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Sammanfattning 
 
Vid ett företagsförvärv skall köpeskillingen allokeras till de förvärvade 
nettotillgångarna i första hand, den resterande delen skall redovisas som en tillgång i 
koncernens balansräkning och benämns goodwill. Tidigare studier visar att vid 
företagsförvärv allokeras en större del av köpeskillingen till goodwill sedan införandet 
av IFRS 3 och tillägget i IAS 36, se Carvalho et al. (2016). IFRS 3 behandlar hur ett 
företagsförvärv skall behandlas redovisningsmässigt och IAS 36 hur nedskrivning av 
bland annat goodwill skall göras. Denna överallokering kan enligt Shalev et al. (2013) 
bland annat förklaras av ett opportunistiskt agerande av företagsledningen i samband 
med allokeringen av köpeskillingen vid förvärvet.  
 
Denna studie undersöker om en företagsledning som drivs av opportunistiska incitament 
ges möjlighet genom den flexibilitet som innefattas av IAS 36 om nedskrivning av 
goodwill att överallokera köpeskillingen till goodwill. Flexibiliteten som uppkommer i 
och med IAS 36 kan förklaras som uppställningen och fördelningen av de 
kassagenererande enheter som är knuten till ett företags goodwill. Studien approximerar 
företagets antal kassagenererande enheter som det antal rörelsesegment och geografiska 
områden som företaget segmentsredovisar efter enligt IFRS 8. Denna approximation av 
kassagenererande enheter motiveras genom tidigare studier, bland annat AbuGhazaleh 
et al. (2011).  
 
För att undersöka detta har en teoretisk referensram uppställts och därefter hypoteser 
deducerats från denna. Studien baseras på 1120 observationer från årsredovisningar av 
företag noterade på stockholmsbörsen under åren 2010-2015. För dessa observationer 
har samband mellan antal rörelsesegment samt geografiska områden som företaget 
redovisar för och andelen av köpekillingen som allokerats till goodwill vi 
företagsförvärv testats.  
 
Resultatet av studien renderade inte i något statistiskt signifikant samband mellan dessa, 
trots detta menas i diskussionen och slutsatsen att studien bidrar till fortsatt forskning 
genom att uppmärksamma ett fenomen. 
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1. Inledning 

1.1 Problembakgrund 
  
Den ökade globaliseringen som skett på kapitalmarknaden under de senaste decennierna 
har lett till ökad efterfrågan på jämförbarhet inom företagens redovisning (Marton et al., 
2013). De rådande standarderna för redovisning av rörelseförvärv och behandling av 
goodwill på den europeiska marknaden är ett resultat av denna strävan för jämförbarhet. 
  
År 1999 publicerade Amerikanska Financial Accounting Standards Board ”Business 
Combinations and Intangible Assets”(FASB, 1999), ett utkast som föreslog 
förändringar inom redovisningen av rörelseförvärv. Förändringen innebar att den 
rådande poolningsmetoden skulle avskaffas och ersättas med förvärvsmetoden. Denna 
förändring innebar även att goodwill nu skulle redovisas och skrivas av i samband med 
rörelseförvärv. Detta utkast möttes av hårt motstånd och år 2001 publicerades ett nytt 
reviderat utkast ”Business Combinations and Intangible Assets - Accounting for 
Goodwill” (FASB, 2001). Förslaget lade grunden för SFAS 141 och 142 som med 
användandet av förvärvsmetoden gav goodwill en obestämbar livstid och goodwill blev 
då föremål för årliga nedskrivningsprövningar. 
  
Europeiska International Accounting Standards Committee (IASC) som ansvarade för 
utvecklandet av redovisningsstandarden IAS kom senare, under år 2001, att ersättas av 
International Accounting Standards Board (IASB) som utvecklade och numera ansvarar 
för IFRS. Under 2004 publicerade IASB i samarbete med FASB den nya 
redovisningsstandarden IFRS 3 och de reviderade IAS 36 och 38 (Marton et al., 2013). 
Samarbetet strävade till att eliminera skillnader mellan de amerikanska och europeiska 
standarderna gällande rörelseförvärv och behandling av goodwill. 
  
Den 1 januari 2005 beslutade EU att börsnoterade bolag inom EU enligt lagstiftning ska 
tillämpa de internationella redovisningsstandarderna International Accounting 
Standards (IAS) och International Financial Reporting Standards (IFRS) (EG, 
1606/2002, artikel 2). 
  
Det här skiftet från avskrivning till nedskrivning har bidragit till att incitamenten vid ett 
rörelseförvärv har förändrats. Goodwill uppstår i samband med förvärv då 
köpeskillingen överstiger det verkliga värdet av det förvärvade företagets 
nettotillgångar. Det innebär att när det förvärvade företagets tillgångar värderas högt 
belastar det resultatet i form av årlig avskrivningar på dessa tillgångar. För att motverka 
denna negativa belastning av resultatet kan då företag istället allokera en högre grad av 
köpeskillingen till goodwill. Detta belastar endast resultatet när en 
nedskrivningsprövning resulterar i en nedskrivning. Shalev et al. (2013) har i Amerika 
funnit en överallokering av köpeskillingen till goodwill då en VD’s bonusprogram är 
kopplat till resultatet. Nedskrivningsprövningar är baserade på antaganden som tas inom 
företaget, antaganden som är subjektiva i sin natur och svåra att verifiera och revidera 
(Watts, 2003; Ramanna and Watts, 2012). Kritiker anser att dessa tester ej är pålitliga 
och att ledning kan fördröja nödvändiga nedskrivningar av goodwill (Li and Sloan, 
2012). När nedskrivningsbehov är subjektiva och externa parter har svårt att kontrollera 
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dessa beslut finns incitament till att allokera en allt högre grad av köpeskillingen till 
goodwill. 
  
En studie bedriven av Bugeja & Loyeung (2015) visade på detta, allokeringen till 
goodwill ökade i Australien efter införandet av IFRS 3 och förändringarna i IAS. 
Flertalet studier har även funnit att en stor proportion av köpeskillingen allokeras till 
goodwill där Ott och Guenther (2010) visar ett medelvärde på 61.2% i USA och Glaum 
och Wyrwa (2011) ett medelvärde på 61.5% i Europa. Glaum och Vogel (2007, 2009) 
och Glaum och Wyrwa (2011) har även funnit att de flesta Europeiska företag tenderar 
att allokera goodwill på en nivå av segmenteringsformat. 
  
Bestämmelserna om segmentsredovisning i IFRS 8 syftar till att ge externa intressenter 
mer information. Det ska möjliggöra bedömning av karaktären och de finansiella 
effekterna av den affärsverksamhet som företaget bedriver samt den ekonomiska miljö 
där det är verksamt, detta går att utläsa av IFRS 8.1. Segmentsredovisning kan då bidra 
till att externa parter kan utvärdera ett företags nedskrivningsprövningar och allokering 
till goodwill. Det innefattar möjligheten att särskilja ett identifierat segment från ett 
annat om dessa bedöms utsättas för olika risker när det kommer till konkurrens, 
marknadens tillväxt och andra risker förknippat med den förväntade lönsamheten i 
branschen (Sundgren et al., 2007, s. 280). 
  
I bedömningen av olika segments risker behöver man information om de geografiska 
områdena där de är verksamma då riskerna varierar avsevärt mellan länder. 
Informationen bör vara tillräcklig för att utvärdera risker och möjligheter förknippat 
med verksamhetens aktiviteter i olika länder för att på så sätt göra en värderingen av 
goodwill. Den information om geografiska områden som IFRS idag föreskriver att ett 
företag skall ställa upp framkommer av IFRS (8.33). För att summera bestämmelserna i 
denna punkt så anges här att geografisk information för intäkter och 
anläggningstillgångar hänförligt till andra länder skall redogöras för. 
  
Tidigare bestämmelser om rapportering för segment utgavs av Redovisningsrådet, dessa 
blev ersatta av IFRS 2005 i samband med den nya lagstiftningen. Bestämmelserna 
uppmärksammas här för att belysa relevansen dessa bestämmelser tilldelar 
informationen om geografiska områden. De tidigare bestämmelserna i RR 25 liknar till 
viss del de aktuella bestämmelserna i IFRS 8 men i RR 25 läggs en större betoning på 
den geografiska informationens relevans. Inom RR (25.9-12) framkommer det att ett 
företag skall beakta en rad faktorer för att bedöma huruvida de i sammanhanget skall 
betraktas som ett relevant geografiskt område. Enligt RR (25.9, d) skall det beaktas 
“särskilda risker som är förknippade med verksamheten i ett visst område” detta utgör 
ett kriterium för att ett geografiskt område skulle kunna utgöra en enskild identifierbar 
del och därmed ett geografiskt segment. En annan faktor som skall beaktas för att 
avgöra vad som är ett geografiskt område är hur likartade de politiska och ekonomiska 
förhållandena är i vart område, (RR 25.9, a). 
  
Denna studie ämnar att undersöka om information som segmentsredovisningen 
innehåller har en koppling med en eventuell överallokering av köpeskillingen till 
goodwill vid företagsförvärv. Företag informerar vanligtvis inte om antalet 
kassagenererande enheter därför approximerar vi antal rörelsesegment och antal 
geografiska områden som företaget rapporterar efter, som det antal kassagenererande 
enheter som företagets redovisade goodwill är bunden till. Genom denna approximation 
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fås en indikation på huruvida företaget använder en flexibilitet med flera 
kassagenererande enheter för att försvåra en korrekt värdering av goodwill, se Beatty & 
Weber (2006). Alternativet kan emellertid även vara likt hur AbuGhazaleh et al. (2011) 
resonerar, att en stor kassagenererande enhet är fördelaktig när en opportunistisk 
företagsledning vill strukturera goodwill och dess nedskrivningar till dennes fördel. En 
opportunistisk företagsledning skall i sammanhanget tolkas som den företagsledning 
som agerar efter dennes egna vinning framför vad som skulle vara exempelvis det 
korrekta att göra baserat på god redovisningssed. 
  

1.2.1 Problemformulering 
  
Tidigare forskning har genom att approximera antal rörelsesegment som det antal 
kassagenererande enheter ett företags goodwill är kopplat till, undersökt huruvida det 
finns ett samband mellan antalet av dessa och nedskrivning av goodwill, bl.a. 
(AbuGhazaleh et al. (2011), Beatty & Weber (2006), och Ramanna & Watts (2009)). 
Detta för att undersöka om bestämmelserna om nedskrivning och hantering av goodwill 
utnyttjas av en opportunistisk företagsledning som vill undvika nedskrivning av 
goodwill. Ett exempel kan vara att flera kassagenererande enheter skulle kunna 
möjliggöra att goodwill allokeras till en lämpligt vald kassagenererande enhet som 
förväntas bestå i värde. 
  
Shalev et al. (2013) finner i deras stuide empiriskt stöd för att en opportunistisk 
företagsledning tenderar att överllokera köpeskillingen till goodwill, detta då dem har 
agentteoretiskt incitament om att göra detta. Denna studie ämnar att undersöka huruvida 
det förhållande som tidigare forskning identifierat gällande antal kassagenererande 
enheter och storleken på nedskrivning av goodwill, även finns vid allokeringen av 
köpeksillingen till goodwill. Därmed har följande frågeställningen ställts upp: 
  
Finns det ett samband mellan antal kassagenererande enheter som företaget fördelar 
goodwill på och storleken på allokeringen av köpeskillingen till goodwill? 
  
Finns det även ett samband mellan kassagenererande enheternas geografiska 
lokalisering och storleken på allokeringen av köpeskillingen till goodwill? 
  

1.2.2 Segmentering och kassagenererande enheter 
  
Ett företags segmentering reflekterar inte alltid dess kassagenererande enheter, som 
goodwill fördelas över. Det är viktigt att förstå skillnaden mellan dessa två begrepp men 
också varför de är starkt kopplade till varandra. 
  
Enligt IFRS 8 är ett rörelsesegment en del av ett företag som bedriver affärsverksamhet 
från vilken den kan få intäkter och ådra sig kostnader. Det granskas regelbundet av 
företagets högste verkställande beslutfattare som underlag för beslut om fördelning av 
resurser till segmentet och bedömning av dess resultat och om vilket det finns fristående 
information. Företag skall även redovisa för de geografiska områden som denne är aktiv 
i, (IFRS 8.33). För varje geografiskt område skall då intäkter och anläggningstillgångar 
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rapporteras såvida inte erforderlig information saknas och kostnaden för att ta fram den 
skulle bli orimlig. Den geografiska informationen skall då redovisas oavsett företagets 
segmentering. Det innebär att den geografiska informationen vi benämner som ett 
sekundärt segment inte alltid är enligt företagets segmentering utan agerar som en proxy 
för undersökningen. Denna proxy skall agera som underlag för eventuella 
kassagenererande enheter inom företaget som vi ämnar att undersöka. 
  
En kassagenererande enhet är den minsta identifierbara grupp av tillgångar som vid en 
fortlöpande användning ger upphov till inbetalningar som i allt väsentligt är oberoende 
av andra tillgångar eller grupper av tillgångar, (IAS 36.6). Vid ett rörelseförvärv 
fördelas den goodwill som uppstår över de kassagenererande enheter som förväntas 
gynnas av synergier som kan uppstå till följd av förvärvet. 
  
I vår undersökning gör vi antagandet att ett segment representerar en kassagenererande 
enhet då specifik information ej tillhandahålls externa intressenter. Det finns då ett 
fundamentalt problem vi vill uppmärksamma med detta antagandet: Segmentering ger 
inte nödvändigtvis en korrekt bild av antalet kassagenererande enheter eller 
fördelningen av goodwill över dessa enheter. Vi diskuterar detta ytterligare i senare 
kapitel. 
  

1.3 Syfte 
  
Syftet med denna studie är att undersöka om det vid ett företagsförvärv finns ett 
samband mellan allokeringen av köpeskillingen till goodwill och det antal rörelsegrenar, 
segment och geografiska områden som företaget rapporterar för. På det sättet ämnar vi 
att addera till den tidigare forskningen som är bedriven inom området när det kommer 
till förhållandet mellan goodwill och det antal kassagenererande enheter som är kopplad 
till denna. Ett ytterligare steg i detta tillägg till forskningen är att i denna studie 
undersöka huruvida det finns en skillnad på företagsledningens allokering av 
köpeskillingen till goodwill baserat på hur företaget redovisar efter geografiska 
områden. 
  
För att underbygga relevansen av denna studie och diskutera problemet vi ämnar att 
undersöka skall det även sammanställas tidigare forskning som redogör för vilka 
incitament företagsledningen har att överallokera köpeskillingen till goodwill. Detta i ett 
syfte att tydliggöra grunden till och analysera ett orsakssamband till det fenomen vi 
önskar undersöka. 
  
Genom att undersöka om dessa samband finns vid uppkomsten av goodwill, det vill 
säga vid allokeringen av köpeskillingen i samband med företagsförvärv menar vi att 
detta kan utgöra grunden för vidare forskning till utformning av regelverk förknippade 
till hur denna allokering skall göras och information om den skall lämnas, detta för att 
undvika att köpeskillingen felaktigt allokeras i för stor utsträckning till goodwill. 
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1.4 Avgränsningar 
  
Studien avgränsas geografiskt och tidsmässigt till att undersöka årsredovisningar för 
företag listade på stockholmsbörsen mellan åren 2011-2015. Denna avgränsning 
motiveras dels av den möjliga datainsamlingen som kan göras baserat på den 
tidshorisont som framtagandet av uppsatsen sträcker sig över. 
  
Den geografiska avgränsningen till Sverige och stockholmsbörsen motiveras även av att 
studien ämnar att undersöka konsekvenser av tillämpning av IFRS. Svenska bolag 
tillämpar IFRS vid koncernredovisning som följd av att Sverige är medlemsstat i EU 
(EG, 1606/2002, artikel 4). Ytterligare motiv till att avgränsningen görs till Sverige är 
på grund av att svenska Redovisningsrådet uppmärksammar en relevans i att ställa upp 
en geografisk segmentsredovisning, (RR 25, s. 7) Genom att jämföra IFRS och RR 25 
kommer vår studie kunna göra en tydligare analys över relevansen av geografisk 
segmentering. 
  
Den tidsmässiga avgränsningen motiveras även av relevansen av att undersöka 
förhållanden som är så aktuella som möjligt för att kunna betrakta ett aktuellt fenomen. 
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2. Vetenskaplig metod 
2.1 Förförståelse 
  
Personliga värderingar kan störa de flesta faser som innefattas av en forskningsprocess, 
från valet av forskningsområde till formulering av slutsatserna (Bryman & Bell, 2017, s. 
60-61). Författarna förklarar att med en större medvetenhet om att det är omöjligt för en 
forskare att ha en fullständig kontroll över sina värderingar gör det svårt att på ett 
trovärdigt sätt att utge sig för att vara en värderingsfri och objektiv forskare. Vidare 
förklarar Bryman & Bell (2017, s. 62) vikten av att reflektera över vilken påverkan 
personliga värderingar kan ha och därmed stärka medvetenheten om denna faktor. 
Författarna till denna uppsats kommer i möjlig mån beakta denna faktor och de 
störningsrisker som är förknippade med detta för att kunna redovisa ett bidrag till ökad 
förståelse över det fenomen denna uppsats önskar undersöka. 
  
Författarna till denna uppsats har läst företagsekonomi på universitetsnivå under snart 
tre år där kurser inom redovisning har varit huvudområde. Den praktiska förståelse 
inom området anses vara begränsad och kunskapen inom området som är denna uppsats 
grund; goodwill, har inte någon praktisk anknytning. Goodwill betraktas av författarna 
som något diffust och svårdefinierat och detta har stärkts under den tid det studerats. 
Samtidigt som detta utgjort grunden till att ämnet valdes i denna uppsats kan detta 
komma att störa vår forskningsprocess. Istället för att betrakta grunden till och orsaken 
bakom goodwill kan den litteratur som studerats fått oss att betrakta ämnet som 
oförklarligt och på detta sätt kan vi riskera att angripa problemet med en förutfattad 
negativ bild av denna. 
  

2.2 Ontologiska synpunkter 
  
Social ontologi delas enligt Bryman & Bell (2017, s. 52-53) in i två ståndpunkter 
nämligen objektivism och konstruktionism. Inom objektivismen förklaras sociala 
företeelser och deras betydelse har en existens som är oberoende av en social aktör. En 
konstruktionistisk ståndpunkt å andra sidan är att sociala företeelser och deras mening 
är något som sociala aktörer kontinuerligt skapar. 
  
Den ontologiska utgångspunkten i denna studie är objektivism. Ett samband mellan 
storleken på goodwill vid företagsförvärv och hur det förvärvande företaget 
segmentredovisar är målet med denna studie. Detta syfte att studera en kausalitet, att en 
oberoende variabel påverkar en beroende variabel, stämmer med en metodik för 
objektivismen snarare än konstruktionismen, se Backman s. 28. Den data som samlas in 
hämtas från de berörda företagens årsredovisningar, dessa är offentliga handlingar  och 
bedöms vara objektiv. Resultatet ämnas vara objektivt och presenterat på ett objektivt 
sätt. 
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2.3 Kunskapsteoretiska synpunkter 
  
En kunskapsteoretisk frågeställning handlar om vad som kan betraktas som godtagbar 
kunskap inom ett ämnesområde (Bryman & Bell, 2017, s. 47). Vidare menar författarna 
att det finns tre kunskapsteoretiska perspektiv att beakta: positivism, realism och 
interpretativism. Realism kan indelas i två former förklarar författarna; empirisk realism 
och kritisk realism. Empirisk realism bygger på att man med hjälp av lämpliga metoder 
kan förstå verkligheten och att observerbara företeelser inte nödvändigtvis är beroende 
av bestående strukturer och generativa mekanismer. Kritisk realism innefattar synen att 
forskarnas uppfattning bara är ett av flera sätt att få kunskap om verkligheten. 
Interpretativismen har en kunskapsuppfattning som skiljer sig från den positivistiska 
och kunskap om den sociala verkligheten fås genom att fånga den subjektiva 
innebörden av en social handling. 
  
Denna studie tillämpar en positivistisk kunskapsteoretisk ståndpunkt då en 
naturvetenskaplig metod används. Enligt Bryman & Bell (2017, s. 47) innefattar 
ståndpunkten att företeelser och därmed kunskaper som endast kan bekräftas via 
sinnena är att betrakta som kunskap. Författarna beskriver teorins syfte som att generera 
hypoteser som kan prövas och därmed kan det tas ställning till dessa lagbundna 
förklaringar. Vetenskapen skall ämna att vara värderingsfri och därmed objektiv. Detta 
stämmer in med den datainsamling vi skall göra och de statistiska tester vi skall utföra 
på detta datamaterial. Den data som samlas in utgörs av redovisade poster i de 
betraktade företagens årsredovisningar, storleken på dessa poster må vara en 
konsekvens subjektiva bedömningar från en företagsledning men de värden som samlas 
in bedöms vara konkreta och entydiga från betraktarens öga ur det perspektiv denna 
studie har, likaså det förväntade sambandet dem emellan. 
  

2.4 Angreppssätt 
  
Bryman & Bell (2017, s. 43) förklarar huvudsakligen två angreppssätt vid 
företagsekonomisk forskning, den deduktiva respektive den induktiva. Författarna 
beskriver den deduktiva ansatsen som att med en utgångspunkt i en teoretisk 
referensram ställs en eller flera hypoteser upp för att därefter underkasta dessa 
hypoteser en empirisk granskning. Medan kopplingen med teori vänds åt det andra 
hållet inom ett induktivt angreppssätt, med andra ord är teorin i detta fall resultatet av en 
forskningsansats. 
  
Forskningsansatsen i denna uppsats är deduktiv, studien utgår från teori varmed 
hypoteser som tagits fram ämnas att bevisas. Detta bevisas med hjälp av att samla in 
data som därefter testas i den modell som ställts upp. Efter detta analyseras resultatet 
och slutsatser dras som en konsekvens av att hypoteserna antingen bekräftas eller 
förkastas. Därefter kommer resultatet återkoppla till teori och ämnar att komplettera 
tidigare forskning. 
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2.5 Metod 
  
Det framkommer av Bryman & Bell (2017, s.58) i huvudsak två olika 
forskningsstrategier nämligen den kvantitativa och den kvalitativa. Den kvalitativa 
förklaras vara den forskningsstrategi som innefattar en induktiv teorigenerering, ett 
tolkande synsätt när det kommer till kunskapsteoretisk inriktning och en 
konstruktionistisk ontologisk inriktning. Dessa är de inriktningar ovan som redogjorts 
för och som konstaterats inte relaterar till denna studie. 
  
Med detta förklaras metoden i denna studie bestå av en kvantitativ forskningsstrategi. 
Som berörts ovan i kapitlet består den huvudsakliga inriktningen av ett deduktivt 
angreppssätt, kunskapsteorin utgår från en naturvetenskaplig modell och objektivism 
utgör den ontologiska inriktningen. Studien ämnar att besvara hypoteser genom att 
kvantifiera den aspekt som uppmärksammas. I detta fall handlar det om att samla in data 
i form av siffror från företagens årsredovisningar och med hjälp av en modell i 
slutändan förklara ett samband mellan en uppställd redovisning och en storlek på dess 
innehåll som en konsekvens av den tidigare. Om redovisningen ställs upp på ett sätt 
finns det då möjlighet att överdriva en post och därmed eventuellt inte fullt efterleva 
regelverket. Detta menar vi består av en kvantitativ forskningsprocess. 
  

2.6 Validitet och reliabilitet 
  
Dessa två mått avser att mäta kvaliteten av en undersökning. Validitet syftar till att mäta 
i vilken utsträckning en undersökning mäter resultatet av fenomenet som studeras. Det 
innebär att man bedömer hur väl resultaten av undersökningen speglar verkligheten så 
att testen som utförs inte är missvisande. Att kontrollera reliabiliteten av resultaten 
innebär att man mäter hur noggrann och precis resultaten är, genom flera tester. Det är 
inom en kvantitativ studie viktigt att de tester som utförs producerar samma resultat 
varje gång de prövas. När samma test producerar olika resultat är det en fråga om låg 
reliabilitet och testen måste ändras eller bytas ut. 
  
Vår studie bedriver en kvantitativ insamling av sekundär information, bestående av 
årsredovisningar. Dessa årsredovisningar är av svenska börsnoterade företag och vi 
ämnar att samla in information angående segmentering. Årsredovisningarna är 
tillgängliga för allmänheten och studiens resultat kan reproduceras om studien utförs vid 
ett annat tillfälle. Årsredovisningarna är granskade av auktoriserade revisorer och 
antagandet av att dess information är tillförlitlig är rimligt. 
  
Under insamlingen förde vi in data angående antal segment, antal geografiska segment 
samt vart de geografiska segmenten är placerade. Under insamlingen finns det ett antal 
risker att ta i beaktande som kan resultera i lägre reliabilitet. Ett av dem är när data 
felaktigt förs in i dokumentet, vilket kan bero på att årsredovisningen inte redovisar 
segmentering på ett tydligt sätt eller ett felaktigt införande av data som resultat av ett 
misstag. Storleken på vår datainsamling resulterade i att vi inte kunnat kontrollera varje 
del av datan men alla oregelbundenheter i vår data har kontrollerats och korrigerats om 
behov funnits. 
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Datainsamlingen lade grunden för de tester vi har gjort genom STATA. Det är viktigt 
att de hypoteser som ställts upp kan kontrolleras med de variabler vi samlat in, felaktiga 
variabler kan resultera i en förkastad hypotes. Kontrollen av validiteten av våra 
variabler skedde genom vår handledare och dessa ansågs tillförlitliga för vår 
undersökning. 
  

2.7.1 Ämnesval 
  
Ämnet som valdes i denna studie har utgått från författarnas intresse för redovisning och 
revision. Målet med studien är att öka vår förståelse för redovisning av goodwill och hur 
möjligheterna ser ut för att spåra de risker och möjligheter som är förknippad med 
denna post. Som utgångspunkt har författarna uppfattat goodwill som diffust och 
svårdefinierat för att inte nämna oklarheter om vilka möjligheter som finns för att 
utvärdera denna post. Eftersom posten är svårdefinierad är relevansen av att kunna 
utvärdera den ur alla möjliga perspektiv av nödvändighet. Till en början har ämnet 
goodwill undersökts ur ett allmännare perspektiv, dess uppkomst och dess efterföljande 
behandling. Därefter har ämnet konkretiserats till att undersöka eventuella incitament 
kopplat till allokeringen av köpeskillingen, det vill säga under dess uppkomst. Ett 
intresse för vilka möjligheter som finns för att spåra denna goodwill till dess risker och 
möjligheter uppkom under det tidiga stadiet av litteratursökningen. 
  

2.7.2 Litteratursökning - Metod 
  
Litteratursökningen gjordes med hjälp av Umeå universitetsbiblioteks sökfunktion och 
Google scholar. Till en början bestod sökorden främst av: goodwill, goodwill 
amortisation, goodwill impairment. Vid detta skede uppkom intresse för goodwills 
uppkomst istället för dess behandling därefter, därför ändrades sökorden till: goodwill 
allocation, purchase price allocation. För att sedan innefatta: agency theory, earnings 
management. 
  
Resultaten av denna litteratursökning mynnade ut i vårt ämnesval, vår 
problemformulering och den teoretiska referensram som underbygger de hypoteser som 
ställs upp. Samtliga artiklar som involveras i denna studie är förstahandskällor och de är 
benämnd peer-reviewed. Detta för att stärka trovärdigheten i källorna  eftersom att de 
klassificeras som peer-reviewed föranleder att de är skrivna och utvärderade av 
uppmärksammade experter inom området.   
  

2.8.1 Forskningetik 
  
Det är viktigt att man i samband med undersökningar diskuterar de etiska 
konsekvenserna den kan medföra. I det här kapitlet presenterar vi de regler och 
principer som finns att följa i samband med undersökningar för att skydda deltagare. 
Enligt Diener & Crandall (1978, refererad i Bryman & Bell, 2017, s.148) finns det fyra 
etiska huvudprinciper som bör beaktas; 
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·         Skada för deltagarnas del och konfidentialitet 
·         Brist på samtycke 
·         Inkräktning av privatliv 
·         Falska förespeglingar eller undanhållande av viktig information 

  

2.8.2 Skada för deltagare och konfidentialitet 
  
Det är viktigt att överväga konsekvenserna en undersökning kan ha för deltagare. När 
man talar om skada för deltagare finns det flera aspekter som kan vara aktuella: fysisk 
skada, hinder för personlig utveckling, sämre självkänsla, stress och klandervärdiga 
handlingar (Diener & Crandall, 1978, refererad i Bryman & Bell, 2007, s.147). Det är 
enligt American Academy of Management forskarens ansvar att ta ställning till varje 
risk för skada för en undersökningsperson, och i den mån detta är möjligt minimera 
denna risk (Bryman & Bell, 2007, s.147). 
  

2.8.3 Brist på samtycke 
  
Samtyckeskravet är frågan om samtycke och godkännande och är en av de mest 
debatterade etiska frågorna inom företagsekonomi. Diskussionens fokus är ofta riktad 
mot användandet av dolda eller hemliga observationer. En dold observation ger inte en 
deltagare möjligheten att ge sitt samtycke om den vill delta eller ej då observationen 
inte klargjorts för dem. Enligt samtyckeskravet och informationskravet skall en 
deltagare få tillräckligt med information om processen och vad undersökningen ämnar 
att undersöka för att kunna fatta ett välgrundat beslut om den vill delta eller ej (Bryman 
& Bell, 2007, s.150). Det är ett svårt ställningstagande då resultat av undersökningar 
kan komma att påverkas av deltagarnas medvetenhet av observationer och det är upp till 
forskaren att överväga de etiska ställningstagandena. 
  

2.8.4 Inkräktning av privatliv 
  
Inkräktning av privatliv syftar till vilken utsträckning en undersökning kan tolereras om 
man studerar undersökningspersonens privatliv. Denna rätt till privatliv är en grundrätt 
som de flesta vill bevara och att överträda den rättigheten för forskning anses inte 
acceptabelt (Bryman & Bell, 2007, s.154). Människor kan uppleva att de behandlas som 
ett mätobjekt och bli illa berörda utan att ta skada av forskningen. Respondenter har 
rätten att inte svara på frågor som de anser inkräktar på deras privatliv och det är upp till 
forskaren att bedöma vilka ämnen som kräver en viss försiktighet för att inte skapa 
obehag för undersökningspersonen. Inom detta ämne varierar ställningstaganden då 
varje enskild individ är unik och deras uppfattning av inkräktning av privatliv kan 
variera. 
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2.8.5 Falska förspeglingar 
  
När en forskare undanhåller information från deltagare eller bedriver sin undersökning 
som något annat än vad den faktiskt är talar man om falska förspeglingar  (Bryman & 
Bell, 2007, s.154). Det förekommer ofta att man inte är ärlig mot deltagare när det gäller 
en undersöknings syfte och konsekvenser för att bättre spegla verkligheten i 
observationerna. Det är då mycket viktigt att överväga de etiska ställningstaganden när 
man bedriver denna sortens undersökningar. Enligt Social Research Association (SRA, 
2003, referad i Bryman & Bell, 2017, s. 155) har denna sortens undersökningar 
potentialen att äventyra samhällsforskningens rykte och den ömsesidiga tillit mellan 
forskare och det omgivande samhället som är en förutsättning för en stor del av sådan 
forskning. 
  

2.8.6 Författarnas etiska ställningstaganden 
  
Den undersökningen vi har utfört har endast tagit del av sekundärdata i form av 
årsrapporter utgivna av svenska börsnoterade företag som har gjorts tillgängliga för 
allmänheten. Det finns potentiella etiska aspekter att diskutera i tillfällen som dessa, 
som om det är ett rimligt ställningstagande att använda denna allmänna information till 
alla sorters studier utan företagets samtycke. Vi anser i vårt fall att ingen tar någon 
skada av undersökningen, då data presenteras i statistisk form, helt anonymt. Det finns 
även en fråga om samtycke då inget företag som är med i studien är medveten om deras 
deltagande. Vi anser att när informationen gjordes tillgänglig för allmänheten har man 
genom denna handling gett samtycke för vår användning av informationen. 
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3. Teori 
3.1.1 Goodwills uppkomst - IFRS 3 
  
Enligt Carlsson & Sandell (2018, s. 141) är hanteringen av goodwill en av de mest 
debatterade redovisningsfrågorna. Författarna menar att denna tekniskt sett består av en 
restpost i förvärvsanalysen och att hanteringen av goodwill är en konsekvens av att 
skillnadsbeloppet måste hanteras för att debet och kredit skall överensstämma. Även av 
Sundgren et al. (2007, s. 113) belyses goodwill som en problematisk del av 
redovisningen, då författarna menar att goodwill är en av de mer kontroversiella delarna 
av immateriella tillgångar. För att reda ut vad goodwill är och hur den uppkommer 
förklarar Sundgren et al. vidare att normalt skall goodwill skiljas mellan den internt 
upparbetade goodwillen respektive förvärvad goodwill. Internt upparbetad goodwill är 
inte tillåten att redovisa som en tillgång (IAS 38.48), medan den förvärvade goodwillen 
är tillåten att redovisas som tillgång i en koncerns balansräkning (IAS 3.32). 
  
Goodwill tas upp som tillgång i redovisningen genom ett rörelseförvärv som medför att 
ett skillnadsbelopp mellan köpeskilling och det verkliga värdet för de nettotillgångar 
som förvärvats uppstår (IFRS 3.32). Den gällande värderingsprincipen framkommer av 
IFRS (3.18) här går att utläsa att det verkliga värdet på de identifierbara tillgångarna vid 
förvärvet skall beaktas. Att det verkliga värdet skall beaktas kan innebära att materiella 
tillgångar skall redovisas till ett högre eller lägre värde i koncernredovisningen jämfört 
med det redovisade värdet i den enskilda juridiska personen. Det kan även innebära att 
internt upparbetade immateriella tillgångar som inte får redovisas som tillgång i den 
enskilda juridiska personen kan redovisas som tillgång i koncernredovisningen om de 
ingår i ett förvärvat företag (Sundgren et al., 2007, s.114). Det finns en rad 
bestämmelser som avgör om en internt upparbetad immateriell tillgång får tas upp som 
tillgång eller inte, (IAS 38.51-64), då det endast avses att redogöra för goodwills 
uppkomst kommer inte denna del beröras djupare. Vidare menar Sundgren et al. (2007, 
s.114) att en konsekvens av att det verkliga värdet på de förvärvade tillgångarna skall 
beaktas vid förvärvsanalysen bör innebära att restposten goodwill vid förvärvet blir 
betydligt mindre än enligt tidigare gällande regler. 
  
Shalev et al. (2013) förklarar dock en problematik i att identifiera vissa tillgångar och 
dess värde då inte alla kan jämföras på en marknad, detta leder till att värderingen av 
vissa tillgångars verkliga värde involverar en stor del bedömning.   
  
Om det vid förvärvsanalysen kvarstår köpeskilling att allokera trots att det verkliga 
värdet på de förvärvade tillgångarna beaktats är denna del att betrakta som goodwill. 
Carlsson & Sandell (2018, s. 142) förklarar att IASB definierar goodwill som framtida 
ekonomiska fördelar som inte går att enskilt identifiera och inte heller redovisa separat, 
se även (IAS 36.81). Vidare menar författarna att goodwill som beräknats som en 
residual vid ett förvärv kan bestå av fyra komponenter: 
 

1. Att det förvärvade företaget kan generera högre avkastning genom att kombinera 
individuella nettotillgångar, varför värdet av helheten är större än det 
sammanlagda värdet av de individuella tillgångarna värderade separat. 

2. Att det finns ett värde av att kombinera förvärvade tillgångar med förvärvarens 
redan existerande tillgångar 
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3. Att för hög köpeskilling har erlagts, relativt företagets verkliga värde 
4. Att fel har skett vid identifiering och värdering av antingen förvärvspriset eller 

identifierbara nettotillgångar.  
 
Goodwill i sig är inte att betrakta som en tillgång som genererar framtida kassaflöden 
(ekonomiska fördelar), posten skall efter förvärvet fördelas mot de kassagenererande 
enheter eller grupper av dessa, som förväntas bli gynnade av synergierna i förvärvet 
(Sundgren et al., 2007, s. 142; IAS 36.80). Dessa kassagenererande enheter som 
goodwill skall fördelas på ska “a) motsvara den lägsta nivå i företaget på vilken 
goodwillen i fråga övervakas i den interna styrningen av företaget, och b) inte vara 
större än ett rörelsesegment enligt definition i punkt 5 i IFRS 8 Rörelsesegment före 
sammanslagning”. Vidare förklarar Sundgren et al. (2007, s. 142) att dessa 
kassagenererande enheter utgör utgångspunkt för uppföljningen av goodwill. 
  

3.1.2 Nedskrivning av goodwill IAS 36 
  
En kassagenererande enhet definieras av IAS (36.6) som “den minsta identifierbara 
grupp av tillgångar som vid en fortlöpande användning ger upphov till inbetalningar 
som i allt väsentligt är oberoende av andra tillgångar”. Goodwill skall, som redogjorts 
för ovan, fördelas till denna minsta identifierbara grupp av tillgångar (kassagenererande 
enheter) som förväntas bli gynnade av synergierna (IAS 36.80). Det kan förklaras som 
att dessa kassagenererande enheter får tilldelat ett övervärde som i första hand skall 
skrivas ned om ett nedskrivningsbehov föreligger och i andra hand skrivs övriga 
tillgångar som tillhör enheten ned (Sundgren et al., 2007 s. 142; IAS 36.104). Från 
bestämmelserna i IAS (36.80) tillsammans med IAS (36.C2) framkommer att goodwill 
kan fördelas på samtliga av förvärvarens kassagenererande enheter, detta om de väntas 
bli gynnade av synergieffekterna i förvärvet. 
  
Som diskuterats ovan så görs ingen avskrivning på goodwill utan det är bestämmelserna 
i IAS 36 som istället aktualiseras. Detta kapitel behandlar nedskrivningar och för 
goodwill görs en prövning av nedskrivningsbehovet för de kassagenererande enheter 
som goodwillen fördelats till (Sundgren et al., 2007, s.142). Denna prövning av 
nedskrivningsbehovet skall göras minst årligen där den kassagenererande enhetens 
redovisade värde, inklusive goodwill jämförs med enhetens återvinningsvärde. Om 
återvinningsvärdet överstiger det redovisade värde föreligger ej ett nedskrivningsbehov 
och om det motsatta förhållandet föreligger, det redovisade överstiger 
återvinningsvärdet, skall ett nedskrivningsbehov konstateras (IAS 36.90). Av IAS 
(36.104) framkommer hur värdenedgången skall redovisas, i första hand skrivs den 
goodwill som är förknippad med kassagenererande enheten ned och därefter tillhörande 
övriga tillgångar. 
  
Återvinningsvärde och redovisade värde för en kassagenererande enhet framkommer av 
IAS (36.74-79). När det kommer till beräkningen av återvinningsvärdet skall punkterna 
IAS (36.19-57) även tillämpas för de kassagenererande enheterna då IAS (36.74) 
föreskriver att “En tillgång i punkterna 19-57 tolkas som hänvisningar till en 
kassagenererande enhet”. Av IAS (36.74) framkommer även att återvinningsvärdet är 
det högsta av antingen den kassagenererande enhetens verkliga värde minskat med 
försäljningskostnader eller dess nyttjandevärde. Nyttjandevärdet utgörs av de 



 

14 
 

nuvärdesberäknade framtida kassaflöden som den kassagenererande enheten förväntas 
generera, se IAS (36.30). Nyttjandevärdet baseras på uppskattningar av framtida 
kassaflöden och dessa skall vara “rimliga och verifierbara antaganden som återspeglar 
företagsledningens bästa bedömning av de ekonomiska förhållanden som beräknas råda 
under tillgångens återstående nyttjandeperiod” (IAS 36.33, a). Av IAS (36.60) framgår 
det att en nedskrivning av en tillgång som inte omvärderats, omedelbart skall redovisas i 
resultatet. 
  

3.1.3 Agentteorin 
  
Agentproblem uppkommer enligt Jensen & Meckling (1976) främst eftersom aktieägare 
till ett företag i normalfallet inte har intentioner på att utöva en aktiv roll i ledningen av 
företaget, detta ansvar delegeras istället till en företagsledning. Vidare förklarar 
författarna att då företagsledningen besitter ett självintresse kan en konsekvens av detta 
vara att de har incitament om att fatta beslut som är till ledningens fördel istället för att i 
första hand se till aktieägarnas bästa. Bland de exempel som författarna räknar upp är ett 
att baserat på detta kan det finnas en risk att företagsledningen använder aktieägarnas 
investerade kapital till att investera ofördelaktigt eller fattar ofördelaktiga beslut för 
aktieägaren men till fördel för företagsledningen. 
  
Författarna menar att det finns en rad lösningar till denna problematik och förklarar att 
ett optimalt kontrakt mellan aktieägarna och företagsledningen med en kompensation 
till den sistnämnde baserat på resultatet företaget presterar. Vidare förklarar författarna 
att denna uppställning behöver innefatta ett förmedlande av information av 
företagsledningen till aktieägarna om företagets prestation. Denna 
informationsförmedling behöver innefatta relevant information till aktieägarna för att de 
sistnämnda skall kunna övervaka och utvärdera huruvida företagsledningen fattar beslut 
baserat på de externa ägarnas intresse. Men ett upplägg med kompensationsnivå till 
företagsledningen baserat på företagets resultat väcker en annan problematik, nämligen 
resultatmanipulering. 
  
Ett annat problem som innefattas av agentteorin är en konsekvens av förhållandet 
mellan kreditgivare och ett företag (kredittagare). Healy & Wahlen (1999) förklarar att 
låneavtal är konstruerade för att begränsa företagsledningens möjligheter att agera på ett 
sätt som ger fördelar till aktieägare men nackdelar till kreditgivarna. Dessa 
kreditklausuler ger i vanliga fall kreditgivaren rätten att säga upp eller omförhandla 
lånevillkoren om skuldsättningen eller andra nyckeltal utvecklas negativt. Även detta är 
något som författarna förklarar ger upphov till resultatmanipulering.   
  

3.1.4 Resultatmanipulering 
  
Resultatmanipulering förklaras av Healy & Wahlen (1999) som när företagsledningen 
ändrar eller ställer upp transaktioner och därmed redovisningen i finansiella rapporter på 
ett sätt för att vilseleda aktieägare eller för att påverka effekter av kontraktsvillkor som 
är beroende av nyckeltal i redovisningen. Detta anknyter till det som diskuterats ovan 
och kan förklaras vara en konsekvens av ett försök att motarbeta effekterna av 
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agentteorin. Författarna till denna genomgång av litteratur om resultatmanipulering 
radar upp en rad tidigare forskning inom området och situationer som kan ge 
företagsledningen incitament om att manipulera resultatet på ett sätt som blir till 
företagets fördel. Dessa handlar främst om situationer då resultatet manipuleras på ett 
sätt för att: 1.möta aktieägares förväntningar på olika nyckeltal 2. möta kreditklausuler i 
lånevillkor som företaget har avtalat med en kreditgivare 3. företagsledningens 
kompensation är kontrakterat baserat på resultatet företaget presterar. Det sistnämnda är 
vad denna studie ämnar att undersöka i sammanhanget att en opportunistisk 
företagsledning är en företagsledning vars kompensation baseras på det resultat som 
företaget presterar och att denna företagsledning istället för att agera efter god 
redovisningssed istället strukturerar transaktioner och bokföring till dennes fördel. I 
denna studie handlar det om att redovisningen av goodwill struktureras på ett sådant sätt 
att den inte uppställs på ett rättvisande sätt utan att den flexibilitet som innefattas av 
redovisningen av denna utnyttjas till denna opportunistiska företagslednings fördel. Mer 
om denna flexibilitet och hur det kommer till denna företagslednings fördel nedan. 
  

3.1.5 Företagsledningens allokering av köpeskillingen 
  
Som redogjorts för ovan skall en förvärvsanalys uppställas i samband med 
rörelseförvärv. Denna förvärvsanalys kan förklaras handla om att allokera den erlagda 
köpeskillingen till de nettotillgångar som det förvärvande moderbolaget erhåller när de 
förvärvar dotterbolaget, skall tilläggas att det verkliga värdet av alla tillgångar som 
förvärvats skall beaktas i nettotillgångarna vid allokeringen av köpeskillingen. Om det 
kvarstår ett skillnadsbelopp av köpeskillingen efter att denna allokerats till 
nettotillgångarna är denna del att betrakta som goodwill. 
  
Som tidigare diskuterats kan det verkliga värdet på vissa tillgångar vara svåra att 
identifiera bland annat på grund av en avsaknad av en marknad för vissa tillgångar och 
därmed inget direkt observerbart värde. Men Shalev et al. (2013) menar även att när 
tillgångarnas verkliga värde skall bedömas kan inte uteslutas ett opportunistiskt 
agerande av företagsledningen. 
  
Holthausen & Watts (2001) menar att värdering av tillgångar när inget marknadsvärde 
för dessa finns tillgänglig riskerar att påverkas av ett opportunistiskt agerande av 
företagsledningen. Om detta skulle vara fallet och företagsledningen skulle ha 
incitament om att inte identifiera det verkliga värdet på de förvärvade tillgångarna 
skulle detta betyda att goodwill blir större än om så inte var fallet.    
  
Vidare undersöker Shalev et al. (2013) om det vid allokering av köpeskillingen kan 
finnas incitament baserat på företagsledningens bonusprogram (om företagsledningen 
erhåller bonus baserat på resultat som företaget presterar) som påverkar denna 
allokering. 
  
Författarna hänvisar till tidigare studier av Ramanna & Watts (2012) som menar att 
ledningen kan genom värdenedgångsprövningen undvika nedskrivning av goodwill trots 
att detta skulle vara befogat. Om detta skulle vara fallet menar Shalev et al. (2013) att 
identifierade tillgångar; materiella såväl som immateriella, som är föremål för 
avskrivningar under dess bestämda nyttjandeperiod, skulle komma att påverka 
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företagets resultat negativt medan en goodwillpost inte nödvändigtvis behöver göra 
detta på överskådlig framtid. Avskrivningarna bestäms enligt; Materiella 
anläggningstillgångar: (IAS 16.43-62), samt Immateriella tillgångar: (IAS 38.97-106). 
Med utgångspunkt i agentteorin förklarar författarna att då företagsledningen har 
incitament om att manipulera resultatet för deras vinning så skulle de också motiveras i 
större utsträckning att allokera köpeskillingen till goodwill vid företagsförvärv. I linje 
med förväntningarna presenterar Shalev et al. (2013) empiriskt stöd som påvisar att en 
företagsledning som erhåller ökad bonus baserat på företagets prestation, i större 
utsträckning allokerar köpeskillingen vid förvärv till goodwill. 
  
Även Bugeja & Loyeung (2015) har undersökt vilka faktorer som kan tänkas förklara 
ett företags allokering av köpeskillingen till goodwill. Likt tidigare berörd studie 
använder författarna företagsledningens bonusprogram som en approximation på 
agentteori samt ett opportunistiskt beteende av företagsledningen. Det testas även om 
förändringen av hanteringen av goodwill i samband med implementeringen av IFRS har 
en inverkan på andelen av köpeskillingen som allokeras till goodwill. Författarna finner 
empiriskt stöd för att en företagslednings bonusprogram har en inverkan på andel av 
köpeskillingen som allokeras till goodwill. Vidare finner författarna även empiriskt stöd 
för att denna allokering till goodwill har ökat efter införandet av IFRS. 
  

3.2.1 Segmentsredovisningens relevans 
  
I denna del av teorin redogörs för hur segmentsredovisningen och goodwill, eller främst 
kassagenererande enheter hänger ihop. De tidigare studier som redogörs för i denna del 
av uppsatsen har undersökt sambandet mellan nedskrivning av goodwill och 
förhållandet med segmentsredovisningen, där antal segment använts som approximation 
av antal kassagenererande enheter. Denna studie ämnar emellertid att identifiera 
förhållandet mellan antal segment och därmed antal kassagenererande enheter med 
allokeringen av köpeskillingen till goodwill. Som beskrivits i ovanstående del finns det 
en risk att företagsledningen drivs av samma incitament om att överallokera 
köpeskillingen till goodwill som dem drivs av för att undvika nedskrivningen av denna. 
Därför utgår vi från den tidigare forskningen om nedskrivning av goodwill för att 
undersöka om detta även gäller vid allokeringen av köpeskillingen.   
  
Tidigare i detta kapitel har det redogjorts för goodwills uppkomst och hur denna kan 
påverkas av företagsledningens opportunistiska beteende. Genom att överallokera 
köpeskillingen till goodwill finns möjlighet till en mindre negativ påverkan på 
företagets resultat efter förvärvet baserat på hur avskrivningen på identifierade 
tillgångar skulle göras kontra hur nedskrivningen av goodwill kan bedömas. Vilken 
relevans har då segmentsredovisningen i denna uppsats? 
  
Ramanna & Watts (2009) menar att även om det finns motiv att undvika eller 
strukturera nedskrivningen av goodwill på ett fördelaktigt sätt för framtida 
resultatpåverkan så behövs även en flexibilitet i standarden för att detta skall kunna 
genomföras. Med andra ord en möjlighet (eller brist) regelmässigt för en uppställning av 
den relevanta informationen där möjligheten att utvärdera värdet på goodwill 
(kassagenererande enheterna) går förlorad. Författarna förklarar att bestämmelserna i 
SFAS 142 (som i allt väsentligt är densamma i IFRS 36) om identifiering av verkligt 
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värde är utformade för att även ta hänsyn till företagshemlig information om företagets 
framtida kassaflöden. Genom detta uppstår en möjlighet för företagsledningen att 
utnyttja värderingen, som betraktas vara konfidentiell (diskretion), på sätt som inte varit 
intentionen med standarden. En sådan regelmässig flexibilitet identifierades vara; 
fördelningen av goodwill på kassagenererande enheter. I testet som utfördes användes 
antal rörelsesegment som approximation för antal kassagenererande enheter Ramanna & 
Watts (2009). Det kan finnas en viss problematik med detta antagande men författaren 
motiverar valet med att kassagenererande enheter utgör privat företagsinformation 
(diskretion) och att rörelsesegment är den bästa tillgängliga approximation av denna. 
Resultatet av studien emellertid visade att storleken på nedskrivningen av goodwill 
minskade i relation till hur många och hur stora rörelsesegmenten företagets verksamhet 
var indelade i.   
  
En kassagenererande enhet får inte vara större än ett rörelsesegment enligt definitionen i 
IFRS (8.5), detta enligt IAS (36.80, b). Detta betyder att ett rörelsesegment i vissa 
situationer dikterar villkoren på storleken av en kassagenererande enheter. Ett 
rörelsesegment kan innehålla flera mindre kassagenererande enheter eller ett större om 
det inte är större än rörelsesegmentet. Detta identifierar även Beatty & Weber (2006) 
och menar att företag som rapporterar efter endast ett segment är mycket troligare att 
endast ha en kassagenererande enhet. Författarna förklarar vidare att företag med endast 
en kassagenererande enhet inte behöver fatta beslut i samband med fördelningen av 
goodwill på kassagenererande enheter. Denna begränsning av flexibilitet skulle enligt 
Beatty & Weber (2006) leda till att företagsledningens möjligheter under diskretion 
skulle reduceras och att en nedskrivning av goodwill blir troligare, om nedskrivning 
skulle vara motiverat. 
  
I sin tur förklarar AbuGhazaleh et al. (2011) att å ena sidan förväntas ett företag med 
fler kassagenererande enheter utföra fler nedskrivningsprövningar än ett med färre och 
med detta rapportera nedskrivning i större utsträckning. Detta eftersom att en 
värdenedgång i tillgångar hos en kassagenererande enhet inte kan flyttas till en 
värdeuppgång i en annan. Något som författarna menar skulle kunna vara en risk om 
företaget istället bara hade en kassagenererande enhet. Vidare förklarar författarna att 
ett företag med fler kassagenererande enheter har mer flexibilitet att använda 
diskretionen i nedskrivningen för att påverka resultatet. Resultatet skulle kunna 
påverkas genom att fördelningen av goodwill skulle ske till kassagenererande enheter 
som förväntas antingen minska eller öka i värde beroende på vilket håll 
företagsledningen vill påverka resultatet. Med detta predikterar författarna inte om 
förhållandet, mellan nedskrivningar av goodwill och huruvida företaget har endast en 
kassagenererande enhet, är positivt eller negativt.    
  

3.2.2 Rörelsesegment - IFRS 8 
  
Ett rörelsesegment är en identifierad del av ett företag som har intäkter och kostnader 
och där rörelseresultatet av denna identifierade del granskas av företagets högste 
verkställande beslutsfattare, detta framkommer av IFRS (8.5). För varje sådan 
identifierad del av ett företag, ett rörelsesegment, skall separat information lämnas 
enligt IFRS (8.11). Separat information skall lämnas för identifierade delar för att 
användare av den finansiella rapporten skall kunna bedöma karaktären och finansiella 
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effekterna av verksamheten och miljön den verkar i (IFRS 8.1). De olika stegen för att 
rapportera de olika segmenten kan illustreras av nedastående figur 1 (Sundgren et al., 
2007 s. 283). 

 

Segmentsrapporteringen 

 
Figur 1. Schematisk bild över uppställning av segmentsredovisningen. 

 
Ytterligare information som skall lämnas enligt IFRS 8 gäller information om 
geografiska områden (IFRS 8.33). Här framkommer att geografisk information gällande 
intäkter och anläggningstillgångar från 1) det land där företaget har sitt säte och 2) i 
samtliga andra länder där företaget har intäkter och tillgångar, skall redovisas. Det 
förklaras även i nämnda punkt att denna information skall redovisas om inte erforderlig 
information saknas och om kostnaden för att få fram denna skulle bli orimlig. 
  
I denna studie approximeras även den geografiska informationen som en 
kassagenererande enhet. Denna approximation kan utgöra ett grövre antaganden än det 
som görs mellan rörelsesegment och kassagenererande enhet som tidigare redogjorts 
för. Denna approximation har vi inte identifierat i någon annan studie utifrån vår 
litteraturgenomgång varmed detta utgör ett område för ytterligare kritik då detta endast 
argumenteras för enligt följande. Som redogjorts för tidigare i kapitlet skall goodwill 
fördelas till kassagenererande enheter, goodwill har inget enskilt värde utan detta kan 
betraktas som ett övervärde om förväntad överintjäning som inte kan fördelas till 
separata tillgångar. Istället fördelas detta övervärde (goodwill) på de kassagenererande 
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enheter som förväntas rendera i framtida överintjäning. Kassagenererande enheter i 
sammanhanget utgörs av den minsta identifierbara grupp av tillgångar som förväntas 
rendera i denna överintjäning. Med detta menar vi att information om 
anläggningstillgångar och intäkter till olika områden kan utgöra en approximation av 
kassagenererande enheter i olika områden. 

3.2.3 Rapportering för segment - RR 25 
  
Innan IFRS 8 ställde noterade företag i Sverige upp segmentsredovisningen enligt 
Redovisningsrådets Rekommendationer, RR 25, rapportering för segment - 
rörelsegrenar och geografiska områden. Enligt RR 25 skall företag lämna information 
om verksamhetens olika delar, varmed avses både rörelsegrenar och geografiska 
områden. Rörelsegren och geografiskt område avser en redovisningsmässigt 
identifierbar del av ett företag som tillhandahåller varor och tjänster och är utsatt för 
liknande risker och möjligheter. Skillnaden mellan de två är ett en rörelsegren avser en 
uppdelning inom företaget verksamhet och det geografiska avser ett geografiskt område 
företaget är verksamt i. 
  
Företaget ska ta ställning till vilken av dessa är den primära indelningsgrunden, enligt 
rörelsegren eller geografiskt område. Det som avgör valet är vilka slags risker och 
möjligheter som dominerar, påverkas företaget i första hand av varor och tjänster är 
rörelsegrenar den primära indelningsgrunden och geografiskt den sekundära. 
  
Syftet med rekommendationen anges vara att fastställa principer för hur information 
skall lämnas för att underlätta för användarna av finansiella rapporter. Genom att 
företag följer rådet kommer användarna kunna bättre förstå: 
  

·         Faktorer som påverkat företagets historiska utveckling 
·         De risker och möjligheter företagets ställs inför samt, 
·         Göra en bättre bedömning av företaget i dess helhet 

  
Många företag erbjuder olika typer av varor och tjänster eller verkar i geografiska 
områden som skiljer sig åt med avseende på lönsamhet, tillväxtmöjligheter, 
framtidsutsikter och risker. Information ett företags olika typer av varor, tjänster och 
geografiska områden de är verksamma i har då betydelse vid bedömning av risker och 
möjligheter i ett diversifierat eller multinationellt företag, men kan vara svårt att utläsa 
ifrån uppgifter som avser företaget som helhet. Därför är upplysningar om segment 
viktiga för att tillgodose de behov som användarna av finansiella rapporter har (RR 25, 
s.7) 
  

3.3 Sammanfattning & Hypotesutveckling 
  
Tidigare i kapitlet har behandlats hur goodwill uppkommer, som återstoden efter att 
köpeskillingen allokerats till nettotillgångar. Till detta har presenterats de bestämmelser 
som gäller vid beaktandet av verkligt värde och problematiken rörande detta, som 
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rimligtvis skulle innebära att en mindre del av köpeskillingen allokeras till goodwill. 
Vid allokeringen av köpeskillingen finns emellertid möjlighet att företagsledningen 
drivs av incitament baserat på agentteorin och resultatmanipulering om att allokera en 
större del av köpeskillingen till goodwill på bekostnad av att allokera detta till 
identifierade tillgångar. Det senare kan även förklaras som att företagsledningen vid 
förvärvsanalysen undviker att identifiera verkligt värde på de förvärvade tillgångar då 
de har incitament om att allokera detta till goodwill. 
  
Detta incitament förklaras av den efterföljande behandlingen av goodwill jämfört med 
behandlingen av eventuella identifierade tillgångar. Goodwill utsätts för en 
nedskrivningsprövning medan de identifierade tillgångarna är föremål för systematisk 
avskrivning. Om köpeskillingen allokeras till goodwill istället för identifierade 
tillgångar kan detta baserat på ovanstående teorier leda till att företagsledningen kan 
påverka företagets resultat för de efterföljande åren. Detta då företagsledningen kan 
undvika eller påverka tidpunkten för nedskrivning av goodwill med nuvarande 
värdenedgångsprövning och genom att även fördela goodwill på fördelaktiga 
kassagenererande enheter. 
  
Informationen om kassagenererande enheter är inget som företag varken behöver eller 
frivilligt lämnar information om och finns därmed inte tillgängligt för insamling. På 
detta sätt förklarar Ramanna & Watts (2009) användandet av antal rörelsesegment som 
en approximation av antal kassagenererande enheter. Även AbuGhazaleh et al. (2011) 
och Beatty & Weber (2006) använder antal rörelsesegment som approximation av antal 
kassagenererande enheter. Agentteorin approximeras i denna studie likt Shalev et al. 
(2013) enligt bonusintensitet som företagsledningen erhåller. 
  
Baserat på vad Abughazaleh et al. (2011) identifierar om att fler kassagenererande 
enheter möjliggör en större flexibilitet för företagsledningen att utnyttja detta till sin 
fördel genom att fördela goodwill till kassagenererande enheter som väntas bestå i 
värde. Därmed är det troligt utifrån agentteorin att antal rörelsesegment har ett positivt 
samband med storleken på goodwill som andel av köpeskillingen. Utifrån detta ställs 
följande hypotes upp: 
  
H1: Antal rörelsesegment har ett positivt samband med storleken på goodwill som 
andel av köpeskillingen. 
  
Baserat på att externa intressenter kommer närmre värdet för varje kassagenererande 
enhet och de risker och möjligheter för de geografiska områden de förknippas med. 
Därmed är det troligt att en företagsledning som utifrån agentteorin överallokerar 
köpeskillingen till goodwill vill dölja möjligheten att korrekt värdera detta genom att 
redogöra för färre kassagenererande enheter. Med detta är ett negativt samband rimligt 
att prediktera, dock finns även argumentet som för antal rörelsesegment, att flera 
kassagenererande enheter möjliggör en fördelning till fördelaktiga sådana. Med detta 
predikteras ingen riktning på sambandet mellan antal geografiska segment och storleken 
på goodwill som andel av köpeskillingen. 
  
H2: Antal geografiska segment har ett samband med storleken på goodwill som andel 
av köpeskillingen. 
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En företagsledning som utifrån agentteorin överallokerar köpeskillingen till goodwill 
och därav vill försvåra möjligheten för externa intressenter att upptäcka värdet på 
kassagenererande enheter. Denna företagsledning kommer rimligtvis ställa upp en 
ospecificerad post i informationen om geografiska områden och därmed ställs följande 
hypotes upp: 
  
H3: Det finns ett signifikant positivt samband mellan storleken på goodwill som andel 
av köpeskillingen och om den geografiska informationen innehåller en ospecificerad 
post. 
  
En företagsledning som överallokerar köpeskillingen till goodwill baserat på agentteorin 
har olika möjligheter att göra detta utifrån vilka redovisningsprinciper som gäller i 
västliga kontra icke-västliga länder. Därmed ställs följande två hypoteser upp för att 
utvärdera och diskutera skillnader dem emellan. Med samma argument som för antal 
geografiska segment predikteras ingen riktning för sambandet på följande hypoteser: 
  
H4: Det finns ett signifikant samband mellan storleken på goodwill som andel av 
köpeskillingen och antalet områden i västliga länder som den geografiska 
informationen presenterar. 
  
H5: Det finns ett signifikant samband mellan storleken på goodwill som andel av 
köpeskillingen och antalet områden i länder, som i denna studie benämns icke-västliga 
länder, som den geografiska informationen presenterar. 
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4. Praktisk metod 

4.1 Forskningsmetod 
  
Som berörts i kapitel 2 om vetenskaplig metod är angreppssättet deduktivt och 
forskningsstrategin för denna studie kvantitativt. Problembakgrunden har utgjort 
grunden för den teoretiska referensramen som ställts upp och från detta har hypoteser 
utvecklats. Dessa hypoteser ämnas att bekräftas eller falsifieras genom att testa empirisk 
data för samband i statistikprogrammet Stata. Insamlingen av data har gjorts genom att 
manuellt granska samtliga årsredovisningar, en mer beskrivande redogörelse för hur 
detta gjorts framkommer av rubrik: 4.4 Datainsamling. Resultatet av 
hypotesprövningen ämnar att besvara studiens frågeställning genom en avslutande 
diskussion.   
  

4.2 Urval 
  
Av Bryman & Bell (2017, s. 190-191) framkommer att med tanke på storleken på den 
population som resultatet av studien önskar generaliseras till, bör en lämplig 
urvalsteknik väljas. För att resultatet skall kunna generaliseras till populationen krävs att 
urvalet väljs på ett sätt så att stickprovet representerar populationen. För att förtydliga 
illustreras här ett exempel:( Det skall identifieras om en majoritet av personerna inom 
en population är män eller kvinnor). Populationen består av 100 personer och ponera att 
inom populationen är 50 personer män och 50 personer kvinnor. Det görs ett urval som 
leder till ett stickprov om 10 personer, i detta fall är det viktigt att urvalstekniken så nära 
det går möjliggör att 5 män och 5 kvinnor kommer med i urvalet. Om urvalet istället 
består av 10 av mina vänner som är i majoriteten män så må urvalet vara lättillgängligt 
men inte representativt för hela populationen om 100 personer. 
  
Urvalsprocessen i denna studie stöter emellertid inte direkt på samma problematik 
eftersom studien ämnar att undersöka företagen som är noterade på stockholmsbörsen 
under den beaktade perioden. De företag som är noterade på stockholmsbörsen under 
denna period är av sådan omfattning att samtliga kan undersökas. Urvalet börjar istället 
med att endast ta med de företag som under perioden förvärvat minst ett dotterbolag. 
Detta eftersom att uppställningen i företag som inte förvärvat under perioden inte kan 
göras denna jämförelse mellan. Vi har ingen information om hur dessa företag agerar 
när de förvärvar utan endast när de inte gör detta och därmed finns inte tillräcklig 
information om dessa företag för att de skall vara relevanta ur studiens frågeställning. 
  
Urvalsprocessen består även av att välja mellan: 

1. Ta med alla företag som under perioden förvärvat ett dotterbolag varvid GW/PP 
uppkommit, men endast de räkenskapsår där detta förvärv skett. 

2. Ta med alla företag som under perioden förvärvat ett dotterbolag varvid GW/PP 
uppkommit, men med samtliga räkenskapsår under denna period. 

Detta skulle betyda att i 1. skulle undersökas hur de förklarande variablerna förhåller sig 
mot GW/PP när företagen väl allokerar köpeskillingen till goodwill. I 2. skulle istället 
undersökas hur de förklarande variablerna förhåller sig mot GW/PP när denna är 0, dvs. 
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hur företagen agerar när de inte förvärvar ett dotterbolag, kontra när de förvärvar ett. 
Studien ämnar att undersöka i vilken utsträckning de förklarande variablerna förhåller 
sig till GW/PP när ett förvärv skett och storleksförhållanden dem emellan när ett förvärv 
skett därför väljs 1. ovan och de räkenskapsår som inte innehåller ett förvärv 
exkluderas. 
  
I denna studie består populationen av företag noterade på den svenska 
stockholmsbörsen 319 st. Urvalet börjar med alla företag som finns på 
stockholmsbörsen under perioden 2010-12-31 till 2014-12-31. Därefter exkluderas de 
företag som inte förvärvat något dotterbolag under denna period och slutligen 
exkluderas de räkenskapsår som inte innehar något förvärv, mer om detta nedan. 
  

4.3 Bortfall 
 
Populationen består av företag noterade på stockholmsbörsen. Från den ursprungliga 
populationen om 303 företag och 1515 möjliga observationer (303 företag undersökta 
för företagsförvärv under 5 räkenskapsår) föll 395 observationer bort på grund av 
avsaknad av data från dessa. Tidsaspekten begränsade möjligheterna att återgå till dessa 
årsredovisningar för insamling av dessa saknade observationer och det kan varken 
bekräftas eller uttalas om dessa innehöll information om förvärv av dotterbolag eller 
inte. På grund av denna tidsbegränsning utfördes testet på de kvarvarande 1120 
observationerna som fanns tillgängligt. 
  
Denna studie ämnar att undersöka företagsförvärven som företag noterade på 
stockholmsbörsen genomfört under den betraktade perioden. Det konstaterades ovan att 
det fanns 1120 observationer tillgängliga från populationen till denna studie. Ur dessa 
1120 observationer var 940 observationer bortfall då dessa räkenskapsår inte innehöll 
ett redovisat förvärv av ett dotterbolag och därför var 180 observationer tillgängligt för 
att testas i den framtagna modellen. Nedan presenteras en tabell över urvalsprocessen. 
  

Population antal företag antal observationer 

Ursprunglig 303 1515 

Bortfall (-) antal företag antal observationer 

Saknas  -595 

Räkenskapsår utan förvärv  -940 

Summering (=)  180 observationer 
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4.4 Datainsamling 
  
Den data som inte var tillgänglig till denna studie var den redovisade informationen i 
årsredovisningarna gällande rörelsesegment samt informationen om geografiska 
områden, det sistnämnda som vi benämner sekundära segment. Denna insamling 
gjordes därför manuellt genom att granska segmentsredovisningen i de 1120 
årsredovisningar som urvalet bestod av och anteckna efter fem specifikationer: 1. Antal 
segment, 2. Antal geografiska, 3. Antal väst, 4. Antal ickeväst och 5. Antal övrigt. Den 
manuella insamlingen kan beskrivas på följande sätt: 
  

1. Aktuell årsredovisningen återfinns i .pdf-format 
2. Scrollar till den uppställda segmentsredovisningen. 
3. Om företaget ställer upp denna enligt rörelsegren anger vi dessa i “antal 

segment”. Om företaget ställer upp segmentredovisningen på geografiska 
segment anges dessa i “antal geografiska” 

4. Om företaget redogör för geografiska områden enligt 8.33 IFRS anges det 
antal länder som information om både intäkter och anläggningstillgångar 
redogörs för i “antal geografiska”. Exempelvis: anläggningstillgångar: Norge 
xMkr Intäkter: Norge xMkr, detta leder till att 1 anges i “antal geografiska”. 
Om informationen är på detta vis: Anläggningstillgångar: Norge xMkr 
Intäkter: Danmark xMkr skall emellertid inget anges i varken “antal segment” 
eller “antal geografiska”. 

5. Om informationen för geografiska områden enligt 8.33 IFRS indelas på ett 
ospecificerat sätt anges detta i kommentar, exempelvis om det ser ut på detta 
sätt: Anläggningstillgångar: Övrigt xMkr Intäkter: Övrigt xMkr, detta 
betraktas som information om geografiska områden och anges i “antal 
geografiska” dock lämnas en kommentar om detta i form av 1 övrigt. Om det 
ser ut på detta sätt anges även 1 övrigt för enkelhetens skull: Intäkter: Norge 
xMkr, Finland xMkr, Danmark, xMkr Anläggningstillgångar: övrigt xMkr. 

6. I kommentar lämnas även information om hur geografiska områden ser ut 
uppdelat enligt antal i väst, antal i icke-väst och antal övrigt. 

  
• Väst = länder i EU och nordamerika 
• Icke-väs = andra länder än dem i väst 
• Övrigt = om det finns en ospecificerad post 

  
Insamlingen är utformad på detta sätt för att kunna testa om det finns skillnader i de 
olika uppställningarna efter dessa specifikationer och hur stor del av köpeskillingen som 
allokerats till goodwill i relation till respektive uppställning. 
  
Ytterligare data som inhämtats från företagens årsredovisningar är de ledande 
befattningshavarnas ersättning i form av bonus och den totala ersättningen de erhållit. 
Detta för att i modellen pröva sambandet mellan bonusintensitet och allokeringen av 
köpeskillingen till goodwill. Denna insamling var tämligen okomplicerad dock 
tidskrävande. I årsredovisningen har scrollas till den not innehållande denna information 
varmed dessa två poster har noterats. I vissa fall har det varit nödvändigt att summera 
den fasta ersättningen med ersättningen som utgjorts av bonus för att erhålla total 
ersättning. 
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4.5.1 Operationalisering 
 
För att testa hypoteserna som utvecklats i kapitel 3. och utgående från teori har följande 
variabler ställts upp: 
 
Specifikation över variabler 

Variabel Förklaring 

GW/PP 
(Beroende) 

Goodwill som andel av köpeskillingen (%) 

antal_seg Antal rörelsesegment företaget ställer upp i segmentredovisningen 

antal_geo Antal geografiska segment samt geografisk information i 
segmentsredovisningen 

antal_others 1 om övrigt post finns med i den geografiska informationen, 0 om inte 

size_at 
(Kontroll) 

Naturliga logaritmen av företagets totala tillgångar 

debt_at 
(Kontroll) 

Företagets skuldsättning som totala skulder/totala tillgångar 

Bonus 
(Kontroll) 

Företagsledningens andel av ersättning som utgörs av bonus (%) 

antal_west Antal geografiska segment eller information om geografiska områden 
som utgörs av västliga länder 

antal_nonwest Antal geografiska segment eller information om geografiska områden 
som utgörs av icke-västliga länder 

 
Med inspiration från författarna som diskuterats i teoridelen gällande 
segmentsredovisningens relevans (Ramanna & Watts, 2009; AbuGhazaleh et al., 2011; 
Beatty & Weber, 2006) har de fem första förklarande variablerna i modellen ställts upp. 
Samtliga studier menade att desto större och desto fler till antalet av kassagenererande 
enheter som företaget har, desto större är flexibiliteten när det kommer till att 
strukturera nedskrivningen av goodwill baserat på agentteori och resultatmanipulering. 
Det vill säga, desto fler kassagenererande enheter desto mindre är nedskrivningen av 
goodwill när detta skulle vara gynnsamt för företagsledningen. Beatty & Weber (2006) 
menade även att det är mer sannolikt att en segmentsredovisning innehållande få 
segment innehåller större kassagenererande enheter än en segmentsredovisning 
innehållande fler segment. 
  
Denna studie emellertid menar, att baserat på denna flexibilitet som medför att 
företagsledningens agentteoretiska incitament kan följas, att det även uppkommer 
incitament om att överallokera köpeskillingen till goodwill. Därför testas antal_seg mot 
hur sambandet ter sig med allokeringen av köpeskillingen GW/PP. Shalev et al. (2013) 
förklarar att företagsledningen drivs av agentteoretiska incitament vid allokeringen av 
köpeskillingen till goodwill som medför att denna överallokeras. I studien testades 
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andelen av företagsledningens ersättning som utgörs av bonus mot allokeringen av 
goodwill och ett samband fanns. Med detta läggs även den liknande variabeln bonus till 
i denna studies modell. Det som predikteras i detta läge är ett positivt samband mellan 
antal_seg och GW/PP och även ett positivt samband mellan bonus och GW/PP. En 
företagsledning som har en hög bonus som andel av total ersättning antas tendera att 
överallokera köpeskillingen till goodwill och detta möjliggörs av flexibiliteten med fler 
kassagenererande enheter. Eftersom företag inte redogör för antal kassagenererande 
enheter används rapporterade segment som proxy för antal kassagenererande enheter, 
som Ramanna & Watts (2009) i deras studie. 
  
Variabeln andel_geo ämnar att testa sambandet mellan andel information som 
företagsledningen förmedlar rörande väsentliga geografiska områden och allokeringen 
av köpeskillingen till goodwill. Till skillnad från det som testas ovan förutspås här att 
motsatt förhållande föreligger. Den geografiska informationen syftar till att redogöra för 
väsentliga ekonomiska och politiska risker förknippat med de områden företaget verkar 
inom. Utifrån agentteorin kan det förväntas att företagsledningen tenderar att ge 
begränsad information om geografiska områden för att de har incitament om att inte 
förmedla de risker som är förknippad med en omotiverat stor goodwill. 
  
Vidare skall undersökas om det finns en skillnad mellan uppställningen av den 
geografiska segmenteringen baserat på de om denna innehåller en ospecificerad post 
som benämns exempelvis övrigt, i vår modell detta variabeln: antal_others. I modellen 
är antal_others en dikotom variabel det vill säga en variabel som endast innehåller två 
kategorier (Bryman & Bell, 2017, s. 333). Med en överallokering av köpeskillingen till 
goodwill antas att företagsledningen har incitament om att ställa upp en ickespecificerad 
post i den geografiska informationen, därmed antas ett positivt samband mellan 
dikotom-variabeln antal_others och GW/PP. 
  
För variablerna antal_west och antal_nonwest, ämnas att testa för om det finns ett 
samband mellan det antal västliga respektive icke-västliga segment som företaget 
redovisar för. Ett positivt samband mellan någon av variablerna skulle kunna indikera 
att det är lättare att allokera goodwill till kassagenererande enheter i någon av 
kategorierna väst och icke-väst. Ett negativt samband skulle kunna indikera att desto 
färre områden som redogörs för desto större risk är det att en korrekt utvärdering av 
kassagenererande enheter försvåras. Det ämnas att undersöka huruvida det kan 
identifieras en skillnad mellan dessa kategorier. 
  
De två sista variablerna debt_at och size_at tillsammans med den tidigare berörda bonus 
utgör kontrollvariabler. Likt AbuGhazaleh (2011) används skuldsättning (debt_at) som 
kontrollvariabel för att förklara goodwill. Skuldsättningen beräknas som företagets 
totala skulder delat med dess totala tillgångar. Denna variabel används i studien som 
approximation för agentteori. Som Shalev et al. (2013) använder vi bonusintensiteten 
(bonus) som kontrollvariabel. Denna har beräknats som andelen bonus av den totala 
ersättningen som ledande befattningshavare har erhållit under året. Som skuldsättning 
används även denna som approximation för agentteori.  Även size_at används som 
kontrollvariabel likt den AbuGhazaleh et al. (2011) denna beräknas som den naturliga 
logaritmen av företagets totala tillgångar. Denna används för att kontrollera för att stora 
respektive mindre företag förväntas allokera olika stor del av köpeskillingen till 
goodwill. 
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4.5.2 Databehandling 
  
I det tidigare avsnittet ställdes en modell upp, baserad på teorierna och tidigare studier 
som presenterades i kapitel 3, denna modell avses därefter att testas genom en linjär 
regressionsanalys. Resultatet av regressionsanalysen kommer redogöra för om det finns 
ett samband, till en signifikansnivå, mellan den beroende variabeln GW/PP och de 
förklarande variablerna som redogjorts för ovan. De samband som ämnas undersöka i 
denna studie är förhållandet mellan GW/PP och antal_seg, antal_geo samt antal_others 
och alltså de hypoteser som ställts upp i kapitel 3 i denna studie. Bryman & Bell (2017, 
s. 342) beskriver att ett samband måste fastställas innan det kan beräknas men också att 
sambandet behöver vara äkta och inte falskt eller skenbart. 
  
För att avgöra om det finns ett samband mellan variablerna eller inte används ett mått på 
sambandets signifikans och om denna signifikansnivå är tillräckligt låg, kan det 
förkastas att sambandet skulle vara av en slump. Bryman & Bell (2017, s. 344) förklarar 
att den statistiska signifikansen för en uträknad korrelationskoefficient ger information 
om sannolikheten att koefficienten även gäller för populationen som urvalet 
representerar. Vidare förklarar författarna att signifikansnivån kan likställas med den 
risknivå man är villig att acceptera då man drar slutsatsen att det finns ett samband 
mellan två variabler i modellen. Risken förklaras gå ut på att det inte finns ett sådant 
samband. Den högsta risknivå inom samhällsvetenskapen som accepteras enligt 
författarna är fem procent. Om resultatet är statistiskt signifikant på fem procents 
signifikansnivå kan det med nittiofem procents säkerhet uteslutas att sambandet skulle 
bero på slumpen. I denna studie kommer därmed en signifikansnivå om fem procent att 
tillämpas. 
   
Vi uppfyller även kraven för en regression som är BLUE ”Best Linear Unbiased 
Estimator” där Ordineary Least Squared ses som den bästa estimatorn (Stock & Watson, 
2015, s. 211). Enligt dessa krav justerar vi för homoskedastistet med ,r, 
multikollinearitet genom VIF-tester och vi kontrollerar att error-term är normalfördelad 
samt justering av oberoende variabler genom log.  

4.6 Kritik mot praktisk metod 
  
Vi framför i det här kapitlet kritik mot vår praktiska metod för att belysa de 
ställningstaganden vi tagit och för att öka trovärdigheten för de resultat som vi 
presenterar i denna studie. Kritiken framförs mot de delarna av den praktiska metoden 
som vi anser har störst relevans för våra antaganden och resultat. 
  
Datainsamlings som skedde genom årsredovisningarna angående geografisk 
segmentering (antal_geo) begränsades till de företag som presenterade information om 
både intäkter och anläggningstillgångar för givet segment. Antagandet är då att den 
informationen presenteras tydligt under samma rubrik, enligt IFRS. Information som 
redovisats i ett annorlunda format, utspritt eller otydligt, har setts som bortfall. Man kan 
argumentera för att denna avgränsning har lett till ett ökat bortfall, som i sin tur kan leda 
till ett missvisande resultat. Vi anser att det inte är fallet då det är kritiskt att 
informationen presenteras enligt IFRS format för att den ska kunna agera som en proxy 
för en kassagenererande enhet, ett antagande vår studie bygger på. 
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Det här antagandet är att ett segment agerar som en proxy för antalet kassagenererande 
enhet inom ett företag, som enligt oss står under hård kritik. Problematiken uppstår i ett 
företags individuella segmentering där ett rörelsesegment är en redovisningsenhet 
skapad av företaget för att förmedla finansiell information. Geografisk information 
enligt IFRS är ytterligare information angående rörelsesegmenten ur ett geografiskt 
perspektiv och inte enskilda segment. Den geografiska informationen vi benämnt som 
ett sekundärt segment är inte ett segment i många av fallen vilket i sin tur även innebär 
att ett sekundärt segment inte behöver innehålla en KGE men kan också innehålla 
flertalet. Det innebär att man inte med säkerhet kan säga att modellen speglar 
verkligheten inom de företagen som undersöks. Ett stort antal segment översätts inte 
alltid i ett stort antal KGE och när man utgår utifrån företagens redovisning av 
geografisk segmentering uppstår även problemet att dessa segment inte representerar 
likvärdiga storlekar. Ett segment kan bestå av ett land, en region eller en hel kontinent 
och storleken i form av intäkter och anläggningstillgångar kan variera avsevärt. 
Jämförbarheten mellan företag som t.ex. använder sig av länder kontra kontinenter som 
geografiskt segment kan därför ifrågasättas. 
  
Informationen angående KGE är inte offentlig och kan alltså inte undersökas utan ett 
samarbete med alla noterade företag på den svenska börsen, något som är högst 
osannolikt. Användandet av en proxy blir då nödvändigt och det är viktigt att utvärdera 
relevansen av den proxy man väljer. I de tidigare studierna som gjorts av bl.a. Beatty & 
Weber (2006), Ramanna & Watts (2012) och Lapointe-antunes et al. (2008) används 
segmentsredovisning som proxy för KGE, vi anser att därför att det är den mest 
optimala proxyn trots problematiken runt användandet av variabeln. 
  
Insamlingen av den data som bonus-variabeln baserades på skedde genom en liknande 
process som de geografiska segmenten. I de årsredovisningar som presenterade total 
ersättning och rörlig ersättning, tantiem eller bonus för VD och andra ledande 
befattningshavare antecknades summorna av dessa. Variabeln bestod sedan av den 
procentuella andelen den rörliga ersättningen utgjorde av den totala ersättningen. Valet 
av denna variabler att agera proxy för agentteorin i koppling till resultatmanipulering 
grundade sig i tidigare forskning Shalev et al. (2013). I kombination med denna variabel 
introducerade vi två kontrollvariabler, debt_at och size_at, enligt AbuGhazaleh et al 
(2011). Kritiken man kan rikta mot användandet av bonusintensiteten är hur väl den 
representerar agentteorin i koppling till resultatmanipulering. Resultatmanipulering är 
komplext och det är svårt att representera det genom användandet av en proxy. Det 
finns en mängd variabler som kan användas i dess ställe och valet av en annan variabel 
för representation av agent-teorin kan därför ge ett annat resultat än den här studien. 
Validiteten av studien kan då ifrågasättas. Vi valde denna variabel då den är väl 
representerad i tidigare forskning inom detta område.  
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5. Empiriskt resultat 
5.1 Deskriptiv statistik 
  
Det insamlade empiriska materialet, rådatan, är enligt Befring (1992, s. 98) lika 
oöverskådligt som det empiriska fältet som ämnas att kartläggas. Författaren förklarar 
att den deskriptiva statistiken är ett hjälpmedel för att blottlägga och synliggöra den 
information som ligger i materialet. En början är att ställa upp datan i tabeller och 
genom detta kan det göras en överblick av materialet förklarar Befring (1992, s. 99). 
Genom att presentera datan på ett meningsfullt sätt skall det kunna utläsas exempelvis 
medelvärde och variationen inom de olika variablerna och därutöver kan en överblick 
möjliggöra en samvariation mellan variablerna menar författaren. 
 
I tabellerna som följer har förkortningar av variablerna gjorts. Vi vill då förtydliga att 
t.ex. antal_~g är antal_seg. Bokstaven representerar alltså den sista bokstaven i varje 
given variabelns namn.  
 
Tabell 1- Deskriptiv statistik för samtliga observationer. 

 
 
 
 
Tabell 2- Deskriptiv statistik för observationer med GW/PP. 

 
 
Datan som presenteras ovan ämnar att göra det som redogörs för i första stycket i detta 
avsnitt det vill säga göra den insamlade empiriska datan överskådlig. Tabell 1 och 2 
innehåller medelvärde; mean, standardavvikelse; sd, minvärde; min, värdet vid första 
kvartilen (första 25 % av materialet); p25, median; p50, värdet vid tredje kvartilen ( upp 
till 75 % av materialet); p75, maxvärde; max. Skillnaden mellan tabell 1 och 2 är att i 
tabell 1 presenteras dessa värden för variablernas samtliga observationer och i tabell 2 
är de värden som presenteras för observationer med GW_PP. Med detta kan man få en 
indikation på skillnaden mellan variablernas variation inom samtliga observationer och 
mellan variationen inom observationerna för GW_PP. Vi kan exempelvis urskilja att 
samtliga variablers medelvärden; mean är högre för observationer som innehåller 
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GW_PP i tabell 2, än medelvärdet för samtliga variabler i tabell 1, den sistnämnda som 
ställer upp för samtliga observationer. Men tittar vi på standardavvikelserna; sd för 
samtliga variabler i båda tabellerna kan vi inte fastställa att detta skulle vara mer än en 
indikation på att något sådant förhållande föreligger.     
 

5.2 Statistiska tester 
5.2.1 Korrelation mellan de oberoende variablerna 
 
Vid multipel regression förklarar Befring (1992, s. 142) att utgångspunkten är att de 
oberoende variablerna korrelerar med den beroende variabeln. I detta fall är den 
beroende variabeln GW/PP och de oberoende variablerna är de resterande variablerna i 
studiens modell. Samtidigt som den beroende variabelns samband ämnas att testas för 
samband med de oberoende variablerna är det viktigt enligt Befring (1992, s.142) att de 
oberoende variabler inte korrelerar med varandra. Om de oberoende variablerna 
korrelerar starkt med varandra är risken att de inte bidrar till modellen och att resultatet 
blir skevt. Ett riktmärke vi valt är att två oberoende variabler inte får ha ett 
korrelationsvärde som överstiger 0,5. Nedan presenteras resultatet efter 
korrelationstestet i korrelationsscheman. 
  
Tabell 3- Korrelation mellan de oberoende variablerna. 

 
 
Tabell 4- Korrelation med de beroende variablerna utan väst och icke-väst. 

 
 
I tabell 3 gjordes korrelationstest för samtliga variabler varmed hög korrelation 
upptäcktes mellan antal_geo och de två variablerna antal_west och antal_nonwest 
0,9007 samt 0,7568. Dessa korrelationer är en konsekvens av att antal_geo utgörs av 
summan av antal_west+antal_nonwest. Därmed är dessa höga korrelationer logisk och i 
tabell 4 framkommer korrelationer med dessa variabler borttagna. Samtliga 
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korrelationer understiger 0,5 varmed det uppmärksammades att variablerna: antal_geo, 
antal_west och antal_nonwest, skulle behöva testas i tre separata regressionstest. 
 

5.2.2 Resultat av Multipel Linjär Regression test 
 
Denna studie ämnar att testa tre regressionsmodeller för att med stöd av resultatet kunna 
bekräfta eller förkasta de hypoteser som ställts upp i kapitel tre. Modellen kommer att 
testas med ordinary least square-metoden, även kallad OLS-metoden. För att testa H1, 
H2 och H3 ställs följande modell upp: GW_PP=b0 + b1*antal_seg + b2*antal_geo + 
b3*antal_other + b4*size_at + b5*bonus + b6*debt_at. För att testa H4 byts antal_geo 
ut mot antal_wes och för att testa H5 byts antal_geo ut mot antal_nonwest i den första 
modellen.  
 
 
Tabell 5- Regressionstest med antal_geo. 

 
 
Tabell 5 visar resultatet från regressionstestet med antal_geo i modellen. Från resultatet 
av testet erhålls ett p-värde om 0,039 detta betyder att på en signifikansnivå om 5 % 
finner vi ett statistiskt signifikant samband mellan variabeln bonus och GW/PP. Vi har 
därmed funnit empiriskt stöd för att den andel bonus som en företagsledning erhåller har 
ett signifikant samband mellan storleken på goodwill som andel av köpeskillingen. 
Sambandskoefficienten om 0,19019 förklarar att det signifikanta samband denna studie 
funnit stöd för, är att desto större andel bonus en företagsledning erhåller, desto större 
andel av köpeskillingen allokeras till goodwill. 
 
Det predikterade utfallet var positivt för antal_seg vilket föll in men signifikansen blev 
p=0.262 och detta är alltså inte signifikant på 5 % signifikansnivå. Även sambandet 
med antal_geo och antal_other föll in med det predikterade utfallet, negativ respektive 
positivt. Dock var dessa inte heller signifikant med p-värden om: 0.354 respektive 
0.146. Kontrollvariablerna förutom bonus; size_at samt debt_at gav motsatt samband 
från det förväntade, negativt respektive positivt, även här var dock ingen signifikant. 
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Modellen uppvisar ett värde på R-kvadrat som uppgår till 0.0422 vilket betyder att 4,22 
% av modellen kan förklara förändringen i GW_PP 
Tabell 6- Regressionstest med antal_wes. 

 
 
Tabell 6 visar resultatet av regressionstestet med antal_wes istället för antal_geo. Även 
i detta fall har vi ett signifikant samband mellan variablerna bonus och GW_PP på en 5 
% signifikansnivå. Detta då p-värdet från testet i detta fall blev 0,036. För denna studies 
beroende variabler ser resultatet liknande ut som i förra testet även antal_wes indikerar 
ett liknande resultat som antal_geo. 
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Tabell 7- Regressionstest med nonwest. 

 
 
Regressionstestet med nonwest presenteras i tabell 7. Även detta uppvisar ett liknande 
resultat för studiens beroende variabler som i de två tidigare testen. Det har presenterats 
ett liknande värde på R-kvadrat för samtliga tre test. Även värt att notera att antal_other 
blir mindre signifikant i testet för nonwest jämfört med antal_wes. 
 
Tabell 8- VIF-test för multikollinearitet. 

 
 
Det gjordes ett test för multikollinearitet för de oberoende variablerna i samtliga 
modeller. I tabell 8 presenteras resultatet för modellen med antal_geo som variabel 
istället för antal_wes och nonwest, testet för de två sistnämnda återfinns i Appendix A. 
Detta test redogör för multikollinearitet mellan variablerna och ett lågt resultat på testet 
är att föredra, samtliga värden understiger 2 vilket är bra eftersom värden upp till 10 är 
accepterbart. Testen för de oberoende variablerna i de två andra testen renderade i ett 
liknande resultat och återfinns i Appendix A. 
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6. Analys och Diskussion 

6.1 Analys och diskussion H1 antal segment 
  
För att testa; H1: Antal rörelsesegment har ett positivt samband med storleken på 
goodwill som andel av köpeskillingen, 
används resultatet på regressionstestet som presenteras i tabell 5. Resultatet visar att 
antal rörelsesegment har ett positivt samband med storleken på goodwill som andel av 
köpeskillingen med en signifikans om p=0.262. Detta betyder att signifikansen p 
överstiger denna studies signifikansnivå om 5 % (0.262>0.05) och därmed kan vi inte 
förkasta nollhypotesen om att det inte är ett samband mellan variablerna GW_PP och 
antal_seg. Med studiens approximation om att antal rörelsesegment representerar antal 
kassagenererande enheter kan vi därmed inte se ett signifikant samband mellan antal 
kassagenererande enheter och andelen av köpeskillingen som allokeras till goodwill. 
Eftersom det resultat som erhölls inte var signifikant så går det inte att uttala sig om 
huruvida det är i linje med vad Ramanna & Watts (2009), AbuGhazaleh et al. (2011) 
samt Beatty & Weber (2005) identifierade. Dem menade att desto fler kassagenererande 
enheter desto större möjlighet för en företagsledning att utnyttja allokeringen av 
goodwill till kassagenererande enheter lämpliga för företagsledningen eventuella 
opportunistiska ändamål. Detta är vad riktningen på sambandet i resultatet indikerar, 
desto fler kassagenererande enheter desto större kommer allokeringen av köpeskillingen 
till goodwill vara vid företagsförvärv. 
  
Eftersom att resultatet inte var signifikant så finnes alltså inget stöd för att företag 
noterade på svenska stockholmsbörsen under perioden tenderar att utnyttja antal 
kassagenererande enheter för att dölja en eventuell överallokering av köpeskillingen till 
goodwill. 
  

6.2 Analys och Diskussion H2 antal geografiska segment 
  
Även resultatet av regressionstestet som framkommer av tabell 5 användes för att testa 
hypotes 2; 
  
H2: Antal geografiska segment har ett samband med storleken på goodwill som andel 
av köpeskillingen. 
  
Sambandet mellan antal_geo och GW_PP var signifikant på ett värde om p=0.354 
vilket överstiger signifikansnivån om 5 % och därmed kan vi inte förkasta 
nollhypotesen om att det inte föreligger ett samband mellan variablerna. Riktningen på 
sambandet var negativt och detta skulle, om signifikant, kunna indikera att en 
företagsledning som överallokerar köpeskillingen till goodwill tenderar att redogöra för 
färre kassagenererande enheter. 
  
Detta negativa samband skulle kunna bero på att de genom att redogöra för färre 
kassagenererande enheter inte möjliggör för en korrekt värdering av goodwill baserat på 
de geografiska risker och möjligheter som är förknippat med respektive område. Om 
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exempelvis ett moderbolag i x-land förvärvar ett dotterbolag i y-land och goodwill 
uppstår, om denna koncern därefter endast består av en kassagenererande enhet. Vad 
kommer detta innebära för en extern intressents möjligheter att utvärdera goodwill som 
är bunden till denna kassagenererande enhet. Den goodwill som uppstår i och med 
förvärvet av dotterbolaget kan tekniskt sett fördelas i sin helhet till en kassagenererande 
enhet vars tillgångar är hemmahörande i x-land trots att det förvärvade dotterbolaget 
finns i y-land. Det kan vara på det sättet att den förväntade överintjäningen som 
goodwill representerar helt hör hemma till de kassagenererande enheter som finns i x-
land. Men givet flexibiliteten med fördelningen av goodwill på kassagenererande 
enheter kan det inte uteslutas ett opportunistiskt beteende av företagsledningen vid 
denna fördelning. Om exempelvis en kassagenererande enhet bär stora risker i ett land 
kan det vara fördelaktigt att istället fördela goodwill till identifierade kassagenererande 
enheter till ett land som inte bär dessa risker. 
Ytterligare en aspekt, om en överallokering av köpeskillingen till goodwill sker vid 
detta förvärv skulle det vara rimligt att anta att de förvärvade nettotillgångarna är av 
mindre värde än om en överallokering av goodwill inte sker. Om en kassagenererande 
enhet ämnar att rendera i den överintjäning som goodwill representerar är det rimligt att 
anta att kassagenererande enheter som har ett högre värde bör representera en högre 
överintjäning. I sammanhanget skall beaktas att vid allokeringen av köpeskillingen skall 
det verkliga värdet på de förvärvade tillgångarna beaktas och det är alltså återstoden 
som skall betraktas som goodwill. Om en företagsledning undvikit att identifiera 
verkligt värde på tillgångarna torde detta betyda att de förvärvade nettotillgångarna är 
lågt värderade och att goodwill är högt värderad. Är det med detta rimligt att hög 
goodwill fördelas på den grupp av tillgångar som förvärvats och torde ha en koppling 
med nämnd goodwills kassagenererande enheter, om dessa är lågt värderade. Eller är 
det en fördel att endast använda en kassagenererande enhet varmed detta inte kan 
upptäckas?              
  
Ett positivt samband istället skulle kunna indikera, likt argumentet som förts om 
rörelsesegment att fler kassagenererande enheter på geografisk basis skulle även detta 
kunna möjliggöra en fördelning av goodwill till fördelaktiga geografiska segment. 
Baserat på vår studies utgångspunkt skulle detta innebära att dessa fördelaktiga 
kassagenererande enheter skulle tillhöra ett av företagsledningen identifierat geografiskt 
område som är mer fördelaktigt än ett annat. Att ett geografiskt område skulle kunna 
identifieras som mer fördelaktigt än ett annat skulle kunna härledas till de ekonomiska 
risker och möjligheter som är förknippat med respektive område. 
  
Testet renderade emellertid i ett icke signifikant resultat och då nollhypotesen inte kan 
förkastas finner denna studie inget empiriskt bevis för att ovan skulle kunna vara 
fallet.     
  

6.3 Analys och Diskussion H3 med ospecificerad post 
  
Tabell 5 används även för att bekräfta eller falsifiera hypotes 3; 
  
H3: Det finns ett signifikant positivt samband mellan storleken på goodwill som andel 
av köpeskillingen och om den geografiska informationen innehåller en ospecificerad 
post. 
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I detta fall tittar vi på sambandet mellan antal_other och GW_PP. Trots att resultatet för 
variabeln renderade i en lägre signifikans (p=0.146) än för de tidigare två variabler som 
diskuterats är inte denna variabel under signifikansnivån om fem procent. Med detta kan 
vi inte förkasta nollhypotesen om att det inte skulle finnas ett positivt samband mellan 
huruvida en ospecificerad post finns med i segmentsredovisningen och andelen av 
köpeskillingen som allokeras till goodwill. Det finns med andra ord inget empiriskt stöd 
i denna studie för att denna hypotes skulle vara fallet för bolag noterade på 
stockholmsbörsen under perioden. 
  
En företagsledning som överallokerar köpeskillingen till goodwill baserat på 
agentteoretiska incitament torde i större utsträckning drivas av incitament om att inte 
redogöra för kassagenererande enheter på ett sätt så att detta kan upptäckas. Genom att 
ställa upp en ospecificerad post i den geografiska segmentsredovisningen begränsas 
möjligheterna att spåra de kassagenererande enheternas hemmahörande områden. 
Begränsningarna som uppstår med detta har diskuterats i vidare utsträckning i det 
tidigare avsnittet.       
  

6.4 Analys och Diskussion H4 och H5 skillnaden mellan 
väst och ickeväst 
  
Av tabell 6 och 7 framkommer resultatet av testen som ämnar att besvara hypoteserna 
H4 och H5. Genom att testa dessa hypoteser avsågs att undersöka om det fanns 
skillnader mellan de kassagenererande enheter som framkommer av västliga respektive 
icke-västliga segment. Det vill säga om de kassagenererande enheternas hemmahörande 
baserat på västliga och icke-västliga länder kan förklara allokeringen av köpeskillingen 
av goodwill. 
  
H4: Det finns ett signifikant samband mellan storleken på goodwill som andel av 
köpeskillingen och antalet områden i västliga länder som den geografiska 
informationen presenterar. 
  
H5: Det finns ett signifikant samband mellan storleken på goodwill som andel av 
köpeskillingen och antalet områden i länder, som i denna studie benämns icke-västliga 
länder, som den geografiska informationen presenterar. 
  
Resultaten av testerna framkommer av tabell 6 och 7 och ingetdera renderade i ett 
signifikant samband för variablerna: antal_wes och nonwest med den beroende 
variabeln: GW_PP. Signifikansen för antal_wes blev p=0.535 och signifikansen för 
nonwest blev p=0.309 därmed översteg båda dessa signifikansnivån om fem procent. 
Detta betyder att nollhypoteserna om att det inte finns ett samband mellan storleken på 
goodwill och antal segment som återfinns i väst respektive icke-väst inte kan förkastas. 
Studien presenterar därmed inget empiriskt stöd för att bekräfta H4 eller H5 och därmed 
finns inget stöd för att det skall finnas en skillnad mellan antal kassagenererande enheter 
som återfinns i väst respektive icke-väst. 
  
Båda variablerna antal_wes och nonwest har en negativ riktningskoefficient. För att 
återkoppla till resonemanget som förts ovan, för variabeln antal_geo, skulle detta 
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negativa samband kunna indikera att en överallokering av goodwill tenderar att fördelas 
till färre geografiska kassagenererande enheter snarare än till fler. Detta skulle fortsatt 
vara i linje med resonemanget som förts om att en överallokering av goodwill inte 
hamnar i ett land där förvärvet gjorts utan att det tenderar att samlas i färre geografiska 
kassagenererande enheter. 
  

6.5 Analys och Diskussion om kontrollvariabler 
  
Kontrollvariabler som använts i denna studie har tagits med i samtliga tre 
regressionstest som har genomförts, dessa är size_at, debt_at samt bonus. 
Kontrollvariabeln bonus uppvisade i testen ett statistiskt signifikant samband på en nivå 
om 5 %. Företagens storlek definierade enligt den naturliga logaritmen på värdet av 
dess totala tillgångar var icke signifikant för något av testen. 
  
Att size_at inte uppvisade ett signifikant samband medan variabeln gjorde detta för 
AbuGhazaleh et al. (2011) kan bero på flera saker. Men en viktig sak att poängtera i 
detta sammanhang är att AbuGhazaleh et al. (2011) använde nedskrivning av goodwill 
som beroende variabel medan denna studie använder allokeringen till goodwill som 
beroende variabel. En annan sak som kan leda till denna skillnaden är den skillnad på 
data som denna studie har jämfört med den beaktade. Denna använder data från företag 
noterade på stockholmsbörsen medan AbuGhazaleh et al. (2011) använder data 
insamlad från företag som återfinns i Storbritannien. 
  
Även för kontrollvariabeln debt_at kan den icke uppkomna signifikansen till skillnad 
från Ramanna & Watts (2009) studie bero på att den beroende variabeln var 
nedskrivningen av goodwill till skillnad från denna studies beroende variabel. Samt att 
Ramanna & Watts (2009) studie baserades på data insamlad från amerikanska företag 
till skillnad från denna studie. 
  
När det kommer till kontrollvariabeln bonus är denna signifikant på 5 %-signifikansnivå 
likt hur resultatet var i studien av Shalev et al. (2013). Detta betyder att vi funnit 
empiriskt stöd för att det finns ett samband mellan hur mycket bonus en 
företagsledningen erhåller som andel av dennes totala ersättning och hur mycket av 
köpeskillingen som allokeras till goodwill. Sambandet är positivt och betyder att ju 
högre andel bonus desto högre allokering av köpeskillingen till goodwill. Denna studie 
kan emellertid inte uttala sig om det rör sig om denna allokering är på en rimlig nivå 
eller inte. Det är dock intressant att belysa det empiriska stöd som funnits för det 
positiva sambandet. Att det erhölls ett positivt samband skulle kunna indikera att en 
företagsledning som erhåller en högre andel bonus tenderar att drivas av agentteoretiskt 
incitament om att allokera en större andel av köpeskillingen till goodwill 
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7. Slutsats 

7.1 Studiens resultat 
  
Denna studies primära syfte har varit att besvara den problemformulering som 
framkommer av de inledande kapitlet. Nämligen att undersöka vilken relation antal och 
den geografiska fördelningen av ett företags kassagenererande enheter har på 
allokeringen av köpeskillingen till goodwill. Informationen om ett företags 
kassagenererande enheter är inte information som är tillgänglig för utomstående. Därför 
har antalet och fördelningen på dessa kassagenererande enheter approximeras efter de 
rörelsesegment och information om geografiska områden som företaget skall redovisa 
för enligt IFRS 8. Denna approximation har gjorts i linje med studier av Ramanna & 
Watts (2009), AbuGhazaleh et al. (2013) och Beatty & Weber (2005). Studien har utgått 
från att en företagsledning har incitament om att överallokera köpeskillingen till 
goodwill baserat på agentteoretiska incitament med inspiration från Shalev et al. (2013). 
  
Med detta har en flexibilitet uppfattas av tidigare nämnda studier Ramanna & Watts 
(2009), AbuGhazaleh et al. (2013) och Beatty & Weber (2005) när det kommer till 
fördelning av goodwill på företagets kassagenererande enheter. Då dessa 
kassagenererande enheter approximerats efter företagets redovisade rörelsesegment och 
information om geografiska områden har det kunnat undersökas om en överallokering 
av köpeskillingen till goodwill tenderar att utnyttja denna flexibilitet. Där flexibiliteten 
beskriv som en möjlighet att värdera goodwill, som värderas efter de kassagenererande 
enheter de fördelas till, genom att fördela denna till lämpligt valda kassagenererande 
enheter. Flera kassagenererande enheter skulle innebära att goodwill kan fördelas till en 
lämpligt vald medan färre kassagenererande enheter skulle kunna innebära att goodwills 
värde försvåras att eftersökas till de områden där dess värde representeras. 
  
För att besvara studiens problemformulering ställdes hypoteser utifrån den teoretiska 
referensramen upp. Dessa hypoteser testades därefter genom en kvantitativ 
forskningsprocess där data insamlades och regressionstester för signifikanta samband 
mellan en beroende och ett antal oberoende variabler eftersöktes. 
  
Resultatet av studien blev att ingen nollhypotes till studiens uppställda hypoteser kunde 
förkastas och därmed fann studien inget empiriskt stöd för att antal och fördelningen av 
kassagenererande enheter har en påverkan på allokeringen av köpeskillingen till 
goodwill. 
  

7.2 Studiens begränsningar 
  
En märkbar begränsning i denna studie är att kassagenererande enheter approximeras 
efter rörelsesegment och information om geografiska områden. Antal rörelsesegment 
behöver inte representera antal kassagenererande enheter och information om 
geografiska områden kan argumenteras för att representera dessa enheter i än mindre 
utsträckning. Informationen om ett företags kassagenererande enheter är emellertid inte 
tillgänglig för insamling och ett rörelsesegment kan utgöra en viss indikation på antal 
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kassagenererande enheter. Denna approximation motiveras bland annat av att tidigare 
studier motiverat denna approximation i deras undersökning av antal kassagenererande 
enheter som ett företag har. En kassagenererande enhet får inte vara större än ett 
rörelsesegment enligt definitionen i IFRS 8.5 IFRS (IFRS 36.80, b). Det är med detta 
mer troligt att ett företag med ett större rörelsesegment har färre kassagenererande 
enheter än ett lika stort företag företag som har flera rörelsesegment. 
  
Samma resonemang har i studien förts för den information om geografiska områden 
som ett företag behöver redogöra för enligt IFRS (8.33). Denna information skall 
innehålla värdet på de materiella anläggningstillgångar och de intäkter som är hänförligt 
till respektive land som bestäms som väsentligt. Kopplingen till goodwill har gjorts i 
denna studie genom att goodwill inte värderas på egna meriter, utan goodwills värde är 
hänförligt till de kassagenererande enheter som förväntas översättas till denna 
överintjäning. Dessa kassagenererande enheterna består av minsta identifierbara grupp 
av tillgångar som förväntas prestera denna överintjäning. Med detta har det bedömts i 
denna studie som att information om anläggningstillgångar och intäkter är tillräcklig 
information om att kunna bedöma värdet på goodwill. Med detta har även den 
geografiska informationen betraktats som en kassagenererande enhet vilket är en grov 
generalisering och läsaren till denna studie bör beakta detta resonemang vid utvärdering 
av resultatet. 
  
En annan möjlig begränsning är författarna till studiens insamling av data. Denna har 
gjorts manuellt utan större hänsyn till säkerhet om korrekt insamling. Den aktuella datan 
har observerats och noterats i stor tidskrävande utsträckning varmed risken för fel vid 
denna process inte går att förneka. 
  
Att studiens teoretiska referensram till stor del består av tidigare studier som 
kontrollerat för nedskrivningen av goodwill jämfört med att denna studie kontrollerat 
för allokeringen av köpeskillingen till goodwill. Trots att detta motiveras av att båda är 
en konsekvens av agentteorin och att de har en stark koppling så är de inte samma sak. 
Kopplingen förklaras genom att en nedskrivning av goodwill kan inte göras om inte en 
allokering av köpeskillingen har gjort i ett begynnande skede. Allokeringen av 
köpeskillingen till goodwill drivs av just hur nedskrivningarna kan göras eller möjlighet 
att undvika att göras Ramanna & Watts (2012, refererad i Shalev et al., 2013).Med detta 
anser vi det som rimligt till viss del att allokeringen och nedskrivningen av goodwill är 
starkt beroende av varandra.   
  
Studien innehöll relativt få kontrollvariabler och detta kan vara en begränsning när det 
kommer till resultatet. Fler kontrollvariabler som Shalev et al. (2013) använder i studien 
om vad som påverkar köpeskillingen till goodwill hade varit att föredra. Dock var den 
begränsade tidsrymden för denna studie ett hinder när det kommer till detta. 
  

7.3 Studiens bidrag 
  
Det finns en del tidigare studier om förhållandet mellan nedskrivningar av goodwill och 
antal kassagenererande enheter ett företag har, samtliga som vi hittat använder samma 
approximation som vi när det kommer till rörelsesegment. Denna studies syfte har varit 
att bidra till forskningen med hur detta förhållande ter sig; mellan allokeringen av 
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köpeskillingen till goodwill och antal kassagenererande enheter. Ytterligare tillägg 
denna studie har syftat att göra är att undersöka det geografiska perspektivet i 
situationen. Hur flexibiliteten vid fördelningen av goodwill till relevanta 
kassagenererande enheter ur ett geografiskt perspektiv kan utnyttjas för en 
opportunistisk företagsledning. Trots att denna studie inte presenterar signifikanta 
resultat och därmed inget empiriskt stöd för att detta skulle vara fallet är förhoppningen 
att studien bidragit med en ökad förståelse över det studien identifierat som problem.   

  

7.4 Förslag på fortsatt forskning 
  
Ett förslag till fortsatt forskning må instinktivt vara att använda en bättre approximation 
av de kassagenererande enheterna. Men detta är med all vetskap vi besitter väldigt svår 
att få tag på. En möjlig situation hade varit att kontakta företag för att söka information 
om hur många kassagenererande enheter som deras företag använder. Detta skulle dock 
vara en tidskrävande och väldigt oviss process, dels skulle de inte behöva ge ut denna 
information och för det andra skulle dem inte nödvändigtvis utge korrekt information. 
  
Ett annat förslag skulle vara att göra studien inom ett annat land eller undersöka om det 
finns tendenser till problemet som studien belyser inom vissa branscher jämfört med 
andra. 
  
Ett sista förslag är att se över möjligheten att inkludera fler kontrollvariabler i studien, 
främst från Shalev et al. (2013). Detta eftersom att förklaringsgraden av modellen i detta 
test endast nådde upp till 4 %, vilket indikerar att det finns fler faktorer som kan 
förklara allokeringen av köpeskillingen till goodwill. Därmed bör det finnas fler 
kontrollvariabler att lägga till för att ytterligare stärka modellen.   
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8. Sanningskriterier 
 
I detta kapitel diskuterar vi det empiriska resultatets generaliserbarhet, reliabilitet och 
validitet. Syftet är att framhäva resultatets relevans inom ämnet men även dess styrkor 
och svagheter. 
  

8.1 Generaliserbarhet 
  
Generaliserbarhet är ett begrepp där man beskriver den utsträckningen en studies 
resultat kan appliceras i andra situationer än dem som varit aktuella i den specifika 
undersökningen. Denna studie undersökte de börsnoterade bolagen på den svenska 
marknaden och vi anser därför att generaliserbarheten endast utgör studier av företag 
som tillämpar IFRS och IAS. 
  
Det bör tilläggas att utformandet av denna studie baserades på tidigare studiers 
undersökningar. Resultatet är i linje med tidigare studier men det finns avvikelser och 
ett färre antal variabler har inkluderas. Vi anser därför att en generalisering av resultatet 
bör göras restriktivt. 
  

8.2  Reliabilitet 
  
När en undersökning genomförs är det viktigt att bedöma dennes reliabilitet. Reliabilitet 
är frågan om hur väl en undersöknings resultat kan återskapas om undersökningen 
genomförs igen (Bryman & Bell, 2017, s. 68). Detta avgörs till stor del av den praktiska 
metoden och hur pass bra den kan replikeras. I denna studie har vi använt oss av 
offentligt material i form av årsredovisningar och tillvägagångssättet för att behandla 
denna data har vi klargjort för. Vi anser baserat på det att studien är av god reliabilitet. 
  

8.3 Validitet 
  
Validitet är en bedömning om hur väl man mäter det fenomen man avser att mäta. I 
denna studie innebär det att vi tittar närmare på hur väl de valda variablerna och proxys 
representerar vad de står för. Vi utgick ifrån ett deduktivt angreppssätt och tidigare 
vetenskapliga artiklar utgjorde en grund som vi byggde vidare på. Det kan skapa 
problem för studiens validitet då variablerna avser att mäta andra fenomen eller 
insamlingen av datan som utgör dessa variabler är annorlunda. 
  
Den proxy som står inför mest kritik men som också är välanvänd i tidigare 
vetenskapliga artiklar är kassagenererande enheter (Ramanna & Watts, 2009; 
AbuGhazaleh et al., 2011; Beatty & Weber, 2005). Denna representeras av antalet 
segment ett företag redovisar för och vi anser att den är av god validitet då vi tidigare i 
studien klargjorde för våra tankar och antaganden kring denna proxy. Följt av denna är 
agentteorin som representerades av ledningens totala lön i förhållande till bonus 
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ersättning och skuldsättningsgraden som också är välanvänt i tidigare studier (Bugeja & 
Loyeung, 2015; Shalev et al., 2013). Det är här svårt att säga hur väl denna 
representation speglar verkligheten då det finns fler incitament än bonus som kan 
härledas till agentteorin. Vi anser att validiteten av variabeln är hög men användandet 
av en kombination av fler variabler kan öka validiteten. 
  
Sammanfattningsvis anser vi att kritiken man kan rikta mot studiens validiteten är 
antalet av proxys och kontrollvariabler för att representera kassagenererande enheter 
och agentteorin. Vi anser att validiteten är hög då dessa är allmänt accepterade som 
goda proxys men det finns plats för utökning av modellen. 
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