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Sammanfattning 

 

Redovisningen av goodwill är och har under en lång tid varit ämne för stor debatt. Införandet 

av redovisningsprincipen IFRS under 2005 ämnade förbättra och förtydliga redovisningen 

jämfört mot hur den varit under Redovisningsrådets Rekommendationer. Tidigare studier 

visar dock att införandet av IFRS har lett till att mer godtyckliga värden har tagits upp i 

goodwill då redovisningen av posten lämnar utrymme för detta. 

 

Denna studie har som syfte att undersöka hur ett investeringsutskott påverkar det totala 

värdet som är upptaget i goodwillposten. Vidare studeras det även om ett samband mellan 

ett investeringsutskott endast finns under åren 2005–2015 då svenska börsnoterade företag 

redovisar enligt IFRS och inte under åren 2001–2004 då Redovisningsrådets 

Rekommendationer efterföljs. För att studera detta har en kvantitativ studie utförts där mer 

än 3000 årsredovisningar har granskats mellan åren 2001–2015. Två hypoteser har 

formulerats och i den första hypotesen studeras det om det finns ett samband mellan företag 

som har ett investeringsutskott och dess storlek på goodwillposten. Den andra hypotesen 

studerar sedan om detta samband endast existerar när ett företag redovisar enligt IFRS, det 

vill säga mellan åren 2005–2015.   

 

Resultatet av regressionsanalyserna i studien visar att det finns ett samband mellan ett 

investeringsutskott och hur mycket som tas upp i goodwill. Det går att se ett tydligt negativt 

samband mellan goodwill och de företag med ett existerande investeringsutskott. Samtidigt 

ger den andra hypotesen ett motsägelsefullt svar genom att antyda att det, under 

redovisningen enligt IFRS, finns ett positivt samband mellan det upptagna värdet på 

goodwill och de företag som har ett investeringsutskott. 

 

Nyckelord: Investeringsutskott, Goodwill, Nedskrivningstest, IFRS  
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1. Inledning 

Det första och inledande kapitlet har för avsikt att introducera läsaren till det valda 

ämnesområdet och övergår sedan till en problemformulering och ett syfte. För att kunna ge 

läsaren en grundförståelse till den här studien kommer en förklaring till hur goodwill 

uppkommer och redovisas under Redovisningsrådets rekommendationer och under IFRS 

att återges. Avslutningsvis redogörs det även för investeringsutskottets uppgifter och 

placering i styrelsestrukturen. 

1.1 Problembakgrund 

År 2005 övergick alla svenska börsnoterade bolag från att redovisa enligt 

Redovisningsrådets Rekommendationer för koncernredovisning (hädanefter benämnt som 

RR 1:00) till att redovisa enligt det internationella regelverket IAS/IFRS. Detta är ett 

betydligt mer omfattande regelverk jämfört med de tidigare normerna och förändringen 

gjordes till stor del för att öka jämförbarheten mellan företag i olika länder och infördes 

därför i hela EU (Marton et al., 2016, s. 5, 13). En av de stora skillnaderna i redovisningen 

som medfördes vid införandet av IFRS var förändringar i redovisningen av Företagsförvärv 

IFRS 3, Immateriella tillgångar och Nedskrivningar IAS 36. Innan 2005, då svenska 

börsnoterade bolag redovisade enligt RR 1:00, redovisades alla förvärvade tillgångar enligt 

det redovisade värdet och den uppkomna goodwillen skrevs av årligen under 

nyttjandeperioden (RR 1:54). Goodwill skulle tas upp i balansräkningen till 

anskaffningsvärdet minskat med avskrivningar och eventuella nedskrivningar (RR 1:53).  

 

Syftet med införandet av den rådande redovisningsstandarden IFRS 3 var att förbättra 

relevansen, tillförlitligheten och jämförbarheten som tillhandahålls vid ett rörelseförvärv 

(Marton et al., 2016, s. 5–13). Detta sker genom att värdera de identifierbara förvärvade 

tillgångarna, övertagna skulderna, eventuella innehav samt att värdera den goodwill som 

förvärvats och fastställa vilka upplysningar som bör lämnas i den finansiella rapporten 

(IFRS 3.1). Med andra ord så innebär en tillämpning av IFRS istället för RR 1:00 till största 

del att en tydligare vägledning tillhandahålls vid förvärv gällande immateriella tillgångar, 

goodwill inräknat. År 2010 infördes en ändring i IFRS 3 som innebar en förändring av 

redovisningen av kostnaderna som uppstår vid ett företagsförvärv. Då dessa kostnader är 

relativt små belopp i sammanhanget har vi därför bedömt att det inte påverkar vår data och 

det lämnas därför utan vidare granskning i denna studien. 

 

Förändringarna som genomgicks i samband med övergången från RR 1:00 till IFRS 

innefattade bland annat att de förvärvade identifierbara immateriella tillgångarna istället ska 

identifieras och särskiljas från goodwill och att goodwill inte ska skrivas av under 

nyttjandeperioden utan istället nedskrivningstestas årligen eller mer, om det fanns 

indikationer på att det skulle behövas (IAS 36.8). Den stora skillnaden för företagen i och 

med denna övergång från RR 1:00 till IFRS blev att företagsledningen fick mer utrymme 

att påverka balansräkningen eftersom att goodwill istället för att skrivas av under en 

fastställd period istället nedskrivningstestas varje år. Det är alltså skillnaden från att gå från 

den årliga avskrivningen på goodwill till att testa om nedskrivningsbehov föreligger som är 

den mest väsentliga skillnaden gällande goodwill då ledningen kan utnyttja goodwill för att 

få en bättre resultaträkning vid årets slut.   
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Förvärvad goodwill, som inte ska misstas med internt upparbetad goodwill, uppkommer 

alltså när ett företag förvärvar ett annat företag vilket bekräftas då en transaktion sker där 

den som förvärvar får bestämmande inflytande och den förvärvade rörelsen utgör en 

verksamhet (IFRS 3.3). Enligt IFRS 3 definieras goodwill som: 

 

“En tillgång som representerar framtida ekonomiska fördelar som uppkommer från andra 

tillgångar förvärvade i rörelseförvärv som inte är enskilt identifierade och separata 

redovisade.” 

 

Trots vägledningar och beskrivningar i IAS 36 kring hur värden ska beräknas finns det 

anledning att tro att företag kan vidta en viss godtycklighet vid värderingen av vissa poster. 

Något som är helt säkert är att redovisningen av företagsförvärv och goodwill är ett 

intressant och omdebatterat område som många forskare studerar vilket också är en av 

anledningarna till varför det är det valda ämnet till denna studie. 

 

Det finns skilda åsikter huruvida införandet av IFRS och dess förändring av redovisning av 

goodwill har förbättrat eller försämrat den finansiella rapporteringen. Vissa kritiker hävdar 

att företagsledningen i och med IFRS kan manipulera värden som används vid beräkningen 

av nyttjandevärdet. Shalev et al. (2013, s. 820) skriver exempelvis att företag har ett stort 

utrymme för godtycklig bedömning och beräkning av mätningen på förvärvets tillgångar 

och skulder. Trots att studien av Shalev et al. (2013) inte behandlar redovisning enligt IFRS 

utan istället enligt US GAAP är problematiken liknande eftersom att US GAAP, precis som 

IFRS, innefattar vägledning och regelverk som innebär att goodwill ska testas för 

nedskrivning och inte skrivas av under en bestämd tidsperiod.  

 

Shalev et al. (2013, s. 823) hävdar vidare i deras studie att observerbara marknadspriser 

endast finns för vissa finansiella tillgångar och skulder, men att de flesta verkliga värden av 

dessa måste uppskattas och att dessa uppskattningar ofta baseras på företagets egna 

bedömningar. Detta leder enligt tidigare studier till att många företag allokerar en stor del 

av förvärvet till goodwill. Studier som har studerat detta är bland annat Shalev et al. (2013), 

Ott & Guenther (2010, refererad i Boennen & Glaum, 2014) och Glaum & Wyrva (2011, 

refererad i Boennen & Glaum, 2014) som alla har kommit fram till samma sak, att en stor 

del av företagsförvärvet allokeras till goodwillposten. Mer än hälften av förvärvspriset 

allokeras till goodwill enligt dessa studiers resultat där en av studierna (Ott & Guenther, 

2010) fick fram att så mycket som 61,5% allokeras till goodwill av förvärvspriset. Detta 

tyder på att den skönsmässiga bedömning som äger rum vid företagsförvärv enligt Shalev 

et al. (2013) resulterar som sagt i att hälften eller till och med ännu mer tas upp som 

goodwill.  

 

Den godtyckliga bedömningen när det kommer till att värdera goodwill och dess eventuella 

nedskrivningsbehov ligger i intresse för företagets styrelse då deras främsta uppgift är att 

tillgodose aktieägarnas behov och intressen. Om goodwill värderas fel kan det leda till att 

företagets resultat blir missvisande vilket i sin tur påverkar nyckeltalen som bland annat 

investerare och andra intressenter tittar på. En styrelse kontrollerar större investeringar där 

goodwill kan uppkomma medan vissa styrelser utser ett speciellt investeringsutskott för 

denna uppgift, något som enligt denna studie visar sig vara allt mer förekommande.  

Investeringsutskottet är alltså en speciellt utsedd grupp inom styrelsen där denna kontroll 

förväntas vara ännu mer omfattande. Genom detta utskott förväntas värderingen av goodwill 

alltså vara mer sanningsenlig då styrelsens uppgift är spegla ägarnas intressen.  
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Enligt Aktiebolagslagen (SFS 2005:551) finns det tre stycken beslutande organ i ett företag 

och dessa tre utgörs av styrelsen, bolagsstämman och den verkställande direktören. 

Styrelsens främsta uppgifter är att ansvara för förvaltningen av bolagets angelägenheter och 

för bolagets organisation. De ska också vara vaksamma gällande bolagets ekonomiska 

situation och kontrollera organisationens utformning så att exempelvis bokföring och 

redovisning är tillförlitlig vilket framgår i 4 §, kap. 8 Aktiebolagslagen (SFS 2005:551). Hur 

företagsförvärv beslutas om och hur dessa redovisas, inkluderat beräkningen av och 

allokeringen till goodwill och andra identifierbara tillgångar, bestäms alltså bland annat av 

styrelsen.  

 

Ett investeringsutskott är en del av styrelsen och dess främsta uppgifter kan variera från 

bolag till bolag. Bolagen benämner även dessa utskott olika trots att de har liknande 

uppgifter. I aktiebolaget Ericsson har styrelsen exempelvis tillsatt en kommitté som 

benämns som Finanskommitté vars uppgifter bland annat innefattar hantering av frågor som 

rör förvärv och avyttringar, finansiell övervakning och koncernens finansiella 

riskexponering (Ericsson). I ICA Gruppen AB benämns utskottet som investeringsutskott 

och deras arbetsuppgifter beskrivs som att kvalitetssäkra och granska de underlag som 

uppstår gällande förvärvs- och avyttringsärenden (icagruppen).  

 

Ett problem som kan uppstå är att utskottets intresse och företagsledningens intresse kan gå 

emot varandra. Detta problem tas upp i agentteorin, som är en av grundteorierna i denna 

uppsats. Denna teori belyser den konflikt som kan uppstå mellan ägarna och ledningen av 

ett företag när ledningen inte handlar i enlighet med ägarnas intressen (Jensen och Meckling, 

1976, s. 308). Detta ter sig då ett avtal eller kontrakt ingås där en principal anlitar någon 

annan, en agent, för att utföra någon typ av tjänst för principalens räkning. Detta avtal 

innebär att principalen måste ge agenten befogenhet till beslutsfattande vilket kan leda till 

en konflikt om agenten prioriterar sina egna intressen före principalens (Jensen och 

Meckling, 1976, s. 308). I börsnoterade bolag, där ägandet och styrningen antas vara 

separata, är denna teori högst aktuell då det går att anta investeringsutskottets roll som 

principal och företagsledningen som agent eftersom ledningen agerar på uppdrag av 

styrelsen.  

 

Med information om redovisningen av goodwill under de olika standarderna som varit 

aktuella under 2001–2015 och med agentteorin i åtanke ser vi en möjlighet att undersöka 

huruvida ett eventuellt investeringsutskott påverkar företagets storlek på goodwillposten. Vi 

finner det intressant att undersöka om det finns något samband mellan ett existerande 

investeringsutskott och storleken på den ingående balansen i goodwillposten i ett företag 

och väljer även vidare att titta på om detta samband enbart yttrar sig under de åren som IFRS 

har varit den rådande redovisningsmetoden, alltså från år 2005. Detta val har gjorts eftersom 

att när ett företag har redovisat under RR 1:00, som de i denna studie gjort under åren 2001–

2004, så har företaget haft mindre möjlighet att kunna utnyttja efterföljande redovisning av 

goodwill för att öka resultatet. Det har, som tidigare nämnt, då endast varit möjligt med 

avskrivning av goodwill under nyttjandeperioden vilket då kan jämföras med att goodwill 

ska nedskrivningstestas årligen eller mer när ett företag tillämpar IFRS.  

 

Genom att redovisa enligt IFRS istället för RR 1:00 finns det en betydligt större chans att få 

ett högre värde i goodwillposten eftersom att de årliga avskrivningarna inte existerar i IFRS 

vilket gör det lättare att påverka sin balans, - och resultaträkning. Detta på grund av det 

utrymme för godtyckliga antaganden som uppstår och genom att värdet på goodwillposten 
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är något som endast företagsledningen besitter information om. Utifrån denna information 

har vi kunnat upprätta en problemformulering som denna studie ämnar att besvara. 

1.2 Problemformulering 

Finns det något samband mellan börsnoterade företag på Stockholmsbörsen som har ett 

investeringsutskott i sin styrelse och dess storlek på goodwillposten, och hur ter sig detta 

samband i så fall under perioden 2005–2015 jämfört mot perioden 2001–2004? 

1.3 Syfte 

Syftet med denna studie är att undersöka om det finns ett samband mellan att ha ett 

investeringsutskott i styrelsen och storleken på den redovisade ingående balansen på 

goodwillposten i företaget. Vidare undersöks det om detta samband endast finns mellan åren 

2005–2015, då det internationella regelverket IFRS tillämpas och årliga nedskrivningstest 

av goodwill måste göras, och inte mellan 2001–2004 då RR 1:00 var det rådande 

redovisningsregelverket och goodwill årligen avskrevs under tillgångens nyttjandeperiod. 

Anledningen till att dessa perioder jämförs med varandra är på grund av den godtycklighet 

som uppstår när goodwill värderas enligt IFRS. Under redovisningen av RR 1:00 gjorde de 

årliga nedskrivningarna det mindre fördelaktigt att överallokera till goodwill. 

1.4 Avgränsningar 

Studien är avgränsad till svenska bolag där urvalet är börsnoterade bolag mellan åren 2001 

och 2015, undantaget finansbolag på grund av att deras balansräkning skiljer sig åt markant 

från resterande bolag. Varför åren fram till 2005 tagits med, då redovisningen av goodwill 

skedde enligt RR 1:00 och posten avskrevs årligen under den beräknade livslängden, är för 

att det således kunnat jämföras hur storleken på goodwill har förändrats från den 

redovisningsprincipen till den nu rådande med årliga nedskrivningstest enligt IFRS. Denna 

jämförelse mellan åren behövs för att besvara våra hypoteser kring att sambandet mellan 

investeringsutskott och goodwill enbart finns under den senare, av de två undersökta, 

perioderna. 

 

Även om studien till viss del är avgränsad får det ändå anses vara gedigen då den baseras 

på en stabil grund med en stor mängd data och med observationer över en lång tid. För att 

var mer precis så har mer än 3000 årsredovisningar som är utspridda över en period på 15 

år lästs igenom och granskats vilket ger den här studien hög trovärdighet och tillförlitlighet.  

1.5 Teoretisk bakgrund 

1.5.1 Goodwill enligt Redovisningsrådets Rekommendationer 

Fram till 2005 skulle de svenska börsnoterade bolagen följa Redovisningsrådets 

Rekommendationer (RR 1:00) vid upprättning av koncernredovisning. Enligt 

rekommendationen ska man vid ett företagsförvärv identifiera de tillgångar och skulder som 

förvärvats och sedan redovisa dessa i koncernbalansräkningen. Goodwill utgörs sedan av 

den del av dessa förvärvade tillgångar och skulder som inte kan klassas som identifierade, 

det vill säga det resterande värdet som inte kan allokeras till specifika tillgångar och skulder 

(RR 1:41).  

 

Enligt RR 1:53 ska goodwill sedan redovisas till anskaffningsvärdet i balansräkningen 

minskat med ackumulerade avskrivningar och eventuella nedskrivningar. Goodwill ska 

alltså skrivas av över dess uppskattade nyttjandeperiod som antas vara kortare än 20 år om 
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inte annat kan styrkas (RR 1:54). Om nyttjandeperioden överstiger 5 år ska skälen för det, 

enligt Årsredovisningslagen (ÅRL), anges (RR 1:96). Ett nedskrivningstest ska endast 

behövas göras för goodwill med en livslängd på över 20 år (RR 1:66) eller om det finns 

indikationer på att tillgången har sjunkit i värde (RR 17:77). 

1.5.2 Goodwill enligt IFRS 

Till skillnad från redovisningen enligt RR 1:00 ska tillgångarna som förvärvats och 

skulderna som övertagits vid ett rörelseförvärv enligt IFRS 3.18 värderas till deras verkliga 

värde vid förvärvstidpunkten. För att sedan kunna fastställa om någon goodwill uppkommit 

i samband med rörelseförvärvet tas köpeskillingen, även benämnt som förvärvspriset, minus 

det förvärvade bolagets verkliga värde av nettotillgångarna, alltså de identifierbara 

förvärvade tillgångarna och övertagna skulderna (IFRS 3.32-3.33). Goodwill redovisas 

sedan som en immateriell tillgång om det uppfyller kraven att i framtiden förväntas ge 

ekonomiska fördelar som kan hänföras till företaget och att det uppkommer från andra 

tillgångar som inte är enskilt identifierade och som förvärvats i ett rörelseförvärv (IAS 

38.11).  

 

Det är inte bara ur rörelseförvärv som goodwill kan uppstå utan det kan även uppkomma 

internt upparbetad goodwill, exempelvis genom utgifter för att generera framtida 

ekonomiska fördelar. Men då detta inte är en identifierbar resurs och anskaffningsvärdet 

inte kan beräknas trovärdigt, klassas internt upparbetad goodwill inte som en tillgång (IAS 

38.48–49). I företag där internt upparbetad goodwill finns och som sedan blir förvärvat kan 

goodwill tas upp som en immateriell tillgång då tillgångens anskaffningsvärde är dess 

verkliga värde vid förvärvstidpunkten vilket då speglar marknadsaktörernas förväntningar 

på det framtida förväntade kassaflödet (IAS 38.33). 

 

Goodwillposten går igenom årliga prövningar för att se om något nedskrivningsbehov finns 

(IAS 36.10b). När nedskrivningsbehovet testas ska den goodwill som förvärvats genom 

rörelseförvärv fördelas på förvärvarens kassagenererande enheter (IAS 36.80). Enligt 

Marton et al. (2016, s. 378–379) ska fördelningen av den förvärvade goodwill ske direkt vid 

förvärvstillfället på de aktuella kassagenererande enheterna, detta eftersom att goodwill då 

testas direkt på en korrekt nivå som den har varit kopplad till innan. Enligt IAS 36.88 är det 

sedan denna kassagenererande enhet som testas för nedskrivning genom att jämföra dess 

redovisade värde med dess återvinningsvärde. Om återvinningsvärdet understiger det 

redovisade värdet indikerar det att en nedskrivning ska ske (IAS 36.8). Återvinningsvärdet 

definieras som det högsta värdet av två olika belopp, det första beloppet är det som 

tillgången kan säljas för minus de försäljningskostnader som eventuellt uppstår vid en 

försäljning (IAS 36.18). Det andra beloppet är nyttjandevärdet som beräknas genom att 

uppskatta framtida kassaflöden, förväntningar och variationer gällande kassaflödets storlek 

och tidpunkt, pengars tidsvärde och andra faktorer som exempelvis svag likviditet 

återspeglas (IAS 36.30). Beräkningen sker sedan genom en uppskattning av de framtida in- 

och utbetalningarna som tillgången ger upphov till och en diskontering av dessa betalningar 

(IAS 36.31). Då nedskrivningen har fastställts ska den enligt IAS 36.60 direkt tas upp som 

en kostnad i resultaträkningen.  

 

Värderingen av goodwill grundar sig på godtyckliga antaganden eftersom det är svårt att 

mäta exakt vad tillgången kan komma att generera för framtida ekonomiska fördelar. Dessa 

antaganden kring värdet på goodwillposten kommer från företagsledningen vilket då ger 

dem en möjlighet att värdera posten enligt sina egna önskemål. En övervärdering av 

goodwill leder till att de identifierbara tillgångarna får ett mindre värde eftersom 



 
 

 

6 

tillgångarna (både de identifierbara och icke identifierbara) och skulderna totalt ska 

balansera med förvärvspriset. Då en eventuell övervärdering av goodwill leder till att värdet 

på de identifierbara tillgångarna minskar, minskar också kostnaderna av dessa kopplade till 

dess avskrivningar då identifierbara tillgångar ska skrivas av årligen under 

nyttjandeperioden. Goodwill ska dock endast nedskrivningstestas vilket, vid en beslutad 

utebliven nedskrivning, inte kostar företaget någonting. Detta leder till att företag som 

allokerar mer till goodwill, och beslutar att inget nedskrivningsbehov föreligger, visar ett 

bättre resultat än de som allokerar mindre till goodwill och ett bättre resultat ligger i många 

företags intresse att visa.       

1.5.3 Investeringsutskott 

Under studiens gång har det stötts på många olika benämningar och förklaringar av 

investeringsutskott. Detta har varit en utmaning då det inte varit en självklarhet exakt vad 

ett investeringsutskott är, hur det benämns, vad de har för uppgifter och att de ofta skiljer 

sig åt från bolag till bolag. Då det inte finns något krav i den svenska lagen på att det måste 

finnas ett investeringsutskott i styrelsen så är det många, om man ser till företagen som 

granskats i denna studie, som väljer att inte ha ett sådant utskott. Den största anledningen 

till detta, vilket många företag beskriver i sina finansiella rapporter, är att styrelsen som 

helhet istället granskar och beslutar om bolagens investeringar och förvärv och att företaget 

därför inte är i behov av ett utskott som enbart arbetar med investeringar och förvärv.  

  

Genom att jämföra olika företags beskrivningar av investeringsutskott blir det tydligt hur 

stor skillnad det kan vara i just beskrivningen av utskottets arbetsuppgifter men det blir 

samtidigt tydligt att de alla arbetar inom samma område. I Telefonaktiebolaget LM Ericsson 

(Ericsson 2013) har deras investeringsutskott, som benämns som finanskommitté, i uppgift 

att ansvara för frågor gällande förvärv och avyttringar. Vidare har de i uppgift att hantera 

kapitaltillskott, upptagande av lån, utfärdande av garantier samt löpande övervaka 

koncernens finansiella riskexponering (Ericsson 2013). Arbetsuppgifterna är väldigt 

omfattande och specificerade i Ericssons årsredovisning medan det exempelvis i Doro AB 

är en betydligt kortare och mer rak beskrivning av vad deras investeringsutskott, som också 

benämns som finanskommitté, har för arbetsuppgifter. I Doro AB är utskottets primära 

uppgift att förbereda beslutsunderlag för koncernens finansiering och vid förvärv samt att 

ta fram och förbereda kvartalsrapporter (Doro 2015). Även JM AB avviker från den 

klassiska beskrivningen av investeringsutskott. De förklarar utskottets arbetsuppgifter som 

bland annat att de ska bereda förslag inom följande områden: köp och försäljning av 

exploaterings- och projektfastigheter eller andelar i bolag som äger fastigheter som de som 

nämndes precis, investeringar i redan existerande projektfastigheter och även bereda förslag 

gällande bostadsprojekt och när produktionsstart blir aktuellt (JM 2013). 

Investeringsutskottets funktion i företaget kan därför anses vara väldigt bidragande och 

hjälpsamt för de företag som utnyttjar det. Hur detta utskott placeras i en styrelse och vilken 

relation det får i styrningsstrukturen till styrelsen går att utläsa från figur 1 som visas här 

nedan: 
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Figur 1: Exempel på översikt av styrelsestruktur (JM 2013) 

 

 
 

Enligt vår uppfattning och bedömning av de årsredovisningar som granskats i studien 

fungerar ett investeringsutskott som ett sorts internt verktyg som kontrollerar och 

maximerar den finansiella ställningen i företaget. Det finns utskott som gör mer än de precis 

nämnda arbetsuppgifterna och det finns utskott som gör mindre men så länge som 

arbetsuppgifterna, som vi bedömer som väsentliga, uppfylls så klassificeras det i studien 

som ett investeringsutskott. Dessa arbetsuppgifter är huvudsakligen att vara delaktig i 

förvärvsprocessen av företag och andra större investeringar.  
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2. Teoretisk metod  

I kapitel 2 är det huvudsakliga syftet att beskriva den teoretiska metoden för studien. 

Kapitlet börjar med en presentation av författarnas förförståelse för att vidare beskriva den 

verklighets- och kunskapssyn som ligger till grund för de valda metoderna i studien. 

Slutligen avslutas kapitlet med en genomgång av studiens litteratursökning, källkritik och 

etik.  

2.1 Förförståelse 

Enligt Bryman (2016, s. 63) är det viktigt att ta hänsyn till författarnas förkunskaper och 

värderingar eftersom dessa, både medvetet och omedvetet, kan påverka alla steg i 

forskningsfasen. Det här är viktigt att vara medveten om för att göra en så objektiv studie 

som möjligt och genom att vara medvetna om hur ens erfarenheter och intressen kan påverka 

resultatet minskar risken för en subjektiv studie. 

  

Författarna Sandberg och Nilsson är båda två studenter på Handelshögskolan vid Umeå 

Universitet. Båda läser Civilekonomprogrammet, termin 5 respektive 6, och har under 

studietiden fått grundläggande kunskaper i bland annat företagsekonomi, nationalekonomi, 

statistik och juridik. Som fördjupning har båda studerat företagsekonomi på B-nivå och 

sedan fördjupat sig vidare i redovisning på C-nivå. I studierna, främst i kurserna redovisning 

c, statistik och vetenskaplig metod, har det givits erfarenhet och kunskap som har kommit 

till användning under den här studiens gång. Den tidigare och nuvarande 

arbetslivserfarenhet författarna har, har också den bidragit till förkunskaper i det valda 

ämnet, kanske mest utmärkande för Nilsson då han arbetar med revision. Båda författarna 

har grundläggande kunskap inom statistik från den statistikkurs som ingår i 

Civilekonomprogrammet vilket innebär att det finns en bredare kunskap inom det 

ekonomiska området än det statistiska eftersom fler fördjupande kurser läst inom det 

området.  

 

Gällande det valda forskningsämnet har ingen av författarna djupare kunskap mer än det de 

fått med sig under studietiden. Ingen erfarenhet av styrelsearbete inom koncerner finns, 

något som potentiellt hade kunnat vara med och påverka tolkningen av studiens resultat. 

Intresset för goodwill, det huvudsakliga ämnet i denna studie, har uppkommit under 

studietiden vid kurser inom redovisning då man diskuterat denna post och hur dess värdering 

och redovisning är och länge har varit ett ämne för meningsskiljaktigheter och debatt.  

2.2 Verklighetssyn 

Ontologi betyder lärande om det varande och beskriver hur den sociala verkligheten är 

uppbyggd och uppfattas. Det finns två grenar inom ontologin, objektivism och 

konstruktionism (Bryman 2016, s. 57). Objektivism är en ståndpunkt som pekar på att den 

sociala verkligheten är objektiv och oberoende av externa sociala aktörers handlingar och 

uppfattningar. Bryman (2016, s. 57) ger som exempel en organisation som inom sig har 

utvecklat standardiserade procedurer och har egna regler och riktlinjer. Människorna i 

organisationen lär sig att tillämpa dessa regler och procedurer. Därmed utgör organisationen 

en tvingande kraft som påverkar och hämmar medlemmarna, vilket gör att deras handlingar 

går hand i hand med organisationens.   

 

Den konstruktiva ståndpunkten pekar istället på att den sociala verkligheten är subjektiv 

eller socialt konstruerad och bygger på individers handlingar och uppfattningar (Bryman 
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2016, s. 58). Detta innebär vidare att sociala företeelser inte bara skapas via socialt samspel 

utan att den också hela tiden är under förändring. Den sociala verkligheten kan alltså inte 

betraktas som slutgiltig. Om man tar organisationen som exempel igen går det att se, vid ett 

konstruktivt synsätt, den som hela tiden föränderlig till följd av “förhandlingar” mellan 

berörda parter.  

 

Beroende på vilket synsätt som forskare har på den sociala verkligheten kommer 

forskningsfrågans formulering och resultatet av forskningen att speglas av detta (Bryman, 

2016, s. 60). I denna studie är det valda tillvägagångssättet det objektivistiska, detta eftersom 

syftet är att undersöka huruvida det finns ett samband mellan företag som har ett 

investeringsutskott i styrelsen och storleken på goodwillposten. Det undersöks alltså om ett 

samband finns, och inte varför detta samband finns alternativt inte finns.   

2.3 Kunskapssyn 

Kunskapsteori, också kallad epistemologi, handlar om vad som är eller kan betraktas som 

kunskap (Bryman 2016, s. 51). Det finns flera synsätt inom epistemologin, bland annat 

positivismen. Detta kunskapsteoretiska synsätt har som ståndpunkt att se världen som ett 

enda objekt som är oberoende av forskare och anser att teorier enbart kan blir verifierade 

från experiment. Definitionen av positivism skiljer sig åt bland forskare men de flesta är 

överens om att kunskapen måste kunna bekräftas via våra sinnen, att teorins syfte är att 

skapa hypoteser som kan testas, att kunskap endast uppnås genom att samla in fakta, att 

vetenskapen ska vara värderingsfri och objektiv och att det finns tydliga skillnader mellan 

vetenskapliga och normativa påståenden (Bryman 2016, s. 51).    

 

Interpretivismen är ett annat synsätt som kan ses som motsatsen till positivismen. Denna 

kunskapsteori grundar sig på uppfattningen att man måste ta hänsyn till skillnaderna mellan 

människor och deras institutioner och naturvetenskapens studieobjekt eftersom den sociala 

verkligheten kräver en annan logik (Bryman 2016, s. 52). 

  

Denna studie utgår från den positivistiska ståndpunkten då etablerade teorier ligger till 

grund för både forskningen och slutsatserna. Studien baseras på fakta och inte på individers 

värderingar vilket kan bekräftas genom att välgrundade och accepterade teorier och studier 

används för att kunna dra de slutsatser och analyser som författarna till den här studien gör. 

I studien kommer det att genomföras hypotestester vilket också pekar mot ett positivistiskt 

synsätt då den typ av studier ofta går hand i hand med det positivistiska synsättet (Bryman, 

2016 s. 51).  

2.4 Angreppssätt 

Det finns olika sätt att se på förhållandet mellan teori och forskning. Dessa synsätt delas 

vanligen in i två typer: induktiv och deduktiv metod (Bryman & Bell, 2017, s. 43). Det 

induktiva angreppssättet går ut på att skapa en ny teori utifrån insamlade data och innebär 

att forskaren drar generaliserbara slutsatser utifrån observationer. Den andra metoden, 

deduktiv metod, är den mest förekommande metoden inom samhällsvetenskap (Bryman & 

Bell, 2017, s. 42). Denna metod bygger på tidigare studier och teorier som sedan undersöks 

huruvida dessa stämmer mot verkligheten. Utifrån teorier inom ett visst område utformas 

en eller flera hypoteser som sedan testas med hjälp av datainsamling som visar ett resultat 

där hypotesen/-erna antingen bekräftas eller förkastas. Från resultatet kan man sedan 

omformulera den ursprungliga teorin (Bryman & Bell, 2017, s. 43). Sammanfattningsvis 

kan man generellt säga att deduktion handlar om teori som leder till observationer och sedan 



 
 

 

10 

ett resultat medan det i en induktion vänds åt andra hållet: observationer och resultat leder 

till teori (Bryman & Bell, 2017, s. 45).    

 

Denna studie utgår från en deduktiv ansats då den grundar sig på ett teoretiskt ramverk som 

sedan har format hypoteser som grundar sig på detta. Resultatet från granskningen jämförs 

med tidigare teorier och forskning och slutsatsen handlar om huruvida resultatet stämmer 

överens med teorin, det vill säga precis som Bryman & Bell (2017) beskriver den deduktiva 

ansatsen.   

2.5 Forskningsmetod 

Vid insamling av data kan man använda sig av antingen kvalitativ eller kvantitativ metod. 

Dessa två skiljer sig främst i sättet som den aktuella data samlas in på och mängden av den. 

Den kvalitativa metoden kan variera men sker ofta i form av intervjuer där få objekt svarar 

på öppna frågor (Collis & Hussey, 2014, s. 133). En kvantitativ studie är å andra sidan 

uppbyggd av betydligt fler undersökta objekt och är ofta av numerisk karaktär och insamlad 

från en sekundär källa (Collis & Hussey, 2014, s. 196).  

 

Den kvantitativa metoden är en forskningsstrategi som ofta innehåller ett deduktivt synsätt 

(prövning av teorier), har ett tillvägagångssätt som utgår från den naturvetenskapliga 

modellens normer (positivism) och uppfattar den sociala verkligheten som objektiv 

(objektivism) (Bryman, 2016, s. 61). Med detta i beaktning föll det sig naturligt att i denna 

studie använda sig av en kvantitativ metod, också med tanke på den stora mängden data som 

samlats in. Hade studien istället haft som syfte att undersöka varför allokeringen till 

goodwill ser olika ut i olika företag hade en kvalitativ metod varit bättre lämpad eftersom 

man då vill ta reda på de bakomliggande orsakerna. En möjlig risk med den kvantitativa 

metoden som används i denna studie är att den kan ge en förenklad bild verkligheten vilket 

kan göra att slutsatsen blir svår att applicera på en hel population.  

2.6 Litteratursökning 

Existerande litteratur utgör en viktig del av all forskning (Bryman & Bell, 2017, s. 29). Vid 

forskning måste författaren bland annat kunna avgöra vad som redan är känt, vilka begrepp 

och teorier som används och om det finns några viktiga motsättningar eller debatter om 

ämnet. Viktigt är också att känna till vilka de huvudsakliga bidragsgivarna är och vilka 

områden som har obesvarade forskningsfrågor. Allt detta bidrar till att stärka trovärdigheten 

i en studie (Bryman, 2016, s. 133).  

 

För att söka relevant litteratur till denna studie har författarna till att börja med fokuserat på 

att skapa förståelse för det valda ämnet genom att läsa tidigare forskning, både för att kunna 

skapa en problemformulering och för att kunna bygga upp en hypotes som kan bidra med 

nya aspekter inom ämnet. Litteraturen har huvudsakligen hämtats från Google Scholar där 

sökord som goodwill och investeringsutskott (och varianter av benämningen) använts. Då 

benämningen av investeringsutskottet varierar i de olika bolagen har ett flertal andra ord 

också sökts efter. Mer om detta i kapitel 4 som berör den praktiska metoden. För att få 

tillgång till sökmotorerna har vi använt oss av universitetsbiblioteket vid Umeå Universitet. 

 

En stor del av den tidigare forskning som vår studie är uppbyggd på är agentteorin och 

tidigare studier gjorda om goodwill och redovisningen av denna, vilket mycket av 

litteratursökningen har handlat om. Vissa tidigare relevanta studier och teorier har också 

tilldelats författarna av deras handledare. I sökningen efter rätt artiklar har en del 
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andrahandskällor, som tidigare studentuppsatser och sammanfattningar, använts för att 

sedan leta upp förstahandskällorna som sedan använts i studien.  

 

Genom litteratursökningen, både från artiklar som inte är refererade i texten och de som 

hänvisas till i arbetet, har en bred kunskap inom ämnet skapats. Till en början hade 

litteratursökningen ett brett spektrum men allt eftersom har sökningarna specificerats. Till 

metodavsnittet har en stor del av litteraturen hämtats från Bryman (2016) och Bryman & 

Bell (2017) som skriver om samhällsvetenskapliga- och företagsekonomiska 

forskningsmetoder.      

2.7 Källkritik 

Denna studie är till stor del byggd på väletablerade teorier inom det samhällsvetenskapliga 

området och till sökningen efter dessa har främst förstahandskällor använts. Trots att vissa 

av källorna är gamla används det fortfarande idag och ses därför som trovärdiga och 

relevanta. Ett exempel på detta är agentteorin som får anses vara relativt gammal men som 

än idag har tillräckligt hög trovärdighet och applicerbarhet för att användas i den här studien. 

Agentteorin är än idag en teori som används i många studier vilket även det ger teorin mer 

trovärdighet.  

  

Datainsamlingen som gjorts grundar sig på noterade företags finansiella rapporter och dessa 

ser vi som trovärdiga källor. Trots det, är det viktigt att vara medveten att viss information 

kan vara vinklad i dem. Då vår datainsamling handlat om att söka huruvida ett företag har 

investeringsutskott eller inte, ser vi dock inte någon större risk att informationen kring det 

är vinklad eftersom det enbart handlar om styrelsens struktur.  

 

En del av litteraturen som har använts till studien kan diskuteras gällande dess tillförlitlighet. 

Två källor som har använts där tillförlitligheten måste ifrågasättas är Samhällsvetenskapliga 

metoder av Bryman (2016) och Företagsekonomiska forskningsmetoder av Bryman & Bell 

(2017) som klassas som studentlitteratur. Eftersom att det är studentlitteratur måste en 

diskussion föras om de är tillräckligt relevanta och korrekta för att få tas med som referenser 

i den här studien. Dessa två källor har valts att accepteras av författarna eftersom att 

informationen som har tagits från de aktuella källorna är välkänd information och där ett 

källkritiskt synsätt har hållits vid användningen av information tagen från dem.  

2.8 Etiska perspektiv 

Det etiska perspektivet är viktigt att ta hänsyn till i forskning, främst när man studerar 

människor (Bryman, 2016, s. 170). Bryman (2016, s. 170–172) presenterar de etiska 

perspektiven i forskning där fysiska personer inkluderas på ett utförligt sätt och han nämner 

bland annat information, samtycke, konfidentialitet och nyttjande med tillhörande krav som 

några av aspekterna som är viktiga att ta hänsyn till.   

 

Då denna studie inte behandlar uppgifter från enskilda personer finns det ingen anledning 

att misstänka något intrång i dessa ovan beskrivna krav. Eftersom materialet som använts 

vid insamlandet av data uteslutande är av offentligt slag finns därför ingen risk att strida 

mot dessa etiska dilemman såsom integritetsintrång eller brist på samtycke.  
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2.9 Översikt av teoretisk metod 

En sammanfattande modell av de teoretiska ställningstaganden som studien baseras på visas 

i figur 2. De mest övergripande metodvalen står längst upp för att sedan koncentreras ner 

till den valda forskningsmetoden. 

 

Figur 2: Sammanfattande modell över teoretisk metod 
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3. Teoretisk referensram 

Studierna som presenteras i detta kapitel har en gemensam nämnare i att de behandlar hur 

goodwillposten värderas och vad eventuella nedskrivningar, eller bristen på det, kan ha för 

koppling till de informationsasymmetrier som kan finnas i bolagsstyrningen. Då denna 

studie ämnar se om det finns något samband mellan hur ett eventuellt investeringsutskott 

kan påverka goodwillposten är det relevant att presentera forskning som behandlar både 

värderingen av goodwill och den efterföljande redovisningen av den. Teorier som 

behandlar hur redovisningen av goodwill har förändrats mellan Redovisningsrådets 

Rekommendationer för koncernbolag (RR 1:00), som i denna studie innefattar år 2001–

2004, och redovisning enligt IFRS 3, som innefattar år 2005–2015, tas också upp för att 

besvara problemformuleringen. 

3.1 Bolagsstyrning 

För att få förståelse för hur en styrelse och ett företag är uppbyggt måste de aktuella lagar 

som tillämpas grundligt förstås. Då studien berör börsnoterade bolag på Stockholmsbörsen 

blir det aktuellt med den svenska koden för bolagsstyrning samt aktiebolagslagen (ABL). 

Det är främst aktiebolagslagen tillsammans med årsredovisningslagen som reglerar 

bolagsstyrningen i börsbolag på den svenska marknaden. Dock har den svenska koden för 

bolagsstyrning en viktig del som den fyller genom att kräva mer än vad aktiebolagslagen 

gör inom vissa områden (Svensk kod för bolagsstyrning, s. 4). Koden, som svensk kod för 

bolagsstyrning benämns i vardagligt språk, är mer flexibel jämfört med lagen då den istället 

för att kräva och begära av bolagen att de ska följa de givna rekommendationerna till punkt 

och pricka, ger möjligheten för bolagen att inte följa rekommendationen om det innebär en 

bättre bolagsstyrning i det enskilda fallet (Svensk kod för bolagsstyrning, s. 4). 

  

Grundpelaren för hela den svenska koden för bolagsstyrningen blir det precis nämnda, att 

det finns möjligheter till att agera annorlunda än vad det står i lagen och koden fungerar 

därför som ett alternativt tillvägagångssätt. Vidare är det i Kollegiets, den grupp som tagit 

fram den svenska koden för bolagsstyrning, intresse att bolagsstyrningen primärt ska vara 

självreglerande och inte vara helt förlitande på lagen (Svensk kod för bolagsstyrning, s. 2). 

  

De grundläggande lagarna om hur en organisation ska struktureras, vilka organ som måste 

finnas med, vilka uppgifter som varje organ har och vilket ansvar som de personer sittandes 

i de olika organen har, regleras i Aktiebolagslagen (SFS 2005:551). Vidare framgår det i 

Aktiebolagslagen (SFS 2005:551) att det finns tre stycken beslutsorgan: styrelse, 

bolagsstämma och verkställande direktör. Revisorn i bolaget fungerar som ett kontrollorgan 

där revisorn utses av bolagsstämman. Enligt 1 §, kap. 9 i Aktiebolagslagen (SFS 2005:551) 

ska ett aktiebolag ha minst en revisor men det framgår även att det finns undantag för mindre 

privata aktiebolag om de uppfyller vissa krav som nämns i den aktuella paragrafen. 

 

En styrelse i ett svenskt aktiebolag ska ha minst en ledamot enligt 1 §, kap. 8 i 

Aktiebolagslagen (SFS 2005:551) och vidare i 46 § i samma kapitel förklaras det att ett 

publikt aktiebolag måste ha minst tre stycken ledamöter i sin styrelse. Hur styrelsen utses 

berörs i 8 §, kap. 8 i Aktiebolagslagen (SFS 2005:551) där det står att den ska utses av 

bolagsstämman och där framgår det också att styrelsen eller en enskild ledamot i styrelsen 

får vara delaktig i att utse en styrelse. Det finns undantag gällande utnämnandet av 

styrelseledamöter som säger att undantag får ske om det står med i bolagsordningen och där 

det för publika aktiebolag även finns en paragraf som ställer större krav genom att mer än 
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hälften av ledamöterna i styrelsen ska utses av bolagsstämman enligt 8, 47 §§, kap. 8 

Aktiebolagslagen (SFS 2005:551). 

 

Styrelsens uppgifter hanteras enligt 4 §, kap 8. Aktiebolagslagen (SFS 2005:551) och 

huvuduppgiften är att ansvara för förvaltningen av bolagets angelägenheter och även för 

bolagets organisation. Vidare ska styrelsen vara vaksamma gällande bolagets ekonomiska 

situation och bedöma den fortlöpande. Styrelsen har även i uppgift att kontrollera 

organisationens utformning så att bland annat bokföringen sköts på ett tillförlitligt sätt, 

något som är viktigt för att bland annat aktieägarna och andra intressenter ska kunna veta 

hur företaget går. 

3.2 Agentteorin 

Ur den teoretiska synvinkeln så ligger agentteorin till stor grund för den här studien, en teori 

som skiljer på ägandet från kontrollen inom företagen (Jensen och Meckling, 1976, s. 305). 

Agentteorin definieras som ett avtal eller kontrakt där principalerna anlitar en annan person, 

som kallas för agenten, för att utföra någon form av tjänst för principalens räkning. Detta 

avtal kommer innebära att principalen till någon grad måste delge agenten befogenhet till 

beslutsfattande inom det aktuella avtalet (Jensen och Meckling, 1976, s. 308). Problem som 

kan uppstå är om agenten prioriterar sina egna intressen före principalens vilket kan leda till 

en konflikt mellan principalen och agenten (Jensen och Meckling, 1976, s. 308). Vidare 

förklarar Jensen och Meckling (1976, s. 309) att ett exempel på det typiska förhållandet 

mellan en agent och en principal kan vara det som uppstår mellan aktieägare och 

företagsledare. Deras motiv kan alltså utgöra ett hinder i denna form av avtal och för att 

förhindra att detta problem uppstår kan principalen upprätta vissa ramar eller incitament för 

agenten. Exempel på det kan vara att agenten får ersättning i form av betalning eller att 

principalen vidtar åtgärder som att övervaka de inrättade kostnaderna för att undvika att 

agenten tar upp onödiga och onormala kostnader (Jensen och Meckling, 1976, s. 308). 

  

Ett centralt begrepp från Jensen och Mecklings artikel är ”agency costs” som kommer att 

benämnas som agentkostnader i denna studie. Det förklaras som att agentkostnader alltid 

kommer att uppstå, antingen när principalen erbjuder någon form av ersättning som 

motivation för agenten eller när kostnader genereras för övervakningen av agentens arbete. 

Det kan även uppstå när den eventuella intressekonflikten mellan parterna övervakas 

(Jensen och Meckling, 1976, s. 308). Det som utgör dessa agentkostnader enligt Jensen och 

Mecklings (1976, s. 308) är det sammanlagda värdet av övervakningsutgifter för 

principalen, utgifterna för agenten som uppstår för att binda sig till avtalet samt den 

överblivna förlusten som definieras som den förlust som uppstår genom skillnaderna mellan 

agentens beslut och de beslut som kunde ha maximerat principalens vinst ännu mer. Värt 

att uppmärksamma är att agentkostnader även uppstår i sammanhang där inget självklart 

förhållande mellan en principal och en agent existerar, exempelvis där två eller flera 

personer samarbetar och där ansvaret och arbetsbördan är jämt fördelat (Jensen och 

Meckling, 1976, s. 309). 

  

Anledningen till att agentteorin blir applicerbar på denna studie är eftersom att 

investeringsutskottets samband med goodwillposten studeras. Med hjälp av agentteorin går 

det att få en bättre uppfattning av hur relationen mellan investeringsutskottet och 

företagsledningen kan påverka storleken på goodwill. En god relation kan betyda att 

företagsledningen agerar efter utskottets önskemål medan en sämre relation kan betyda att 

ledningen handlar tvärtemot utskottets önskemål. För att kunna göra en jämförelse med 

ovanstående text om agentteorin måste problemformuleringen tolkas ur agentteorins 
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perspektiv. Det görs genom att se investeringsutskottet som principal och företagsledningen 

som agent vilket betyder att investeringsutskottet är en enhet av övervakning för ledningens 

räkning i företaget. Detta leder till en kostnad som förhoppningsvis resulterar i ett mervärde 

för företaget då den interna kontrollen blir bättre inom företaget. Den agentkostnad som 

uppstår, och som är nödvändig enligt Jensen och Meckling (1976, s. 308), är den 

övervakning som styrelsen får över sitt företag genom att tillsätta ett investeringsutskott. 

Vidare är det väsentligt att någon form av ersättning utgår till de personer sittandes i 

utskottet för att, i vårt fall, investeringsutskottet ska kunna ta beslut som uppfyller styrelsens 

krav. Detta eftersom det enligt agentteorin måste finnas någon form av agentkostnad och 

motiv för att kunna vara säker på att de optimala besluten tas sett ur principalens perspektiv 

(Jensen och Meckling, 1976, s. 309). Då investeringsutskottet är ett kontrollorgan som är en 

del av styrelsen så erhålls ingen bonus till utskottet utan det är det bestämda arvodet till 

styrelsen som ses som agentkostnaden.  

 

Slutligen blir det avgörande hur investeringsutskottets motiv uppfylls av företagsledningen 

för att få ut ett så effektivt och bidragande arbete som möjligt. Om ledningen exempelvis 

vill ha ett större värde av förvärvspriset allokerat till goodwill, och de har ett 

investeringsutskott som godkänner detta i sin interna kontroll, kommer det resultera i att 

företagsledningens önskan om en större allokering till goodwill uppfylls.  

3.3 Redovisning av goodwill  

Tidigare har det redogjorts för vad goodwill är och hur det uppkommer. Något som inte 

berörts är vilka problem som kan förekomma vid värderingen av denna immateriella 

tillgång. Anledningen till att det är ett så pass känsligt område är på grund av de 

konsekvenser som uppstår av den subjektiva bedömning som måste äga rum enligt IAS 

38.21. Eftersom att det är ett så pass subjektivt bedömningsområde så är det svårt att undgå 

att det uppstår mycket diskussioner och åsikter om goodwill och hur det ska redovisas.  

 

Enligt IAS 38.21 finns det en del krav som måste uppfyllas för att få redovisas som en 

immateriell tillgång: 

  

“En immateriell tillgång ska redovisas i rapporten över finansiell ställning endast om 

a) det är sannolikt att de förväntade framtida ekonomiska fördelar som kan hänföras 

till tillgången kommer att tillfalla företaget, och 

b) tillgångens anskaffningsvärde kan beräknas på ett tillförlitligt sätt.” 

Den subjektiva bedömningen infinner sig när de förväntade ekonomiska fördelarna ska 

bedömas huruvida de kommer hänföra sig till företaget och även gällande om 

anskaffningsvärdet kan beräknas på ett tillförlitligt sätt. 

 

Shalev et al. (2013) belyser ett problem som känns ofrånkomligt gällande den allokering 

som sker till goodwill vid företagsförvärv och det aktuella företagets ersättning i form av 

bonus till sin VD. Det som man kommer fram till i denna studie är att företag som har en 

VD vars ersättning till stor del består av inkomstgrundad bonus är mer benägna att allokera 

mer än vad som bedöms som nödvändigt till goodwill. Något som är viktigt att nämna är att 

studien av Shalev et al. (2013) grundar sig på företag som redovisar enligt US GAAP, en 

redovisningspraxis som på många sätt påminner om IFRS då goodwill också enligt den går 

igenom årliga nedskrivningstest istället för avskrivningar under nyttjandetiden. Detta gör 

denna studie användbar för vår egna studie trots deras olika redovisningsstandarder. 
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Då den nya redovisningsprincipen IFRS för goodwill innebär att ett nedskrivningstest skall 

göras varje år och att det därmed inte är ett krav på årliga amorteringar, innebär det enligt 

författarna att bonusar och inkomster ökar efter att ett företagsförvärv har ägt rum, med 

utgångspunkt i att företaget inte behöver skriva ner sin goodwill (Shalev et al., 2013, s. 819, 

849). Vidare diskuterar Shalev et al. (2013, s. 829) i sin studie att det går att ha en påverkan 

som företagsledare på fördelningen av sin egna ersättning. Denna påverkan existerar då de 

kan öka framtida inkomster genom att de kan allokera förvärvspriset till sin egna fördel. Att 

överallokera till goodwill ger en positiv effekt på deras ersättning om de ändrar sin 

ersättning till att bli mer baserad på hur bra företagets resultat är, exempel på ersättning som 

gynnas av detta är bonusar (Shalev et al., 2013, s. 829). Därför gynnas en VD eller en 

företagsledare, som har en inkomstgrundad bonus som en del av sin ersättning, av att 

överallokera till goodwill.  

 

Studien av Shalev et al. (2013) går att applicera på hur ett företag allokerar till goodwill 

beroende på om det har ett investeringsutskott eller ej. Investeringsutskottet kan ses som ett 

kontrollinstrument för styrelsen som granskar och kontrollerar förvärvspriset och dess 

allokering till tillgångarna i balansräkningen. Som företagsledare går det att ha en påverkan 

på sin ersättning och hur fördelningen ska bli (Shalev et al., 2013, s. 829). Om styrelsen 

eller företagets VD har bonusar eller annan form av ersättning som baseras på företagets 

resultat finns det anledningar på ett personligt plan för styrelsen och den verkställande 

direktören att vilja allokera till goodwill istället för till andra tillgångsposter. Detta blir mer 

fördelaktigt för styrelser och verkställande direktörer eftersom att allokering till goodwill, 

istället för till någon annan tillgång, ger ett bättre resultat då de andra tillgångarna måste 

skrivas av. För att detta ska bli förmånligt för resultatets skull måste det årliga 

nedskrivningstestet komma fram till att goodwill inte ska skrivas ned. Om ett 

investeringsutskott kontrollerar detta anser vi att denna överallokering till goodwill bör 

förhindras då utskottets roll bland annat ska vara intern kontroll. 

 

En studie som bygger vidare på Shalev et al. (2013) är AbuGhazaleh et al. (2011) som i 

deras studie har undersökt företag i Storbritannien och möjligheten till företagsledningens 

godtyckliga antaganden i redovisning och värdering under IFRS. Efter detta undersöker de 

också vidare om dessa antaganden beror på att företagsledningen anpassar sig efter 

redovisningsstandarden IFRS eller sina privata intressen (AbuGhazaleh et al., 2011, s. 206). 

Denna studie är relevant för vår egen i och med att de granskar företag som redovisar under 

IFRS och att den undersöker om redovisningen goodwill beror på företagsledningens 

intressen. Det AbuGhazaleh et al. (2011) kommer fram till är att nedskrivningen av goodwill 

sker med godtyckliga antaganden och att nedskrivningen är starkt korrelerad med 

företagsledningens utnyttjande av den subjektivitet det finns möjlighet till under IFRS 

(AbuGhazaleh et al., 2011, s. 211).  

 

Båda teorierna av Shalev et al. (2013) och AbuGhazaleh et al. (2011) kan ses som en 

förlängning av agentteorin då de belyser intressekonflikter som kan uppstå mellan 

företagsledningen och dess ägare när de har olika prioriteringar och intressen. Beroende på 

vilken relation som finns mellan principalen och agenten, i detta fall investeringsutskottet 

och företagsledningen, kan goodwill antingen öka eller minska med ett utskotts närvaro 

beroende på vems intressen de värnar om. 

 

Hamberg et al. (2011) undersöker i sin studie vad implementeringen av IFRS 3 har inneburit 

för konsekvenser för redovisningen. Detta gör de med hjälp av ett urval på 1691 
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observationer av svenska börsnoterade bolag mellan åren 2001–2007 (Hamberg et al. 2001, 

s. 12). Då de observerade objekten i deras studie stämmer väl överens med vårt urval ger 

det denna studie mer tyngd i den teoretiska referensramen. Hamberg et al. (2011) jämför i 

sin studie bland annat storleken på nedskrivningarna enligt IFRS 3 med de avskrivningar 

som gjordes under RR 1:00 och analyserar vidare om detta har lett till några ekonomiska 

fördelar för företagen (Hamberg et al., 2011, s. 13). En av de större konsekvenserna de 

finner med bytet av redovisningsprincip är att avskrivningarnas storlek var betydligt mer 

omfattande under redovisningen enligt RR 1:00 än vad nedskrivningarna är under IFRS 3 

(Hamberg et al. 2011, s. 16). De finner att goodwillposten i stort sett har fördubblat sitt 

medelvärde under 2001–2004 till 2005–2007. Kostnaderna i form av de årliga 

avskrivningarna och nedskrivningarna relaterade till goodwill under den första perioden 

stod för i genomsnitt 3,7 % av de totala tillgångarna medan de under redovisningen under 

IFRS (2005–2007) minskat till 0,4% i genomsnitt (Hamberg et al., 2011, s. 16). I studien 

finner de också att de undersökta företagens nettoresultat har ökat vilket mest visar sig i de 

företag med tunga goodwillposter, något som författarna tolkar som ett resultat av att de 

årliga avskrivningarna tagits bort, att förvärven har ökats men att avskrivningarna av 

goodwill inte har ersatts av nedskrivningar av posten vilket leder till att goodwillposten ökar 

(Hamberg et al. 2011, s. 18). 

 

Chalmers et al. (2010) visar också de i sin studie hur kostnaderna för goodwill minskat 

markant sedan införandet av IFRS.  Där undersöks australienska börsnoterade företag 

mellan åren 1991–2008 som mellan 1991–2005 redovisat enligt Australian GAAP och 

2005–2008 redovisar enligt IFRS. Australian GAAP redovisade goodwill på liknande sätt 

som RR 1:00, alltså via förvärvsmetoden med årliga avskrivningar, vilket gör denna studie 

användbar i vår teoretiska referensram. Enligt Chalmers et al. (2010) uppgick 

avskrivningarna och nedskrivningarna av goodwill till i genomsnitt 3,1% av de totala 

tillgångarna mellan 1991–2005 medan kostnaden 2005–2008, under redovisningen med 

nedskrivningstest, minskat till att i genomsnitt uppgå till endast 1,3 % (Chalmers et al., 

2010). Detta trots att goodwill som tillgångspost ökat den andra perioden jämfört med den 

första. 

3.4 Framtagande av hypotes 

Enligt det tidigare regelverket RR 1:00 skrevs goodwill av på en maximal period på 20 år 

(RR 1:54). Under den perioden var goodwill tvunget att skrivas av och företaget hade ingen 

påverkan på hur goodwill skulle hanteras gällande värdeminskningen. I och med den nya 

redovisningsstandarden som infördes 2005, där goodwill årligen ska genomgå ett test för 

nedskrivning (IAS 36.8), får företaget en mer omfattande roll i beslutstagandet om goodwill 

ska skrivas ned eller inte.  

 

I börsnoterade bolag antas ägandet och styrningen av bolagen vara separerade. Detta kan 

leda till intressekonflikter och informationsasymmetrier då ägarnas och ledningens intressen 

kan gå emot varandra. Om vi tittar på agentteorin (Jensen & Meckling, 1976) och antar 

investeringsutskottets roll som principal och företagsledningens roll som agent, kan 

redovisningen, i form av både allokeringen till goodwill och nedskrivningstest av goodwill 

påverkas av vems intressen man fattar beslut efter. Då styrelsens och utskottens arbete ska 

följa aktieägarnas intressen och inte företagsledningens, kan dessa värderingar av storleken 

på posten därför tänkas se annorlunda ut i de företag som har investeringsutskott och de som 

inte har. Detta bland annat eftersom ledningen, enligt Shalev et al. (2013), kan tänkas vilja 

visa ett så högt resultat som möjligt för att få ut en eventuell bonus och med ett närvarande 



 
 

 

18 

utskott kan redovisningen av goodwill vid företagsförvärv och nedskrivningstest bli hårdare 

granskad än de utan detta utskott. Med detta i åtanke formuleras hypotes 1 som följande:  

 

H0: Inget samband finns mellan börsnoterade företag på Stockholmsbörsen som har ett 

investeringsutskott i styrelsen, och dess storlek på goodwillposten. 

 

H1: Ett samband finns mellan börsnoterade företag på Stockholmsbörsen som har ett 

investeringsutskott i styrelsen, och dess storlek på goodwillposten. 

 

I och med övergången från redovisning enligt RR 1:00 till IFRS bedöms kostnaden, som 

uppstår genom avskrivning och nedskrivning, av goodwillposten annorlunda. Resultatet av 

nedskrivningstestet som görs enligt IFRS avgör hur stor påverkan på posten blir. Bedöms 

det att goodwill måste skrivas ned med hela beloppet blir det en negativ påverkan på 

resultatet det året. En nedskrivning som istället är mindre än vad avskrivningsbeloppet hade 

varit under RR 1:95, eller om det inte bedöms finnas något nedskrivningsbehov alls, 

resulterar i ett bättre resultat än vad som hade visats om en årlig avskrivning hade gjort 

enligt RR 1:00.  

 

Hur stor del som allokeras till goodwill och huruvida värdet av posten ska redovisas 

efterföljande år skiljer sig åt mellan de olika redovisningsstandarderna som tas upp i denna 

studie. Enligt flera tidigare studier (AbuGhazaleh et al., 2011; Hamberg et al., 2011; 

Chalmers et al. 2011) har det uppkommit stora förändringar i nedskrivningen av goodwill 

efter införandet av IFRS och detta till stor del på grund av utrymmet för godtyckliga 

antaganden i värderingarna. Detta medför att ett eventuellt samband mellan företag med 

investeringsutskott som redovisar enligt IFRS, alltså under 2005–2015, och storleken på 

goodwill vill undersökas närmare. Detta eftersom att vi befarar att ett samband mellan 

goodwillpostens storlek för företag med ett investeringsutskott i styrelsen påverkas om 

redovisningen av goodwill sker innan eller efter införandet av IFRS. Detta ämnar vi ta reda 

på genom hypotes 2: 

 

H0: Inget samband finns mellan börsnoterade företag på Stockholmsbörsen som redovisar 

enligt IFRS och har ett investeringsutskott i styrelsen, och dess storlek på goodwill. 

 

H2: Ett samband finns mellan börsnoterade företag på Stockholmsbörsen som redovisar 

enligt IFRS och har ett investeringsutskott i styrelsen, och dess storlek på goodwill. 
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4. Praktisk metod 

Detta kapitel har som syfte att presentera de praktiska metoderna som studien använt sig 

av. Ambitionen har varit att vara så tydlig som möjligt för att inte utelämna några 

frågetecken kring hur det resultat som presenteras har kommits fram till. Kapitlet börjar 

med en beskrivning av forskningsdesignen och går vidare i datainsamlingsmetod, 

databearbetning, utformningen av de testade regressionsmodellerna och avslutas med en 

förklaring av de inkluderade variablerna.  

4.1 Forskningsdesign 

Forskningsdesignen utgör ramen för insamlingen och analysen av data och speglar bland 

annat den vikt man lägger vid olika variablers orsakssamband och generaliseringen man 

drar till större grupper än de som deltagit i undersökningen (Bryman & Bell, 2017, s. 68). I 

denna studie har paneldata använts då den, enligt Bryman & Bell (2017, s. 85):  

 

“...utgör en tydlig avgränsad designkategori som inom företagsekonomisk forskning 

vanligtvis används för att kartlägga förändringar”. 

 

Denna forskningsdesign ger kunskap om det tidsmässiga förhållandet mellan olika variabler 

och utförs genom att man först studerar en urvalsgrupp för att sedan studera det minst en 

gång till vid en senare tidpunkt. Detta tillvägagångssätt stämmer väl överens med den metod 

som använts i denna studie då det under varje år mellan 2001 och 2015 har undersökts i de 

noterade bolagens finansiella rapport efter ett finansierings, - och investeringsutskott i 

styrelsen.    

4.2 Datainsamling 

I denna studie har datainsamlingsmetoden gått till genom att granska företags 

årsredovisningar. De årsredovisningar som vi har valt att granska är dem från företag som 

varit listade på Stockholmsbörsen, undantaget finansföretag, mellan åren 2001 till 2015. 

Värt att nämna är att alla företag inte varit aktiva under hela den undersökta perioden utan 

vissa har fallit bort och vissa har tillkommit under åren. Årsredovisningarna har till störst 

del tillhandahållits från databasen Business Retriever och i vissa fall från företagens egna 

hemsidor. Antalet observerade årsredovisningar har uppgått till 3032 stycken. 

 

I årsredovisningarna har det letats efter existensen av en kommitté eller ett utskott som har 

till uppgift att granska och hantera koncernens investeringar och förvärv. Vi började med 

att kolla i styrningsstrukturen i årsredovisningarna för att se om det där fanns något utskott 

som benämndes som antingen finansutskott eller investeringsutskott. Bland 

årsredovisningarna som granskades benämndes en del av dessa styrelsegrupper även som 

kommittéer. Ganska tidigt in i processen av datainsamlingen märktes det att benämningen 

av målgruppen varierade. På grund av detta har vi varit mycket observanta i vår granskning 

av de aktuella årsredovisningarna för att inte missa ett befintligt utskott på grund av 

variationen i benämningarna mellan de olika bolagen.  

 

I sökningen har sökord som “utskott”, “kommitté” och “committee” använts. I fallen där 

ingen matchning hittats har sökningar som “styrelsens arbete” eller “styrelsestruktur” 

använts, eftersom det under dessa rubriker har visats eller skrivits om styrelsens struktur 

och därav givit information om eventuella utskott. Om det inte funnits någon 

styrningsstruktur har det även gått att kontrollera utskottets existens och arbetsuppgifter i 
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förvaltningsberättelsen eller bland noterna i årsredovisningen. Utifrån sökningarna har 

bedömningen gjorts att följande benämningar på investeringsutskottet ingår i studien: 

 

Finanskommitté, finansutskott, investeringskommitté, investeringsutskott, förvärskommitté, 

förvärvsutskott, utvecklingsutskott, projektkommitté, projektutskott, etablerings- och 

finansieringskommitté, finans- och organisationskommitté, kommitté för fastprisåtaganden, 

strukturaffärskommitté, Intern Disclosure Committee, projektevalueringskommitté, 

utvecklingsutskott och Finance, audit and compliance committee.  

4.3 Databearbetning 

Efter att alla årsredovisningar har granskats och där företag med det aktuella utskottet har 

noterats har tester av den data som samlats in gjorts i statistikprogrammet STATA. Till att 

börja med har förhållandet mellan de olika variablerna som har valts till studiens modell 

testats genom ett korrelationstest. Detta för att se att variablerna inte korrelerar med 

varandra och förklarar samma sak. För att göra en så optimal modell som möjligt vill man 

undvika en hög korrelation, då det visar att variablerna har samma effekt på den beroende 

variabeln. Vid ett korrelationstest antar variablerna ett värde mellan 1 och -1 (Dahmström, 

2011, s. 226) och för en perfekt korrelation ligger variablerna på dessa värden medan de, 

när inget samband finns mellan dem, ligger på 0.  

 

Eftersom att fler än en oberoende variabel testas i den här studien blir det aktuellt att även 

granska eventuell multikollinearitet. Det som granskas är om två eller fler av de oberoende 

variablerna är korrelerade med varandra och i vilken utsträckning som de korrelerar. Detta 

är ett problem som påverkar resultatet av en analys eftersom att det inte går att skilja de 

oberoende variablernas samband på den beroende variabeln om det finns en hög korrelation 

mellan två eller flera oberoende variabler. För att göra detta har vi testat variablerna med 

hjälp av ett VIF-test (se tabell 3 och 4). En generell riktlinje är att om VIF-värdet överstiger 

5 anses den multikollinearitet som undersöks vara för stor för att kunna accepteras i 

analysen. Dock kan en mindre ökning av VIF-värdet tillåtas när antalet oberoende variabler 

ökar (Studenmund, 2014, s. 274). O’Brien (2007, s. 673–674) diskuterar i sin artikel om att 

de generella riktlinjerna som finns gällande vilket VIF-värde som ska fungera som ett 

acceptabelt värde inte ska räknas som en tillräckligt stor anledning att på egen hand inte 

kunna acceptera resultatet av regressionsanalysen. Vidare nämner O’Brien (2007, s. 674) 

att ett vanligt gränsvärde som används är 10 vilket i vårt fall skulle innebära att det inte är 

några problem med multikollinearitet i vår studie. Med utgångspunkt i O’Brien (2007) och 

Studenmund (2014) har vi därför valt att direkt acceptera de VIF-värden som ligger under 

5 men sedan haft överseende med de som ligger strax över detta. 

4.4 Regressionsanalys 

Syftet med den här studien är att studera sambandet mellan företag som har ett 

investeringsutskott och hur storleken på goodwillposten påverkas av detta. Vidare studeras 

även om detta samband endast existerade mellan 2005–2015, när redovisningen av goodwill 

sker enligt IFRS. För att testa detta används en linjär regression som studerar förhållandet 

mellan ett investeringsutskott och goodwill, vidare studeras även förhållandet mellan åren 

2001–2004 och 2005–2015 för att se om det finns någon skillnad däremellan. 

 

Det finns dock en del trovärdighetsproblem när en enkel linjär regressionsanalys utförs. Att 

endast använda sig av en beroende variabel kan visa sig vara för enkelt och inte ge en 

rättvisande bild då det möjligtvis inte visar hela bilden av förhållandet mellan variablerna 

(Bryman & Bell, 2017, s. 157). Variablerna påverkas av en mängd olika faktorer där ett 
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exempel tas upp i studien av Shalev et al. (2013, s. 831). Där inkluderar de kontrollvariabler 

i sin regressionsanalys för att få en bättre och mer tillförlitlig analys. De kommer fram till 

att allokeringen av goodwill påverkas av en rad olika faktorer som exempelvis det aktuella 

företagets särdrag i vissa frågor. Genom att Shalev et al. (2013, s. 831) tar med 

kontrollvariabler som vilken typ av bransch det aktuella företaget verkar inom och hur 

mycket immateriella tillgångar som är upptagna innan förvärvet ökar sannolikheten att få 

reda på de ekonomiska faktorerna som påverkar värderingen av goodwill. Med detta i åtanke 

har vi valt tillföra fler variabler i vår analys för att kunna få ut en mer trovärdig analys vilket 

har resulterat i beslutet om att en multipel linjär regression ska utföras.  

 

En multipel regressionsanalys är en teknik inom statistiken där man vill undersöka om det 

finns något samband mellan en beroende variabel och två eller flera oberoende variabler 

(Stock & Watson, 2015, s. 235–236). Metoden som har använts för att utföra 

regressionsanalysen i den här studien är OLS-metoden (Ordinary Least Squares). Detta 

eftersom det är den vanligaste metoden att använda sig av inom ekonomiområdet och gör 

det lättare att jämföra analysresultaten med tidigare studier inom området (Stock & Watson, 

2015, s. 165–167).  

 

Då regressionsanalysen innehåller flera variabler finns det en risk för så kallad “Omitted 

Variable Bias”. Detta uppstår när en modell utelämnar en eller flera oberoende variabler 

som har ett högt förklaringsvärde av den beroende variabeln (Stock & Watson, 2015, s. 

229–230). Vidare kan detta påverka andra variabler genom att värdera dem högre eller lägre 

som en form av kompensation för de uteblivna variablerna. Detta problem har hanterats 

genom att använda variabler som redan är testade inom området, eftersom att tidigare studier 

har använt sig av variabler som även används i den här studien så försvinner risken för 

Omitted Variable Bias. Ett annat vanligt problem är att det förekommer extremvärden vilket 

kallas heteroskedasticitet (Stock & Watson, 2015, s. 204–206). Detta hanterar vi i denna 

studie genom att använda robusta standardfel. 

 

För att få en så bra regressionsanalys som möjligt har vi också logaritmerat vissa variabler 

för att få dessa normalfördelade. Detta leder till att variablerna passar bättre in i analysen då 

de är normalfördelade kring medelvärdet eftersom dess relativa förändringar analyseras 

istället för dess absoluta förändringar. Variabler som har logaritmerats är ib_gw, ceq och 

revt, det vill säga den ingående balansen för goodwill, eget kapital och den totala 

omsättningen. Dessa har valts ut på grund av de har innehållit väldigt stora värden där en 

logaritmering har gjort testerna bättre då det är dess procentuella påverkan på den beroende 

variabeln som är intressant.  

 

För att kunna se om de ställda hypoteserna ska förkastas eller accepteras behöver en 

signifikansnivå fastställas på de genomförda testen. Med en signifikans på exempelvis 5% 

betyder det att bevisen i resultaten vid 95% av testtillfällena är tillräckligt starka för att 

förkasta nollhypotesen och att det vid 95% av tillfällena går att utesluta att resultatet beror 

på slumpen (Studenmund, 2014, s. 132). Det är också just en signifikansnivå på 5% som 

rekommenderas av Studenmund (2014, s. 133) men det är också vanligt med 

signifikansnivåer på 1% och 10 % i tidigare forskning liknande denna studie. Genom 

resultatet kommer vi främst använda oss av signifikansnivåer på 5% och 1%. 
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Modellerna som tagits fram för de två regressionerna i denna studie ser ut som följande: 

 

Modell för Hypotes 1: 

 

log_ib_gw   =     ß0 + ß1invest_com + ß2log_ceq + ß3log_revt + ß4skuld_grad + 

ß5D_year1 + … + ß18D_year14 + ß19sic_two 

 

 

Modell för Hypotes 2: 

 

log_ib_gw   =     ß0 + ß1invest_com + ß2IC_IFRS + ß3ifrs + ß4log_ceq+ ß5log_revt + 

ß6 skuld_grad + ß7D_year1+ … + ß20D_year14 + ß21sic_two 

 

4.5 Förklaring av variabler 

Variablerna som testats och godkänts i modellerna beskrivs i tabell 2 här nedan: 

 

Tabell 1: Förklaring av inkluderade variabler 

Variabel Värde 

log_ib_gw Logaritmerat värde på Ingående balansen för Goodwill  

invest_com Investeringskommitté, antingen 1 eller 0 

log_ceq Logaritmerat eget kapital 

log_revt Logaritmerad total omsättning 

skuld_grad Skuldsättningsgraden 

D_Year1, D_Year2, …, 

D_Year14 

Dummyvariabel för år, antingen 1 eller 0 

sic_two Kategorisering gällande vilken bransch som företaget tillhör 

ifrs1 Redovisar enligt IFRS, antingen 1 eller 0  

IC_IFRS2 Interaktionsvariabel av investeringskommitté och redovisning 

enligt IFRS, antingen 1 eller 0 

 

4.5.1 Beroende variabel 

log_ib_gw 

Den här variabeln mäter som tidigare nämnt den ingående balansen i goodwillposten. Denna 

variabel har logaritmerats då värdena på posten är väldigt stora. En logaritmering gör att 

värdena blir normalfördelade kring medelvärdet och visar en relativ förändring i 

regressionen istället för en absolut. Variabeln visar det totala värdet av den ingående 

goodwillposten och där går det att mäta hur mycket som tas upp i goodwill i det enskilda 

                                                 
1 Ingår endast i regressionsanalys 2 
2 Ingår endast i regressionsanalys 2 
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företaget varje år. Det lägsta värdet som kan uppmätas av den här variabeln är 0, det vill 

säga att inget alls är upptaget som goodwill i balansräkningen. 

 

4.5.2 Förklaringsvariabel 

Invest_com  

Variabeln mäter om det finns ett investeringsutskott eller ej i ett företag. Antingen uppmäts 

variabeln till 1 och då det finns ett investeringsutskott eller till 0 vilket betyder att det inte 

finns ett. Således finns det inget värde däremellan utan slutsatsen har dragits vid att det 

antingen finns ett utskott som uppfyller studiens krav på vad ett investeringsutskott skall 

göra eller att utskottet inte finns eller inte uppfyller studiens krav.  

 

4.5.3 Oberoende variabler 

Då den beroende variabeln, ingående balans på goodwill, kan variera väldigt mycket mellan 

de olika observationerna beroende på företagens storlek måste vi använda oss av oberoende 

variabler även benämnt som kontrollvariabler. Detta gör vi för att kontrollera att det inte är 

dessa som förklarar den beroende variabeln då det kan leda till felaktiga slutsatser av 

resultatet. Dessa oberoende variabler redogörs för och förklaras nedan: 

 

log_ceq 

Denna variabel mäter det egna kapitalet i företaget där den siffra som använts i analysen är 

det upptagna egna kapitalet i balansräkningen för det aktuella året. Eget kapital räknas ut 

genom att ta ett företags tillgångar minus dess skulder och indikerar företagets ekonomiska 

ställning. I regressionen är värdet på eget kapital logaritmerat då värdena är väldigt stora 

vilket gör att den relativa förändringen mäts istället för den absoluta. 

 

log_revt 

Revt mäter den totala omsättningen i ett företag och blir viktig eftersom att den sätter 

mätningen av goodwill i relation till hur stort företaget är. Variabeln fungerar som ett ombud 

för hur stort ett företag är och gör värdet på ib_gw mer pålitligt då större företag av naturliga 

skäl allokerar större summor till goodwill. Även omsättningen har logaritmerats i 

regressionen på grund av dess storlek. 

 

skuld_grad 

Denna variabel mäter skuldsättningsgraden i företaget och har skapats genom att ta de 

långfristiga skulderna dividerat med de totala tillgångarna. Denna procentsats säger oss hur 

stor del av ett företags tillgångar som finansierats med hjälp av lån och indikerar företagets 

finansiella risk. En hög skuldsättningsgrad kan tänkas vara en anledning till att man vill visa 

ett bättre resultat för att förbättra sin kreditrisk och därför är denna variabel med som en 

oberoende variabel. 

 

sic_two  

Sic_two delar in observationerna i olika branscher (ca 50 stycken) vilket är viktigt att ta med 

i regressionen då det kan finnas speciella regler eller normer inom en viss bransch som kan 

påverka goodwillposten. För att göra denna variabeln mer relevant för studiens 

regressionsanalys har eventuella underrubriker tagits bort gällande branschtillhörighet 

eftersom att många företag i så fall hade hamnat i en egen bransch. Exempel på detta är att 

i studien så har alla ingenjörsföretag placerats under en och samma rubrik. Hade detta inte 

gjorts hade det istället resulterat i att företag som håller på med ingenjörsverksamhet inom 

bygg och företag som håller på med ingenjörsverksamhet inom design skulle ha delats upp 

i två olika branscher.  
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D_YearX 

Denna variabel finns för varje år av de valda åren som ska undersökas i studien, alltså mellan 

2001 och 2015. Detta för att ha årsmönster i åtanke och se hur åren har ett samband med 

den ingående balansen för goodwill.  

 

4.5.4 Tillkommande variabler för hypotestest 2 

IC_IFRS  

Detta är en interaktionsvariabel som har skapats genom att invest_com har multiplicerats 

med ifrs vilket har resulterat i IC_IFRS. Variabeln antar ett värde om antingen 1 eller 0 där 

1 innebär att företaget har ett investeringsutskott och redovisar enligt IFRS, det vill säga att 

ett investeringsutskott existerar mellan åren 2005–2015. Denna interaktionsvariabel har 

adderats till regressionsanalysen för hypotes 2 eftersom att den mäter effekten som uppstår 

när ett investeringsutskott finns i de företagen som redovisar enligt IFRS.  

 

ifrs 

Denna variabel mäter om ett företag redovisar enligt IFRS eller ej. Antingen tar variabeln 

ett värde om 1 som innebär att företaget redovisar enligt IFRS eller så antar variabeln ett 

värde om 0 som innebär att företaget inte redovisar enligt IFRS, det vill säga att de istället 

redovisar enligt RR 1:00. 
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5. Resultat 

I kapitel 5 presenteras resultatet från de genomförda statistiska testerna. Kapitlet inleds 

med resultatet från testerna för korrelation och multikollinearitet för att läsaren själv ska 

kunna bedöma resultaten och dess tillförlitlighet. Därefter presenteras resultaten som är 

uppkomna av regressionsmodellen. 

5.1 Korrelationstest 

Vi har gjort ett korrelationstest för att testa förhållandet mellan de olika variablerna. Något 

som eftersträvas är att variablerna ska ha en så låg korrelation som möjligt då det påvisar 

att de inte är beroende av varandra. Korrelationsvärdena kan variera mellan -1 och 1 och vi 

kan, i vårt korrelationstest i tabell 3, se att de flesta variablerna generellt har låg korrelation 

med andra variabler vilket tyder på att de inte förklarar samma sak. Värt att nämna är att 

årskontrollen i tabellerna i detta kapitel är exkluderade men att de fullständiga tabellerna 

finns i appendix.   

 

De variabler som korrelerar mest i vårt test är IC_IFRS och invest_com vilka har en 

korrelation på 0,8552. Detta kan förklaras genom att IC_IFRS är en interaktionsvariabel 

som består av invest_com och ifrs vilka då är en del av ekvationen och helt logiskt bidrar 

till dess beroende. De oberoende variablerna log_EK och log_revt har också de en relativt 

hög korrelation med den beroende variabeln log_ib_gw på 0,7695 och 0,7698. Detta kan 

förklaras genom att dessa variabler är sådana som indikerar storleken på företaget. Från 

tidigare studier (Hamberg et al. 2001) har vi kunnat ta del av information som säger att 

storleken bidrar till värdet på den ingående balansen på goodwill. Bolag med mycket eget 

kapital och stor omsättning möjliggör företagsförvärv av större storlek vilket inkluderar 

större köpeskilling. I och med detta är det logiskt att tänka att även storleken på värdet som 

allokeras till goodwill ökar vilket då förklarar den höga korrelationen som finns mellan 

variablerna log_EK och log_ib_gw och log_revt och log_ib_gw. Även log_EK och log_revt 

har hög korrelation på 0,9045 vilket kan förklaras genom att eget kapital och omsättning 

förklarar samma samband till värdet på den ingående balansen på goodwill.  

 

Tabell 2: Korrelationstest 

 

 
*Årskontroll exkluderad från tabellen 

5.2 Multikollinearitet (VIF) 

Som det går att utläsa från tabell 3 och 4 är VIF-medelvärdet 2,11 och 3,16 vilket anses vara 

tillräckligt låga för att accepteras. I tabell 3 där två stycken variabler har ett VIF-värde på 

5,65 respektive 5,66 har vi valt att acceptera detta, detta på grund av att när antalet 

     sic_two    -0.1319  -0.0710  -0.0446  -0.0190  -0.2903  -0.2716  -0.2369   1.0000

  skuld_grad     0.2760   0.0130   0.0218  -0.0209   0.2707   0.2968   1.0000

    log_revt     0.7698   0.2624   0.2577   0.0860   0.9045   1.0000

      log_EK     0.7695   0.2591   0.2392   0.1040   1.0000

        ifrs     0.1766   0.0321   0.1658   1.0000

     IC_IFRS     0.2111   0.8552   1.0000

invest_com~e     0.1816   1.0000

   log_ib_gw     1.0000

                                                                                      

               log_ib~w invest~e  IC_IFRS     ifrs   log_EK log_revt skuld_~d  sic_two
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oberoende variabler ökar kan även en mindre ökning av VIF-värdet tillåtas (Studenmund, 

2014, s. 274).  

 

Gällande tabell 4 där VIF-värdena är betydligt högre, finns en interaktionsvariabel med som 

är baserad på två andra oberoende variabler i analysen. Förutom de två variablerna som även 

var med i första analysen som hade ett högre VIF-värde än den generella riktlinjen på 5, 

finns det en variabel till som är över 5. Det är variabeln ifrs som är en av komponenterna i 

interaktionsvariabeln IC_IFRS som har ett VIF-värde på 8.69, även invest_com som är den 

andra komponenten i interaktionsvariabeln har fått ett betydligt högre VIF-värde jämfört 

med den första regressionsanalysen. VIF-värdet för invest_com har gått från 1,09 i den första 

analysen till 4,47 i den andra analysen med den enda skillnaden att IC_IFRS och ifrs har 

adderats. Detta tyder på att multikollineariteten som uppstår till stor del beror på den 

skapade interaktionsvariabeln vilket gör att vi accepterar det höga värdet.  

 

Tabell 3: VIF för variablerna i regression 1 

 

 
*Årskontroll exkluderad från tabellen 

 

Tabell 4: VIF för variablerna i regression 2 

 

 
*Årskontroll exkluderad från tabellen 
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5.3 Deskriptiv statistik 

I tabell 5 nedan visas en översikt av den deskriptiva statistiken och sedan följer en kort 

beskrivning av de olika variablerna och dess uppmätta värden: 

 

Tabell 5: Deskriptiv statistik 

 

Variabel Obs. Medelvärde Std. Avvikelse Min. Max. 

ib_gw 2478 2115.883 6788.851 0 85737 

invest_com 3032 0.0712401 0.2572679 0 1 

ceq 3029 4588.385 14672.89 -810 146525 

revt 3031 10642.58 30471.77 -33.053 312515 

skuld_grad 3016 0.1274452 0.1436076 0 1.16054 

IC_IFRS 3032 0.0468338 0.2113175 0 1 

ifrs 3032 0.5728892 0.4947402 0 1 

 

ib_gw: 

ib_gw är den variabel som mäter den ingående balansen för goodwill. Värdet är baserat på 

2478 observationer vilket betyder att 554 observationer inte haft någon ingående 

goodwillpost. Det lägsta värdet är noll vilket sker då inget värde är upptaget i posten 

goodwill, det högsta värdet som noterats är 85737 MSEK och medelvärdet för variabeln är 

2115,9 MSEK. 

 

invest_com: 

Variabeln invest_com mäter om ett företag har ett investeringsutskott eller ej. På 3032 

observationer, där 0 innebär inget investeringsutskott och 1 innebär att företaget har ett 

investeringsutskott, ligger medelvärdet på 7,12 procent vilket motsvarar 216 stycken 

observerade utskott. Standardavvikelsen som visar den genomsnittliga avvikelsen från 

medelvärdet ligger på 0,257. 

 

ceq:  

Ceq mäter det egna kapitalet, totalt har 3029 observationer ägt rum där medelvärdet blev 

4588,39 MSEK och standardavvikelsen blev 14 672,89. Det lägsta egna kapitalet som 

uppmättes under testet var -810 MSEK och det högsta var 146525 MSEK.  

 

revt: 

Revt är en variabel som mäter den totala omsättningen. I totalt 3031 observationer ligger 

omsättningens medelvärde på 10642,58 MSEK. Värdena varierar mellan det lägsta 

uppmätta värdet -33,053 MSEK, och det högsta på 312515 MSEK.     

 

skuld_grad: 

Skuld_grad är den variabel som mäter den uppmätta skuldsättningsgraden i de observerade 

årsredovisningarna. Denna variabel har framtagits genom att dela de långfristiga skulderna 

med de totala tillgångarna. Totalt har 3016 observationer gjorts och medelvärdet på dessa 



 
 

 

28 

uppmättes till 0,1274452, alltså 12,7%. Det minsta uppmätta värdet är 0 och det högsta 

ligger på 1,16054 (116%). Om skuldsättningsgraden är över 100% betyder det att skulderna 

är högre än värdet på de totala tillgångarna. 

 

IC_IFRS: 

IC_IFRS är en variabel som har skapats av två andra redan existerande variabler. Det är 

invest_com som har multiplicerats med ifrs och resultatet från denna variabeln bör därför 

tolkas i relation till dessa två variabler. 3032 observationer har gjorts där medelvärdet blev 

0,0468 vilket innebär att 142 företag i vårt urval har ett investeringsutskott och redovisar 

enligt IFRS, med andra ord så finns ett investeringsutskott mellan åren 2005 och 2015 i 

knappt 4,7% av de observerade årsredovisningarna. 

 

ifrs:  

Ifrs mäter om ett företag redovisar enligt IFRS eller inte. Detta är en dummyvariabel som 

antagit värdet 1 för de företag som redovisar enligt IFRS, och 0 för de som inte gör det. 

Medelvärdet för variabeln är 0,573 vilket innebär att ungefär 57% av de 3032 observationer 

som har ägt rum har redovisat enligt IFRS.  

5.4 Resultat från regressionsanalys 1 

För att testa investeringsutskottets samband med den ingående balansen på goodwillposten 

i ett företag har vi använt oss av modellerna som beskrivs under regressionen i kapitel 4.4. 

Från tabell 6 som presenteras här nedan kommenteras de resultat som vi har fått ut av den 

gjorda regressionsanalysen.  

 

Tabell 6: Regressionsanalys för hypotes 1 

 

 
*Årskontroll exkluderad från tabellen 

 

5.4.1 Observationer 

Antal observationer i regressionsanalysen uppgår till 2385 vilket kan jämföras med den 

ursprungliga siffran på 3032. Detta innebär att 647 observationer inte uppfyller de krav som 

måste vara uppfyllda för att kunna vara en del av regressionsmodellen och en anledning till 

bortfallen kan vara att en eller flera av variablerna saknas för dessa observationer.  
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5.4.2 Adj R-square 

Vi börjar med att titta på modellens adj R-sq, alltså adjusted R-square, då värdet på det säger 

hur mycket modellen förklarar den beroende variabeln ib_gw. Varför vi väljer att titta på 

adj R-sq är eftersom det måttet innehåller en korrigering för antalet variabler i modellen 

vilket betyder att värdet endast ökar om man adderar en variabel som bidrar mer till 

modellen. Detta till skillnad från R-sq som istället alltid ökar när fler variabler adderas. I 

tabell 7 som visar regressionen för H1 kan vi se att värdet på adj R-sq ligger på 0,6532 vilket 

betyder att denna modell förklarar den beroende variabeln ib_gw till 65,32%.  

 

5.4.3 Förklaringsvariabel 

Invest_com är den variabeln som är mest intressant att titta på eftersom det är den som vi 

vill undersöka i vår första hypotes, H1. Denna variabel har en koefficient på -0,306 och ett 

p-värde på 0,006 vilket innebär att de årsredovisningar som visar på att ett 

investeringsutskott finns i styrelsen har mindre upptaget i goodwillposten jämfört med de 

som inte har ett investeringsutskott, detta eftersom koefficienten är negativ. 

Standardavvikelsen säger oss hur mycket värdet avviker från medelvärdet och invest_com 

har en standardavvikelse på 0,111.  

 

För att kunna acceptera koefficienten måste p-värdet vara tillräckligt lågt för att det ska vara 

signifikant. P-värdet ligger på 0,006 vilket innebär att resultatet är signifikant inom ett 

99,4%-konfidensintervall. Vi kan därför säga att resultatet är tillförlitligt till ett väldigt lågt 

satt signifikansvärde vilket betyder att nollhypotesen i hypotes 1, att inget samband finns 

mellan ett investeringsutskott och värdet på goodwillposten, kan förkastats.  

 

5.4.4 Oberoende variabler 

Koefficienten för log_EK visar en positiv lutning på 0,525 och log_revt på 0,508 vilket 

betyder att dessa två variabler var för sig har ett positivt samband med den ingående 

balansen för goodwill. Skuld_grad har en koefficient på 1,332 vilket betyder att också den 

har ett positivt samband med goodwill. Sic_two har en koefficient på 0,013 vilket betyder 

att den har ett positivt, om än väldigt litet, samband med goodwills ingående balans. Alla 

ovan nämnda variabler har alla ett p-värde på 0,000 vilket betyder det att dessa koefficienter 

till 100% inte är lika med 0. Detta betyder att koefficienterna för samtliga av dessa variabler 

kan accepteras oavsett värdet vi satt på signifikansnivån. 
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5.5 Resultat från regressionsanalys 2 

 

Tabell 7: Regressionsanalys för hypotes 2 

 

 
*Årskontroll exkluderad från tabellen 

 

5.5.1 Observationer 

Precis som i den första analysen var det 2385 observationer vilket innebär att det även i 

denna analys finns ett bortfall på 647 observationer. Detta kan också här förklaras genom 

att en eller flera variabler saknas i de observerade årsredovisningarna.  

 

5.5.2 Adj R- square 

Även i detta test kollar vi på adjusted R-square för att se hur stor förklaringsgrad som i detta 

test har och värdet ligger på 0,6566. Detta innebär att modellen förklarar den beroende 

variabeln ib_gw till 65,66%. 

 

5.5.3 Förklaringsvariabel  

IC_IFRS 

Den oberoende variabeln i det gjorda regressionstestet för H2 är IC_IFRS. Denna variabel 

har en koefficient på 0,778 och ett p-värde på 0,011 vilket innebär att det finns ett signifikant 

samband på 5% signifikansnivå, mellan företag som redovisar enligt IFRS och har ett 

investeringsutskott i styrelsen och en ökning av den ingående balansen på goodwill. Detta 

betyder att vi kan förkasta nollhypotesen i H2, att inget samband finns mellan börsnoterade 

företag på Stockholmsbörsen som redovisar enligt IFRS och har ett investeringsutskott i 

styrelsen, och dess storlek på goodwill. 

 

5.5.4 Oberoende variabler  

Likt regressionen i hypotes 1 finns det ett tydligt samband mellan log_EK, log_revt och 

skuld_grad och den ingående balansen för goodwill genom att dessa tre oberoende 

variablerna har koefficienter på 0,538, 0,495 och 1,305. Samtliga av dessa variabler har ett 

signifikant samband då p-värdena för respektive variabel ligger på 0,000 vilket betyder att 

det på 1% signifikansnivå finns ett tydligt samband mellan värdet på ett företags eget 
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kapital, omsättning och skuldsättningsgrad då samtliga av dessa ökar värdet på den ingående 

balansen för goodwill.  

 

Tittar vi på variabeln ifrs har den en koefficient på 0,453 och ett p-värde på 0,013 vilket 

betyder att det på en 5% signifikansnivå finns ett signifikant samband mellan företag som 

redovisar enligt IFRS och en ökning av ib_gw, dock inte lika stor ökning som företagen som 

redovisar enligt IFRS och har ett investeringsutskott har.  
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6. Analys och slutsats 

I det följande kapitlet fortsätter en analys och diskussion av vad som presenterats i det 

empiriska resultatet i föregående kapitel. Vi kommer att diskutera resultatet från de 

hypoteser vi presenterat för att kunna besvara studiens problemformulering och uppfylla 

studiens syfte genom och koppla ihop detta med tidigare studier och teorier. Avslutningsvis 

behandlas det teoretiska och praktiska bidraget som studien kommer att bidra med samt 

förslag på framtida studier.  

 

Problemformulering: Finns det något samband mellan börsnoterade företag på 

Stockholmsbörsen som har ett investeringsutskott i sin styrelse och dess storlek på 

goodwillposten, och hur ter sig detta samband i så fall under perioden 2005–2015 jämfört 

mot perioden 2001–2004? 

6.1 Analys av resultatet i regression 1 

 

H1: Ett samband finns mellan börsnoterade företag på Stockholmsbörsen som har ett 

investeringsutskott i styrelsen, och dess storlek på goodwillposten. 

 

Den första delen av problemformuleringen testades genom hypotes 1 då vi tittade på om ett 

investeringsutskott har något samband med den ingående balansen på goodwill. Baserat på 

p-värdet på variabeln invest_com visar det att ett stort signifikant samband finns mellan 

utskottet och ingående balans på goodwill till en lågt satt signifikansnivå. 

 

Enligt utformningen av styrelsen som tagits upp och beskrivits i kapitel 4 har vi antagit att 

investeringsutskottets roll är att vara ett internt kontrollorgan som ska agera som en 

förlängning av styrelsen vars uppgift är att se till och agera efter aktieägarnas intressen. Med 

ansats i agentteorin (Jensen & Meckling, 1976) påverkar relationen mellan principalen, i 

detta fall investeringsutskottet, och agenten, i form av företagsledningen, utskottets 

handlande. Tidigare studier (Shalev et al. 2013; AbuGhazale et al. 2011; Hamberg et al. 

2011; Chalmers et al. 2010) antyder på att ett större värde allokeras till goodwill vid 

företagsförvärv och att mindre skrivs ned vid de årliga nedskrivningstesten som införts i och 

med redovisningen enligt IFRS jämfört med under redovisningen enligt RR 1:00. Då 

utskottet som tidigare nämnts ska handla i linje med aktieägarnas intressen bör dess 

påverkan på den ingående balansen för goodwill därför bidra med att posten minskar 

eftersom de vill värdera posten så sanningsenligt som möjligt utan att försöka visa ett bättre 

resultat till aktieägarna, något som företagsledningar enligt Shalev et al. (2013) kan göra 

genom att värdera goodwill högre än vad de egentligen borde vara. 

 

I analysen av regressionen i hypotes 1 har vi kommit fram till att det finns ett signifikant 

negativt samband mellan ett investeringsutskott och den ingående balansen på goodwill 

eftersom att koefficienten uppmätts till -0,306. Detta stämmer överens med de antaganden 

vi gjort utifrån de tidigare teorierna om vad ett investeringsutskott ska bidra med gällande 

redovisningen och värderingen av goodwill. Detta leder till en slutsats där vi kan förkasta 

nollhypotesen då det i resultatet visar signifikans på att företag med ett investeringsutskott 

i styrelsen har ett samband med värdet på den ingående balansen på goodwill. 
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6.2 Analys av resultatet i regression 2 

 

H2: Ett samband finns mellan börsnoterade företag på Stockholmsbörsen som redovisar 

enligt IFRS och har ett investeringsutskott i styrelsen, och dess storlek på goodwill. 

 

I regressionen för att testa hypotes 2 kan vi i interaktionsvariabeln IC_IFRS se att sambandet 

mellan företag som redovisar enligt IFRS med ett investeringsutskott i styrelsen och dess 

storlek på ingående balans för goodwill är positiv, det vill säga att ett utskott under åren 

2005–2015 visar sig ha en positiv inverkan på värdet upptaget i goodwill.  

     

I H2 undersöker vi om investeringsutskottets samband med goodwill enbart finns under de 

åren som företagen redovisar enligt IFRS, alltså under 2005–2015. I regressionsanalysen 

för detta test har vi kunnat utläsa att det finns ett signifikant samband att ett 

investeringsutskott under dessa år ökar goodwill då koefficienten ligger på 0,788. Detta 

resultat är motsägelsefullt jämfört med den första regressionsanalysen men det går delvis 

att förklara genom att kolla på de tidigare nämnda studierna (Shalev et al. 2013; AbuGhazale 

et al. 2011; Hamberg et al. 2011; Chalmers et al. 2010). Där menar de på att redovisning 

enligt IFRS resulterar i att ett större värde blir upptaget i goodwill. Enligt regressionen av 

hypotes 2 visar det sig alltså att faktorn att ett företag redovisar enligt IFRS har ett större 

samband med goodwills ingående balans än vad faktorn att ha ett investeringsutskott har.  

 

I H2 tittar vi också på koefficienten för ifrs som ligger på 0,453 och p-värdet på denna som 

ligger på 0,013. Här kan vi alltså utläsa att det för företag som redovisar enligt IFRS, det 

vill säga mellan åren 2005–2015 i denna studie, finns ett signifikant samband att ingående 

balans för goodwill ökar.  

 

Det som är det mest intressanta med dessa värden är att det i regressionen visar sig, genom 

riktningen på koefficienten för interaktionsvariabeln IC_IFRS, att efter införandet av IFRS 

bidrar ett investeringsutskott till att öka den ingående balansen för goodwill mer än vad det 

gör för företag utan ett investeringsutskott vilket går emot vad resultatet i hypotes 1 säger. 

Att införandet av redovisning enligt IFRS har bidragit till att öka goodwillposten har vi läst 

om i tidigare studier (Shalev et al. 2013; AbuGhazale et al. 2011; Hamberg et al. 2011; 

Chalmers et al. 2010), något som vi i regressionen för hypotes 2 också kan utläsa i vår egen 

studie. Det som överraskar är att investeringsutskottets samband med värdet på ingående 

balans på goodwill är positivt under redovisningen enligt IFRS. Detta är något som vi trodde 

skulle vara tvärtom baserat på styrelsens huvudsakliga uppgift, att tillgodose ägarnas 

intressen och investeringsutskottets interna kontroll av de stora investeringarna. Detta leder 

till slutsatsen att vi kan förkasta nollhypotesen då det i resultatet visar signifikans på att det 

finns ett samband mellan företag med ett investeringsutskott i styrelsen som redovisar enligt 

IFRS, och värdet på den ingående balansen på goodwill.  

6.3 Analys av oberoende variablerna 

De positiva koefficienterna i de båda regressionsanalyserna för eget kapital och den totala 

omsättningen kan förklaras genom att större företag allokerar mer till goodwill eftersom att 

det är mer naturligt att ett högre värde allokeras till goodwill för ett stort företag jämfört mot 

vad ett mindre företag allokerar. Även om en större omsättning inte direkt innebär ett mer 

gynnsamt företag så är det ändå troligt att det för ett företag med en hög omsättning finns 

större möjligheter att förvärva mer och i och med detta allokera mer till goodwill än vad det 

gör för ett företag som har en mindre omsättning. Det är med andra ord mer troligt att större 

belopp uppkommer i goodwill vid företagsförvärv där företaget har en högre omsättning 
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eftersom att det troligtvis finns mer kapital tillgängligt. Även om ett dyrare företagsförvärv 

inte nödvändigtvis innebär en större uppkommen goodwill så får det ändå anses som att det 

är mer troligt att större belopp allokeras till goodwill vid ett dyrare företagsförvärv av ett 

stort företag med hög omsättning, än vad det skulle göra vid ett företagsförvärv av ett mindre 

företag som har en mindre omsättning.  

 

Samma argumentation kan hållas för variabeln eget kapital som säger att ett starkare eget 

kapital har ett positivt samband med den ingående balansen för goodwill som innebär ett 

större allokerat värde till goodwillposten. Även här får det anses vara mer naturligt att ett 

företag som är välmående med ett bra eget kapital har större möjligheter till att ta upp mer 

i goodwill än vad ett icke välmående företag har. Vid ett bra eget kapital är möjligheten 

större till att förvärva andra företag och även summan för förvärvet kan antas vara högre än 

vad det är vid ett företagsförvärv där förvärvaren har ett mindre eget kapital. Med detta som 

utgångspunkt tolkar vi det som att ju större ett företag är, mätt i hur stor omsättning och hur 

starkt eget kapital företaget har, desto mer tas upp i balansräkningen som goodwill. 

 

En oberoende variabel som har ett positivt samband med den ingående balansen för 

goodwill i både den första och andra regressionsanalysen är skuldsättningsgraden, 

skuld_grad. Koefficienten för denna ligger över 1,3 i båda regressionerna vilket betyder att 

skuldsättningen har ett positivt samband med ingående balans på goodwill. Detta kan 

förklaras genom sambandet att företag med en hög skuldsättningsgrad kan tänkas vilja visa 

ett högre resultat för att kompensera för den höga skuldsättningen. Shalev et al. (2013) 

skriver om att företagsledningen ofta sätter av mycket till goodwill vid företagsförvärv för 

att visa ett bättre resultat som deras bonus sedan grundar sig på. Viljan att visa ett bättre 

resultat kan ha flera bakomliggande grunder varav en exempelvis kan vara just hög 

skuldsättningsgrad. Orsaken till att en större summa tas upp i goodwill är att denna 

tillgångspost inte nödvändigtvis måste skrivas ned och därför inte bidra till större kostnader 

för företaget vilket det hade gjort om goodwill istället hade upptagits som en identifierbar 

tillgång.  

 

Sammanfattningsvis kan vi säga att denna studie visar att det finns signifikanta samband 

mellan ett investeringsutskott och det ingående värdet på goodwill. Exakt vad detta samband 

beror på är svårt att säga men något som är intressant är att sambandet visar sig förändras 

från att vara negativt i regressionen för hypotes 1 till att vara positivt efter införandet av 

redovisningsstandarden IFRS som testas i regressionen för hypotes 2. Av detta drar vi 

slutsatsen att införandet av IFRS har ett större positivt samband med ingående balans på 

goodwill än det negativa samband som ett investeringsutskott har.  

6.5 Teoretiskt och praktiskt bidrag 

Den här studiens bidrag till det berörda området är att tidigare forskning om goodwill har 

bekräftats till viss del. Studien har förtydligat hur ett extra kontrollorgan påverkar 

allokeringen till goodwill vid ett företagsförvärv och där det enligt hypotes 1 bekräftas att 

ett kontrollorgan i form av ett investeringsutskott har ett negativt samband med goodwill. 

Det vill säga att för företag med ett investeringsutskott i sin styrelse, i denna studie, visar 

sig ha ett negativt samband med goodwill. Vid sökningen av material och underlag till denna 

studie blev det tydligt att påverkan av ett investeringsutskott är ett väldigt orört område som 

egentligen knappt alls har studerats. Därför bidrar den här studien till mycket ny information 

kring hur värdet på goodwillposten kan förändras för företag som funderar på att bilda ett 

investeringsutskott eller som redan har ett sådant utskott.  
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Det teoretiska bidraget av den här studien blir att den bekräftar tidigare studier gällande att 

företag som redovisar enligt IFRS tar upp mer i goodwill än vad som skulle ha gjorts om de 

skulle ha redovisat enligt ett regelverk som kräver att goodwill ska skrivas av istället för att 

årligen testas för nedskrivning. Den här studien kan därför adderas till den mängd studier 

som redan existerar gällande att IFRS har ett samband med att ett större värde allokeras till 

goodwill.  

 

Det praktiska bidraget från den här studien är att investeringsutskottets faktiska samband 

med ingående balans på goodwill behandlas vilket kan bidra med att företag väljer att 

applicera eller att inte applicera ett investeringsutskott i sin styrningsstruktur. Det bidrar 

även till förståelsen för vad goodwill har för samband med de olika faktorerna i form av 

förklaringsvariabler och de oberoende variabler som behandlats i denna studie.  

6.6 Förslag till fortsatt forskning 

Då denna studie enbart består av börsnoterade bolag på den svenska marknaden finns en 

möjlighet till fortsatt forskning genom att titta på bolag i något annat land än Sverige men 

som också redovisar enligt IFRS, exempelvis ett land som har en annorlunda ekonomisk 

säkerhet än vad Sverige har. Detta för att se om sambandet mellan ett investeringsutskott 

och ingående balans på goodwill är större eller mindre i olika länder och ekonomier.  

 

Något som också kan vara intressant för fortsatt forskning inom detta ämne är att djupare 

studera vad det är i investeringsutskottet som bidrar till sambandet till värdet på goodwill. 

Exempelvis skulle man kunna titta på hur många personer eller vilka som ingår i 

investeringsutskottet, om dessa personer också har andra uppgifter i bolaget eller om de är 

externt tillsatta, dess erfarenhet, kön eller liknande. Detta för att undersöka om det är dessa 

variabler som bidrar till sambandet och inte investeringsutskottet i sig. 
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7. Sanningskriterier 

För att belysa denna studies styrkor och svagheter kommer detta avslutande kapitel att 

behandla studiens sanningskriterier och för att göra det kommer studiens reliabilitet, 

validitet och generaliserbarhet att diskuteras.    

7.1 Reliabilitet 

Reliabilitet handlar om huruvida resultatet från en studie blir detsamma om undersökningen 

upprepas, eller om den påverkas av slumpmässiga betingelser (Bryman, 2016, s. 72).  För 

att en studie ska anses vara reliabel krävs det noggrannhet och precision i mätningar för att 

man vid upprepning av forskningen inte ska finna några skillnader i resultatet (Collis & 

Hussey, 2014, s. 52). En studies reliabilitet handlar i stor utsträckning om dess 

replikerbarhet, vilket handlar om undersökningens möjlighet att upprepas (Bryman, 2016, 

s. 72). I denna studie utgörs observationerna av svenska börsnoterade bolags finansiella 

rapporter. Dessa rapporter är offentliga handlingar vilket innebär att en replikering av 

studien är fullt möjlig vilket styrker studiens reliabilitet. Något som också styrker 

reliabiliteten är att vi under hela studien igenom, i så stor utsträckning som möjligt, har 

försökt förklara de metoder vi använt för att möjliggöra upprepningen av den.  

 

Något som är viktigt att ha i åtanke är dock att vissa fullständiga årsredovisningar under 

denna period, främst under de tidigare åren, har varit svåra att hitta. I vissa fall har inte heller 

sökfunktionen vi använt oss av, kortkommando cmd + F, fungerat eftersom 

årsredovisningen varit i så dålig kvalitet vilket försvårat arbetet vid sökningen efter ett 

investeringsutskott. Därför är det viktigt att nämna att en viss risk för fel finns i 

datainsamlingen. Störst risk är att ett investeringsutskott kan finnas i de årsredovisningar 

där vi hävdar att det inte finns, detta både på grund av otydliga eller otillräckliga 

årsredovisningar men också på grund av den mänskliga faktorn där hänsyn bör tas till den 

stora mängd finansiella rapporter som granskats. Trots detta anser vi överlag att studien har 

god reliabilitet vilken innebär att ett likvärdigt resultat bör kommas fram till vid upprepning 

av studien. 

7.2 Validitet 

För att en studie ska ha så hög validitet som möjligt är det viktigt att studien mäter det man 

faktiskt vill mäta och att resultatet sedan återspeglar dess syfte (Collis & Hussey, 2014, s. 

53). Bryman (2016, s. 73–74) redogör för flera typer av validitet, bland annat 

mätningsvaliditet, intern validitet och extern validitet. Validiteten är svårare att bedöma än 

reliabiliteten då man inte kan vara helt säker på validiteten hos en mätning och om det är de 

valda variablerna i modellen som förklarar det eventuella sambandet som finns.  

 

Den interna validiteten, alltså huruvida slutsatsen av studien beror på ett hållbart kausalt 

förhållande mellan variablerna (Bryman, 2016, s.73), är därför något som kan ifrågasättas i 

denna studie då variablerna i hypotestesterna enbart är inspirerade av tidigare teorier vilket 

inte betyder att dessa kan antas mäta exakt det som avses att mäta.  

7.3 Generaliserbarhet 

Studiens generaliserbarhet syftar till om resultatet kan generaliseras till andra urvalsgrupper 

än den undersökta (Collis & Hussey, 2014, s. 54). Då urvalet i denna studie är svenska 

börsnoterade bolag mellan 2001 och 2015 bör generaliseringen rimligtvis endast täcka den 

svenska marknaden. Dock kan resultatet också vara intressant för företag i andra länder som 
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redovisar enligt IFRS då de redovisar på samma sätt som de observerade företagen i denna 

studie. Något som är viktigt att ha i åtanke är att alla finansföretag har uteslutits i urvalet 

och därför kan en generalisering inte antas för dessa typer av bolag. Något som också bör 

tas i åtanke gällande studiens generaliserbarhet är att antalet investeringsutskott i styrelserna 

har varit väldigt få vilket gör testresultatet mindre generaliserbart.  
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Appendix 

Figur 1: Exempel på översikt av styrelsestruktur (JM 2013) 
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Figur 2: Sammanfattande modell över teoretisk metod 
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Tabell 1: Förklaring av inkluderade variabler 

Variabel Värde 

log_ib_gw Logaritmerat värde på Ingående balansen för Goodwill  

invest_com Investeringskommitté, antingen 1 eller 0 

log_ceq Logaritmerat eget kapital 

log_revt Logaritmerad total omsättning 

skuld_grad Skuldsättningsgraden 

D_Year1, D_Year2, …, 

D_Year14 

Dummyvariabel för år, antingen 1 eller 0 

sic_two Kategorisering gällande vilken bransch som företaget tillhör 

ifrs Redovisar enligt IFRS, antingen 1 eller 0  

IC_IFRS Interaktionsvariabel av investeringskommitté och redovisning 

enligt IFRS, antingen 1 eller 0 
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Tabell 2: Korrelationstest 

 

 
 

*Årskontroll inkluderat i tabellen  
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Tabell 3: VIF för variablerna i regression 1 

 

 
*Årskontroll inkluderat i tabellen  

    Mean VIF        2.11

                                    

invest_com~e        1.09    0.919876

     sic_two        1.13    0.888213

  skuld_grad        1.15    0.872287

    D_Year11        1.77    0.566406

    D_Year10        1.77    0.564889

    D_Year13        1.78    0.560638

    D_Year12        1.80    0.555927

     D_Year9        1.80    0.554382

     D_Year8        1.81    0.553763

     D_Year5        1.81    0.551183

     D_Year6        1.82    0.550854

     D_Year3        1.82    0.550288

    D_Year14        1.82    0.549091

     D_Year4        1.83    0.545858

     D_Year7        1.83    0.545276

     D_Year2        1.86    0.537238

     D_Year1        1.90    0.527005

    log_revt        5.65    0.177088

      log_EK        5.66    0.176817

                                    

    Variable         VIF       1/VIF  
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Tabell 4: VIF för variablerna i regression 2 

 

 
 

*Årskontroll inkluderat i tabellen  

    Mean VIF        3.16

                                    

     sic_two        1.13    0.885294

  skuld_grad        1.15    0.871740

    D_Year11        1.77    0.566405

    D_Year10        1.77    0.564883

    D_Year13        1.78    0.560489

    D_Year12        1.80    0.555899

     D_Year9        1.80    0.554275

     D_Year8        1.81    0.553626

     D_Year5        1.82    0.550814

     D_Year6        1.82    0.550780

    D_Year14        1.82    0.549085

     D_Year7        1.83    0.545032

     D_Year4        4.10    0.243752

     D_Year3        4.13    0.241901

     D_Year2        4.29    0.232879

     D_Year1        4.44    0.225199

     IC_IFRS        4.46    0.224092

invest_com~e        4.47    0.223611

    log_revt        5.69    0.175847

      log_EK        5.69    0.175846

        ifrs        8.69    0.115086

                                    

    Variable         VIF       1/VIF  
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Tabell 5: Deskriptiv statistik 

 

Variabel Obs. Medelvärde Std. Avvikelse Min. Max. 

ib_gw 2478 2115.883 6788.851 0 85737 

invest_com 3032 0.0712401 0.2572679 0 1 

ceq 3029 4588.385 14672.89 -810 146525 

revt 3031 10642.58 30471.77 -33.053 312515 

skuld_grad 3016 0.1274452 0.1436076 0 1.16054 

IC_IFRS 3032 0.0468338 0.2113175 0 1 

ifrs 3032 0.5728892 0.4947402 0 1 
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Tabell 6: Regressionsanalys för hypotes 1 

 

 
 

*Årskontroll inkluderat i tabellen  

                                                                                  

           _cons    -2.586489   .2133907   -12.12   0.000    -3.004941   -2.168036

        D_Year14    -.0122507   .1530923    -0.08   0.936    -.3124598    .2879584

        D_Year13    -.0062859   .1587392    -0.04   0.968    -.3175682    .3049965

        D_Year12    -.0848228   .1594996    -0.53   0.595    -.3975962    .2279507

        D_Year11    -.1745661   .1636132    -1.07   0.286    -.4954063     .146274

        D_Year10    -.0768306   .1554043    -0.49   0.621    -.3815735    .2279123

         D_Year9    -.0141222   .1517225    -0.09   0.926    -.3116451    .2834007

         D_Year8    -.1810593   .1486425    -1.22   0.223    -.4725425    .1104239

         D_Year7    -.4186457   .1483047    -2.82   0.005    -.7094664   -.1278251

         D_Year6    -.4315176   .1502006    -2.87   0.004    -.7260561   -.1369791

         D_Year5     -.824014   .1628079    -5.06   0.000    -1.143275   -.5047528

         D_Year4    -.7360987   .1661069    -4.43   0.000    -1.061829   -.4103684

         D_Year3    -.6415402   .1652721    -3.88   0.000    -.9656334    -.317447

         D_Year2    -.6431698   .1718128    -3.74   0.000     -.980089   -.3062505

         D_Year1    -.8177545   .1731458    -4.72   0.000    -1.157288   -.4782212

         sic_two     .0134725   .0014939     9.02   0.000     .0105431     .016402

      skuld_grad     1.331649    .314311     4.24   0.000     .7152953    1.948003

        log_revt     .5075991   .0491064    10.34   0.000     .4113032    .6038951

          log_EK     .5245206    .046045    11.39   0.000     .4342278    .6148133

invest_committee    -.3062367   .1114974    -2.75   0.006    -.5248795   -.0875939

                                                                                  

       log_ib_gw        Coef.   Std. Err.      t    P>|t|     [95% Conf. Interval]

                                 Robust

                                                                                  

                                                Root MSE          =     1.4327

                                                R-squared         =     0.6532

                                                Prob > F          =     0.0000

                                                F(19, 2365)       =     235.68

Linear regression                               Number of obs     =      2,385
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Tabell 7: Regressionsanalys för hypotes 2 

 

 
*Årskontroll inkluderat i tabellen  

                                                                                  

           _cons    -3.019557   .2796449   -10.80   0.000    -3.567932   -2.471182

        D_Year14    -.0096914   .1524863    -0.06   0.949    -.3087122    .2893294

        D_Year13    -.0034113   .1575312    -0.02   0.983    -.3123251    .3055024

        D_Year12    -.0828203   .1593529    -0.52   0.603    -.3953063    .2296657

        D_Year11    -.1739357   .1626523    -1.07   0.285    -.4928918    .1450204

        D_Year10    -.0750228   .1549003    -0.48   0.628    -.3787775    .2287319

         D_Year9    -.0041235   .1492173    -0.03   0.978     -.296734    .2884869

         D_Year8    -.1716799   .1469672    -1.17   0.243     -.459878    .1165182

         D_Year7    -.4076981   .1467291    -2.78   0.006    -.6954292   -.1199669

         D_Year6    -.4240082   .1492896    -2.84   0.005    -.7167605    -.131256

         D_Year5     -.815386   .1619632    -5.03   0.000    -1.132991   -.4977813

         D_Year4    -.2618478   .2327409    -1.13   0.261    -.7182453    .1945498

         D_Year3    -.1690102   .2377847    -0.71   0.477    -.6352985    .2972781

         D_Year2    -.1682614   .2471915    -0.68   0.496     -.652996    .3164733

         D_Year1    -.3452611   .2472217    -1.40   0.163     -.830055    .1395328

         sic_two     .0133197   .0014754     9.03   0.000     .0104265     .016213

      skuld_grad     1.304755   .3090927     4.22   0.000     .6986344    1.910876

        log_revt     .4947013   .0487204    10.15   0.000     .3991621    .5902406

          log_EK     .5378121   .0457468    11.76   0.000     .4481041      .62752

            ifrs     .4534945   .1832176     2.48   0.013     .0942106    .8127784

         IC_IFRS     .7779568   .3042893     2.56   0.011     .1812551    1.374658

invest_committee    -.8424657   .2921372    -2.88   0.004    -1.415337   -.2695939

                                                                                  

       log_ib_gw        Coef.   Std. Err.      t    P>|t|     [95% Conf. Interval]

                                 Robust

                                                                                  

                                                Root MSE          =     1.4262

                                                R-squared         =     0.6566

                                                Prob > F          =     0.0000

                                                F(21, 2363)       =     226.38

Linear regression                               Number of obs     =      2,385
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