hussey, 2014, s.68). Den kvantitativa metoden avser att redogöra 
för och förklara data genom att observera eventuella företeelser och samband. 
Problemformuleringen i studien är att undersöka hur redovisningen av immateriella 
tillgångar skiljer sig åt mellan europeiska och amerikanska läkemedelsbolag. Då studien 
ämnar att i första hand förklara snarare är att skapa en djupare förståelse motiveras valet 
av den kvantitativa metoden. Att använda en kvantitativ studie gör det lättare att 
genomföra undersökningen på en mindre grupp men ändå ha möjlighet att uttala sig om 
stora grupper (Bryman, 1997, s.130). Det vanligaste vid en kvantitativ studie är att göra 
en enkät, vilket vi först funderade på om vi skulle skicka ut till olika läkemedelsföretag. 
Men eftersom vi valde att göra en jämförelse mellan stora läkemedelsbolag i både 
Europa och USA hade det inte varit genomförbart för oss att nå ut till alla dessa företag, 
med de begränsade resurser vi hade till vårt förfogande. Att få kontakt med rätt personer 
på företaget, få ett godkännande att skicka ut enkät och sedan sammanställa dem hade 
inte varit genomförbart för oss. För att kunna få en relevant jämförelse valde vi istället 
att hämta in data från ett sammanställande dataprogram och samla denna information 
för att sedan testa olika variabler mot våra teorier. Eftersom att vi har ett litet urval har 
vi som ett komplement gått in i företagens årsredovisningar manuellt för att undersöka 
detaljer i hur företagen redovisar och upplyser om immateriella tillgångar och goodwill. 
Detta har vi gjort genom att studera noterna som presenteras efter balans och 
resultaträkning. Vi har även säkerställt så att de data som hämtats från Thomson Reuters 
Eikon stämmer överens med de siffror presenterade i årsredovisningarna.  
 
4.2 Urval  
Syftet med studien är att identifiera de skillnader som finns i redovisningen av 
immateriella tillgångar beroende på om företaget använder sig av regelverket IFRS eller 
US GAAP. Som vi tidigare beskrivit valde vi att begränsa oss till läkemedelsbranschen, 
då det är en bransch där immateriella tillgångar är en väsentlig del av de totala 
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tillgångarna (Russel, 2016, s. 485). Även om IFRS finns i fler delar av världen valde vi 
att begränsa oss till Europa då vi ville ha en jämförelse mellan USA och Europa. Trots 
begränsningarna är urvalsramen alldeles för stor eftersom det finns väldigt många 
läkemedelsföretag i både USA och Europa och vi behövde därför göra ett urval. 
Läkemedelsbranschen är en av världens största branscher (Avanza, 2017). Bara i 
Sverige finns det 63 stycken läkemedelsföretag noterade på Stockholmsbörsen 
(Börsdata, 2017). Läkemedelsbranschen är en snabbt växande marknad och i USA 
genererade den receptbelagda läkemedelsverksamheten 260 miljarder dollar år 2012 och 
förväntas växa till 455 miljarder dollar fram till år 2022. Siffror visar att just 
läkemedelsbranschen är en viktig del av USA:s ekonomi och att den fortsätter att växa. 
USA:s läkemedelsmarknad karaktäriseras av några gigantiska bolag och många nyare 
och mindre företag (Theodossiou & Theodossiou, 2014, s. 154). I vår studie har vi valt 
att analysera stora företag i USA och Europa för att få en relevant jämförelse och har 
därför valt att inte göra ett obundet slumpmässigt urval. Genom databasen Thomson 
Reuters Eikon fick vi fram listor på börsnoterade läkemedelsföretag i USA och 
börsnoterade läkemedelsföretag i Europa, sorterade efter storlek. Varför vi ville ha med 
stora företag i vår studie är för att många nystartade eller mindre företag inte har hunnit 
arbeta upp några immateriella tillgångar eller goodwill, vilka är några av grundstenarna 
för vår analys. Ur listan valdes 20 företag från varje region, med ambitionen att sedan 
kunna jämföra dessa. Vi började med att ta alla de första 20 företagen på listorna, men 
efter att ha granskat varje företags årsredovisning insåg vi att några av företagen på den 
europeiska listan var noterade i USA och använde sig av GAAP. Detta gjorde att de 
hamnat på fel lista i vår jämförelse och vi fick därför hoppa över ett steg och gå vidare 
till nästa företag på listan. Totalt planerades således att jämföra 40 stycken företag. Av 
dessa 40 företag kunde vi endast hämta ut relevant data på 30 av dem som vi sedan valt, 
och vi valde därför att eliminera resterande från vår undersökning. Anledningen till att 
dessa valdes bort var för att vissa av företagen inte hade någon lönsamhet eller gick med 
stor förlust samt inte hade immateriella tillgångar eller goodwill. Vi valde att eliminera 
företag från båda listorna så att vi totalt hade 30 stycken företag att jämföra, 15 från 
USA och 15 från Europa.  
  
4.3 Typ av data och insamling av data  
Som vi tidigare nämnt använde vi oss av dataprogrammet Thomson Reuters Eikon. 
Programmet är en databas som täcker in ekonomisk och finansiell data från flera länder, 
både vad det gäller historiska och aktuella börskurser (Thomson Reuter, u.å). Datan kan 
sedan kopplas dynamiskt till Excel för att sedan smidigt kunna bearbetas och 
presenteras. Vi valde att använda Eikon för att hämta resultat- och balansräkning dels 
för att spara tid, samt för att det är möjligt att överföra allt till Excel direkt via Eikon. 
Det är samma information som finns i programmet, som är hämtat från företagens 
årsredovisningar och därför anser vi att vår datainsamling är högst trovärdig. 
Fortsättningsvis har vi i dataprogrammet Excel sammanställt ett dokument med 
sammanslagen data från alla företag. Där har vi ställt upp den information vi fått fram 
och strukturerat upp det genom att inledningsvis börja med balansräkningen, sedan 
resultaträkningen och till sist lönsamhetsmåtten för alla företag. Vidare räknade vi ut de 
nyckeltal som behövdes till våra tester och överförde dem till ett annat exceldokument 
som senare låg till grund för våra tester. De nyckeltal vi räknade ut var exempelvis 
andelen goodwill jämfört med totala tillgångar, andelen immateriella tillgångar jämfört 
med totala tillgångar, andel goodwill + immateriella tillgångar delat på totala tillgångar 
med mera. Exakt vilka mått vi använt och hur vi sammanställt datan har vi sammanställt 
i tabell 3-6 i kapitel 5. De data som hämtas fram finns i årsredovisningarna för år 2015, 
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eftersom det är den senaste färdiga årsredovisningen för samtliga företag under perioden 
när vi genomför vår studie. 
 
4.4 Metod för analys av data 
Den hämtade datan från Eikon överfördes till Excel för att vi sedan skulle ha möjlighet 
att analysera datan i statistikprogrammet Minitab. Minitabutskrifterna finns att hitta i 
bilaga 1. Vid valet av statistiska tester utgick vi från de förutsättningar som gavs vid 
vårt urval. Two Sample T-test fungerar inte på ett mindre urval då det finns outliers som 
förvränger resultatet och skapar stor standardavvikelse. När underlaget är minst 15 kan 
Two Sample T-test användas med ett signifikant resultat så länge det inte förekommer 
starka outliers eller stark skevhet (Moore et al, 2007, s. 408). Eftersom de företagen som 
stack ut gällande siffror, hade ett väldigt högt negativt resultat eller mycket avvikande 
lönsamhet eliminerades i samband med att vi gick från 40 till 30 företag minskade 
skevheten. Att använda 30 företag utan stora outliers gör att vi kan använda Two 
Sample T-test och få ett tillförlitligt resultat på testen, även om det inte går att 
generalisera över hela populationen.  
 
4.5 Statistiska Test 
Two Sample T-test används när man med sin hypotesprövning vill jämföra om det finns 
en skillnad mellan två normalfördelade populationer där det exakta värdet på 
standardavvikelsen är okänd (Moore, 2007, s.435). T-testen delas in i både enkelsidigt 
och dubbelsidiga test. Det enkelsidiga testet används när en förändring går åt ett håll till 
skillnad från det dubbelsidiga testet som används när man inte är säker på åt vilket håll 
förändringen går åt. Det enkelsidiga testet har en ”svans” som avviker åt det ena hållet 
och används för att bedöma medelvärdet som specificeras i en nollhypotes. Det 
tvåsidiga testet har två ”svansar” på en kurva, en positiv och en negativ (Moore, 2007, 
s.467). Exempelvis i Hypotestest 1 där det enkelsidiga testet används och vår 
ursprungliga hypotes med grund i teori är att europeiska läkemedelsbolag redovisar mer 
immateriella tillgångar än amerikanska. Nollhypotesen formuleras därför följande, Det 
finns ingen skillnad på andel immateriella tillgångar i Europa jämfört med USA, och 
alternativhypotesen formuleras Europeiska läkemedelsföretag har en större andel 
immateriella tillgångar i sin balansräkning jämfört med amerikanska”. Resultatet kan 
således endast gå åt ett håll, antingen har europeiska läkemedelsföretag mer 
immateriella tillgångar redovisade än amerikanska eller så har de inte det. Ett tvåsidigt 
test användes exempelvis i Hypotestest 4 där nollhypotesen formuleras som Det finns 
ingen skillnad och alternativhypotesen Det finns en skillnad, i huruvida andelen 
goodwill i förhållande till andel immateriella tillgångar skiljer sig mellan Europa och 
USA. Vidare valde vi att genomföra enkla linjära regressionstester En enkel linjär 
regression är ett test som genomförs för att undersöka om det finns ett samband mellan 
en förklaringsvariabel och en responsvariabel (Moore, 2007, s. 370). Vi har även använt 
oss av multipel linjär regression som gav oss möjlighet att undersöka om det finns ett 
statistiskt samband mellan en responsvariabel och flera förklarande variabler (Moore, 
2007, s. 370). Detta har använts i empiridelen 5.3 och illustreras i tabell 16 och 17 där vi 
med hjälp av Minitab har kunnat analysera och identifiera fler förklarande variabler än 
region. 
 
4.6 Val av tester  
Som vi beskrivit tidigare har vi valt att utföra statistiska test baserat på vår teori. 
Hypoteserna och förklaringen till respektive test går vi igenom under respektive del i 
teorikapitlet. De flesta tester grundar sig på att vi valt att jämföra de teoretiska 
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skillnaderna i praktiken, men vi utför också ytterligare tester för att försöka hitta andra 
samband och förklaringsvariabler till resultaten. De flesta av våra tester baseras på 
immateriella tillgångar, goodwill och forsknings- och utvecklingskostnader och hur de 
förhåller sig till andra variabler i olika kombinationer genom exempelvis totala 
tillgångar. Vi valde att genomföra hypotestesten i relativa tal eftersom vi ville beakta 
storleken på företagen och ville se en relativ skillnad som exempelvis hur stor andel av 
ett företags totala tillgångar som kunde hänföra sig till exempelvis goodwill. Testen 
görs på grund av att vi i teorin hittar flera skillnader mellan regelverken när det gäller 
just aktivering av immateriella tillgångar, kostnadsföring av forskning- och 
utvecklingskostnader samt hantering och nedskrivning av förvärvad goodwill.  
 
Baserat på tidigare studier har vi också valt ut vissa nyckeltal som kompletterande 
förklaringsvariabler för att se om vi kunde hitta ytterligare samband utöver 
förklaringsvariabeln region till de olika skillnaderna. Skuldsättningsgrad är enligt Ilia & 
Skinner en variabel som kan ge incitament till resultatmanipulering och Positive 
Accounting. I deras studie fick de fram signifikanta resultat med just variabeln 
skuldsättning och detta är en anledning till att vi också valt att testa olika varianter av 
mått på skuldsättningsgrad i vår studie för att se om skuldsättningsgraden även här kan 
förklara variationen i resultatet (Ilia & Skinner, 2002, s. 1111). Läkemedelsbranschen 
blir ofta rankad som en av världens mest lönsamma marknader baserat på dess ratio på 
vinst på intäkter enligt den amerikanska tidningen The Fortune Magazine som beskrivs i 
en artikel av Theodossiou och Theodossiou (2014). Mellan 1995 och 2002 var 
läkemedelsbranschen rankad som den mest lönsamma och 2007 var den rankad som den 
tredje mest lönsamma enligt tidningen. År 2012 var 12 av företagen på listan över mest 
lönsamma företag i USA företag som ingår i läkemedelsbranschen. Exempel på företag 
som var med på rankingen var Johnson & Johnson, Pfzifer och Merck Company Inc, 
vilka alla är företag som ingår i vår studie (Theodossiou & Theodossiou, 2014, s. 157). 
Vi anser därför att lönsamhet är ett relevant mått att ha med i vår studie för att se hur 
stor del som lönsamhet kan förklara tillsammans med region. I kommande empiri- och 
analyskapitel kommer vi att förklara varje test ytterligare samt analysera och diskutera 
resultatet. Vi kommer även att beskriva våra data i tabeller och förklara varje variabel 
för att underlätta läsarens förståelse för hur testen har genomförts samt exakt vilken data 
som har testats. 
 
4.7 Kvalitativ analys av årsredovisningar 
Som ett komplement till den kvantitativa metoden och den data som hämtats har vi även 
valt att genomföra en kvalitativ analys för att styrka de resultat som testen i den 
kvantitativa analysen gav. Eftersom att vårt urval är relativt litet kan det vara 
komplicerat att dra slutsatser utifrån de statistiska testen även om en del av testen gav 
signifikanta resultat. Som ett komplement till de statistiska testen i steg ett och två har 
vi därför valt att analysera noterna som presenteras i företagens årsredovisning och som 
ett tredje steg studerat hur och varför de väljer att redovisa immateriella tillgångar på ett 
visst sätt. På grund av det låga stickprovet som vi studerat anser vi att den kvalitativa 
analysen fyller en väsentlig funktion genom att förstärka vår empiri och vårt bidrag.  
 
4.8 Kritik av sekundärkällor 
Vår främsta källa är som tidigare nämnt dataprogrammet Thomson Reuters Eikon, 
vilket är ett program som samlat in data från över tusen olika källor och 160 länder, och 
som visar finansiell information för 215 nationer (Thomson Reuter, u.å). För att 
använda dataprogrammet krävs ett abonnemang och främst används programmet i 
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forskning och utbildningssammanhang. Systemet används för att analysera finansiell 
data och uppdaterar exempelvis aktiekurser dagligen. Informationen hämtas från 
företagens årsredovisningar och sammanställs i programmet. När vi manuellt gick 
igenom årsredovisningarna gjorde vi även stickprov för att se så att de data vi fått fram 
via programmet stämde överens med de siffror som fanns i årsredovisningen. Det 
stämde överens, med någon eventuell differens på växelkurs eftersom vi genom Eikon 
fått fram samtliga siffror i svenska kronor, SEK, för att kunna göra en relevant 
jämförelse. Vi anser att den valda primärkällan är trovärdig och att datan som 
presenteras i systemet är tillförlitlig.  
 
4.9Validitet  
Validitet används för att undersöka om de slutsatser som studien genererar hänger 
samman eller inte. Intern validitet är ett mått på huruvida ett orsakssamband beror av 
specifika variabler och om ett kausalt förhållande finns (Bryman, 2011, s. 50). Det vill 
säga att det inte finns några mellanliggande variabler som kan ge upphov till varför ett 
företag väljer en viss strategi för att redovisa sina immateriella tillgångar. Det kan i 
vissa avseenden finnas bakomliggande faktorer som kan vara svåra att kartlägga. I 
studien indikerar våra resultat att region är den huvudsakliga förklaringsvariabeln men 
vi kan inte helt säkerställa att andra faktorer inte påverkar företagens val av 
redovisningsstrategi. Det kan exempelvis vara flera variabler som tillsammans förklarar 
ett samband. Vi har i våra regressionstester därför haft med ytterligare 
förklaringsvariabler och undersökt tillexempel storlek och lönsamhet genom multipla 
regressionstester men som ändå visade på att region i majoriteten av fallen var det 
signifikanta sambandet.   
 
Extern validitet är ett mått på huruvida resultaten från en undersökning går att 
generalisera. Urvalet är avgörande och det är viktigt att det representerar populationen 
(Bryman, 2011, s. 51). Vi har utgått från stora läkemedelsbolag i USA respektive 
Europa men tvingats bortse från vissa nystartade företag som har för låg lönsamhet. 
Målpopulationen blir således stora läkemedelsbolag i USA och Europa. Vi har dock 
endast haft möjlighet att undersöka en liten del av alla läkemedelsbolag i Europa och 
USA eftersom det som tidigare nämnt bara i Sverige finns många läkemedelsföretag 
noterade på Stockholmsbörsen (Börsdata, 2017). Det har inte varit möjligt eller rimligt 
att undersöka alla dessa, framförallt eftersom de skiljer sig storleksmässigt vilket hade 
frambringat skeva resultat vid de statistiska testerna. Följaktligen anser vi inte att 
resultatet kan generaliseras på alla stora läkemedelsföretag och den externa validiteten 
kan anses ganska låg även om målpopulationen “endast” är stora läkemedelsföretag.  
 
4.10 Reliabilitet 
Reliabilitet är ett mått på tillförlitlighet och huruvida resultatet blir detsamma om 
undersökningen upprepas och genomförs igen eller om resultatet påverkas av 
slumpmässiga eller tillfälliga faktorer eller förutsättningar (Bryman, 2011, s. 49). Det 
finns tre faktorer som används för att bedöma reliabiliteten i en studie. Den första 
faktorn, stabilitet, undersöker korrelationen mellan de olika undersökningstillfällena 
(Bryman, 2011, s. 160). Vi anser att korrelationen är hög och att de statistiska utfallen 
hade blivit samma eftersom att den hämtade datan redan är presenterad och säkerställd. 
Med grund i våra teorier kan vi anta att resultatet borde bli liknande om samma tester 
och samma företag används i studien. Det hade varit ett alternativ att jämföra flera år 
bakåt i tiden för att undersöka om samma resultat hade genererats vid en repeterad 
undersökning.  
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Den andra faktorn, intern reliabilitet undersöker om det i samma undersökning finns 
flera frågor som mäter samma sak (Bryman, 2011, s.160). Vi har valt att använda en del 
variabler flera gånger och i flera olika kombinationer med varandra. Det gör att vi kan 
säkerställa att vissa samband beror på den undersökta variabeln och inte på 
tillfälligheter. Den tredje faktorn är internbedömarreliabilitet, eller överensstämmelse 
mellan olika observatörer eller bedömare. Det innebär att en oberoende person gör 
samma studie med samma resultat, utan subjektiva bedömningar (Bryman, 2011, s. 
160). Vi har inte haft resurser för att undersöka internbedömarreliabilitet, men vi påstår 
att en studie med samma syfte skulle generera ett relativt lika resultat. Avgörande är 
antagligen vilken typ av tester forskaren använder som underlag och hur noga han eller 
hon är i genomförandet. Hur stort urval är också en avgörande faktor för hur utfallet i 
studien kommer att vara. Men med exakt samma metod och lika stort urval vid 
genomförandet kommer resultatet antagligen att visa på ett liknande resultat eftersom 
den statistiska datan som använts är känd. 

Kriterier finns också för att en studie ska uppfylla äkthet. Det handlar om att 
undersökningen bör ge en rättvis bild och en pedagogisk förståelse av situationen 
(Bryman, 2011, s. 357). Efter att ha analyserat ovanstående sanningskriterier anser vi 
sammanfattningsvis att den externa validiteten och reliabiliteten är låg främst eftersom 
urvalet är begränsat och relativt litet. Resultaten från undersökningen bör därför beaktas 
med viss försiktighet och inte generaliseras. Vidare tycker vi att studien uppfyller äkthet 
och ger läsaren förståelse kring ett rådande samband och skillnader som finns i 
redovisningen av immateriella tillgångar i europeiska och amerikanska 
läkemedelsbolag. 

5. Empiri och resultat 
I det femte avsnittet kommer det resultat som datainsamlingen genererat att 
presenteras. Inledningsvis presenteras en sammanfattning av de data som samlats in 
och som våra tester har baserats på. För att underlätta för läsaren presenteras 
resultatet av våra genomförda tester i tabeller som vi sedan förklarar i ord.  

5.1 Beskrivande data   
Som vi tidigare nämnt har vi samlat in våra data via dataprogrammet Thomson Reuter 
Eikon. Genom programmet kunde vi få fram en lista på stora läkemedelsföretag i USA 
och Europa eftersom vi ville göra en jämförelse mellan olika regioner. Efter en viss 
eliminering då företagen inte kvalificerade sig för att ingå i undersökning som vi 
kommenderade i avsnitt 4.2, fick vi fram våra 30 företag. De företag som slutligen togs 
fram för analys är listade nedan, i tabell 1 visas de amerikanska bolagen och i tabell 2 
visas de europeiska bolagen.  
 
 

Tabell 1: De utvalda amerikanska företagen som ingår i studien 
Bolag Region Huvudkontor Redovisningsprincip 

Pfizer Inc US New York GAAP 

Johnson & Johnson US New Jersey GAAP 

Merck & Co Inc US New Jersey GAAP 

Amgen Inc US Kalifornien GAAP 
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Gilead Sciences Inc US Kalifornien GAAP 

Abbott Laboratories US Illinois GAAP 

Eli Lilly and Co US Indiana GAAP 

Bristol-Myers Squibb Co US New York GAAP 
Biogen Inc US Massachusetts GAAP 

Quintiles IMS Holdings Inc US North Carolina GAAP 
Zoetis Inc US New Jersey GAAP 

Regeneron Pharmaceuticals Inc US New York GAAP 
Catalent Inc US New Jersey GAAP 
Vertex Pharmaceuticals Corp US Massachusetts GAAP 

Bioverativ Inc US Massachusetts GAAP 
 
 

Tabell 2: De utvalda europeiska företagen som ingår i studien 
Bolag Region Huvudkontor Redovisningsprincip 

Novartis AG EU Basel, Schweiz IFRS 

Roche Holding AG EU Basel, Schweiz IFRS 

Sanofi SA EU Paris, Frankrike IFRS 

GlaxoSmithKline PLC EU Brentford, Storbritannien IFRS 

Bayer AG EU Leverkusen, Tyskland IFRS 

Swedish Orphan Biovitrum AB EU Stockholm, Sverige IFRS 

AstraZeneca PLC EU London, Storbritannien IFRS 

Stada Arzneimittel EU Frankfurt, Tyskland IFRS 
Almirall SA EU Barcelona, Spanien IFRS 

UCB SA EU Bryssel, Belgien IFRS 
Merck KGaA EU Darmstadt, Tyskland IFRS 

Lonza Group AG EU Basel, Schweiz IFRS 
Grifols SA EU Barcelona, Spanien IFRS 
H Lundbeck A/S EU Köpenhamn, Danmark IFRS 

Vectura Group PLC EU 
Chippenham, 
Storbritannien IFRS 

 
Från företagens resultaträkningar, balansräkningar och lönsamhetsmått har vi tagit fram 
vissa nyckeltal som vi har valt att analysera närmare. Nyckeltalen som vi använt har 
valts ut utefter våra teorier och våra hypoteser och vi har tagit ut de nyckeltal som varit 
mest relevanta för vår studie, vilket beskrivs ytterligare i respektive teoridel som 
förklarar hypotestesten. Nedan ser ni tabell 3 och 4 som innehåller den grundläggande 
data som hämtats från företagens balansräkningar och som vi sedan har använt till vår 
analys. Till att börja med har vi med grundläggande information som exempelvis 
företagets goodwill (efter nedskrivning), immateriella tillgångar (efter avskrivning) och 
den totala andelen tillgångar. Vidare har vi med hur stora forsknings- och 
utvecklingskostnader, totala operativa kostnader samt det totala egna kapital som 
företagen har. Dessa nyckeltal har vi sedan jämfört med en annan variabel för att kunna 
ha med dessa i vår jämförelse. Exempelvis så har vi valt att jämföra immateriella 
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tillgångar delat med totala antal tillgångar och testat detta svar mot vår primära 
förklaringsvariabel region. 
 
Tabell 3: Beskrivande data från de amerikanska företagens balansräkningar, i miljoner SEK 
 

 
 
 

Tabell 4: Beskrivande data från de europeiska företagens balansräkningar, i miljoner SEK 

 

Bolag	   Region	   Goodwill	  -‐	  
Netto	  

Immateriella	  
tillgångar,	  
Netto	  

Immateriella	  
tillgångar,	  
Brutto	  

Totala	  
tillgångar	  

Totalt	  Eget	  
Kapital	  

PFIZER	  INC	   US	   407	  476	  	  	  	   340	  867	  	  	  	   755	  092	  	  	  	   1	  413	  784	  	  	  	   546	  657	  	  	  	  

JOHNSON	  &	  JOHNSON	   US	   182	  657	  	  	  	   217	  577	  	  	  	   218	  573	  	  	  	   1	  126	  656	  	  	  	   600862	  

MERCK	  &	  CO	  INC	   US	   149	  697	  	  	  	   190	  908	  	  	  	   -‐	   858	  815	  	  	  	   377356	  

AMGEN	  INC	   US	   124	  898	  	  	  	   98	  326	  	  	  	   159	  808	  	  	  	   603	  494	  	  	  	   237203	  

GILEAD	  SCIENCES	  INC	   US	   9	  899	  	  	  	   86	  551	  	  	  	   100	  201	  	  	  	   436	  819	  	  	  	   156547	  

ABBOT	  LABARATORIES	   US	   81	  407	  	  	  	   46	  979	  	  	  	   95	  124	  	  	  	   348	  393	  	  	  	   179159	  

ELI	  LILLY	  AND	  CO	   US	   34	  123	  	  	  	   42	  526	  	  	  	   66	  362	  	  	  	   300	  433	  	  	  	   123076	  
BRISTOL-‐MYERS	  SQUIBB	  
CO	   US	   58	  120	  	  	  	   11	  986	  	  	  	   36	  768	  	  	  	   268	  159	  	  	  	   120498	  

BIOGEN	  INC	   US	   22	  500	  	  	  	   34	  505	  	  	  	   64	  584	  	  	  	   164	  747	  	  	  	   79167	  
QUINTILES	  IMS	  
HOLDINGS	  INC	   US	   6	  079	  	  	  	   3	  109	  	  	  	   5	  459	  	  	  	   33	  164	  	  	  	   -‐4766	  

ZOETIS	  INC	   US	   12	  290	  	  	  	   10	  051	  	  	  	   12	  661	  	  	  	   66	  837	  	  	  	   9021	  
REGENERON	  
PHARMACEUTICALS	  INC	   US	   0	  	  	  	   0	  	  	  	   0	   47	  378	  	  	  	   30871	  

CATALENT	  INC	   US	   8	  791	  	  	  	   3	  054	  	  	  	   5	  464	  	  	  	   25	  991	  	  	  	   5251	  
VERTEX	  
PHARMACEUTICALS	  INC	   US	   426	  	  	  	   2	  402	  	  	  	   -‐	   21104	   7	  939	  	  	  	  

BIOVERATIV	  INC	   US	   0	  	  	  	   253	  	  	  	   -‐	   4017,2	   3	  249	  	  	  	  

Bolag	   Region	   Goodwill	  -‐	  
Netto	  

Immateriella	  
tillgångar,	  
Netto	  

Immateriella	  
tillgångar,	  
Brutto	  

Totala	  
tillgångar	  

Totalt	  Eget	  
Kapital	  

NOVARTIS	  AG	   EU	   263	  311	  	  	  	   289	  014	  	  	  	   459	  050	  	  	  	   1	  111	  188	  	  	  	   650	  769	  	  	  	  

ROCHE	  HOLDING	  AG	   EU	   93	  436	  	  	  	   116	  867	  	  	  	   243	  159	  	  	  	   638	  782	  	  	  	   176	  881	  	  	  	  

SANOFI	  SA	   EU	   362	  852	  	  	  	   110	  313	  	  	  	   523	  653	  	  	  	   938	  581	  	  	  	   532	  478	  	  	  	  

GLAXOSMITHKLINE	  PLC	   EU	   64	  259	  	  	  	   207	  540	  	  	  	   297	  306	  	  	  	   665	  318	  	  	  	   63661	  

BAYER	  AG	   EU	   147	  647	  	  	  	   139	  226	  	  	  	   290	  625	  	  	  	   678	  033	  	  	  	   222	  580	  	  	  	  
SWEDISH	  ORPHAN	  
BIOVITRUM	  AB	   EU	   1	  554,2	  	   4	  232,9	  	   6	  038,9	  	   8	  310,7	  	   4	  689,3	  	  

ASTRAZENECA	  PLC	   EU	   99	  669	  	  	  	   191	  279	  	  	  	   338	  975	  	  	  	   507	  263	  	  	  	   156	  176	  	  	  	  

STADA	  ARZNEIMITTAL	   EU	   3	  592	  	  	  	   11	  534	  	  	  	   18	  860	  	  	  	   30	  155	  	  	  	   8	  678	  	  	  	  

ALMIRALL	  SA	   EU	   3	  186	  	  	  	   3	  786	  	  	  	   9	  320	  	  	  	   23	  229	  	  	  	   13416	  

UCB	  SA	   EU	   47	  369	  	  	  	   9	  677	  	  	  	   25	  537	  	  	  	   100	  498	  	  	  	   52029	  

MERCK	  KGAA	   EU	   132	  934	  	  	  	   100	  260	  	  	  	   181	  082	  	  	  	   349	  313	  	  	  	   117	  294	  	  	  	  

LONZA	  GROUP	  AG	   EU	   9	  426	  	  	  	   7	  023	  	  	  	   9	  974	  	  	  	   52	  679	  	  	  	   18	  001	  	  	  	  

GRIFOLS	  SA	   EU	   32	  402	  	  	  	   10	  655	  	  	  	   14	  466	  	  	  	   88	  076	  	  	  	   30236	  

H	  LUNDBECK	  A/S	   EU	   5	  500	  	  	  	   6	  538	  	  	  	   21	  181	  	  	  	   26	  212	  	  	  	   10798	  

VECTURA	  GROUP	  PLC	   EU	   726,2	  	   1	  333,4	  	   2454,6	   3752,2	   2	  836,8	  	  
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I tabell 5 och 6 finns olika variabler och mått som vi tagit fram ifrån företagens 
resultaträkning och nyckeltal. Här har vi valt att titta djupare på skuldsättningsgrad. Det 
finns flera olika sätt att räkna ut skuldsättningsgrad, genom att exempelvis ta hänsyn till 
kassan eller andra faktorer. Vi har valt den skuldsättningsgrad som i vår insamlade data 
kallas för ”Debt to Equity”, vilket innebär hur mycket skuld bolaget har i förhållande till 
egna kapital. Att vi valde just skuldsättningsgrad som en ytterligare förklaringsvariabel 
är för att vi fick inspiration från en tidigare studie (Ilia & Skinner, 2002) där de använt 
just skuldsättningsgrad och fått fram signifikanta tester på att företag med en hög 
skuldsättningsgrad är mer benägna att använda resultatmanipulerade åtgärder.  
 
Vidare har vi även använt oss av olika lönsamhetsmått eftersom läkemedelsbranschen 
som tidigare nämnt är rankad som en av de mest lönsamma branscherna (Theodossiou 
& Theodossiou, 2014, s. 157). De lönsamhetsmåtten som valdes ut i analysen var 
EBITDA marginal vilket är företagets rörelseresultat före räntor, skatter, nedskrivningar 
och avskrivningar, RoE, ”Return och Equity”, vilket innebär företagets avkastning på 
eget kapital och till sist kollade vi på nettomarginalen vilket är företagets nettoresultat i 
procent av omsättningen. Dessa olika mått har vi valt att lägga in som extra 
förklaringsvariabler tillsammans med region för att försöka hitta några samband som 
kan tänkas förklara eventuella skillnaderna. Utöver dessa har vi även använt flera andra 
variabler för att hitta samband, men har sedan utgått och valt de som vi ansåg vara mest 
relevanta för vår analys. Hur vi har gjort och resultatet av de utförda testerna kommer 
att genomgås grundligt i avsnitt 5.3 om regressionstester. De data som vi valt att 
använda oss av presenteras i nedanstående tabeller. Det är dessa data som vi utgått ifrån 
genom vår analys och använt för att genomföra statistiska test. Först presenteras data 
som har hämtats från balansräkningen för våra företag i USA i den första tabellen och 
sedan Europa i den andra tabellen. Vidare presenteras ytterligare tabeller med data som 
hämtats ifrån företagens resultaträkning och nyckeltal. I tabellen kan vi se att USA har 
ett medelvärde på forskning och utvecklingskostnader som hamnar på 26 710 medan 
Europa istället har 24 236 i miljoner SEK. Det är däremot stor spridning på båda då 
vissa företag inte har några forsknings- och utvecklingskostnader alls medan vissa 
företag har väldigt mycket upp mot 70 000 miljoner SEK. I tabell 5 och 6 visas några 
siffror i röd färg för Vertex Pharmaceuticals Inc och H Lundbeck A/S, detta på grund av 
att dessa företag gått med förlust, men inte med tillräckligt mycket för att vi valde att ta 
bort dem ur vår studie.  
 

 
Tabell 5: Mått och nyckeltal för amerikanska företag, kostnader i miljoner SEK 

 

Bolag	   Region	   FoU	  
Totala	  

operationella	  
kostnader	  

EBITDA	  	   Nettomarginal	   ROE	   Skuldsättningsgrad	  

PFIZER	  INC	   US	   64	  846	  	  	  	   324	  839	  	  	  	   38,5%	   14,3%	   10,2%	   0,60	  	  	  	  

JOHNSON	  &	  JOHNSON	   US	   76	  332	  	  	  	   429	  269	  	  	  	   37,3%	   22,0%	   21,9%	   0,28	  	  	  	  

MERCK	  &	  CO	  INC	   US	   55	  360	  	  	  	   286	  530	  	  	  	   51,6%	   11,3%	   9,5%	   0,59	  	  	  	  

AMGEN	  INC	   US	   34	  320	  	  	  	   111	  242	  	  	  	   49,2%	   32,0%	   25,8%	   1,12	  	  	  	  

GILEAD	  SCIENCES	  INC	   US	   25	  449	  	  	  	   88	  086	  	  	  	   71,3%	   55,5%	   106,6%	   1,19	  	  	  	  

ABBOT	  LABARATORIES	   US	   11	  561	  	  	  	   147	  890	  	  	  	   21,7%	   12,8%	   12,2%	   0,40	  	  	  	  

ELI	  LILLY	  AND	  CO	   US	   40	  446	  	  	  	   147	  030	  	  	  	   25,2%	   12,1%	   16,1%	   0,55	  	  	  	  

BRISTOL-‐MYERS	  SQUIBB	  CO	   US	   48	  572	  	  	  	   127	  669	  	  	  	   16,3%	   9,8%	   10,7%	   0,47	  	  	  	  

BIOGEN	  INC	   US	   16	  973	  	  	  	   49	  523	  	  	  	   52,2%	   33,5%	   35,2%	   0,70	  	  	  	  
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QUINTILES	  IMS	  HOLDINGS	  
INC	   US	   0	  	  	  	   42	  996	  	  	  	   14,1%	   6,6%	   -‐	   -‐	  

ZOETIS	  INC	   US	   3	  069	  	  	  	   35	  585	  	  	  	   27,2%	   7,1%	   28,5%	   4,56	  	  	  	  
REGENERON	  
PHARMACEUTICALS	  INC	   US	   13	  666	  	  	  	   24	  207	  	  	  	   32,3%	   15,5%	   20,5%	   0,10	  	  	  	  

CATALENT	  INC	   US	   95	  	  	  	   12	  552	  	  	  	   22,9%	   11,5%	   161,4%	   2,97	  	  	  	  
VERTEX	  PHARMACEUTICALS	  
INC	   US	   8	  398	  	  	  	   12	  642	  	  	  	   (39,0%)	   (57,0%)	   (55,2%)	   0,88	  	  	  	  

BIOVERATIV	  INC	   US	   1	  569	  	  	  	   3	  898	  	  	  	   20,3%	   19,4%	   32,0%	   0,00	  	  	  	  
 

 
Tabell 6: Mått och nyckeltal för europeiska företag, kostnader i miljoner SEK 

 

Bolag	   Region	   FoU	  
Totala	  

operationella	  
kostnader	  

EBITDA	  	   Nettomarginal	   ROE	   Skuldsätningsgrad	  

NOVARTIS	  AG	   EU	   73	  684	  	  	  	   350	  069	  	  	  	   30,2%	   14,0%	   9,5%	   0,28	  	  	  	  

ROCHE	  HOLDING	  AG	   EU	   81	  856	  	  	  	   304	  535	  	  	  	   40,9%	   18,8%	   43,7%	   1,11	  	  	  	  

SANOFI	  SA	   EU	   47	  426	  	  	  	   274	  010	  	  	  	   31,9%	   13,0%	   7,7%	   0,29	  	  	  	  

GLAXOSMITHKLINE	  PLC	   EU	   39	  893	  	  	  	   164	  389	  	  	  	   31,0%	   35,0%	   179,6%	   3,25	  	  	  	  

BAYER	  AG	   EU	   39	  988	  	  	  	   372	  782	  	  	  	   21,8%	   8,7%	   18,1%	   0,79	  	  	  	  
SWEDISH	  ORPHAN	  
BIOVITRUM	  AB	   EU	   510,8	  	   3	  081,8	  	   14,4%	   2,0%	   1,4%	   0,18	  	  	  	  

ASTRAZENECA	  PLC	   EU	   47	  248	  	  	  	   173	  660	  	  	  	   34,8%	   11,4%	   14,8%	   0,81	  	  	  	  

STADA	  ARZNEIMITTAL	   EU	   588	  	  	  	   17	  696	  	  	  	   20,7%	   5,5%	   12,4%	   1,67	  	  	  	  

ALMIRALL	  SA	   EU	   0	  	  	  	   4	  834	  	  	  	   23,0%	   19,2%	   9,4%	   0,23	  	  	  	  

UCB	  SA	   EU	   9	  702	  	  	  	   31	  380	  	  	  	   20,6%	   8,1%	   4,9%	   0,39	  	  	  	  

MERCK	  KGAA	   EU	   15	  966	  	  	  	   102	  930	  	  	  	   28,2%	   8,7%	   9,0%	   1,16	  	  	  	  

LONZA	  GROUP	  AG	   EU	   904	  	  	  	   29	  607	  	  	  	   20,8%	   7,3%	   13,0%	   0,91	  	  	  	  

GRIFOLS	  SA	   EU	   1	  970	  	  	  	   27	  733	  	  	  	   29,5%	   13,5%	   17,9%	   1,47	  	  	  	  

H	  LUNDBECK	  A/S	   EU	   3	  376	  	  	  	   26	  860	  	  	  	   2,2%	   (39,0%)	   (51,0%)	   0,43	  	  	  	  

VECTURA	  GROUP	  PLC	   EU	   425,0	  	   765,2	  	   26,0%	   6,4%	   1,6%	   0,00	  	  	  	  

 
 
 
5.2 Hypotestest om skillnader i andel 
Hypotestest 1 - Two Sample T-test (enkelsidigt) 
Nollhypotes: Det finns ingen skillnad på den genomsnittliga andelen immateriella 
tillgångar av totala tillgångar i Europa jämfört med USA.  
Alternativhypotes: Europeiska läkemedelsföretag har en större andel genomsnittliga 
immateriella tillgångar av totala tillgångar i sin balansräkning jämfört med 
amerikanska. 
 

Tabell 7: Hypotestest 1 
 
 
Respons och 
förklaringsvariabel 

 
P-

värde 

 
Signifikan

s-nivå 

 
Medelvärde 

 
Standardavvikels

e 

 
Signifikant 

Responsvariabel: 
Immateriella tillgångar/ 
totala tillgångar 
Förklaringsvariabel: 
Region 

0,003 5% Europa: 25% 
 
USA: 13,91% 

Europa: 12% 
 
USA: 6,9% 

Ja, empiriskt 
stöd finns för 
att förkasta 
nollhypotese
n. 
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Studiens första test syftade till att se om det finns någon signifikant skillnad mellan den 
genomsnittliga andelen immateriella tillgångar jämfört med totala tillgångar, beroende 
på vilken region företaget befinner sig i och därmed vilket regelverk de använder. Som 
vi tidigare beskrivit i avsnitt 3.1.7 är en av skillnaderna i IFRS och GAAP att enligt 
IFRS får företagen aktivera forsknings- och utvecklingskostnader ibland, men företagen 
aldrig får göra detta enligt GAAP (Smith, 2015, s.252). På grund av detta var vår 
hypotes att det skulle finnas en större andel immateriella anläggningstillgångar hos de 
europeiska bolagen jämfört med de amerikanska. Vi valde här att genomföra ett 
enkelsidigt Two Sample T-test och fick fram ett P-värde på 0,003. Resultatet visar, 
baserat på de trettio företag som ingår i studien, att det finns en indikation på att det är 
en skillnad och att den genomsnittliga andelen immateriella tillgångar är större i Europa 
än USA. Med fem procent signifikansnivå finns det empiriskt stöd för att förkasta 
nollhypotesen om att det inte finns någon skillnad.  
 
Hypotestest 2 - Two Sample T (enkelsidigt) 
Nollhypotes: Det finns ingen skillnad på den genomsnittliga andelen forskning- och 
utvecklingskostnader jämfört med totala operativa kostnader i Europa jämfört med 
USA.  
Alternativhypotes: Det finns en större andel genomsnittliga forskning- och  
utvecklingskostnader jämfört med totala operativa kostnader i USA jämfört med  
Europa. 
 

Tabell 8: Hypotestest 2 
 
Respons och 
förklaringsvariabel 

 
P-
värde 

 
Signifikans-
nivå 

 
Medelvärde 

 
Standardavvikelse 

 
Signifikant 

Responsvariabel: Forskning- 
och 
utvecklingskostnader/Totala 
operativa kostnader 
Förklaringsvariabel: Region 

0,093 5% Europa: 18,1% 
 
USA: 26,5% 

Europa: 14% 
 
USA: 19,1% 

Nej, empiriskt 
stöd finns 
inte. 
Nollhypotese
n förkastas 
inte 

 
Vidare valde vi att testa om det finns något signifikant mellan den genomsnittliga 
andelen Forsknings- och Utvecklingskostnader och region. Eftersom det enligt GAAP 
inte är tillåtet att aktivera dessa kostnader ska alla kostnader av detta slag istället 
kostnadsförs (Smith, 2015, s. 252). Vår hypotes var därför att det skulle finnas en 
genomsnittligt större andel FoU-kostnader i USA jämfört med Europa, och det 
genomfördes även här ett enkelsidigt Two Sample T-test. Här fick vi fram ett relativt 
lågt P-värde på 0,093 men det räcker ändå inte för att vara en signifikant skillnad på fem 
procents signifikansnivå. Det finns alltså, baserat på vårt urval, inget empiriskt stöd till 
att förkasta nollhypotesen som säger att det inte finns någon skillnad mellan regionerna. 
 
Hypotestest 3 – Two Sample T (enkelsidigt) 
Nollhypotes: Det finns ingen skillnad på den genomsnittliga andelen forskning- och 
utvecklingskostnader jämfört med totala tillgångar i Europa jämfört med USA 
Alternativhypotes: Det finns en större andel genomsnittliga forskning- och 
utvecklingskostnader jämfört med totala tillgångar i USA jämfört med Europa  
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Tabell 9: Hypotestest 3 

 
Respons och 
förklaringsvariabel 

 
P-
värde 

 
Signifikans-
nivå 

 
Medelvärde 

 
Standardavvikelse 

 
Signifikant 

Responsvariabel: FoU/Totala 
tillgångar 
Förklaringsvariabel: Region 

0,054 5% Europa: 6,41% 
 
USA: 12,5% 

Europa: 4,07% 
 
USA: 13,2% 

Nej, empiriskt 
stöd finns inte. 
Nollhypotesen 
förkastas inte 

 

I hypotestest 3 ville vi se om det fanns någon indikation på en signifikant genomsnittlig 
skillnad på andelen forsknings- och utvecklingskostnader jämfört med totala tillgångar 
och region. Vår hypotes utefter teorin var att USA skulle ha en större andel, eftersom 
som vi tidigare tagit upp de inte kan aktivera några kostnader av detta slag, medan det i 
IFRS är möjligt att göra i vissa fall. I vårt stickprov var det en större andel i USA och 
medelvärdet hamnar där på 12,5 procent jämfört med 6,41 procent i Europa. 
Standardavvikelsen är dock stor i USA på 13,2 procent jämfört med 4,07 procent i 
Europa. Resultatet av testet visade ett p-värdet på 0,054 och är nära att vara signifikant, 
men det går inte att utläsa någon indikation för att det finns en signifikant skillnad 
baserat på de företag som vi jämfört. Det finns inte empiriskt stöd för att förkasta 
nollhypotesen om att det inte finns någon skillnad.  

Hypotestest 4 – Two Sample T (enkelsidigt)  
Nollhypotes: Det finns ingen skillnad på den genomsnittliga andelen forskning- och 
utvecklingskostnader jämfört med goodwill + immateriella tillgångar i Europa jämfört 
med USA. 
Alternativhypotes: Det finns en genomsnittligt större andel forskning- och 
utvecklingskostnader jämfört med goodwill + immateriella tillgångar i USA jämfört 
med Europa. 

Tabell 10: Hypotestest 4 

 
Respons och 
förklaringsvariabel 

 
P-
värde 

 
Signifikans-
nivå 

 
Medelvärde 

 
Standardavvikelse 

 
Signifikant 

Responsvariabel: 
FoU/Goodwill + immateriella 
tillgångar  
Förklaringsvariabel: Region 

0,074 5% Europa: 13,5% 
 
USA: 84% 

Europa: 10,1% 
 
USA: 172% 

Nej, empiriskt 
stöd finns inte. 
Nollhypotesen 
förkastas inte 

 
Vidare i hypotestest 4 testades om FoU kostnaderna jämfört med goodwill tillsammans 
med immateriella tillgångar skiljde sig åt mellan regionerna. Även här gjordes ett 
enkelsidigt test med hypotesen om att den genomsnittliga andelen skulle vara högre i 
USA än Europa. I vårt stickprov uppvisade de femton amerikanska bolagen i 
genomsnitt ett större medelvärde än de europeiska, 84 procent jämfört med 13,5 
procent. De amerikanska bolagen uppvisade även en stor standardavvikelse på 172 
procent. Testet visade ett p-värde på 0,074 vilket visar att testet inte är signifikant 
baserat på våra data och det finns inte empiriskt stöd att på fem procents signifikansnivå 
att förkasta nollhypotesen. 
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Hypotestest 5 - Two Sample T (dubbelsidigt) 
Nollhypotes: Det finns ingen skillnad mellan den genomsnittliga andelen Goodwill av 
totala tillgångar i Europa jämfört med USA. 
Alternativhypotes: Det finns en skillnad på den genomsnittliga andelen Goodwill av 
totala tillgångar i Europa jämfört med USA. 
 

Tabell 11: Hypotestest 5 
 

Respons och 
förklaringsvariabel 

 
P-

värde 

 
Signifikans-

nivå 

 
Medelvärde 

 
Standardavvikelse 

 
Signifikant 

Responsvariabel: 
Goodwill/totala tillgångar 
Förklaringsvariabel: Region 

0,045 5% Europa: 23,5% 
 
USA: 15,2% 

Europa: 11,3% 
 
USA: 10,4% 

Ja, empiriskt 
stöd finns för 
att förkasta 
nollhypotesen. 

 
I det femte hypotestestet valde vi att testa hur den genomsnittliga andelen goodwill, som 
är en speciell typ av immateriell tillgång vilket beskrivs i avsnitt 3.1.5, stod sig jämfört 
med ett företags totala tillgångar. Vi ville ta reda på om det överhuvudtaget finns någon 
skillnad på andel förvärvad goodwill och vilket regelverk som används, dvs. företagets 
region eftersom hanteringen av nedskrivning om värdering av goodwill skiljer sig 
mellan regelverken som vi beskrivit i avsnitt 3.1.7. Som vi tidigare beskrivit genomförs 
samtliga hypotestest 5-9 genom att testa variabeln goodwill mot och tillsammans med 
andra variabler för att se om det finns några signifikanta skillnader mellan regionerna. 
För att ta reda på detta gjordes ett dubbelsidigt Two Sample T-test och vi fick fram ett 
P-värde på 0,045. Eftersom detta är under vår signifikansnivå på fem procent fick vi ett 
signifikant resultat och kan med empiriskt stöd förkasta vår nollhypotes. Även i detta 
fall med förvärvad goodwill jämfört med totala tillgångar så indikerar vårt resultat att 
europeiska företag har en högre andel än amerikanska företag. 
 
Hypotestest 6 - Two Sample T (dubbelsidigt)  
Nollhypotes: Det finns ingen skillnad på den genomsnittliga andel goodwill i 
förhållande till andel immateriella tillgångar mellan Europa och USA. 
Alternativhypotes: Det finns en skillnad på den genomsnittliga andelen goodwill i  
förhållande till andel immateriella tillgångar mellan Europa och USA.  

 
      Tabell 12: Hypotestest 6 

 
Respons och 
förklaringsvariabel 

 
P-
värde 

 
Signifikans-
nivå 

 
Medelvärde 

 
Standardavvikelse 

 
Signifikant 

Responsvariabel: Goodwill/ 
Immateriella tillgångar 
Förklaringsvariabel: Region 

0,789 5% Europa: 136% 
 
USA: 123% 

Europa: 133% 
 
USA: 128% 

Nej, empiriskt 
stöd finns inte. 
Nollhypotesen 
förkastas inte 

 

I Hypotestest 6 testar vi om det finns någon signifikant skillnad mellan den 
genomsnittliga andelen goodwill jämfört med andelen immateriella tillgångar mellan de 
olika regionerna, baserat på vårt urval. Vårt stickprov visade att det finns indikationer 
på att både Europa och USA har mer Goodwill än de har Immateriella tillgångar, med 
ett medelvärde på 136 respektive 123 procent, visserligen med en stor 
standardavvikelse. Resultatet för att testa om det fanns någon skillnad mellan dessa 
andelar visade dock ett P-värde på 0,789 vilket innebär att det inte finns empiriskt stöd 
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för att förkasta nollhypotesen. Vi har alltså ingen indikation på att det finns en skillnad i 
denna relation. 

Hypotestest 7 - Two Sample T (dubbelsidigt) Nollhypotes: Det finns ingen skillnad på 
den genomsnittliga andelen Goodwill jämfört med totalt Eget Kapital i Europa jämfört 
med USA.  
Alternativhypotes: Det finns en skillnad på den genomsnittliga andelen Goodwill 
jämfört med totalt Eget Kapital i Europa och USA. 

     Tabell 13: Hypotestest 7 
 
Respons och 
förklaringsvariabel 

 
P-
värde 

 
Signifikans-
nivå 

 
Medelvärde 

 
Standardavvikelse 

 
Signifikant 

Responsvariabel: 
Goodwill/Totalt Eget Kapital 
Förklaringsvariabel: Region 

0,171 5% Europa: 62,5% 
 
USA: 35,7% 

Europa: 29,2% 
 
USA: 65,8% 

Nej, empiriskt 
stöd finns inte. 
Nollhypotesen 
förkastas inte 

 

Hypotestest 7 handlade om hur andelen goodwill står sig mot totalt eget kapital. 
Goodwill kan som beskrivit i avsnitt 3.1.5 ibland behöva skrivas ned och är på grund av 
detta en osäker tillgång. Här gjordes ett dubbelsidigt test för att se om det fanns någon 
genomsnittlig skillnad mellan de olika regionerna. Testet som gjorts på vårt stickprov 
visade ett P-värde på 0,171 och det betyder alltså att det inte finns något empiriskt stöd 
på fem procents signifikansnivå att förkasta nollhypotesen. Testet indikerar alltså inte 
att det finns en genomsnittlig skillnad mellan regionerna. 

Hypotestest 8 - Two Sample T (enkelsidigt)  
Nollhypotes: Det finns ingen skillnad mellan den genomsnittliga andelen goodwill + 
immateriella tillgångar jämfört med totala tillgångar i Europa jämfört med USA.  
Alternativhypotes: Europeiska läkemedelsföretag har i genomsnitt en större andel 
goodwill + immateriella tillgångar jämfört med totala tillgångar, än vad amerikanska 
företag har.  

 
Tabell 14: Hypotestest 8 

 
Respons och 

förklaringsvariabel 

 
P-

värde 

 
Signifikans-

nivå 

 
Medelvärde 

 
Standardavvikelse 

 
Signifikant 

Responsvariabel: 
Goodwill+Immateriella 
tillgångar/totala tillgångar 
Förklaringsvariabel: Region 

0,000 5% Europa: 48,5% 
 
USA: 29,1% 

Europa: 11,8% 
 
USA: 14,3% 

Ja, empiriskt 
stöd finns för 
att förkasta 
nollhypotesen. 

 

I det åttonde hypotestestet valde vi att slå samman de immateriella tillgångar och 
goodwill och jämföra totalen av dessa med de totala tillgångarna. På grund av samma 
anledning som i hypotestest 1 valde vi att göra ett enkelsidigt test med hypotesen att den 
genomsnittliga andelen skulle vara högre i Europa jämfört med USA. Resultatet blev 
här ett P-värde på 0,000 och visar ett signifikant resultat, med fem procents 
signifikansnivå. Baserat på vårt stickprov finns det indikationer på att det finns en 
skillnad och att Europa har en större genomsnittlig andel goodwill och immateriella 
tillgångar av totala tillgångar än USA. Det finns empiriskt stöd på fem procents 
signifikansnivå att förkasta nollhypotesen. 
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Hypotestest 9 - Two Sample T (dubbelsidigt) 

Nollhypotes: Det finns ingen skillnad på den genomsnittliga andelen Goodwill + 
Immateriella tillgångar jämfört med Eget Kapital i Europa och USA. 
Alternativhypotes: Det finns en skillnad på den genomsnittliga andelen Goodwill + 
Immateriella tillgångar jämfört med Eget Kapital i Europa och USA. 

 
Tabell 15: Hypotestest 9 

 
Respons och 
förklaringsvariabel 

 
P-
värde 

 
Signifikans-
nivå 

 
Medelvärde 

 
Standardavvikelse 

 
Signifikant 

Responsvariabel: 
Goodwill+Immateriella 
tillgångar/ Eget kapital 
Förklaringsvariabel: Region 

0,049 5% Europa: 140,7% 
 
USA: 69% 

Europa: 89,4% 
 
USA: 100% 

Ja, empiriskt 
stöd finns för 
att förkasta 
nollhypotesen. 

 
 
I hypotestest 9 valde vi att slå ihop andelen goodwill och andelen immateriella 
tillgångar och jämföra dessa mot eget kapital. Som vi tidigare beskrivits i avsnitt 3.1.7 
är både goodwill och immateriella tillgångar uppskattningar och en form av osäkra 
tillgångar. Vi gjorde ett dubbelsidigt Two Sample T-test för att se om det fanns någon 
genomsnittlig skillnad mellan regionerna. Resultatet visade ett p-värde på 0,049 vilket 
indikerar att, baserat på vår begränsade data, den genomsnittliga andelen goodwill 
tillsammans med immateriella tillgångar i förhållande till eget kapital är större i Europa 
jämfört med USA.  

5.3 Regressionstest för att hitta ytterligare samband  
Efter att ha identifierat några potentiella skillnader genom ett flertal Two Sample T-test 
enligt ovan gick vi vidare till att fortsätta analysera vår data med enkel linjär regression. 
Detta test gjordes för att hitta samband och se om andra variabler kan hjälpa till att 
förklara skillnaderna tillsammans med region. Region är vår främsta förklaringsvariabel 
i analysen, eftersom det är skillnaderna mellan regioner som vi valt att fokusera på i 
studien, men vi är medvetna om att det kan finnas andra faktorer som påverkar ett 
företags räkenskaper utöver vilken regelverk de använder. Vi valde att testa fyra av de 
kombinationer som vi fått signifikanta eller väldigt nära signifikanta skillnader på, och 
undersökte om dessa skillnader kunde förklaras med hjälp av både förklaringsvariabeln 
region och ytterligare en förklaringsvariabel. Denna ytterligare förklaringsvariabel 
utgjordes av olika mått som är relaterade till lönsamhet och skuldsättning. Dessa mått 
som lades till som ytterligare förklaringsvariabel var, var för sig, företagens 
nettomarginal, ROE, EBITDA och skuldsättningsgrad. I Minitab testade vi även fler 
variabler i olika kombinationer men fick ungefär liknande svar och vissa test visade sig 
inte vara intressanta att ta med på grund av olika anledningar. I tabellen nedan syns 
resultatet av de test vi valt ut och som vi anser är relevanta för vår analys baserat på de 
tidigare studier som vi tagit upp innan.  
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Tabell 16: Regressionstest med relativa tal som responsvariabel 

 
I många av testerna understiger P-värdet för region 0,05 och indikerar att region är 
signifikant som förklaringsvariabel, baserat på de företag som vi valt att undersöka. 
Detta stämmer även väl överens med de tidigare testerna vi genomfört. Testerna 
baserade på vårt stickprov visar att de andra måtten vi lagt till som förklaringsvariabel, 
tillsammans med region, i de flesta fall inte blir signifikanta. De enda testerna som visar 
ett signifikant resultat för båda variablerna är forskning- och utvecklingskostnader 
jämfört med totala tillgångar, tillsammans med EBITDA och nettomarginal. Däremot är 
förklaringsgraden låg på båda dessa tester och de kan tillsammans förklara 26,07 
procent respektive 21,98 procent av resultatet. Testet visar en indikation på att region 
kan förklara många av skillnaderna och att region tillsammans med någon av de andra 
variablerna inte förklarar särskilt stor del av de skillnader som vi hittat. Baserat på vår 
teori verkar detta rimligt eftersom regelverken ger upphov till ganska många skillnader 
mellan regionerna. Med det sagt är vårt stickprov väldigt lågt jämfört med den totala 
målpopulationen och vi kan därför inte lita på att det resultat som testerna visar stämmer 
in på den totala populationen. När vi tar bort ”förklaringsvariabel 2” blir 
förklaringsgraden i våra tester betydligt högre vilket indikerar att region skulle kunna 
vara en faktor som förklarar skillnaden i företagens räkenskaper, givet att vårt urval 
stämmer överens med verkligheten. Det kan vara många faktorer i kombination som 
ligger bakom skillnaderna mellan de olika företagen och inte just region i 
kombinationen med en annan förklaringsvariabel. Våra test har dock inte gett något 
resultat som pekar ut en enskilt ytterligare variabel, utöver region, som kan hjälpa till att 
förklara de indikerade skillnader som observerats i de utförda testen.  
 
Utöver att testa de variabler som gett oss signifikanta resultat valde vi även göra 
ytterligare ett regressionstest. I det nya testet ändrade vi responsvariabel så att vi kunde 
se hur exempelvis immateriella tillgångar i miljontals SEK står sig gentemot 

	   	   	   	   	  
Responsvariabel	   Förklaringsvariabel1	   P-‐värde	   Förklaringsvariabel2	   P-‐värde	  

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
Förklaringsgrad	  	  

1.	  IM	  /	  TOT	  TG	  	   Region	   0,008	   Skuldsättningsgrad	   0,689	   18,61%	  

	  
Region	   0,004	   EBITDA	  Marg	   0,345	   22,68%	  

	  
Region	   0,005	   Net	  Margin	   0,741	   20,36%	  

	  
Region	   0,008	   ROE	   0,749	   18,42%	  

2.	  GW/	  TOT	  TG	   Region	   0,048	   Skuldsättningsgrad	   0,679	   7,83%	  

	  
Region	   0,045	   EBITDA	  Marg	   0,683	   7,77%	  

	  
Region	   0,051	   Net	  Margin	   0,998	   7,18%	  

	  
Region	   0,055	   ROE	   0,881	   7,29%	  

3.	  (GW	  +	  IM)	  /	  
TOT	  TG	   Region	   0,001	   Skuldsättningsgrad	   0,521	   32,13%	  

	  
Region	   0	   EBITDA	  Marg	   0,294	   35,08%	  

	  
Region	   0	   Net	  Margin	   0,803	   32,49%	  

	  
Region	   0,001	   ROE	   0,909	   31,06%	  

4.	  FOU	  /	  TOT	  TG	   Region	   0,037	   Skuldsättningsgrad	   0,064	   17,46%	  
	  	   Region	   0,032	   EBITDA	  Marg	   0,007	   26,07%	  

	  
Region	   0,038	   Net	  Margin	   0,016	   21,98%	  

	  
Region	   0,032	   ROE	   0,065	   17,36%	  



	   38	  

förklaringsvariablerna region och totala tillgångar. Här har vi inte använt immateriella 
tillgångar dividerat med något annat och fått fram ett mått eller en andel som vi har 
gjort i tidigare tester. Detta gjordes för att se om variabeln totala tillgångar kunde 
förklara stor del av resultatet på samma sätt som region. Vi gjorde därför om samma 
tester igen men med endast exempelvis immateriell tillgångar som responsvariabel och 
region tillsammans med totala tillgångar, lönsamhet och skuldsättningsgrad som olika 
kompletterande förklaringsvariabler. Testet innehöll alltså totalt tre förklaringsvariabler. 
Detta gjordes för att se om vi kunde hitta några samband och något som hjälper till att 
ge ett signifikant resultat tillsammans med region. I detta test har vi med tre 
förklaringsvariabler, dvs. region, storlek (totala andelen tillgångar) samt olika mått för 
lönsamhet eller skuldsättningsgrad. Dessa testas mot vår responsvariabel som 
exempelvis är total goodwill eller totala immateriella tillgångar i miljoner kronor.  
 

Tabell 17: Regressionstest med absoluta tal i miljoner SEK som responsvariabel 
 

Responsvariabel	   Förklaringsvariabler	  
	    

Modell	  
	    

 
#1	   P-‐värde	   #2	   P-‐värde	   #3	   P-‐värde	  

Förklaringsgr
ad	  (R-‐SQ	  adj)	  

IM	  (Msek)	  
	         

 
Region	   0,823	   -‐	   -‐	   -‐	   -‐	   0,00%	  

	  
Region	   0,195	   TOT	  T	  (Msek)	   0,000	   -‐	   -‐	   88,89%	  

	  
Region	   0,154	   TOT	  T	  (Msek)	   0,000	   SG	  1	   0,189	   89,00%	  

	  
Region	   0,205	   TOT	  T	  (Msek)	   0,000	   EBITDA	  Marg	   0,971	   88,46%	  

	  
Region	  	   0,206	   TOT	  T	  (Msek)	   0,000	   Net	  Margin	   0,969	   88,46%	  

	  
Region	  	   0,151	   TOT	  T	  (Msek)	   0,000	   ROE	   0,228	   88,88%	  

Goodwill	  (Msek)	  	  
	         

 
Region	   0,777	   -‐	   -‐	   -‐	   -‐	   0,00%	  

	  
Region	   0,262	   TOT	  T	  (Msek)	  	   0,000	   -‐	   -‐	   81,32%	  

	  
Region	   0,288	   TOT	  T	  (Msek)	  	   0,000	   SG	  1	   0,377	   80,91%	  

	  
Region	   0,33	   TOT	  T	  (Msek)	  	   0,000	   EBITDA	  Marg	   0,139	   82,20%	  

	  
Region	   0,339	   TOT	  T	  (Msek)	  	   0,000	   Net	  Margin	   0,114	   82,41%	  

	  
Region	   0,328	   TOT	  T	  (Msek)	  	   0,000	   ROE	   0,042	   83,36%	  

IM	  +	  Goodwill	  (Msek)	  
	        

 
Region	   0,789	   -‐	   -‐	   -‐	   -‐	   0,00%	  

	  
Region	   0,047	   TOT	  T	  (Msek)	  	   0,000	   -‐	   -‐	   94,37%	  

	  
Region	   0,048	   TOT	  T	  (Msek)	  	   0,000	   SG	  1	   0,986	   94,08%	  

	  
Region	   0,062	   TOT	  T	  (Msek)	  	   0,000	   EBITDA	  Marg	   0,143	   94,63%	  

	  
Region	   0,064	   TOT	  T	  (Msek)	  	   0,000	   Net	  Margin	   0,117	   94,69%	  

	  
Region	   0,058	   TOT	  T	  (Msek)	  	   0,000	   ROE	   0,246	   94,40%	  

FOU	  Kostn	  (Msek)	  
	         

 
Region	   0,803	   -‐	   -‐	   -‐	   -‐	   0,00%	  

	  
Region	   0,908	   TOT	  T	  (Msek)	  	   0,000	   -‐	   -‐	   77,10%	  

	  
Region	   0,791	   TOT	  T	  (Msek)	  	   0,000	   SG	  1	   0,546	   75,93%	  

	  
Region	   0,919	   TOT	  T	  (Msek)	  	   0,000	   EBITDA	  Marg	   0,916	   76,23%	  

	  
Region	   0,911	   TOT	  T	  (Msek)	   0,000	   Net	  Margin	   0,996	   76,22%	  

	  
Region	   0,822	   TOT	  T	  (Msek)	   0,000	   ROE	   0,886	   75,59%	  
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I dessa test har vi en annan responsvariabel, vilket är i miljontals SEK istället för en 
ratio i relativa (exempelvis goodwill delat på totala tillgångar) som vi testat tidigare i 
tabell 16. Testet visar att region ensamt inte kan förklara hur många miljontals kronor 
som ligger i balansräkningen. Detta är logiskt eftersom region inte har någonting med 
storlek att göra egentligen, och förklaringsgraden hamnar därför på noll procent. Region 
betyder vart landet ligger, och därmed vilka redovisningsprinciper som används, och 
ingenting med hur många miljontals kronor som företaget har i absoluta tal. Det finns 
stora företag i alla länder som har en stor del tillgångar. Storlek kan ofta förklara en stor 
andel av resultatet och bevisar mycket, men region hjälper till att förklara mycket av hur 
stor andel av någonting som ett företag har i relativa tal. Den viktigaste faktorn när vi 
mäter hur mycket av någonting i absoluta tal som ett företag har är storlek, och 
tillsammans kan region och totala tillgångar (storlek) förklara väldigt mycket. I tabellen 
visas en förklaringsgrad på mellan 77,10 och 94,37 procent när vi testat region 
tillsammans med storlek som förklaringsvariabler med våra olika responsvariabler. Det 
finn indikation på att totala tillgångar är alltid en signifikant förklaringsvariabel, för att 
storlek ger en bra förståelse för hur mycket immateriella tillgångar eller goodwill har i 
förhållande till storlek. Dessa tester är gjorda i absoluta tal. Om man däremot istället har 
en ratio och vill jämföra exempelvis hur stor andel av företagets totala tillgångar som är 
immateriella tillgångar visade region sig förklara en stor del som vi visat i tabell 16. 
Testet visar alltså att region inte ska kunna förutsäga antal miljontals kronor som ett 
företag har, storleken kommer vara en betydande faktor här. Region kan däremot i 
många fall förklara andelen, i relativa tal, där region är en väldigt signifikant faktor i de 
flesta fall. Även när vi lägger till den tredje förklaringsvariabeln är förklaringsgraden 
hög, men vi får inte signifikanta P-värden som indikerar att det finns ett samband 
mellan de utvalda förklaringsvariablerna i våra tester.  
 
5.4 Kompletterande kvalitativ analys av företagens årsredovisningar 
På grund av att vi har ett lågt antal företag i vår studie har vi utvecklat vår analys genom 
att manuellt gå in i samtliga årsredovisningar för att se hur företagen upplyser om 
goodwill och immateriella tillgångar. I årsredovisningen ingår det noter som förklarar 
siffrorna som återges i balansräkningen. Det vanligaste är att företagen har en not som 
heter ’Goodwill & Intangible Assets’, men vissa företag delar upp noterna i två. I 
noterna finns det mycket hänvisningar till respektive regelverk och att de gör 
exempelvis en årlig nedskrivningsprövning för goodwill i enlighet med US GAAP för 
de amerikanska bolagen. De europeiska företagen skriver motsvarande men att de 
istället följer IFRS och exempelvis IAS 36 för nedskrivning av goodwill. Det vi kan se 
är att företagen redovisar enligt vad vi redogör för i teorin i avsnitt 3.1.7, och att de 
hänvisar mycket till respektive regelverk.  
 
I den kvalitativa undersökningen valde vi att fokusera på hur företagen redovisar och 
redogör för sin redovisning i noterna i årsredovisningen. De noter vi valde att 
undersöka var immateriella tillgångar och goodwill, och vi ville se om det fanns några 
indikationer på skillnader mellan region även här. Först och främst ville vi undersöka 
vilken typ av immateriella tillgångar som företagen hade mest utav. För de europeiska 
företagen hade de flesta företagen patent som största immateriella tillgång, där hela nio 
av våra femton europeiska företag redovisade att de hade mest patent. Tre av företagen 
hade forskning och utveckling som största immateriella tillgång och de sista företagen 
hade varumärken och förvärv eller goodwill. I USA var det ett av företagen som inte 
hade några immateriella tillgångar, så vi kunde alltså endast undersöka fjorton företag. 
Av dessa hade de flesta av våra studerade företag (fem stycken) teknologi som största 
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immateriella tillgång, tätt följt av patent (fyra stycken). Resterande företag hade även 
här varumärken och programvara, goodwill eller IPR&D (In Process Research & 
Development) som den största immateriella tillgången. I tabell 18 som presenteras 
nedan illustreras hur fördelningen av immateriella tillgångar ser ut i företagen uppdelat 
på region.  

 
Tabell 18: Vad företagens immateriella tillgångar utgörs av 

 

 
 
Vi valde också att se över hur företagen gör gällande särredovisning av goodwill och 
immateriella tillgångar. I årsredovisningen har vissa företag slagit ihop till en 
gemensam not för både immateriella tillgångar och goodwill, medan vissa väljer att 
istället ha två olika noter. Av våra trettio företag var det två amerikanska bolag som inte 
hade någon goodwill, så det antal företag vi kunde kontrollera detta på var tjugoåtta. 
Nio av dessa särredovisar goodwill och immateriella tillgångar, varav åtta av dem var 
europeiska och ett av dem var amerikanskt. Vi valde också att se om det fanns någon 
information angående nedskrivning av goodwill för de olika företagen. Totalt av alla de 
företag vi undersökte var det endast ett europeiskt företag som skrivit ned sin goodwill 
under år 2015, som var det år som årsredovisningarna vi analyserat gällde för. För ett 
av de amerikanska bolagen framgick det inte men deras goodwill hade minskat från 
2014 till 2015, vilket dock kan bero på andra anledningar än nedskrivning, exempelvis 
avyttring av ett företag. De resterande företagen skriver tydligt om att de gjort en 
nedskrivningsprövning i enlighet med respektive regelverk, men sedan inte haft någon 
grund för att skriva ned sin goodwill under året.  
 
Precis som för immateriella tillgångar ville vi se vad goodwill till största del bestod av 
för de olika företagen. Tre olika anledningar som nämndes under noten för goodwill var 
goodwill relaterad till ‘förvärv’, ‘avyttring’ och ‘annat’. Gemensamt för både 
europeiska och amerikanska läkemedelsföretag är att goodwill främst utgörs av förvärv 
av företag eller av “joint ventures”. Joint ventures är en sammanslagning av företag 
som ofta uppstår exempelvis för att kunna utveckla ett projekt tillsammans. Av de 
amerikanska företagen som har goodwill (tretton stycken) har nio stycken uppgett att 
den största delen goodwill kommer ifrån förvärv. Även för de europeiska företagen är 
förvärv den största andelen, vilket uppges av fjorton utav våra femton valda företag, 
varav det inte framgår för det sista företaget. Två av de amerikanska bolagen anger 
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‘annat’ som största orsaken till goodwill, och för de två sista företagen framgår det inte 
vilken del som är störst.  
 
När det gäller europeiska bolag så finns det vissa bolag som skriver ut exakt hur mycket 
kostnader för forskning och utveckling som aktiverats respektive kostnadsförts under 
året, exempel på ett företag som är tydligt med att skriva ut detta är Sobi som delar upp 
kostnaderna i sin årsredovisning under året (Sobi, 2015, s. 104). Andra europeiska 
företag som exempelvis Astra Zeneca väljer däremot inte att skriva ut siffrorna exakt, 
utan det är istället något man får läsa ut från företagens resultat- och balansräkning, 
medan de istället är väldigt utförliga angående goodwill och från vilka dotterföretag den 
hänför sig från. När det gäller amerikanska bolag är de noga med att skriva att de följer 
US GAAP och att de exempelvis gör en årlig nedskrivningsprövning för goodwill och 
immateriella tillgångar. Flera företag, exempelvis Pfizer och Amgen, nämner att just 
immateriella tillgångar tillsammans med IPR&D (In Process Research & Development) 
är en av de största riskerna i företaget eftersom det är så pass osäkert och kan behövas 
skrivas ned (Pfizer, 2015, s 13). Exempelvis Johnson & Johnson är ett annat 
amerikanskt företag som lämnar information om att de gör en årlig 
nedskrivningsprövning för goodwill, men de lämnar inte någon information om en 
nedskrivning är gjord eller inte. Däremot kan man se att andelen goodwill och 
immateriella tillgångar har minskat mellan 2014 och 2015 vilket som vi tidigare nämnt 
kan tyda på antingen en nedskrivning eller andra anledningar som exempelvis avyttring 
av dotterföretag (Johnson & Johnson, 2015, s, 43).  
 
6. Analys och slutsatser 
6.1 Diskussion och analys 
Det övergripande syftet med vår studie var att identifiera de skillnader som finns i 
redovisningen av immateriella tillgångar mellan stora läkemedelsföretag som använder 
sig av IFRS respektive US GAAP. Syftet ämnade vi att nå med hjälp av både 
kvantitativa statistiska test i form av hypotestest och regressionstest, tillsammans med 
en kvalitativ kompletterande analys av företagets noter i årsredovisningen. Steg ett var 
att genomföra diverse hypotestest för att se om de skillnader vi kunde se i teorin, även 
visade sig i praktiken. I teorin kunde vi identifiera flera skillnader som hänför sig till 
immateriella tillgångar och goodwill som undersökningen inriktade sig på. Vi kunde se 
att företagen som använder IFRS har en friare syn på immateriella tillgångar och att de i 
vissa fall har möjlighet att aktivera sina forsknings- och utvecklingskostnader, samt att 
IFRS i vissa fall kräver att dessa kostnader aktiveras. Vi kunde se att GAAP är ett 
striktare regelverk som aldrig tillåter företagen att aktivera forsknings- och 
utvecklingskostnader (Shamrock & Shamrock, 2012, s. 35). Vi ville se om denna 
skillnad visade sig även i praktiken, och baserat på de hypotestest vi genomfört i kapitel 
fem hittade vi en signifikant skillnad på att det finns indikationer på en större andel 
immateriella tillgångar i Europa jämfört med USA. Utifrån samma teori hade vi också 
en hypotes att andelen forsknings- och utvecklingskostnader skulle vara större i USA än 
Europa, men dessa test gav inget signifikant resultat baserat på de företag vi undersökt, 
även om P-värdet i många fall var lågt.  
 
Även när det gäller nedskrivning av goodwill och immateriella tillgångar kunde vi i 
teorin hitta skillnader mellan IFRS och US GAAP. Nedskrivningsprövningen sker 
årligen enligt båda standarderna, men sker i två steg enligt US GAAP och i ett steg 
enligt IFRS (IAS Plus, u.å). Här hade vi ingen hypotes huruvida det fanns en större 
andel goodwill i en region kontra en annan, men vi ville se om det fanns en indikation 
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på någon signifikant skillnad. Majoriteten av testen visar ett lågt p-värde och en 
signifikant skillnad på att andelen goodwill är högre hos europeiska läkemedelsföretag 
jämfört med amerikanska. I de fall när goodwill jämfördes med totalt eget kapital och 
andelen immateriella tillgångar fick vi däremot inga signifikanta svar på våra tester. Att 
andelen goodwill är högre för europeiska företag jämfört med totala tillgångar kan 
innebära att de har köpt fler företag samt att priserna överstigit det verkliga värdet. 
Detta var något vi letade efter i den kvalitativa analysen av företagens årsredovisningar, 
men vi kunde därför inte se något samband eller några skillnader mellan regionerna. Det 
begränsade urvalet av antal företag gör att vi inte kan generalisera resultatet på hela 
målpopulationen. Med våra hypotestester kan vi bekräfta att det finns skillnader och att 
region är en av förklaringsvariablerna som i många fall förklarar mycket, baserat på de 
företag som vi har undersökt. I steg ett med våra hypotestester visade sig region vara en 
faktor som i vissa fall ger en indikation på skillnader mellan regionerna, beroende på 
vilket regelverk de använder. Att US GAAP är ett striktare regelverk än IFRS tycks 
stämma baserat på resultatet av våra test.  
 
Eftersom vi förstår att andra variabler än vilket regelverk som används kan påverka 
skillnader mellan regioner valde vi att fortsätta i det andra steget med att testa 
ytterligare variabler. Steg två i vår undersökning var att genomföra enkla och multipla 
regressionstester. Med våra regressionstester ville vi hitta fler variabler som kunde 
förklara ett samband, och det starkaste sambandet vi kunde se var att region tillsammans 
med företagets storlek gav en mycket hög förklaringsgrad på många av våra tester. 
Storlek är logiskt sätt en variabel som kan förklara mycket i absoluta tal, ju större ett 
företag är, desto rimligare är det att de har en större andel exempelvis immateriella 
tillgångar och goodwill. Region har däremot visat ett signifikant resultat på när vi testat 
relativa tal, som exempelvis andelen immateriella tillgångar genom totala tillgångar. Vi 
anser att testerna som gjorts med relativa tal har varit mer tillförlitliga och jämförbara, 
eftersom företagen som vi analyserat kan skilja sig väldigt mycket i storlek, även om 
alla är stora läkemedelsföretag.  
 
Som en del i det andra steget ville vi fortsättningsvis testa hur skuldsättningsgrad 
påverkar företagen. Det första antagandet, som vi nämnt i teoridelen 3.2, är att i Positive 
Accounting Theory är ledningen är benägen att höja sitt resultat om de får en 
resultatbaserad bonus (Deegan & Unerman, 2006, s. 153) kunde vi inte testa då vi 
genom vår databas inte fick fram information om hur ledningen fått bonus från 
företagen. Innan vi hämtat data var vår ambition att kunna genomföra test på detta 
antagande men senare upptäckte vi att vi inte hade möjlighet att få fram den information 
som krävdes. Vi sökte även efter i årsredovisningarna i den kvalitativa analysen, men 
det är något som företagen väljer att inte lämna ut. Det andra antagandet om att företag 
med högre skuldsättningsgrad är men benägna att använda sig av Positive Accounting 
(Watts & Zimmerman, 1986, s. 117) testades för att se om exempelvis företag med 
högre skuldsättningsgrad hade redovisat en större andel immateriella tillgångar då de 
eventuellt valt att aktivera en större del vid användandet av IFRS. Vi kunde inte hitta 
några signifikanta samband på att skuldsättningsgrad var med och påverkade de 
responsvariabler vi testade tillsammans med region. Det kan bero på att vårt stickprov 
är lågt och inte kan generaliseras över hela populationen eller att det helt enkelt inte 
finns några indikationer på ett samband mellan skuldsättningsgrad och andel goodwill 
eller andel immateriella tillgångar.  
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För att testa det tredje antagandet som vi beskrivit i avsnitt 3.2 om att större bolag är 
mer bevakade och har en tendens att inte använda sig av Positive Accounting och 
istället väljer redovisningsstrategier som minskar resultatet (Watts & Zimmerman, 
1986, s. 117) valde vi att testa företagens storlek mot lönsamhet. Även här blev 
resultatet inte signifikant med fem procents signifikansnivå. Vi kan alltså, baserat på 
vårt stickprov, inte hitta några signifikanta samband mellan skillnader mellan samtliga 
variablerna region, storlek och lönsamhet vilket visas i resultatet av regressionstesterna i 
tabell 18. Genom att slå ihop variablerna storlek och region fick vi höga 
förklaringsgrader på de flesta regressionstester som var upp till 94 procent, vilket ger en 
indikation på att dessa två förklaringsvariabler tillsammans kan förklara väldigt mycket 
av skillnaderna mellan företag. Andra förklaringsvariabler som lönsamhet och 
skuldsättningsgrad, som vi baserat på tidigare studier trodde skulle kunna ge en hög 
förklaringsgrad, visade sig inte alls ge ett signifikant resultat i våra tester. 
 
I det tredje steget i vår undersökning genomfördes en kvalitativ analys av företagets 
årsredovisningar och de noter som anges för goodwill och immateriella tillgångar. Som 
vi tidigare beskrivit uppstår det informationsassymmetri då ledningen har överlägsen 
tillgång till information. Informationsproblemet grundar sig i agentteorin och att 
ledningens motiv och villighet att utelämna information (Healy, 2001, s. 110). Den 
kvalitativa bedömningen vi gjort av företagens årsredovisningar är att många av 
företagen inte verkar vara villiga att utelämna så mycket information om deras 
redovisningsval, mer än vad som är ett krav enligt reglerna. De hänvisar till sina 
regelverk men företagen lämnar väldigt olika information i noterna, där vissa lämnar 
mycket information och andra endast det nödvändiga. Det vi kunde se var också att 
företagen hänvisar mycket till sina standarder och följer de regler som finns i dem, 
exempelvis de företag som följer GAAP skriver att det gör en årlig 
nedskrivningsprövning enligt GAAP osv. Genom att gå in i årsredovisningarna 
manuellt kunde vi också kontrollera att de data vi fått fram via Reuters Eikon var 
sanningsenligt och korrekt. Något vi upptäckte genom att läsa årsredovisningarna är att 
det var betydligt lättare att hitta konkret information i siffror i de amerikanska 
årsredovisningarna, som på ett tydligt sätt radade upp och använde sig av tabeller i de 
flesta noter. I de europeiska årsredovisningarna var det ofta mer fokus på design och de 
var ofta längre med mer utförlig text. I de europeiska företagens noter var det sällan  
tabeller med siffror och inte alltid lätt att få ut den informationen vi ville ha.   
 
Via årsredovisningarna kunde vi alltså inte hitta särskilt många tydliga skillnader mellan 
regionerna, utöver att de hänvisar till respektive regelverk. Vi kunde se att företag 
refererar tydligt till sina standarder och följer det regelverk de har, där det finns 
skillnader som vi kunnat identifiera genom teorin i avsnitt 3.1. Däremot kunde vi 
baserat på vår kvalitativa analys inte se ett mönster i hur mycket information som 
lämnas, baserat på vilket regelverk företaget använder. Det fanns flera olikheter mellan 
företag som båda använder IFRS, även om de följer samma redovisningsstandard. Alla 
företag som analyserats följer sina regelverk och gör det de måste, men det verkar ändå 
vara upp till företaget självt att bestämma hur utförlig information de väljer att lämna i 
sina årsredovisningar. Även om europeiska bolag i de flesta fall lämnade mer 
information än de amerikanska i sina årsredovisningar, trots att den var svårare att tyda, 
finns det fortfarande undantag och skillnader mellan bolag som verkar inom samma 
region. Vi kan således inte dra någon slutsats om att amerikanska bolag alltid lämnar 
mindre information, eftersom vi hittade några undantag trots vårt låga urval av företag. 
Vi kunde se en tydlig skillnad på att de europeiska företagen i större utsträckning hade 
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patent som den största immateriella tillgången. Forskning och utveckling var alltså inte 
den största immateriella tillgången hos majoriteten av de europeiska företagen. Vi 
kunde också se att europeiska bolag till större grad än amerikanska väljer att särredovisa 
goodwill och immateriella tillgångar. Detta är ett val företagen har och har egentligen 
ingenting med regelverk att göra, men det verkar vara vanligare att göra detta i Europa 
enligt våra test. När det gäller nedskrivning av goodwill kunde vi inte heller se någon 
tydlig skillnad mellan regionerna. Detta kan dock bero på att vi endast studerat 
årsredovisningar för 2015 och företagen kan mycket väl skrivit av goodwill både innan 
och efter det året. Det finns begränsningar i vår studie både gällande antal företag vi 
studerat samt att det endast är under ett års tid. Det är därför svårt att generalisera vårt 
resultat till samtliga företag, eftersom det kan finnas andra anledningar till skillnaderna 
och dessutom kanske resultatet ser helt annorlunda ut om vi studerat andra företag.  
 
6.2 Slutsatser 
Vi kan med våra tester alltså bekräfta att det finns indikationer på vissa skillnader 
mellan regionerna. Samtliga test i steg ett och två har inte blivit signifikanta och några 
av hypoteserna har vi inte lyckats bevisa med signifikanta resultat. Men med stöd i våra 
olika teorier har vi ändå hittat vissa variabler som ger indikationer på att det är en 
skillnad mellan regionerna när det gäller bland annat andelen immateriella tillgångar 
genom totala tillgångar. Vi kunde också hitta empiriskt stöd för att det finns en större 
andel goodwill jämfört med totala tillgångar i Europa jämfört med USA. Genom att slå 
ihop variablerna goodwill och immateriella tillgångar kunde vi också finna empiriskt 
stöd på att denna andel var större i Europa än USA när vi jämförde siffran mot både 
totala tillgångar och totalt eget kapital. Våra resultat visar alltså indikationer på att 
skillnaderna i regelverken tar sig i uttryck praktiskt och därför kan ställa till det med 
problem för exempelvis investerare och analytiker som investerar stora resurser och 
mycket kapital i läkemedelsföretag som är en bransch där immateriella tillgångar utgör 
inte kunna jämföra och lita på att regelverken följer de kvantitativa egenskaperna som 
IASB och FASB tillsammans har fastställt. I det tredje steget kunde vi finnas vissa 
indikationer på skillnader, men inte så starka att vi kan generalisera det över alla företag 
på grund av vårt låga urval och den stora variationen mellan företag som använder sig 
av samma regelverk.  
 
Denna studie tillför ett såväl praktiskt som teoretiskt bidrag som är högst relevant för 
framtida forskning, analytiker och investerare. Det teoretiska bidrag denna studie tillför 
är en redogörelse av hur dessa skillnader tar sig i uttryck. Med hjälp av tester 
presenterar vi hur redovisningen av immateriella tillgångar skiljer sig åt mellan 
läkemedelsföretag som använder sig av IFRS och US GAAP.  Som teoretiskt bidrag kan 
vi alltså förstå och förklara de konsekvenser som de olika regelverken resulterar i och 
hur de yttrar sig i årsredovisningar. Det praktiska bidraget är att vi hjälper investerare 
eller analytiker att förstå hur dessa skillnader som de olika regelverken ger upphov till, 
kan påverka vid exempelvis en jämförelse mellan två läkemedelsbolag som redovisar 
enligt de olika regelverken. Jämförbarhet är en av de kvantitativa egenskaperna som 
IASB och FASB tillsammans har utvecklat för att regelverken IFRS och US GAAP ska 
ha gemensamma riktlinjer. Att kriteriet jämförbarhet inte uppfylls ställer till problem 
och vi kan med vår studie upplysa och skillnaderna som finns i redovisning av 
immateriella tillgångar i stora läkemedels bolag.   
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6.3 Praktiska och etiska implikationer 
Som vi tidigare har tagit upp har IASB och FASB tillsammans arbetat för att komma 
fram till redovisningens kvalitativa egenskaper (Smith, 2015, s. 72). Jämförbarhet och 
tillförlitlighet är två av de kvalitativa egenskaper som de båda normgivarna enats om att 
redovisningen ska stå för. I vår studie har vi hittat indikationer på att det finns 
signifikanta skillnader beroende på vilket regelverk som företaget använder, dvs. vilket 
land företaget är verksamt inom. Det blir därför en konflikt angående jämförbarheten 
eftersom företag som verkar inom läkemedelsbranschen gör olika baserat på vårt 
stickprov, när det gäller hanteringen av bland annat immateriella tillgångar och 
goodwill. Det kan också uppstå en konflikt på tillförlitligheten av informationen när två 
företag som egentligen skulle haft exakt samma resultat om de varit verksamma inom 
samma land, redovisar olika och istället får olika värden i sin resultaträkning på grund 
av att exempelvis det amerikanska företaget har kostnadsfört de immateriella tillgångar 
som ett europeiskt företag har aktiverat. Detta är något som kan leda till en felaktig 
värdering på företaget om samma metod används för att värdera företag i USA och 
Europa, eftersom både andelen tillgångar i balansräkningen och andelen kostnader i 
resultaträkningen påverkas av vilket regelverk som används. Detta är något som alltså 
kan ge komplikationer för företagen och att de antingen får en för hög eller för låg 
värdering jämfört med sina konkurrenter med andra regelverk. Om värderingen på 
aktierna är felaktig blir det en skevhet på hela marknaden som gör att många 
investeringar inte är genomtänkta och blir missvisande. 
 
Vidare är detta något som också påverkar investeraren som läser företagets 
årsredovisningar. Det är upp till investeraren att ha koll på skillnaderna och att 
företagsvärderingen stämmer, och det är något som kan vara svårt eftersom skillnaderna 
mellan regelverken inte var helt uppenbara även för oss trots att vi läst igenom väldigt 
mycket information inför denna studie. Vi tror att det kan vara många investerare som 
jämför exempelvis läkemedelsföretag som inte har koll på detta och därför kan 
jämförelsen bli skev vilket kan leda till ett ogenomtänkta och missvisande 
investeringsbeslut. Detta i sin tur kan ge upphov till informationsasymmetri då 
ledningen har tillgång till större andel information än vad investeraren har. Trots att vi i 
denna studie enbart jämfört stora läkemedelsföretag finns det säkerligen skillnader i 
ytterligare branscher som kan skapa förvirring bland investerare, men det är något som 
är upp till framtida studier att ta reda på. Om det skulle visa sig vara samma problem i 
fler branscher är detta något som blir väldigt missvisande för investerare som köper 
aktier på flera marknader. Detta blir ett etiskt problem att investeraren inte kan tolka 
årsredovisningen på rätt sätt och att värderingen av företaget blir felaktigt. I vår studie 
är det praktiska bidraget som vi tidigare nämnt att informera investerare om 
skillnaderna mellan de olika regelverken och göra folk uppmärksamma på att tänka en 
extra gång på vilket regelverk som används och ta hänsyn till det vid en jämförelse inför 
eventuella investeringsbeslut.  
 
I takt med att globaliseringen växer blir gränserna allt mindre, och det är numera enkelt 
att investera på olika marknader samt att hitta information om globala företag. Många 
investerare kanske väljer att investera på andra marknader för att sprida sina risker, och 
då kan det uppstå problematik om man inte har koll på dessa skillnader i regelverk 
sedan innan. Vi tror att det mest förmånliga och det framtida sättet är att det kommer att 
utvecklas ett internationellt regelverk som samtliga länder kommer att använda. I takt 
med att globaliseringen växer sig starkare och många företag är verksamma på många 
marknader, kommer företagen också behöva bli mer jämförbara. Det finns idag många 
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likheter mellan regelverken och redovisningen har kommit en bra bit på vägen för att 
uppnå ett internationellt regelverk. Det finns däremot, som vår studie visar indikationer 
på, fortfarande signifikanta skillnader beroende på regelverk. Vi tror att IASB och 
FASB måste enas om en internationell mellanväg för att underlätta för både företag och 
investerare. Det är troligtvis många år bort men i framtiden tror vi absolut att det är 
genomförbart med ett komplett internationellt regelverk som samtliga länder kan enas 
om. Något som vi tror hade underlättat väldigt mycket för investeraren är om 
regelverken tog fram en struktur på årsredovisningen och att företagen väljer att skriva 
ut informationen på samma sätt. Det blir betydligt mycket lättare för investerare att läsa 
och förstå årsredovisningarna om de är skrivna på samma sätt, eftersom det idag kan 
skilja sig väldigt mycket år baserat på de företag som vi analyserat. 
 
6.4 Begränsningar och framtida forskning  
Denna studie genomfördes för att teoretiskt kunna förstå och förklara skillnaderna i 
redovisning av immateriella tillgångar mellan IFRS och US GAAP. Praktiskt ville vi 
hjälpa investerare att se dessa skillnader och kunna ta hänsyn till dem inför eventuella 
investeringsbeslut. Vi författare tyckte också att det var väldigt intressant att jämföra 
Europa med USA för att se om de fanns några signifikanta skillnader. Eftersom det 
finns ett så stort antal företag i de båda regionerna valde vi att begränsa oss till att enbart 
studera läkemedelsbranschen. Trots det ingår de fortfarande ett för stort antal företag i 
läkemedelsbranschen för att vi skulle kunna undersöka alla med våra resurser, och valde 
därför att avgränsa oss ytterligare till vad som till slut, efter viss eliminering, blev 30 
företag. Det är ett väldigt litet urval jämfört med hela målpopulationen, och kan därför 
ge ett skevt resultat till vår studie. Förslag på framtida forskning är därför att antingen 
göra en jämförelse mellan IFRS och US GAAP men ta med flera olika branscher, samt 
att göra ett större urval än vad vi haft i vår studie. Även om vi slog ihop hela Europa till 
en region, finns det även skillnader mellan de europeiska länderna trots att de följer 
samma regelverk. Ett annat förslag på framtida forskning är därför att jämföra hur 
länder inom Europa skiljer sig åt när det gäller redovisningen av immateriella tillgångar, 
och hur anpassningen till det nya internationella regelverket IFRS har gått under de 
senaste åren för de olika länderna. 
 
I vår studie har vi mestadels testat självklara faktorer som vi har, baserat på vår teori, 
har trott påverkat skillnaderna mellan regionerna på ett signifikant sätt. Det finns 
däremot säkerligen många andra faktorer som ligger bakom skillnader mellan regioner 
utöver just regelverk. I vår studie fick vi inga indikationer på signifikanta samband med 
skuldsättning eller lönsamhet, men vi kunde se en stor förklaringsgrad i variabeln 
storlek. Urvalet i vår studie är dock litet och det kan såklart bli ett helt annat resultat vid 
ett större urval. Vi tror att det skulle bli en intressant studie att jämföra fler variabler och 
med ett större urval, och det vore spännande att se om resultatet skulle bli liknande eller 
om det skulle kommas fram till ett helt annat resultat och andra slutsatser. Något som 
också är en intressant framtida studie är att jämföra skillnader i regelverken men se över 
företag över en längre period, och exempelvis kolla på siffror från tre olika år och se om 
det skiljer sig mycket åt mellan regionerna. Genom att se över hur det ser ut för olika år 
skulle det ges en bättre förståelse för hur det faktiskt ser ut i praktiken gällande 
exempelvis nedskrivning för goodwill och andel immateriella tillgångar, då detta är 
något som vi märkt kan variera från år till år.  
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Bilaga 1 Minitab Utskrifter  
 

Hypotestest 1 – Finns det någon signifikant skillnad mellan den genomsnittliga 
andelen immateriella tillgångar jämfört med totala tillgångar, beroende på vilken 
region företaget befinner sig i. 	  
Two-‐Sample	  T-‐Test	  and	  CI:	  IM	  AT	  /	  TOTALA	  TILLG;	  Region	   
Two-sample T for IM AT / TOTALA TILLG 
 
Region   N    Mean   StDev  SE Mean 
EU      15   0,250   0,120    0,031 
US      15  0,1391  0,0690    0,018 
 
Difference = µ (EU) - µ (US) 
Estimate for difference:  0,1110 
95% lower bound for difference:  0,0495 
T-Test of difference = 0 (vs >): T-Value = 3,10  P-Value = 0,003  DF = 22 
  
  

Hypotestest 2 - Finns det någon signifikant skillnad mellan den genomsnittliga andelen 
Forsknings- och Utvecklingskostnader och region. 	  
Two-‐Sample	  T-‐Test	  and	  CI:	  FOU-‐KOSTN	  /	  TOT	  OP	  KOSTN;	  Region	  	  
Two-sample T for FOU-KOSTN / TOT OP KOSTN 
 
Region   N   Mean  StDev  SE Mean 
EU      15  0,181  0,140    0,036 
US      15  0,265  0,191    0,049 
 
Difference = µ (EU) - µ (US) 
Estimate for difference:  -0,0833 
95% upper bound for difference:  0,0212 
T-Test of difference = 0 (vs <): T-Value = -1,36  P-Value = 0,093  DF = 25 
 
 

Hypotestest 3 - Finns det en signifikant genomsnittlig skillnad på andelen forsknings- 
och utvecklingskostnader jämfört med totala tillgångar och region. 
Two-‐Sample	  T-‐Test	  and	  CI:	  FOU	  /	  TOT	  TG;	  Region	  	  
Two-sample T for FOU / TOT TG 
 
Region   N    Mean   StDev  SE Mean 
EU      15  0,0641  0,0407    0,011 
US      15   0,125   0,132    0,034 
 
Difference = µ (EU) - µ (US) 
Estimate for difference:  -0,0607 
95% upper bound for difference:  0,0015 
T-Test of difference = 0 (vs <): T-Value = -1,70  P-Value = 0,054  DF = 16 
 
  

Hypotestest 4 – Finns det någon skillnad mellan FoU kostnaderna jämfört med 
goodwill tillsammans med immateriella tillgångar och region.  
Two-‐Sample	  T-‐Test	  and	  CI:	  FOU	  /	  (GW	  +	  IM	  AT);	  Region	  	  
Two-sample T for FOU / (GW + IM AT) 
 
Region   N   Mean  StDev  SE Mean 
EU      15  0,135  0,101    0,026 
US      14   0,84   1,72     0,46 
 
Difference = µ (EU) - µ (US) 
Estimate for difference:  -0,706 
95% upper bound for difference:  0,108 
T-Test of difference = 0 (vs <): T-Value = -1,54  P-Value = 0,074  DF = 13 
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Hypotestest 5 – Testa den genomsnittliga andelen goodwill mot totala tillgångar och 
region.  
Two-‐Sample	  T-‐Test	  and	  CI:	  GW	  /	  TOTALA	  TILLG;	  Region	  	  
Two-sample T for GW / TOTALA TILLG 
 
Region   N   Mean  StDev  SE Mean 
EU      15  0,235  0,113    0,029 
US      15  0,152  0,104    0,027 
 
Difference = µ (EU) - µ (US) 
Estimate for difference:  0,0830 
95% CI for difference:  (0,0018; 0,1643) 
T-Test of difference = 0 (vs ≠): T-Value = 2,10  P-Value = 0,045  DF = 27 

	  
	  
Hypotestest 6 – Finns det en signifikant skillnad mellan den genomsnittliga andelen 
goodwill jämfört med andelen immateriella tillgångar mellan de olika regionerna.  
Two-‐Sample	  T-‐Test	  and	  CI:	  GW	  /	  IM	  AT;	  Region	  	  
Two-sample T for GW / IM AT 
 
Region   N  Mean  StDev  SE Mean 
EU      15  1,36   1,33     0,34 
US      15  1,23   1,28     0,33 
 
Difference = µ (EU) - µ (US) 
Estimate for difference:  0,128 
95% CI for difference:  (-0,848; 1,105) 
T-Test of difference = 0 (vs ≠): T-Value = 0,27  P-Value = 0,789  DF = 27 

	  
	  
Hypotestest 7 - Hur andelen goodwill står sig mot totalt eget kapital med 
förklaringsvariabeln region.  
Two-‐Sample	  T-‐Test	  and	  CI:	  GW/	  TOT	  EK;	  Region	  	  
Two-sample T for GW/ TOT EK	  
Region   N   Mean  StDev  SE Mean 
EU      15  0,621  0,292    0,075 
US      15  0,357  0,658     0,17 
 
Difference = µ (EU) - µ (US) 
Estimate for difference:  0,264 
95% CI for difference:  (-0,125; 0,653) 
T-Test of difference = 0 (vs ≠): T-Value = 1,42  P-Value = 0,171  DF = 19 

	  
 
Hypotestest 8 – Sammanslagning av de immateriella tillgångarna och goodwill för att 
jämföra totalen av dessa med de totala tillgångarna.  
Two-‐Sample	  T-‐Test	  and	  CI:	  (GW	  +	  IM	  AT)	  /	  TOTALA	  TILLG;	  Region	  	  
Two-sample T for (GW + IM AT) / TOTALA TILLG 
 
Region   N   Mean  StDev  SE Mean 
EU      15  0,485  0,118    0,031 
US      15  0,291  0,143    0,037 
 
Difference = µ (EU) - µ (US) 
Estimate for difference:  0,1941 
95% lower bound for difference:  0,1125 
T-Test of difference = 0 (vs >): T-Value = 4,05  P-Value = 0,000  DF = 27 

	  
	  



	   54	  

Hypotestest 9 – Sammanslagning av andelen goodwill och andelen immateriella 
tillgångar för att jämföra dessa mot eget kapital.  
Two-‐Sample	  T-‐Test	  and	  CI:	  (GW	  +	  IM	  AT)	  /	  TOT	  EK;	  Region	  	  
Two-sample T for (GW + IM AT) / TOT EK 
 
Region   N   Mean  StDev  SE Mean 
EU      15  1,407  0,894     0,23 
US      15   0,69   1,00     0,26 
 
Difference = µ (EU) - µ (US) 
Estimate for difference:  0,716 
95% CI for difference:  (0,004; 1,427) 
T-Test of difference = 0 (vs ≠): T-Value = 2,06  P-Value = 0,049  DF = 27 

	  
	  
Tabell 16 - Regressionstest med relativa tal som responsvariabel  
1. Immateriella tillgångar / Totala tillgångar 
	  
Regression	  Analysis:	  IM	  AT	  /	  TOTALA	  TILLG	  versus	  ROE;	  Region	  	  
Method 
Categorical predictor coding  (1; 0) 
Rows unused                   1 
 
Analysis of Variance 
Source      DF    Adj SS    Adj MS  F-Value  P-Value 
Regression   2  0,085214  0,042607     4,16    0,027 
  ROE        1  0,001074  0,001074     0,10    0,749 
  Region     1  0,085206  0,085206     8,32    0,008 
Error       26  0,266185  0,010238 
Total       28  0,351400 
 
Model Summary 
      S    R-sq  R-sq(adj)  R-sq(pred) 
0,101182  24,25%     18,42%      10,41% 
 
Coefficients 
Term         Coef  SE Coef  T-Value  P-Value   VIF 
Constant   0,2476   0,0272     9,09    0,000 
ROE        0,0129   0,0397     0,32    0,749  1,02 
Region 
  US      -0,1093   0,0379    -2,88    0,008  1,02 
 
Regression Equation 
Region 
EU      IM AT / TOTALA TILLG = 0,2476 + 0,0129 ROE 
US      IM AT / TOTALA TILLG = 0,1383 + 0,0129 ROE 
 
Fits and Diagnostics for Unusual Observations 
     IM AT / 
      TOTALA 
Obs    TILLG     Fit    Resid  Std Resid 
 13   0,1175  0,1591  -0,0416      -0,50     X 
 19   0,3119  0,2707   0,0412       0,56     X 
 21   0,5093  0,2478   0,2615       2,68  R 
R  Large residual 
X  Unusual X 
 
  

Regression	  Analysis:	  IM	  AT	  /	  TOTALA	  TILLG	  versus	  SG	  v1;	  Region	  	  
Method 
Categorical predictor coding  (1; 0) 
Rows unused                   1 
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Analysis of Variance 
 
Source      DF    Adj SS    Adj MS  F-Value  P-Value 
Regression   2  0,085813  0,042906     4,20    0,026 
  SG v1      1  0,001672  0,001672     0,16    0,689 
  Region     1  0,085514  0,085514     8,37    0,008 
Error       26  0,265587  0,010215 
Total       28  0,351400 
 
Model Summary 
      S    R-sq  R-sq(adj)  R-sq(pred) 
0,101069  24,42%     18,61%       9,73% 
 
Coefficients 
Term         Coef  SE Coef  T-Value  P-Value   VIF 
Constant   0,2437   0,0306     7,96    0,000 
SG v1      0,0075   0,0185     0,40    0,689  1,01 
Region 
  US      -0,1090   0,0377    -2,89    0,008  1,01 
 
Regression Equation 
Region 
EU      IM AT / TOTALA TILLG = 0,2437 + 0,0075 SG v1 
US      IM AT / TOTALA TILLG = 0,1346 + 0,0075 SG v1 
 
Fits and Diagnostics for Unusual Observations 
     IM AT / 
      TOTALA 
Obs    TILLG     Fit    Resid  Std Resid 
 11   0,1504  0,1688  -0,0184      -0,26     X 
 21   0,5093  0,2450   0,2643       2,73  R 
R  Large residual 
X  Unusual X 
 
  

Regression	  Analysis:	  IM	  AT	  /	  TOTALA	  TILLG	  versus	  EBITDA	  Marg;	  Region	  	  
Method 
Categorical predictor coding  (1; 0) 
 
Analysis of Variance 
Source         DF    Adj SS    Adj MS  F-Value  P-Value 
Regression      2  0,101382  0,050691     5,25    0,012 
  EBITDA Marg   1  0,008918  0,008918     0,92    0,345 
  Region        1  0,098074  0,098074    10,16    0,004 
Error          27  0,260545  0,009650 
Total          29  0,361927 
 
Model Summary 
        S    R-sq  R-sq(adj)  R-sq(pred) 
0,0982336  28,01%     22,68%      14,26% 
 
Coefficients 
Term            Coef  SE Coef  T-Value  P-Value   VIF 
Constant      0,2262   0,0355     6,37    0,000 
EBITDA Marg   0,0954   0,0992     0,96    0,345  1,01 
Region 
  US         -0,1152   0,0361    -3,19    0,004  1,01 
 
Regression Equation 
Region 
EU      IM AT / TOTALA TILLG = 0,2262 + 0,0954 EBITDA Marg 
US      IM AT / TOTALA TILLG = 0,1111 + 0,0954 EBITDA Marg 
 
Fits and Diagnostics for Unusual Observations 
      IM AT / 
      TOTALA                    Std 
Obs    TILLG     Fit   Resid  Resid 
 14   0,1138  0,0738  0,0400   0,60     X 
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 21   0,5093  0,2400  0,2694   2,86  R 
R  Large residual 
X  Unusual X 
 

Regression	  Analysis:	  IM	  AT	  /	  TOTALA	  TILLG	  versus	  Net	  Margin;	  Region	  	  
Method 
Categorical predictor coding  (1; 0) 
 
Analysis of Variance 
Source         DF    Adj SS    Adj MS  F-Value  P-Value 
Regression      2  0,093574  0,046787     4,71    0,018 
  Net Margin    1  0,001111  0,001111     0,11    0,741 
  Region        1  0,093542  0,093542     9,41    0,005 
Error          27  0,268353  0,009939 
  Lack-of-Fit  26  0,265017  0,010193     3,06    0,428 
  Pure Error    1  0,003336  0,003336 
Total          29  0,361927 
 
Model Summary 
        S    R-sq  R-sq(adj)  R-sq(pred) 
0,0996946  25,85%     20,36%      13,89% 
 
Coefficients 
Term           Coef  SE Coef  T-Value  P-Value   VIF 
Constant     0,2473   0,0271     9,14    0,000 
Net Margin   0,0317   0,0950     0,33    0,741  1,02 
Region 
  US        -0,1126   0,0367    -3,07    0,005  1,02 
 
Regression Equation 
Region 
EU      IM AT / TOTALA TILLG = 0,2473 + 0,0317 Net Margin 
 
US      IM AT / TOTALA TILLG = 0,1347 + 0,0317 Net Margin 
 
Fits and Diagnostics for Unusual Observations 
     IM AT / 
      TOTALA 
Obs    TILLG     Fit    Resid  Std Resid 
 14   0,1138  0,1166  -0,0028      -0,04     X 
 21   0,5093  0,2480   0,2614       2,72  R 
R  Large residual 
X  Unusual X 

	  
	  
2. Goodwill / Totala Tillgångar  
 
Regression	  Analysis:	  GW	  /	  TOTALA	  TILLG	  versus	  SG	  v1;	  Region	  	  
Method 
Categorical predictor coding  (1; 0) 
Rows unused                   1 
 
Analysis of Variance 
 
Source      DF    Adj SS    Adj MS  F-Value  P-Value 
Regression   2  0,054858  0,027429     2,19    0,132 
  SG v1      1  0,002200  0,002200     0,18    0,679 
  Region     1  0,054064  0,054064     4,31    0,048 
Error       26  0,325794  0,012531 
Total       28  0,380652 
 
Model Summary 
       S    R-sq  R-sq(adj)  R-sq(pred) 
0,111940  14,41%      7,83%       0,00% 
 
Coefficients 
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Term         Coef  SE Coef  T-Value  P-Value   VIF 
Constant   0,2276   0,0339     6,71    0,000 
SG v1      0,0086   0,0205     0,42    0,679  1,01 
Region 
  US      -0,0867   0,0417    -2,08    0,048  1,01 
 
Regression Equation 
Region 
EU      GW / TOTALA TILLG = 0,2276 + 0,0086 SG v1 
 
US      GW / TOTALA TILLG = 0,1409 + 0,0086 SG v1 
 
Fits and Diagnostics for Unusual Observations 
     GW / 
     TOTALA                    Std 
Obs   TILLG     Fit   Resid  Resid 
 11  0,1839  0,1802  0,0037   0,05     X 
 25  0,4713  0,2310  0,2404   2,23  R 
R  Large residual 
X  Unusual X 
 
 

Regression	  Analysis:	  GW	  /	  TOTALA	  TILLG	  versus	  EBITDA	  Marg;	  Region	  	  
Method 
Categorical predictor coding  (1; 0) 
 
Analysis of Variance 
Source         DF    Adj SS    Adj MS  F-Value  P-Value 
Regression      2  0,053787  0,026894     2,22    0,128 
  EBITDA Marg   1  0,002069  0,002069     0,17    0,683 
  Region        1  0,053462  0,053462     4,41    0,045 
Error          27  0,326973  0,012110 
Total          29  0,380761 
 
Model Summary 
       S    R-sq  R-sq(adj)  R-sq(pred) 
0,110046  14,13%      7,77%       0,00% 
 
Coefficients 
Term            Coef  SE Coef  T-Value  P-Value   VIF 
Constant      0,2235   0,0398     5,62    0,000 
EBITDA Marg    0,046    0,111     0,41    0,683  1,01 
Region 
  US         -0,0850   0,0405    -2,10    0,045  1,01 
 
Regression Equation 
Region 
EU      GW / TOTALA TILLG = 0,2235 + 0,046 EBITDA Marg 
 
US      GW / TOTALA TILLG = 0,1385 + 0,046 EBITDA Marg 
 
Fits and Diagnostics for Unusual Observations 
       GW / 
     TOTALA 
Obs   TILLG     Fit    Resid  Std Resid 
 14  0,0202  0,1206  -0,1004      -1,35     X 
 25  0,4713  0,2330   0,2383       2,24  R 
R  Large residual 
X  Unusual X 
 
  

Regression	  Analysis:	  GW	  /	  TOTALA	  TILLG	  versus	  Net	  Margin;	  Region	  	  
Method 
Categorical predictor coding  (1; 0) 
 
Analysis of Variance 
 



	   58	  

Source         DF    Adj SS    Adj MS  F-Value  P-Value 
Regression      2  0,051718  0,025859     2,12    0,139 
  Net Margin    1  0,000000  0,000000     0,00    0,998 
  Region        1  0,050900  0,050900     4,18    0,051 
Error          27  0,329042  0,012187 
  Lack-of-Fit  26  0,315790  0,012146     0,92    0,694 
  Pure Error    1  0,013252  0,013252 
Total          29  0,380761 
 
Model Summary 
       S    R-sq  R-sq(adj)  R-sq(pred) 
0,110394  13,58%      7,18%       0,00% 
 
Coefficients 
Term           Coef  SE Coef  T-Value  P-Value   VIF 
Constant     0,2350   0,0300     7,84    0,000 
Net Margin    0,000    0,105     0,00    0,998  1,02 
Region 
  US        -0,0831   0,0406    -2,04    0,051  1,02 
 
Regression Equation 
Region 
EU      GW / TOTALA TILLG = 0,2350 + 0,000 Net Margin 
 
US      GW / TOTALA TILLG = 0,1520 + 0,000 Net Margin 
Fits and Diagnostics for Unusual Observations 
   GW / 
  TOTALA 
Obs   TILLG     Fit    Resid  Std Resid 
 14  0,0202  0,1518  -0,1316      -1,72     X 
 25  0,4713  0,2351   0,2363       2,22  R 
R  Large residual 
X  Unusual X 
 
  

Regression	  Analysis:	  GW	  /	  TOTALA	  TILLG	  versus	  ROE;	  Region	  	  
Method 
Categorical predictor coding  (1; 0) 
Rows unused                   1 
 
Analysis of Variance 
Source      DF    Adj SS    Adj MS  F-Value  P-Value 
Regression   2  0,052948  0,026474     2,10    0,143 
  ROE        1  0,000290  0,000290     0,02    0,881 
  Region     1  0,050933  0,050933     4,04    0,055 
Error       26  0,327705  0,012604 
Total       28  0,380652 
 
Model Summary 
       S    R-sq  R-sq(adj)  R-sq(pred) 
0,112268  13,91%      7,29%       0,00% 
 
Coefficients 
Term         Coef  SE Coef  T-Value  P-Value   VIF 
Constant   0,2364   0,0302     7,82    0,000 
ROE       -0,0067   0,0441    -0,15    0,881  1,02 
Region 
  US      -0,0845   0,0420    -2,01    0,055  1,02 
 
Regression Equation 
Region 
EU      GW / TOTALA TILLG = 0,2364 - 0,0067 ROE 
 
US      GW / TOTALA TILLG = 0,1519 - 0,0067 ROE 
 
Fits and Diagnostics for Unusual Observations 
       GW / 
     TOTALA 
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Obs   TILLG     Fit    Resid  Std Resid 
 13  0,3382  0,1411   0,1971       2,15  R  X 
 19  0,0966  0,2244  -0,1278      -1,55     X 
 25  0,4713  0,2360   0,2353       2,17  R 
R  Large residual 
X  Unusual X 
 
  
 

3. (Goodwill + Immateriella tillgångar)/ Totala tillgångar  
  

Regression	  Analysis:	  (GW	  +	  IM	  AT)	  /	  TOTALA	  TILLG	  versus	  Net	  Margin;	  Region	  	  
Method 
Categorical predictor coding  (1; 0) 
 
Analysis of Variance 
Source         DF    Adj SS    Adj MS  F-Value  P-Value 
Regression      2  0,283620  0,141810     7,98    0,002 
  Net Margin    1  0,001133  0,001133     0,06    0,803 
  Region        1  0,282445  0,282445    15,89    0,000 
Error          27  0,479950  0,017776 
  Lack-of-Fit  26  0,450064  0,017310     0,58    0,800 
  Pure Error    1  0,029886  0,029886 
Total          29  0,763570 
 
Model Summary 
       S    R-sq  R-sq(adj)  R-sq(pred) 
0,133326  37,14%     32,49%      19,18% 
 
Coefficients 
Term           Coef  SE Coef  T-Value  P-Value   VIF 
Constant     0,4824   0,0362    13,32    0,000 
Net Margin    0,032    0,127     0,25    0,803  1,02 
Region 
  US        -0,1957   0,0491    -3,99    0,000  1,02 
 
Regression Equation 
Region 
EU      (GW + IM AT) / TOTALA TILLG = 0,4824 + 0,032 Net Margin 
US      (GW + IM AT) / TOTALA TILLG = 0,2867 + 0,032 Net Margin 
 
Fits and Diagnostics for Unusual Observations 
      (GW + IM 
        AT) / 
       TOTALA 
Obs     TILLG     Fit    Resid  Std Resid 
 12    0,0000  0,2917  -0,2917      -2,26  R 
 14    0,1340  0,2684  -0,1344      -1,46     X 
R  Large residual 
X  Unusual X 
  

Regression	  Analysis:	  (GW	  +	  IM	  AT)	  /	  TOTALA	  TILLG	  versus	  SG	  v1;	  Region	  	  
Method 
Categorical predictor coding  (1; 0) 
Rows unused                   1 
 
Analysis of Variance 
Source      DF    Adj SS    Adj MS  F-Value  P-Value 
Regression   2  0,277633  0,138817     7,63    0,002 
  SG v1      1  0,007709  0,007709     0,42    0,521 
  Region     1  0,275566  0,275566    15,14    0,001 
Error       26  0,473161  0,018199 
Total       28  0,750795 
 
Model Summary 
       S    R-sq  R-sq(adj)  R-sq(pred) 
0,134902  36,98%     32,13%      22,95% 
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Coefficients 
Term         Coef  SE Coef  T-Value  P-Value   VIF 
Constant   0,4713   0,0409    11,53    0,000 
SG v1      0,0161   0,0247     0,65    0,521  1,01 
Region 
  US      -0,1957   0,0503    -3,89    0,001  1,01 
 
Regression Equation 
Region 
EU      (GW + IM AT) / TOTALA TILLG = 0,4713 + 0,0161 SG v1 
US      (GW + IM AT) / TOTALA TILLG = 0,2756 + 0,0161 SG v1 
 
Fits and Diagnostics for Unusual Observations 
     (GW + IM 
        AT) / 
       TOTALA 
Obs     TILLG     Fit    Resid  Std Resid 
 11    0,3343  0,3490  -0,0147      -0,15     X 
 12    0,0000  0,2772  -0,2772      -2,17  R 
R  Large residual 
X  Unusual X 
 
  

Regression	  Analysis:	  (GW	  +	  IM	  AT)	  /	  TOTALA	  TILLG	  versus	  EBITDA	  Marg;	  Region	  	  
Method 
Categorical predictor coding  (1; 0) 
 
Analysis of Variance 
Source         DF   Adj SS   Adj MS  F-Value  P-Value 
Regression      2  0,30207  0,15103     8,84    0,001 
  EBITDA Marg   1  0,01958  0,01958     1,15    0,294 
  Region        1  0,29636  0,29636    17,34    0,000 
Error          27  0,46150  0,01709 
Total          29  0,76357 
 
Model Summary 
       S    R-sq  R-sq(adj)  R-sq(pred) 
0,130739  39,56%     35,08%      26,49% 
 
Coefficients 
Term            Coef  SE Coef  T-Value  P-Value   VIF 
Constant      0,4498   0,0473     9,51    0,000 
EBITDA Marg    0,141    0,132     1,07    0,294  1,01 
Region 
  US         -0,2002   0,0481    -4,16    0,000  1,01 
 
Regression Equation 
Region 
EU      (GW + IM AT) / TOTALA TILLG = 0,4498 + 0,141 EBITDA Marg 
US      (GW + IM AT) / TOTALA TILLG = 0,2496 + 0,141 EBITDA Marg 
 
Fits and Diagnostics for Unusual Observations 
     (GW + IM 
        AT) / 
       TOTALA 
Obs     TILLG     Fit    Resid  Std Resid 
 12    0,0000  0,2952  -0,2952      -2,34  R 
 14    0,1340  0,1944  -0,0604      -0,68     X 
R  Large residual 
X  Unusual X 
 
  

Regression	  Analysis:	  (GW	  +	  IM	  AT)	  /	  TOTALA	  TILLG	  versus	  ROE;	  Region	  	  
Method	  
Categorical predictor coding  (1; 0) 
Rows unused                   1 
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Analysis of Variance 
Source      DF    Adj SS    Adj MS  F-Value  P-Value 
Regression   2  0,270172  0,135086     7,31    0,003 
  ROE        1  0,000248  0,000248     0,01    0,909 
  Region     1  0,267893  0,267893    14,49    0,001 
Error       26  0,480623  0,018485 
Total       28  0,750795 
 
Model Summary 
       S    R-sq  R-sq(adj)  R-sq(pred) 
0,135961  35,98%     31,06%      18,53% 
 
Coefficients 
Term         Coef  SE Coef  T-Value  P-Value   VIF 
Constant   0,4840   0,0366    13,22    0,000 
ROE        0,0062   0,0534     0,12    0,909  1,02 
Region 
  US      -0,1938   0,0509    -3,81    0,001  1,02 
 
Regression Equation 
Region 
EU      (GW + IM AT) / TOTALA TILLG = 0,4840 + 0,0062 ROE 
US      (GW + IM AT) / TOTALA TILLG = 0,2902 + 0,0062 ROE 
 
Fits and Diagnostics for Unusual Observations 
     (GW + IM 
        AT) / 
       TOTALA 
Obs     TILLG     Fit    Resid  Std Resid 
 12    0,0000  0,2915  -0,2915      -2,23  R 
 13    0,4557  0,3002   0,1555       1,40     X 
 19    0,4085  0,4951  -0,0866      -0,87     X 
R  Large residual 
X  Unusual X 
 
  

4. Forskning och utvecklingskostnader/ Totala tillgångar 
	  
Regression	  Analysis:	  FOU	  /	  TOT	  TG	  versus	  ROE;	  Region	  	  
Method 
Categorical predictor coding  (1; 0) 
Rows unused                   1 
 
Analysis of Variance 
Source      DF   Adj SS    Adj MS  F-Value  P-Value 
Regression   2  0,06616  0,033079     3,94    0,032 
  ROE        1  0,03111  0,031105     3,71    0,065 
  Region     1  0,04299  0,042988     5,12    0,032 
Error       26  0,21827  0,008395 
Total       28  0,28442 
 
Model Summary 
        S    R-sq  R-sq(adj)  R-sq(pred) 
0,0916237  23,26%     17,36%       0,00% 
 
Coefficients 
Term         Coef  SE Coef  T-Value  P-Value   VIF 
Constant   0,0776   0,0247     3,15    0,004 
ROE       -0,0692   0,0360    -1,92    0,065  1,02 
Region 
  US       0,0776   0,0343     2,26    0,032  1,02 
 
 
Regression Equation 
Region 
EU      FOU / TOT TG = 0,0776 - 0,0692 ROE 



	   62	  

US      FOU / TOT TG = 0,1552 - 0,0692 ROE 
 
Fits and Diagnostics for Unusual Observations 
      FOU / 
Obs  TOT TG      Fit    Resid  Std Resid 
 13  0,0037   0,0435  -0,0398      -0,53     X 
 14  0,3979   0,1934   0,2045       2,47  R 
 15  0,3906   0,1331   0,2576       2,92  R 
 19  0,0600  -0,0467   0,1067       1,59     X 
R  Large residual 
X  Unusual X 
 
  

Regression	  Analysis:	  FOU	  /	  TOT	  TG	  versus	  SG	  v1;	  Region	  	  
Method 
Categorical predictor coding  (1; 0) 
Rows unused                   1 
 
Analysis of Variance 
Source      DF   Adj SS    Adj MS  F-Value  P-Value 
Regression   2  0,06643  0,033213     3,96    0,032 
  SG v1      1  0,03137  0,031373     3,74    0,064 
  Region     1  0,04038  0,040378     4,82    0,037 
Error       26  0,21800  0,008385 
Total       28  0,28442 
 
Model Summary 
        S    R-sq  R-sq(adj)  R-sq(pred) 
0,0915674  23,35%     17,46%       5,95% 
 
Coefficients 
Term         Coef  SE Coef  T-Value  P-Value   VIF 
Constant   0,0922   0,0277     3,32    0,003 
SG v1     -0,0325   0,0168    -1,93    0,064  1,01 
Region 
  US       0,0749   0,0341     2,19    0,037  1,01 
 
Regression Equation 
Region 
EU      FOU / TOT TG = 0,0922 - 0,0325 SG v1 
US      FOU / TOT TG = 0,1671 - 0,0325 SG v1 
 
Fits and Diagnostics for Unusual Observations 
      FOU /                    Std 
Obs  TOT TG     Fit   Resid  Resid 
 11  0,0459  0,0191  0,0268   0,41     X 
 14  0,3979  0,1385  0,2594   2,94  R 
 15  0,3906  0,1671  0,2235   2,58  R 
R  Large residual 
X  Unusual X 
 
  

Regression	  Analysis:	  FOU	  /	  TOT	  TG	  versus	  EBITDA	  Marg;	  Region	  	  
Method 
Categorical predictor coding  (1; 0) 
 
Analysis of Variance 
Source         DF   Adj SS    Adj MS  F-Value  P-Value 
Regression      2  0,09152  0,045761     6,11    0,006 
  EBITDA Marg   1  0,06392  0,063923     8,54    0,007 
  Region        1  0,03806  0,038057     5,08    0,032 
Error          27  0,20213  0,007486 
Total          29  0,29365 
 
Model Summary 
        S    R-sq  R-sq(adj)  R-sq(pred) 
0,0865240  31,17%     26,07%       7,00% 
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Coefficients 
Term            Coef  SE Coef  T-Value  P-Value   VIF 
Constant      0,1282   0,0313     4,10    0,000 
EBITDA Marg  -0,2554   0,0874    -2,92    0,007  1,01 
Region 
  US          0,0717   0,0318     2,25    0,032  1,01 
 
Regression Equation 
Region 
EU      FOU / TOT TG = 0,1282 - 0,2554 EBITDA Marg 
US      FOU / TOT TG = 0,1999 - 0,2554 EBITDA Marg 
 
Fits and Diagnostics for Unusual Observations 
     FOU /                    Std 
Obs  TOT TG     Fit   Resid  Resid 
 12  0,2884  0,1174  0,1711   2,05  R 
 14  0,3979  0,2995  0,0984   1,68     X 
 15  0,3906  0,1480  0,2426   2,92  R 
R  Large residual 
X  Unusual X 
 
  

Regression	  Analysis:	  FOU	  /	  TOT	  TG	  versus	  Net	  Margin;	  Region	  	  
Method 
Categorical predictor coding  (1; 0) 
 
Analysis of Variance 
Source         DF    Adj SS    Adj MS  F-Value  P-Value 
Regression      2  0,080342  0,040171     5,08    0,013 
  Net Margin    1  0,052744  0,052744     6,68    0,016 
  Region        1  0,037641  0,037641     4,76    0,038 
Error          27  0,213312  0,007900 
  Lack-of-Fit  26  0,213224  0,008201    93,15    0,082 
  Pure Error    1  0,000088  0,000088 
Total          29  0,293654 
 
Model Summary 
        S    R-sq  R-sq(adj)  R-sq(pred) 
0,0888844  27,36%     21,98%       0,18% 
 
Coefficients 
Term           Coef  SE Coef  T-Value  P-Value   VIF 
Constant     0,0835   0,0241     3,46    0,002 
Net Margin  -0,2188   0,0847    -2,58    0,016  1,02 
Region 
  US         0,0714   0,0327     2,18    0,038  1,02 
 
Regression Equation 
Region 
EU      FOU / TOT TG = 0,0835 - 0,2188 Net Margin 
US      FOU / TOT TG = 0,1549 - 0,2188 Net Margin 
 
Fits and Diagnostics for Unusual Observations 
      FOU /                    Std 
Obs  TOT TG     Fit   Resid  Resid 
 14  0,3979  0,2796  0,1183   1,92     X 
 15  0,3906  0,1124  0,2782   3,24  R 
R  Large residual 
X  Unusual X 
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Tabell 17 – Regressionstest med absoluta tal i Miljoner SEK som responsvariabel  
1. Immateriella anläggningstillgångar / Totala tillgångar 
 
Regression	  Analysis:	  IM	  AT	  (MKR)	  versus	  Region	  	  
Method 
Categorical predictor coding  (1; 0) 
 
Analysis of Variance 
Source      DF       Adj SS      Adj MS  F-Value  P-Value 
Regression   1    481472327   481472327     0,05    0,823 
  Region     1    481472327   481472327     0,05    0,823 
Error       28  2,64964E+11  9462997484 
Total       29  2,65445E+11 
 
Model Summary 
      S   R-sq  R-sq(adj)  R-sq(pred) 
97277,9  0,18%      0,00%       0,00% 
 
Coefficients 
Term       Coef  SE Coef  T-Value  P-Value   VIF 
Constant  80619    25117     3,21    0,003 
Region 
  US      -8012    35521    -0,23    0,823  1,00 
 
Regression Equation 
IM AT (MKR) = 80619 + 0,0 Region_EU - 8012 Region_US 
 
Fits and Diagnostics for Unusual Observations 
      IM AT                   Std 
Obs   (MKR)    Fit   Resid  Resid 
  1  340867  72606  268261   2,85  R 
 16  289014  80619  208395   2,22  R 
R  Large residual 
 

	  
Regression	  Analysis:	  IM	  AT	  (MKR)	  versus	  TOT	  TG	  (MKR);	  Region	  	  
Method 
Categorical predictor coding  (1; 0) 
 
Analysis of Variance 
Source          DF       Adj SS       Adj MS  F-Value  P-Value 
Regression       2  2,37984E+11  1,18992E+11   116,99    0,000 
  TOT TG (MKR)   1  2,37502E+11  2,37502E+11   233,51    0,000 
  Region         1   1792561803   1792561803     1,76    0,195 
Error           27  27461659300   1017098493 
Total           29  2,65445E+11 
 
Model Summary 
      S    R-sq  R-sq(adj)  R-sq(pred) 
31892,0  89,65%     88,89%      86,46% 
 
Coefficients 
Term            Coef  SE Coef  T-Value  P-Value   VIF 
Constant        2453     9694     0,25    0,802 
TOT TG (MKR)  0,2246   0,0147    15,28    0,000  1,00 
Region 
  US          -15473    11656    -1,33    0,195  1,00 
 
Regression Equation 
Region 
EU      IM AT (MKR) = 2453 + 0,2246 TOT TG (MKR) 
US      IM AT (MKR) = -13021 + 0,2246 TOT TG (MKR) 
 
Fits and Diagnostics for Unusual Observations 
      IM AT 
Obs   (MKR)     Fit    Resid  Std Resid 
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 18  110313  213215  -102902      -3,48  R 
 22  191279  116361    74918       2,44  R 
R  Large residual 
 
  

Regression	  Analysis:	  IM	  AT	  (MKR)	  versus	  TOT	  TG	  (MKR);	  SG	  v1;	  Region	  	  
Method 
Categorical predictor coding  (1; 0) 
Rows unused                   1 
 
Analysis of Variance 
Source          DF       Adj SS       Adj MS  F-Value  P-Value 
Regression       3  2,34336E+11  78112022426    76,52    0,000 
  TOT TG (MKR)   1  2,33963E+11  2,33963E+11   229,19    0,000 
  SG v1          1   1858318166   1858318166     1,82    0,189 
  Region         1   2211209645   2211209645     2,17    0,154 
Error           25  25520279534   1020811181 
Total           28  2,59856E+11 
 
Model Summary 
      S    R-sq  R-sq(adj)  R-sq(pred) 
31950,1  90,18%     89,00%      86,11% 
 
Coefficients 
Term            Coef  SE Coef  T-Value  P-Value   VIF 
Constant       -5562    11323    -0,49    0,628 
TOT TG (MKR)  0,2278   0,0150    15,14    0,000  1,02 
SG v1           7964     5902     1,35    0,189  1,02 
Region 
  US          -17593    11954    -1,47    0,154  1,01 
 
Regression Equation 
Region 
EU      IM AT (MKR) = -5562 + 0,2278 TOT TG (MKR) + 7964 SG v1 
US      IM AT (MKR) = -23156 + 0,2278 TOT TG (MKR) + 7964 SG v1 
 
Fits and Diagnostics for Unusual Observations 
      IM AT 
Obs   (MKR)     Fit    Resid  Std Resid 
 11   10051   28385   -18334      -0,81     X 
 18  110313  210554  -100241      -3,40  R 
 22  191279  116442    74837       2,43  R 
R  Large residual 
X  Unusual X 
 
  

Regression	  Analysis:	  IM	  AT	  (MKR)	  versus	  TOT	  TG	  (MKR);	  EBITDA	  Marg;	  Region	  	  
Method 
Categorical predictor coding  (1; 0) 
 
Analysis of Variance 
Source          DF       Adj SS       Adj MS  F-Value  P-Value 
Regression       3  2,37985E+11  79328393837    75,11    0,000 
  TOT TG (MKR)   1  1,91542E+11  1,91542E+11   181,36    0,000 
  EBITDA Marg    1      1438921      1438921     0,00    0,971 
  Region         1   1781301520   1781301520     1,69    0,205 
Error           26  27460220379   1056162322 
Total           29  2,65445E+11 
 
Model Summary 
      S    R-sq  R-sq(adj)  R-sq(pred) 
32498,7  89,66%     88,46%      86,04% 
 
Coefficients 
Term            Coef  SE Coef  T-Value  P-Value   VIF 
Constant        2209    11889     0,19    0,854 
TOT TG (MKR)  0,2243   0,0167    13,47    0,000  1,24 



	   66	  

EBITDA Marg     1348    36516     0,04    0,971  1,25 
Region 
  US          -15523    11953    -1,30    0,205  1,01 
 
Regression Equation 
Region 
EU      IM AT (MKR) = 2209 + 0,2243 TOT TG (MKR) + 1348 EBITDA Marg 
US      IM AT (MKR) = -13314 + 0,2243 TOT TG (MKR) + 1348 EBITDA Marg 
 
Fits and Diagnostics for Unusual Observations 
      IM AT 
Obs   (MKR)     Fit    Resid  Std Resid 
 14    2402   -9107    11509       0,54     X 
 18  110313  213149  -102836      -3,42  R 
 22  191279  116449    74830       2,40  R 
R  Large residual 
X  Unusual X 
 
  

Regression	  Analysis:	  IM	  AT	  (MKR)	  versus	  TOT	  TG	  (MKR);	  Net	  Margin;	  Region	  	  
Method 
Categorical predictor coding  (1; 0) 
 
Analysis of Variance 
Source          DF       Adj SS       Adj MS  F-Value  P-Value 
Regression       3  2,37985E+11  79328448909    75,11    0,000 
  TOT TG (MKR)   1  2,14695E+11  2,14695E+11   203,28    0,000 
  Net Margin     1      1604139      1604139     0,00    0,969 
  Region         1   1779433054   1779433054     1,68    0,206 
Error           26  27460055160   1056155968 
Total           29  2,65445E+11 
 
Model Summary 
      S    R-sq  R-sq(adj)  R-sq(pred) 
32498,6  89,66%     88,46%      86,02% 
 
Coefficients 
Term            Coef  SE Coef  T-Value  P-Value   VIF 
Constant        2406     9950     0,24    0,811 
TOT TG (MKR)  0,2244   0,0157    14,26    0,000  1,11 
Net Margin      1268    32535     0,04    0,969  1,12 
Region 
  US          -15530    11964    -1,30    0,206  1,02 
 
Regression Equation 
Region 
EU      IM AT (MKR) = 2406 + 0,2244 TOT TG (MKR) + 1268 Net Margin 
US      IM AT (MKR) = -13123 + 0,2244 TOT TG (MKR) + 1268 Net Margin 
 
Fits and Diagnostics for Unusual Observations 
      IM AT 
Obs   (MKR)     Fit    Resid  Std Resid 
 14    2402   -9111    11513       0,51     X 
 18  110313  213157  -102844      -3,42  R 
 22  191279  116363    74916       2,39  R 
R  Large residual 
X  Unusual X 
 
 

Regression	  Analysis:	  IM	  AT	  (MKR)	  versus	  TOT	  TG	  (MKR);	  ROE;	  Region	  	  
Method 
Categorical predictor coding  (1; 0) 
Rows unused                   1 
 
Analysis of Variance 
Source          DF       Adj SS       Adj MS  F-Value  P-Value 
Regression       3  2,34053E+11  78017502978    75,59    0,000 
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  TOT TG (MKR)   1  2,27715E+11  2,27715E+11   220,62    0,000 
  ROE            1   1574759823   1574759823     1,53    0,228 
  Region         1   2267649536   2267649536     2,20    0,151 
Error           25  25803837877   1032153515 
Total           28  2,59856E+11 
 
Model Summary 
      S    R-sq  R-sq(adj)  R-sq(pred) 
32127,1  90,07%     88,88%      85,61% 
 
Coefficients 
Term            Coef  SE Coef  T-Value  P-Value   VIF 
Constant        -304    10012    -0,03    0,976 
TOT TG (MKR)  0,2237   0,0151    14,85    0,000  1,01 
ROE            15630    12654     1,24    0,228  1,02 
Region 
  US          -17864    12052    -1,48    0,151  1,02 
 
Regression Equation 
Region 
EU      IM AT (MKR) = -304 + 0,2237 TOT TG (MKR) + 15630 ROE 
US      IM AT (MKR) = -18168 + 0,2237 TOT TG (MKR) + 15630 ROE 
 
Fits and Diagnostics for Unusual Observations 
      IM AT 
Obs   (MKR)     Fit    Resid  Std Resid 
 18  110313  210891  -100578      -3,39  R 
 19  207540  176621    30919       1,32     X 
 22  191279  115501    75778       2,45  R 
R  Large residual 
X  Unusual X 
 
  

2. Goodwill / Totala tillgångar  
	  
Regression	  Analysis:	  GW	  (MKR	  versus	  Region)	  	  
Method 
Categorical predictor coding  (1; 0) 
 
Analysis of Variance 
Source      DF       Adj SS       Adj MS  F-Value  P-Value 
Regression   1    957679520    957679520     0,08    0,777 
  Region     1    957679520    957679520     0,08    0,777 
Error       28  3,28554E+11  11734061624 
Total       29  3,29511E+11 
 
Model Summary 
     S   R-sq  R-sq(adj)  R-sq(pred) 
108324  0,29%      0,00%       0,00% 
 
Coefficients 
Term        Coef  SE Coef  T-Value  P-Value   VIF 
Constant   84524    27969     3,02    0,005 
Region 
  US      -11300    39554    -0,29    0,777  1,00 
 
Regression Equation 
GW (MKR = 84524 + 0,0 Region_EU - 11300 Region_US 
Fits and Diagnostics for Unusual Observations 
                               Std 
Obs  GW (MKR    Fit   Resid  Resid 
  1   407476  73224  334252   3,19  R 
 18   362852  84524  278328   2,66  R 
R  Large residual 
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Regression	  Analysis:	  GW	  (MKR	  versus	  TOT	  TG	  (MKR);	  Region	  	  
Method 
Categorical predictor coding  (1; 0) 
 
Analysis of Variance 
Source          DF       Adj SS       Adj MS  F-Value  P-Value 
Regression       2  2,72198E+11  1,36099E+11    64,12    0,000 
  TOT TG (MKR)   1  2,71241E+11  2,71241E+11   127,78    0,000 
  Region         1   2781148269   2781148269     1,31    0,262 
Error           27  57313110917   2122707812 
Total           29  3,29511E+11 
 
Model Summary 
      S    R-sq  R-sq(adj)  R-sq(pred) 
46072,9  82,61%     81,32%      76,10% 
 
Coefficients 
Term            Coef  SE Coef  T-Value  P-Value   VIF 
Constant         991    14004     0,07    0,944 
TOT TG (MKR)  0,2400   0,0212    11,30    0,000  1,00 
Region 
  US          -19274    16838    -1,14    0,262  1,00 
 
Regression Equation 
Region 
EU      GW (MKR = 991 + 0,2400 TOT TG (MKR) 
US      GW (MKR = -18283 + 0,2400 TOT TG (MKR) 
 
Fits and Diagnostics for Unusual Observations 
Obs  GW (MKR     Fit   Resid  Std Resid 
  1   407476  320989   86487       2,23  R 
 18   362852  226226  136626       3,20  R 
 19    64259  160650  -96391      -2,19  R 
R  Large residual 
 
  

Regression	  Analysis:	  GW	  (MKR	  versus	  TOT	  TG	  (MKR);	  SG	  v1;	  Region	  	  
Method 
Categorical predictor coding  (1; 0) 
Rows unused                   1 
 
Analysis of Variance 
Source          DF       Adj SS       Adj MS  F-Value  P-Value 
Regression       3  2,68799E+11  89599713674    40,56    0,000 
  TOT TG (MKR)   1  2,57157E+11  2,57157E+11   116,40    0,000 
  SG v1          1   1786260224   1786260224     0,81    0,377 
  Region         1   2604323692   2604323692     1,18    0,288 
Error           25  55230391801   2209215672 
Total           28  3,24030E+11 
 
Model Summary 
      S    R-sq  R-sq(adj)  R-sq(pred) 
47002,3  82,96%     80,91%      72,96% 
 
Coefficients 
Term            Coef  SE Coef  T-Value  P-Value   VIF 
Constant        8143    16658     0,49    0,629 
TOT TG (MKR)  0,2388   0,0221    10,79    0,000  1,02 
SG v1          -7808     8683    -0,90    0,377  1,02 
Region 
  US          -19093    17585    -1,09    0,288  1,01 
 
Regression Equation 
Region 
EU      GW (MKR = 8143 + 0,2388 TOT TG (MKR) - 7808 SG v1 
US      GW (MKR = -10950 + 0,2388 TOT TG (MKR) - 7808 SG v1 
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Fits and Diagnostics for Unusual Observations 
                                Std 
Obs  GW (MKR     Fit   Resid  Resid 
  1   407476  322009   85467   2,16  R 
 11    12290  -30592   42882   1,29     X 
 18   362852  230033  132819   3,06  R 
R  Large residual 
X  Unusual X 
 
  

Regression	  Analysis:	  GW	  (MKR	  versus	  TOT	  TG	  (MKR);	  EBITDA	  Marg;	  Region	  	  
Method 
Categorical predictor coding  (1; 0) 
 
Analysis of Variance 
Source          DF       Adj SS       Adj MS  F-Value  P-Value 
Regression       3  2,76912E+11  92303920578    45,63    0,000 
  TOT TG (MKR)   1  2,48322E+11  2,48322E+11   122,75    0,000 
  EBITDA Marg    1   4713467672   4713467672     2,33    0,139 
  Region         1   1997325841   1997325841     0,99    0,330 
Error           26  52599643245   2023063202 
Total           29  3,29511E+11 
 
Model Summary 
      S    R-sq  R-sq(adj)  R-sq(pred) 
44978,5  84,04%     82,20%      75,82% 
 
Coefficients 
Term            Coef  SE Coef  T-Value  P-Value   VIF 
Constant       14967    16455     0,91    0,371 
TOT TG (MKR)  0,2554   0,0231    11,08    0,000  1,24 
EBITDA Marg   -77141    50538    -1,53    0,139  1,25 
Region 
  US          -16437    16543    -0,99    0,330  1,01 
 
Regression Equation 
Region 
EU      GW (MKR = 14967 + 0,2554 TOT TG (MKR) - 77141 EBITDA Marg 
US      GW (MKR = -1470 + 0,2554 TOT TG (MKR) - 77141 EBITDA Marg 
 
Fits and Diagnostics for Unusual Observations 
Obs  GW (MKR     Fit   Resid  Std Resid 
  1   407476  329874   77602       2,08  R 
 14      426   34004  -33578      -1,13     X 
 18   362852  230048  132804       3,19  R 
 19    64259  160958  -96699      -2,25  R 
R  Large residual 
X  Unusual X 
 
  

Regression	  Analysis:	  GW	  (MKR	  versus	  TOT	  TG	  (MKR);	  Net	  Margin;	  Region	  	  
Method 
Categorical predictor coding  (1; 0) 
 
Analysis of Variance 
Source          DF       Adj SS       Adj MS  F-Value  P-Value 
Regression       3  2,77558E+11  92519177187    46,30    0,000 
  TOT TG (MKR)   1  2,68419E+11  2,68419E+11   134,33    0,000 
  Net Margin     1   5359237498   5359237498     2,68    0,114 
  Region         1   1895941669   1895941669     0,95    0,339 
Error           26  51953873420   1998225901 
Total           29  3,29511E+11 
 
Model Summary 
      S    R-sq  R-sq(adj)  R-sq(pred) 
44701,5  84,23%     82,41%      76,09% 
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Coefficients 
Term            Coef  SE Coef  T-Value  P-Value   VIF 
Constant        3676    13686     0,27    0,790 
TOT TG (MKR)  0,2509   0,0216    11,59    0,000  1,11 
Net Margin    -73288    44751    -1,64    0,114  1,12 
Region 
  US          -16030    16457    -0,97    0,339  1,02 
 
Regression Equation 
Region 
EU      GW (MKR = 3676 + 0,2509 TOT TG (MKR) - 73288 Net Margin 
US      GW (MKR = -12354 + 0,2509 TOT TG (MKR) - 73288 Net Margin 
 
Fits and Diagnostics for Unusual Observations 
Obs  GW (MKR     Fit   Resid  Std Resid 
  1   407476  331845   75631       2,04  R 
 14      426   34715  -34289      -1,11     X 
 18   362852  229613  133239       3,22  R 
R  Large residual 
X  Unusual X 
 
  

Regression	  Analysis:	  GW	  (MKR	  versus	  TOT	  TG	  (MKR);	  ROE;	  Region	  	  
Method 
Categorical predictor coding  (1; 0) 
Rows unused                   1 
 
Analysis of Variance 
Source          DF       Adj SS       Adj MS  F-Value  P-Value 
Regression       3  2,75884E+11  91961491239    47,75    0,000 
  TOT TG (MKR)   1  2,72935E+11  2,72935E+11   141,73    0,000 
  ROE            1   8871592919   8871592919     4,61    0,042 
  Region         1   1915342035   1915342035     0,99    0,328 
Error           25  48145059106   1925802364 
Total           28  3,24030E+11 
 
Model Summary 
      S    R-sq  R-sq(adj)  R-sq(pred) 
43884,0  85,14%     83,36%      75,50% 
 
Coefficients 
Term            Coef  SE Coef  T-Value  P-Value   VIF 
Constant        6484    13676     0,47    0,640 
TOT TG (MKR)  0,2449   0,0206    11,90    0,000  1,01 
ROE           -37099    17285    -2,15    0,042  1,02 
Region 
  US          -16418    16463    -1,00    0,328  1,02 
 
Regression Equation 
Region 
EU      GW (MKR = 6484 + 0,2449 TOT TG (MKR) - 37099 ROE 
US      GW (MKR = -9934 + 0,2449 TOT TG (MKR) - 37099 ROE 
 
Fits and Diagnostics for Unusual Observations 
Obs  GW (MKR     Fit   Resid  Std Resid 
  1   407476  332576   74900       2,05  R 
 13     8791  -63445   72236       2,09  R 
 18   362852  233524  129328       3,19  R 
 19    64259  102818  -38559      -1,21     X 
R  Large residual 
X  Unusual X 
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3. (Immateriella tillgångar + Goodwill) / Totala tillgångar  
 

Regression	  Analysis:	  GW	  +	  IM	  AT	  (MKR)	  versus	  Region	  	  
Method 
Categorical predictor coding  (1; 0) 
 
Analysis of Variance 
Source      DF       Adj SS       Adj MS  F-Value  P-Value 
Regression   1   2797233122   2797233122     0,07    0,789 
  Region     1   2797233122   2797233122     0,07    0,789 
Error       28  1,07274E+12  38312045232 
Total       29  1,07553E+12 
 
Model Summary 
     S   R-sq  R-sq(adj)  R-sq(pred) 
195735  0,26%      0,00%       0,00% 
 
Coefficients 
Term        Coef  SE Coef  T-Value  P-Value   VIF 
Constant  165143    50538     3,27    0,003 
Region 
  US      -19312    71472    -0,27    0,789  1,00 
 
Regression Equation 
GW + IM AT (MKR) = 165143 + 0,0 Region_EU - 19312 Region_US 
 
Fits and Diagnostics for Unusual Observations 
      GW + IM                    Std 
Obs  AT (MKR)     Fit   Resid  Resid 
  1    748343  145830  602513   3,19  R 
 16    552325  165143  387182   2,05  R 
R  Large residual 
 

	  
Regression	  Analysis:	  GW	  +	  IM	  AT	  (MKR)	  versus	  TOT	  TG	  (MKR);	  Region	  
Method 
Categorical predictor coding  (1; 0)	  
 
Analysis of Variance 
Source          DF       Adj SS       Adj MS  F-Value  P-Value 
Regression       2  1,01916E+12  5,09582E+11   244,07    0,000 
  TOT TG (MKR)   1  1,01637E+12  1,01637E+12   486,80    0,000 
  Region         1   9039303048   9039303048     4,33    0,047 
Error           27  56371443920   2087831256 
Total           29  1,07553E+12 
 
Model Summary 
      S    R-sq  R-sq(adj)  R-sq(pred) 
45692,8  94,76%     94,37%      92,36% 
 
Coefficients 
Term            Coef  SE Coef  T-Value  P-Value   VIF 
Constant        3444    13889     0,25    0,806 
TOT TG (MKR)  0,4645   0,0211    22,06    0,000  1,00 
Region 
  US          -34747    16699    -2,08    0,047  1,00 
 
Regression Equation 
Region 
EU      GW + IM AT (MKR) = 3444 + 0,4645 TOT TG (MKR) 
US      GW + IM AT (MKR) = -31303 + 0,4645 TOT TG (MKR) 
 
Fits and Diagnostics for Unusual Observations 
      GW + IM 
Obs  AT (MKR)     Fit   Resid  Std Resid 
  1    748343  625440  122903       3,20  R 
  2    400234  492061  -91827      -2,23  R 
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 17    210303  300176  -89873      -2,06  R 
R  Large residual 
 
  

Regression	  Analysis:	  GW	  +	  IM	  AT	  (MKR)	  versus	  TOT	  TG	  (MKR);	  SG	  v1;	  Region	  	  
Method 
Categorical predictor coding  (1; 0) 
Rows unused                   1 
 
Analysis of Variance 
Source          DF       Adj SS       Adj MS  F-Value  P-Value 
Regression       3  9,97716E+11  3,32572E+11   149,33    0,000 
  TOT TG (MKR)   1  9,81694E+11  9,81694E+11   440,80    0,000 
  SG v1          1       712408       712408     0,00    0,986 
  Region         1   9614994000   9614994000     4,32    0,048 
Error           25  55677368067   2227094723 
Total           28  1,05339E+12 
 
Model Summary 
      S    R-sq  R-sq(adj)  R-sq(pred) 
47192,1  94,71%     94,08%      91,86% 
 
Coefficients 
Term            Coef  SE Coef  T-Value  P-Value   VIF 
Constant        2580    16725     0,15    0,879 
TOT TG (MKR)  0,4666   0,0222    21,00    0,000  1,02 
SG v1            156     8718     0,02    0,986  1,02 
Region 
  US          -36686    17656    -2,08    0,048  1,01 
 
Regression Equation 
Region 
EU      GW + IM AT (MKR) = 2580 + 0,4666 TOT TG (MKR) + 156 SG v1 
 
US      GW + IM AT (MKR) = -34106 + 0,4666 TOT TG (MKR) + 156 SG v1 
 
Fits and Diagnostics for Unusual Observations 
      GW + IM 
Obs  AT (MKR)     Fit   Resid  Std Resid 
  1    748343  625690  122653       3,09  R 
  2    400234  491660  -91426      -2,16  R 
 11     22341   -2207   24548       0,73     X 
 17    210303  300823  -90520      -2,01  R 
R  Large residual 
X  Unusual X 
 
  

Regression	  Analysis:	  GW	  +	  IM	  AT	  (MKR)	  versus	  TOT	  TG	  (MKR);	  EBITDA	  Marg;	  Region	  	  
Method 
Categorical predictor coding  (1; 0) 
 
Analysis of Variance 
Source          DF       Adj SS       Adj MS  F-Value  P-Value 
Regression       3  1,02371E+12  3,41238E+11   171,21    0,000 
  TOT TG (MKR)   1  8,76048E+11  8,76048E+11   439,54    0,000 
  EBITDA Marg    1   4550197069   4550197069     2,28    0,143 
  Region         1   7551074607   7551074607     3,79    0,062 
Error           26  51821246851   1993124879 
Total           29  1,07553E+12 
 
Model Summary 
      S    R-sq  R-sq(adj)  R-sq(pred) 
44644,4  95,18%     94,63%      92,46% 
 
Coefficients 
Term            Coef  SE Coef  T-Value  P-Value   VIF 
Constant       17176    16332     1,05    0,303 
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TOT TG (MKR)  0,4797   0,0229    20,97    0,000  1,24 
EBITDA Marg   -75793    50163    -1,51    0,143  1,25 
Region 
  US          -31960    16420    -1,95    0,062  1,01 
 
Regression Equation 
Region 
EU      GW + IM AT (MKR) = 17176 + 0,4797 TOT TG (MKR) - 75793 EBITDA Marg 
US      GW + IM AT (MKR) = -14785 + 0,4797 TOT TG (MKR) - 75793 EBITDA Marg 
 
Fits and Diagnostics for Unusual Observations 
      GW + IM 
Obs  AT (MKR)     Fit   Resid  Std Resid 
  1    748343  634170  114173       3,08  R 
  2    400234  497356  -97122      -2,42  R 
 14      2828   24897  -22069      -0,75     X 
R  Large residual 
X  Unusual X 
 
  

Regression	  Analysis:	  GW	  +	  IM	  AT	  (MKR)	  versus	  TOT	  TG	  (MKR);	  Net	  Margin;	  Region	  	  
Method 
Categorical predictor coding  (1; 0) 
 
Analysis of Variance 
Source          DF       Adj SS       Adj MS  F-Value  P-Value 
Regression       3  1,02434E+12  3,41446E+11   173,40    0,000 
  TOT TG (MKR)   1  9,63231E+11  9,63231E+11   489,18    0,000 
  Net Margin     1   5175402013   5175402013     2,63    0,117 
  Region         1   7348902333   7348902333     3,73    0,064 
Error           26  51196041907   1969078535 
Total           29  1,07553E+12 
 
Model Summary 
      S    R-sq  R-sq(adj)  R-sq(pred) 
44374,3  95,24%     94,69%      92,57% 
 
Coefficients 
Term            Coef  SE Coef  T-Value  P-Value   VIF 
Constant        6082    13586     0,45    0,658 
TOT TG (MKR)  0,4752   0,0215    22,12    0,000  1,11 
Net Margin    -72020    44423    -1,62    0,117  1,12 
Region 
  US          -31560    16336    -1,93    0,064  1,02 
 
Regression Equation 
Region 
EU      GW + IM AT (MKR) = 6082 + 0,4752 TOT TG (MKR) - 72020 Net Margin 
US      GW + IM AT (MKR) = -25477 + 0,4752 TOT TG (MKR) - 72020 Net Margin 
 
Fits and Diagnostics for Unusual Observations 
      GW + IM 
Obs  AT (MKR)     Fit   Resid  Std Resid 
  1    748343  636108  112235       3,06  R 
  2    400234  494108  -93874      -2,34  R 
 14      2828   25604  -22776      -0,74     X 
 17    210303  296116  -85813      -2,02  R 
R  Large residual 
X  Unusual X 
 
  

Regression	  Analysis:	  GW	  +	  IM	  AT	  (MKR)	  versus	  TOT	  TG	  (MKR);	  ROE;	  Region	  	  
Method 
Categorical predictor coding  (1; 0) 
Rows unused                   1 
 
Analysis of Variance 
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Source          DF       Adj SS       Adj MS  F-Value  P-Value 
Regression       3  1,00069E+12  3,33562E+11   158,21    0,000 
  TOT TG (MKR)   1  9,99254E+11  9,99254E+11   473,96    0,000 
  ROE            1   2970892062   2970892062     1,41    0,246 
  Region         1   8351120397   8351120397     3,96    0,058 
Error           25  52707188414   2108287537 
Total           28  1,05339E+12 
 
Model Summary 
      S    R-sq  R-sq(adj)  R-sq(pred) 
45916,1  95,00%     94,40%      91,94% 
 
Coefficients 
Term            Coef  SE Coef  T-Value  P-Value   VIF 
Constant        6180    14310     0,43    0,670 
TOT TG (MKR)  0,4687   0,0215    21,77    0,000  1,01 
ROE           -21469    18085    -1,19    0,246  1,02 
Region 
  US          -34282    17225    -1,99    0,058  1,02 
 
Regression Equation 
Region 
EU      GW + IM AT (MKR) = 6180 + 0,4687 TOT TG (MKR) - 21469 ROE 
US      GW + IM AT (MKR) = -28102 + 0,4687 TOT TG (MKR) - 21469 ROE 
 
Fits and Diagnostics for Unusual Observations 
      GW + IM 
Obs  AT (MKR)     Fit   Resid  Std Resid 
  1    748343  632311  116032       3,04  R 
  2    400234  495230  -94996      -2,30  R 
 19    271799  279439   -7640      -0,23     X 
R  Large residual 
X  Unusual X 

 
4. Forskningsutveckling kostnader / Totala tillgångar  
  

Regression	  Analysis:	  FOU-‐KOSTN	  (MSEK)	  versus	  Region	  	  
Method 
Categorical predictor coding  (1; 0) 
 
Analysis of Variance 
Source      DF       Adj SS     Adj MS  F-Value  P-Value 
Regression   1     45928576   45928576     0,06    0,803 
  Region     1     45928576   45928576     0,06    0,803 
Error       28  20263309063  723689609 
Total       29  20309237639 
 
Model Summary 
      S   R-sq  R-sq(adj)  R-sq(pred) 
26901,5  0,23%      0,00%       0,00% 
 
Coefficients 
Term       Coef  SE Coef  T-Value  P-Value   VIF 
Constant  24236     6946     3,49    0,002 
Region 
  US       2475     9823     0,25    0,803  1,00 
 
Regression Equation 
FOU-KOSTN (MSEK) = 24236 + 0,0 Region_EU + 2475 Region_US 
 
Fits and Diagnostics for Unusual Observations 
     FOU-KOSTN                  Std 
Obs     (MSEK)    Fit  Resid  Resid 
 17      81856  24236  57620   2,22  R 
R  Large residual 
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Regression	  Analysis:	  FOU-‐KOSTN	  (MSEK)	  versus	  TOT	  TG	  (MKR);	  Region	  	  
Method 
Categorical predictor coding  (1; 0) 
 
Analysis of Variance 
Source          DF       Adj SS       Adj MS  F-Value  P-Value 
Regression       2  15979958959   7989979480    49,83    0,000 
  TOT TG (MKR)   1  15934030383  15934030383    99,37    0,000 
  Region         1      2199761      2199761     0,01    0,908 
Error           27   4329278680    160343655 
Total           29  20309237639 
 
Model Summary 
      S    R-sq  R-sq(adj)  R-sq(pred) 
12662,7  78,68%     77,10%      72,75% 
 
Coefficients 
Term             Coef  SE Coef  T-Value  P-Value   VIF 
Constant         3989     3849     1,04    0,309 
TOT TG (MKR)  0,05816  0,00583     9,97    0,000  1,00 
Region 
  US              542     4628     0,12    0,908  1,00 
 
Regression Equation 
Region 
EU      FOU-KOSTN (MSEK) = 3989 + 0,05816 TOT TG (MKR) 
US      FOU-KOSTN (MSEK) = 4532 + 0,05816 TOT TG (MKR) 
 
Fits and Diagnostics for Unusual Observations 
     FOU-KOSTN 
Obs     (MSEK)    Fit   Resid  Std Resid 
  1      64846  86762  -21916      -2,06  R 
  8      48572  20129   28443       2,33  R 
 17      81856  41143   40713       3,36  R 
R  Large residual 
 
  

Regression	  Analysis:	  FOU-‐KOSTN	  (MSEK)	  versus	  TOT	  TG	  (MKR);	  SG	  v1;	  Region	  	  
Method 
Categorical predictor coding  (1; 0) 
Rows unused                   1 
 
Analysis of Variance 
Source          DF       Adj SS       Adj MS  F-Value  P-Value 
Regression       3  15417926754   5139308918    30,45    0,000 
  TOT TG (MKR)   1  14735769670  14735769670    87,30    0,000 
  SG v1          1     63234823     63234823     0,37    0,546 
  Region         1     12131121     12131121     0,07    0,791 
Error           25   4220056754    168802270 
Total           28  19637983508 
 
Model Summary 
      S    R-sq  R-sq(adj)  R-sq(pred) 
12992,4  78,51%     75,93%      71,90% 
 
Coefficients 
Term             Coef  SE Coef  T-Value  P-Value   VIF 
Constant         5606     4605     1,22    0,235 
TOT TG (MKR)  0,05717  0,00612     9,34    0,000  1,02 
SG v1           -1469     2400    -0,61    0,546  1,02 
Region 
  US             1303     4861     0,27    0,791  1,01 
 
Regression Equation 
Region 
EU      FOU-KOSTN (MSEK) = 5606 + 0,05717 TOT TG (MKR) - 1469 SG v1 
US      FOU-KOSTN (MSEK) = 6909 + 0,05717 TOT TG (MKR) - 1469 SG v1 
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Fits and Diagnostics for Unusual Observations 
     FOU-KOSTN 
Obs     (MSEK)    Fit   Resid  Std Resid 
  1      64846  86853  -22007      -2,02  R 
  8      48572  21549   27023       2,18  R 
 11       3069   4031    -962      -0,10     X 
 17      81856  40494   41362       3,34  R 
R  Large residual 
X  Unusual X 
 
  

Regression	  Analysis:	  FOU-‐KOSTN	  (MSEK)	  versus	  TOT	  TG	  (MKR);	  EBITDA	  Marg;	  Region	  	  
Method 
Categorical predictor coding  (1; 0) 
 
Analysis of Variance 
Source          DF       Adj SS       Adj MS  F-Value  P-Value 
Regression       3  15981861945   5327287315    32,01    0,000 
  TOT TG (MKR)   1  12744699916  12744699916    76,57    0,000 
  EBITDA Marg    1      1902985      1902985     0,01    0,916 
  Region         1      1739305      1739305     0,01    0,919 
Error           26   4327375694    166437527 
Total           29  20309237639 
 
Model Summary 
      S    R-sq  R-sq(adj)  R-sq(pred) 
12901,1  78,69%     76,23%      71,68% 
 
Coefficients 
 
Term             Coef  SE Coef  T-Value  P-Value   VIF 
Constant         3709     4720     0,79    0,439 
TOT TG (MKR)  0,05785  0,00661     8,75    0,000  1,24 
EBITDA Marg      1550    14496     0,11    0,916  1,25 
Region 
  US              485     4745     0,10    0,919  1,01 
 
Regression Equation 
Region 
EU      FOU-KOSTN (MSEK) = 3709 + 0,05785 TOT TG (MKR) + 1550 EBITDA Marg 
US      FOU-KOSTN (MSEK) = 4194 + 0,05785 TOT TG (MKR) + 1550 EBITDA Marg 
 
Fits and Diagnostics for Unusual Observations 
     FOU-KOSTN 
Obs     (MSEK)    Fit   Resid  Std Resid 
  1      64846  86584  -21738      -2,03  R 
  8      48572  19960   28612       2,32  R 
 14       8398   4810    3588       0,42     X 
 17      81856  41299   40557       3,31  R 
R  Large residual 
X  Unusual X 
 
  

Regression	  Analysis:	  FOU-‐KOSTN	  (MSEK)	  versus	  TOT	  TG	  (MKR);	  Net	  Margin;	  Region	  	  
Method 
Categorical predictor coding  (1; 0) 
 
Analysis of Variance 
Source          DF       Adj SS       Adj MS  F-Value  P-Value 
Regression       3  15979963515   5326654505    31,99    0,000 
  TOT TG (MKR)   1  14423116807  14423116807    86,62    0,000 
  Net Margin     1         4555         4555     0,00    0,996 
  Region         1      2144042      2144042     0,01    0,911 
Error           26   4329274124    166510543 
Total           29  20309237639 
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Model Summary 
      S    R-sq  R-sq(adj)  R-sq(pred) 
12903,9  78,68%     76,22%      72,14% 
 
Coefficients 
Term             Coef  SE Coef  T-Value  P-Value   VIF 
Constant         3987     3951     1,01    0,322 
TOT TG (MKR)  0,05815  0,00625     9,31    0,000  1,11 
Net Margin         68    12918     0,01    0,996  1,12 
Region 
  US              539     4751     0,11    0,911  1,02 
 
Regression Equation 
Region 
EU      FOU-KOSTN (MSEK) = 3987 + 0,05815 TOT TG (MKR) + 68 Net Margin 
US      FOU-KOSTN (MSEK) = 4526 + 0,05815 TOT TG (MKR) + 68 Net Margin 
 
Fits and Diagnostics for Unusual Observations 
     FOU-KOSTN 
Obs     (MSEK)    Fit   Resid  Std Resid 
  1      64846  86752  -21906      -2,05  R 
  8      48572  20127   28445       2,29  R 
 14       8398   5715    2683       0,30     X 
 17      81856  41147   40709       3,30  R 
R  Large residual 
X  Unusual X 

	  
Regression	  Analysis:	  FOU-‐KOSTN	  (MSEK)	  versus	  TOT	  TG	  (MKR);	  ROE;	  Region	  	  
Method 
Categorical predictor coding  (1; 0) 
Rows unused                   1 
 
Analysis of Variance 
Source          DF       Adj SS       Adj MS  F-Value  P-Value 
Regression       3  15358257779   5119419260    29,91    0,000 
  TOT TG (MKR)   1  15150966400  15150966400    88,50    0,000 
  ROE            1      3565848      3565848     0,02    0,886 
  Region         1      8855850      8855850     0,05    0,822 
Error           25   4279725729    171189029 
Total           28  19637983508 
 
Model Summary 
     S    R-sq  R-sq(adj)  R-sq(pred) 
13083,9  78,21%     75,59%      71,19% 
 
Coefficients 
Term             Coef  SE Coef  T-Value  P-Value   VIF                                                                                                                                            
Constant         4292     4078     1,05    0,303 
TOT TG (MKR)  0,05771  0,00613     9,41    0,000  1,01 
ROE              -744     5153    -0,14    0,886  1,02 
Region 
  US             1116     4908     0,23    0,822  1,02 
Regression Equation 
Region 
EU      FOU-KOSTN (MSEK) = 4292 + 0,05771 TOT TG (MKR) - 744 ROE 
US      FOU-KOSTN (MSEK) = 5408 + 0,05771 TOT TG (MKR) - 744 ROE 
 
Fits and Diagnostics for Unusual Observations 
     FOU-KOSTN 
Obs     (MSEK)    Fit   Resid  Std Resid 
  1      64846  86922  -22076      -2,03  R 
  8      48572  20804   27768       2,21  R 
 17      81856  40831   41025       3,29  R 
 19      39893  41352   -1459      -0,15     X 
R  Large residual 
X  Unusual X 
* NOTE * Command canceled. 


