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-En lönsam affär- 

En studie om den resultatbaserade ersättningens påverkan på 
köpeskillingsallokering vid rörelseförvärv. 

 
 

 

tudien belyser skillnader mellan hur bolag med och utan 
resultatbaserad ersättning  allokerar goodwill och immateriella 
tillgångar vid rörelseförvärv. Studien omfattar noterade bolag på 

NASDAQ OMX Stockholm. Noterade bolag är efter införandet av 
IASBs redovisningsstandarder i Sverige 2005 skyldiga att vid 
rörelseförvärv identifiera och särredovisa immateriella tillgångar från 
goodwill i linje med IFRS 3. Studien uppmärksammar att stora delar 
av köpeskillingen allokeras till goodwill och att få immateriella 
tillgångar identifieras. Ett av motiven till detta kan finnas inom 
Positive Accounting Theory där företagsledningen antas handla i 
egenintresse genom att välja en redovisningsmetod som gynnar 
resultatet och därmed också den personliga ersättningen. Bolag kan 
undvika kravet på en årlig avskrivning genom att allokera en relativt 
hög andel av övervärdet till goodwill som, allt annat lika, kan öka 
resultatet. Studien visar indikationer på att resultatbaserade 
ersättningssystem är en bakomliggande orsak till hur övervärdet 
redovisas. I studien framkommer även tendenser till att storleken på 
bolag kan ha en inverkan på allokeringen mellan immateriella 
tillgångar och goodwill. 
 
Nyckelord: Goodwill, IFRS 3, immateriella tillgångar, 
köpeskillingsallokering, rörelseförvärv, resultatbaserad ersättning. 
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Begreppsdefinitioner och förkortningar: 
 
Andel goodwill  Syftar till andelen goodwill/ (goodwill+IMT) om inget annat anges 
EBITA  Earnings before interest, taxes och amortization 
EU Europeiska Unionen 
Företag  Om inget annat anges avses hela koncernen, inte moderbolaget. 
GW  Goodwill 
IAS International Accounting Standard 
IASB International Accounting Standard Board 
IFRS International Financial Reporting System 
IMT Immateriella tillgångar 
MNT Materiella netto tillgångar 
Noterad   Börsnoterad på NASDAQ OMX Stockholm 
PAT Positive Accounting Theory 
Övervärdet  Syftar till immateriella tillgångar och goodwill 
 
 
Verkligt värde 
”Det belopp till vilket en tillgång skulle kunna överlåtas eller en skuld 
regleras mellan kunniga parter som är oberoende av varandra och har 
ett intresse av att transaktionen genomförs.” (IFRS 3; bilaga A 
definitioner; 133) 

Rörelseförvärv 
”En transaktion eller annan händelse i vilken en förvärvare erhåller det 
bestämmande inflytandet i en eller flera verksamheter/rörelser. 
Transaktioner mellan jämbördiga parter är också rörelseförvärv såsom 
termen används i denna standard.” (IFRS 3; bilaga A definitioner; 
133) 

Goodwill 
”En tillgång som representerar framtida ekonomiska fördelar som 
uppkommer från andra tillgångar förvärvade i ett rörelseförvärv som 
inte är enskilt identifierade och separat redovisade.” (IFRS 3; bilaga A 
definitioner; 133) 

Resultatbaserad ersättning 
Resultatbaserad ersättning baseras på företagets resultat och i takt 
med att resultatet ökar, ökar den rörliga ersättningen till berörda 
befattningshavare (Detzen & Zülch, 2011:2).   
 
Materiella nettotillgångar 
Avser samtliga materiella och finansiella tillgångar minus samtliga 
skulder och eventuella förpliktelser (Gauffin & Nilsson, 2011a, s. 32). 

Redovisningsbaserat ersättningssystem 
Rörlig ersättning till ledingen som baseras på specifika siffror från 
redovisningen, exempelvis resultat, försäljning eller tillgångar (Deegan 
& Unerman 2006:227). 
 
Marknadsbaserat redovisningssystem 
Rörlig ersättning till ledningen som baseras på marknadsvärde, 
exempelvis aktiekurs (Deegan & Unerman 2006:230). 
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1. Inledning 

1.1 Bakgrund 
En rättvisande bild är ett svårtolkat begrepp som anses önskvärt vid rapportering av 
finansiell information (IFRS-volymen 2011:15). Tolkningen ställer avvägningen mellan 
tillförlitlighet och relevans på sin kant (Carlin & Finch, 2009; Laux & Leuz, 2009). 
Finansiell information skall vara relevant och uppmärksamma företeelser som påverkar 
företagets värde, samtidigt som den ska vara tillförlitlig och representera vad den utger 
sig för (Barth, 2000). Redovisning syftar till att företagen ska tillhandahålla 
information till intressenter som kan utgöra underlag för beslutsfattande. Bolagen skall 
presentera en tillförlitlig och relevant bild av företaget till ägare, investerare, anställda, 
kunder, kreditgivare, leverantörer, stat och samhället i sin helhet som alla påverkas av 
dess företeelse (IFRS-volymen 2011:12). Externa och interna krav leder till en 
benägenhet hos företagsledningar att redovisa en önskvärd ställning (Watts & 
Zimmerman, 1986). Målet att ge läsaren en rättvisande bild kan därmed underställas  
andra målsättningar. 
 
Antalet multinationella företag växer liksom den makt dessa företag besitter vilket 
skapar ett behov hos omgivningen att ha möjlighet att granska och utvärdera 
företagens ställning (Graham & Neu, 2003:449). För att möjliggöra en jämförelse 
företag emellan efterfrågas enhetliga standarder inom redovisning. EU har beslutat att 
alla börsnoterade bolag inom unionen från och med år 2005 skall följa de 
internationella redovisningsstandarderna, IFRS 1  som utformats av IASB 2  (IFRS-
volymen 2011:3). Redovisningsstandarderna är principbaserade och ett flertal 
tillgångar skall redovisas till verkligt värde3 istället för anskaffningsvärde som tidigare, 
vilket skapar utrymme för tolkning och subjektivitet. De få riktlinjerna som 
redovisningsstandarderna ger medför att företagen till viss grad får utöva sin egen  
bedömning (Rhenberg, Lundqvist, Marton & Petterson, 2008:3). 
 

Införandet av IFRS inom svensk redovisning medförde förändringar på flera områden, 
däribland redovisning av rörelseförvärv4 vilket IFRS 3 behandlar. Enligt standarden 
föreligger det en skillnad i huruvida immateriella tillgångar med bestämbar 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
1	  Se	  begreppsdefinition	  s.	  3	  
2	  Se	  begreppsdefinition	  s.	  3	  
3	  Se	  begreppsdefinition	  s.	  3	  	  
4	  Se	  begreppsdefinition	  s.	  3	  	  
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nyttjandeperiod och goodwill5 behandlas vid rörelseförvärv. Förvärvaren skall redovisa 
de identifierbara immateriella tillgångarna, skilt från goodwill, vid ett rörelseförvärv 
(IFRS 3 punkt: B31). Dessa immateriella tillgångar skall planenligt skrivas av (IAS 38 
punkt 97) vilket ger en direkt påverkan på resultatet till skillnad från goodwillvärdet 
som skall genomgå en årlig nedskrivningsprövning och endast vid behov skrivas ned 
(IFRS 3 punkt B69d). En sådan bedömning där företagen skall identifiera immateriella 
tillgångar från övervärdet kan antas både subjektiv och tolkningsbar. Företagsledningen 
kan handla efter egenintresse och välja en redovisningsmetod som ger en positiv 
inverkan på eventuella incitamentprogram (Rhenberg et al, 2008). Ersättning utgör en 
central del inom ekonomistyrning och används som verktyg för att attrahera, motivera 
och behålla kompetent personal. Existensen av rörlig ersättning inom bolag skapar 
dock incitament för ledningen att använda gynnsamma redovisningsmetoder för att 
maximera sin personliga ersättning (Healy, 1985: 22). Det föreligger en stor variation i 
vilken utsträckning företag noterade på NASDAQ OMX Stockholm identifierar 
immateriella tillgångar. Detta gör det svårt för intressenter att kunna jämföra bolag, 
samtidigt som allokeringen har en stark effekt på resultatet (Malmqvist, 2010).  

1.2 Problemformulering 
Bland många svenska bolag tenderar en stor del av tillgångarna i balansräkningen att 
bestå av goodwill. En kombination av redan befintligt stora goodwillposter, begränsade 
nedskrivningar och en allt större allokering till goodwill, initialt vid förvärv, leder till 
att denna post blir allt svårare att hantera för utomstående intressenter. En studie 
genomförd i Sverige visar att goodwill inte skrivs ner i lika stor utsträckning som de 
immateriella tillgångarna skrivs av. Företagens goodwillnedskrivningar uppgick endast 
till 1-2 % av de totala goodwilltillgångarna för noterade bolag i Sverige såväl 2008, 
2009 och 2010 (Gauffin & Nilsson, 2011a).  
 
Tidigare forskning har fokuserat på uteblivna nedskrivningars påverkan på den 
svårhanterliga goodwillposten (Bloom, 2009; Carlin och Finch, 2009; Beatty and 
Weber, 2006). Ett mer outforskat område är orsaker bakom den initiala allokeringen 
till goodwill vid ett rörelseförvärv. En brittisk studie visar att köpeskillingsallokeringen 
i genomsnitt är kraftigt snedriven då goodwillallokeringen är betydligt större än 
allokeringen till immateriella tillgångarna (Intangible Business, 2006). Sverige, som 
liksom Storbritannien omfattas av IFRS redovisningsstandarder för koncerner, visar 
samma mönster. År 2009 allokerade 24 % av de företag som genomgått ett 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
5	  Se	  begreppsdefinition	  s.	  3	  
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företagsförvärv endast en stor goodwillpost utan att identifiera några immateriella 
tillgångar alls (Gauffin & Nilsson, 2011b). 
 
Enligt Detzen & Zülch (2011) kan bolag inom ramen för IFRS 3 manipulera 
allokeringen av köpeskillingen vid rörelseförvärv genom att undvika att identifiera 
immateriella tillgångar, vilket är svårt för utomstående att upptäcka. Genom att 
allokera en relativt hög andel av övervärdet till goodwill kan bolaget undvika kravet på 
en årlig avskrivning som, allt annat lika, ökar resultatet. Ett bakomliggande motiv till 
detta kan vara ersättningsystemen till företagsledningen (Detzen & Zülch 2011). 
Problematiken ligger i att företagsledningen kan handla i sitt egenintresse och 
manipulera företagets redovisning för egen vinning. Att förutsäga ledningens val av 
redovisningsmetoder behandlas i Watts och Zimmermans (1986) Positive Accounting 
Theory, vilken utgår från att individer handlar utifrån sitt egenintresse. Ett 
redovisningsbaserat ersättningssystem6 skapar incitament till att använda metoder som 
gynnar den personliga ersättningen (Deegan & Unerman, 2006). För bolag med 
resultatbaserad ersättning7 skapas därmed incitamentet för ledningen att välja en 
redovisningsmetod som höjer resultatet.  
 
Mot bakgrund av detta har vi för avsikt att studera hur goodwill och immateriella 
tillgångar redovisas initialt vid ett rörelseförvärv, med fokus på huruvida 
resultatbaserad ersättning till företagsledningen har en påverkan på redovisad 
allokering.  

1.3 Syfte 
Syftet med denna studie är att utreda huruvida resultatbaserad ersättning till ledningen 
kan vara en bakomliggande orsak till redovisad allokering av goodwill och immateriella 
tillgångar vid rörelseförvärv.  
 
Undersökningen omfattar de bolag som under år 2010 varit noterade på NASDAQ 
OMX Stockholm samt genomfört ett rörelseförvärv. Valet till att just dessa företag 
studerats är att noterade bolag är skyldiga att upprätta sin koncernredovisning i 
enlighet med IFRS. Tidigare forskning har i linje med Positive Accounting Theory (PAT) 
visat samband mellan ledningens personliga nytta och redovisningsval i USA och 
Europa (Detzen & Zülch, 2011; Shaley, Zhang & Zhang, 2010). Denna studie studerar 
specifikt PAT för svenska bolag genom en jämförelse mellan bolag som har respektive 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
6	  Se	  begreppsdefinition	  s.3	  	  
7	  Se	  begreppsdefinition	  s.	  3	  
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inte har en resultatbaserad ersättning och hur de allokerar övervärdet vid 
rörelseförvärv. Denna studie ger ett praktiskt bidrag till intressenter då den belyser 
inkonsekvent redovisning och utreder en eventuell orsak till detta. Studien ger även ett 
teoretiskt bidrag då den empiriskt testar dagens rådande redovisningsstandard IFRS 3 
gällande allokering av köpeskilling vid rörelseförvärv med Positive Accounting Theory. 
Tendenser att en hög allokering till goodwill beror på kompensation till 
företagsledningen har påvisats (Rehnberg et al 2008) men inte testats genom en  
kvantitativ studie vilket denna studie bidrar till. 

2. Litteraturgenomgång 

2.1 IASB – en global standardsättare  
IASB som organisation syftar till att förbättra och utveckla regler och 
redovisningsstandarder inom finansiell rapportering genom internationell 
harmonisering av redovisningssystem (Melville, 2009). Börsnoterade bolag i Sverige är 
från och med 2005 skyldiga att upprätta sina koncernredovisningar enligt IASBs 
redovisningsstandarder IFRS och IAS (Ibid). Standarderna är principbaserade vilket 
innebär att de inte är utformade på detaljerad regelnivå utan istället endast ger 
riktlinjer för hur redovisningen skall upprättas (IFRS volymen 2011:10). Detta skapar 
tolkningsutrymme för hur IFRS införlivas inom redovisningen vilket kan leda till 
variationer i redovisningen företag emellan. IASB har formulerat en föreställningsram 
som innehåller de övergripande värderingar och principer som organisationen står 
bakom i sitt utformande av IFRS standarder. Ramverket framhåller att finansiella 
rapporter skall inneha de kvalitativa egenskaperna; jämförbarhet, relevans, 
tillförlitlighet och begriplighet. Dessa kvalitativa egenskaper skall bidra till att de 
finansiella rapporterna skall ge en rättvisande bild åt dess användare (IFRS-volymen 
 2011:14). 

2.2 IFRS 3 – rörelseförvärv 
IFRS 3 är den standard som reglerar redovisning av rörelseförvärv. Ett rörelseförvärv 
uppstår när ett bolag tar kontroll över ett annat bolag. Moderbolagets kontroll över 
dotterbolaget uppstår då det förvärvar minst 50 % av aktiekapitalet i dotterbolaget. De 
skilda bolagen sammanförs vid förvärvet till en koncern som bildar en rapporterande 
enhet (Melville, 2006:110). Moderbolagets erlagda köpeskilling kan vid ett 
rörelseförvärv bestå av materiella nettotillgångar8, immateriella tillgångar och goodwill9 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
8	  Se	  begreppsdefinition	  s.	  3	  
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vilket illustreras i figur 1 nedan. Före införandet av IASBs redovisningsstandarder i 
Sverige 2005 var företagen inte skyldiga att identifiera och särredovisa immateriella 
tillgångar ur köpeskillingen utan tilläts allokera hela övervärdet till goodwill eftersom 
de båda tillgångarna redovisningsmässigt behandlades lika. Enligt IFRS 3 skall 
moderbolaget vid förvärvstidpunkten identifiera materiella nettotillgångar och 
immateriella tillgångar och redovisa dessa till verkligt värde (IFRS 3, punkt 18). 
Resterande del redovisas som goodwill och skall årligen nedskrivningsprövas och vid  
behov skrivas ned (IFRS 3 punkt B69d). 
 
 

 

 

 
 
 
Figur 1: Beskriver vilka delar köpeskillingen vid ett rörelseförvärv kan redovisas till. 
 

2.3 Immateriell tillgång – en tillgång utan substans 
En immateriell tillgång är en icke-monetär tillgång utan fysisk form. Sedan 2005 
regleras immateriella tillgångar av IAS 38 där tillgången ska värderas till verkligt värde 
och redovisas separat från goodwill vid ett rörelseförvärv. IFRS 3 kräver en tydlig 
identifiering av olika tillgångar, vilket syftar till att reducera allokeringen till en 
svårtolkad goodwillpost. En immateriell tillgång skall vara identifierbar, separerbar, 
kunna beräknas till anskaffningsvärde samt förväntas bringa in ekonomiska fördelar till 
företaget. Immateriella tillgångar skrivs av enligt den nyttjandeperiod som kan 
härledas. För de immateriella tillgångar som har en obestämd livstid skall en årlig 
nedskrivningsprövning genomföras. Varumärken, kundregister, upphovsrätt, 
humankapital och marknadsföringsmöjligheter är exempel på immateriella tillgångar 
(IAS 38 punkt 119). IFRS 3 har sedan införandet utvecklats, tydliggjorts och 
kompletterats i ett försök till att fler immateriella tillgångar skall redovisas (PwC- 
publikation 2008).   
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2.4 Positive Accounting Theory 
Dagens redovisningsstandarder utgivna av IASB är principbaserade och ett flertal 
tillgångar ska redovisas till verkligt värde. Riktlinjerna för standarderna är få och 
företagen får till en viss grad utöva egen bedömning av hur de ska tolkas (Rhenberg et 
al 2008). Watts och Zimmerman utvecklade under 70-talet Positive Accounting 
Theory (PAT), och fann empiriskt stöd för att det finns utrymme för företagsledningen 
att göra egna val och subjektiva bedömningar när redovisningsreglerna inte är entydiga 
(Watts & Zimmerman, 1986). PAT härstammar från Agentteorin som beskriver de 
motsättningar i intresse som finns mellan olika parter inom en organisation. 
Aktieägarna och ledningen beskrivs vara exempel på grupper med olika egenintressen. 
Motsättningarna grundar sig i antagandet om att parterna strävar efter att maximera sin 
egennytta. I syfte att maximera nyttan för hela organisationen samt de olika parterna 
och undvika handlingar som endast tillfredsställer en part finns det enligt agentteorin  
upprättade kontrakt mellan parterna (Deegan & Unerman 2006). 
 
PAT ämnar förutsäga ledningens val av redovisningsmetoder. Liksom agentteorin antas 
det inom PAT att individer handlar rationellt utifrån sitt egenintresse och parterna 
förväntas därför agera opportunistiskt. PAT har ett antagande om att aktörerna är 
rationella och väljer den redovisningsmetod som maximerar deras egennytta framför 
företagets totala maximerade nytta (Scott, 2003). Forskning med utgångspunkt i PAT 
finner stöd för att företagsledningens val av redovisningsmetod påverkas av deras egna 
intressen (Scott 2003; Heflin, Kwon & Wild 2002; Fields, Lys & Vincent 2001; 
Grinyer, Russell & Walker 1991; Watts & Zimmerman, 1986). Den främsta kritik som 
riktas mot PAT är att den endast uppmärksammar problem och bakomliggande motiv 
till vald redovisning, utan att presentera någon lösning till problemen. Den förutser 
endast hur individer förväntas agera, inte hur de borde agera. Teorin har även kritiseras 
på grund av antagandet att företagsledning och övriga aktörer agerar opportunistisk. 
Utan detta antagande faller teorin eftersom ledningen i sådana fall inte skulle agera 
opportunistiskt trots att det finns starka incitament för detta och det behövs därmed 
inga kontrakt mellan parterna (Deegan & Underman 2006). Trots att PAT utformades 
under 70-talet är teorin fortfarande aktuell och refererad till i forskning som bedrivits 
under senare tid (Rhenberg et al, 2008; Scott 2003; Heflin et al 2002). Det har förts 
diskussioner om huruvida införandet av värdering till verkligt värde inom IFRS 
redovisningsstandarder skapar utrymme för företagsledningen att agera opportunistiskt 
(Günther & Ott 2010; Carlin & Finch 2009) vilket ytterligare styrker användbarheten  
av PAT. 
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Watts och Zimmerman (1986) diskuterade inom PAT ett flertal motiv till 
företagsledningens val av redovisningsmetod. Företagsledningen kan sträva efter att 
uppnå ett givet resultat för att erhålla bra lånevillkor, påverka aktiekursen, undvika 
skatt eller skydda sin egen karriär. I senare forskning har det ur PAT formulerats tre 
hypoteser; bonushypotesen, skuldhypotesen och hypotesen om politiska kostnader 
vilket illustreras i figur 2 nedan (Scott, 2003: Deegan 2000).  
 
 
 
            j  
     
    
 
 
 
 
 
 
 
Figur 2: Positive Accounting Theory som härstammar från agentteorin och de tre hypoteser som PAT mynnar 
ut i. Bonushypotesen är den hypotes som denna uppsats fokuserar på.  
 
I denna uppsats studeras hur bonushypotesen kan ha en inverkan på 
köpeskillingsallokering vid rörelseförvärv och denna kommer därför i nästa avsnitt 
beskrivas mer djupgående än skuldhypotesen och hypotesen om politiska kostnader. I 
skuldhypotesen förväntas företagsledningen tillämpa en redovisningsmetod som 
tenderar att öka resultatet ju mer skuldsatt ett bolag är gentemot det egna kapitalet. 
Hypotesen om politiska kostnader innehar ett antagande om att stora bolag med höga 
vinster blir granskade i högre utsträckning än andra. Detta är negativt ur det 
perspektivet att det ställs högre krav på dessa bolag vad gäller redovisning och därmed 
antas ledningen välja redovisningsmetod som minskar resultatet (Deegan & Unerman,  
2006).  

2.4.1 Bonushypotesen inom PAT 
Inom PAT antas ledningen bära det yttersta ansvaret för redovisningen inom bolaget 
(Watt och Zimmerman 1986). Företagsledningen förväntas handla i egenintresse och 
strävar efter att erhålla en så hög ersättning som möjligt (Deegan & Unerman 2006).  
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Vid ett redovisningsbaserat ersättningssystem förväntas aktörerna välja den 
redovisningsmetod som är förmånlig till hur ersättningssystemet är uppbyggt. 
Företagsledningen belönas ofta med en rörlig ersättning och bonus som exempelvis kan 
baseras på företagets resultat, försäljning eller tillgångar. De förväntas därför tillämpa 
redovisningsmetoder som främjar de nyckeltal ersättningen baserats på och därmed 
höja deras egen ersättning (Deegan & Unerman 2006). Detta möjliggörs när bolag 
tillämpar ett redovisningsbaserat ersättningssystem eftersom företagsledningen har 
möjlighet att manipulera de relaterade siffrorna för att öka förutsättningarna för en 
högre ersättning. I linje med PAT kan ledningen allokera en högre andel av övervärdet 
vid rörelseförvärv till goodwill som, allt annat lika, kan höja resultatet och därmed 
även den personliga ersättningen.  
 
Alternativt kan ett marknadsbaserat ersättningssystem10 antas där ersättningen baseras 
på aktiekursen. Ett marknadsbaserat ersättningssystem är ett exempel på ett kontrakt 
där både aktieägarna och företagsledning innehar samma intressen. Nackdelen med ett 
marknadsbaserat ersättningssystem är dock att det inte baseras på företagsledningens 
prestation i lika stor utsträckning som ett redovisningsbaserat ersättningssystem. 
Aktiekursen beror även på externa faktorer vilket ligger utanför företagsledningens 
kontroll vilket minskar motivationsfaktorn jämfört med ett redovisningsbaserat system. 
I det redovisningsbaserade ersättningssystemet som baseras på resultatet återfinns det 
även ett kontrakt mellan ledning och aktieägare då de båda parterna indirekt har 
samma intressen. Detta på grund utav att ett högt resultat ger en  
positiv utveckling på aktiekursen (Deegan & Unerman 2006).  

2.5 Tidigare studier 

2.5.1 Köpeskillingens övervärde  
Gauffin & Nilsson har årligen genomfört en studie om bolagens hantering av IFRS 3 
sedan införandet av IFRS år 2005 i Sverige. Författarna uppmärksammar problemet 
med för stora goodwillposter då nedskrivningarna i Sverige totalt ligger på 6-7 
miljarder kr medan ökningen av goodwill genom förvärv ligger mellan 60-70 miljarder 
kr. I studien görs en jämförelse över tid och det konstateras att det inte går att urskilja 
någon direkt inlärningskurva av identifiering och värdering av immateriella tillgångar 
samt tillämpningen av IFRS 3. Fem år efter införandet av IFRS 3 finns det fortfarande 
en betydande andel bolag som inte tillämpar de nya reglerna (Gauffin & Nilsson 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
10	  Se	  begreppsdefinitioner	  s.	  3	  
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2011b). Gauffin & Nilsson uppmärksammar dock ett samband mellan att de år som 
har en hög förvärvsintensitet även har en hög andel allokerad goodwill. 2007 var året 
med högst förvärvsintensitet och även störst andel redovisad goodwill. Författarna 
uppmärksammar även ett samband mellan andel goodwill och prisnivå, ju högre pris 
för förvärven desto högre andel redovisad goodwill. 2010 var ett år med en relativ låg 
förvärvsintensitet, men med en relativ hög prisnivå. (Gauffin & Nilsson 2011a).  
 
Intangible Business (2006) genomförde en liknande studie i Storbritannien till följd av 
införandet av IFRS för att utreda hur goodwill och immateriella tillgångar har 
behandlas vid ett rörelseförvärv. Resultaten visar att implementeringen av IFRS inte 
uppnått den önskade effekt, om ökad transparens inom redovisningen, året efter 
införandet. Det bör uppmärksammas att denna studie endast undersöker året efter 
införandet av IFRS vilket medför att implementeringseffekter kan ha påverkat 
resultatet. I studien tenderade goodwill till att vara övervärderad och övriga 
immateriella tillgångarna undervärderade vid allokering. I genomsnitt allokerades 53 % 
av köpeskillingen till goodwill i jämförelse till de immateriella tillgångarna som 
utgjordes av 30 % av köpeskillingen. Möjliga orsaker till detta framhävs vara brist på 
kunskap och resurser, samt de immateriella tillgångarnas direkta påverkan på resultatet 
(Intangible Business, 2006). Resultatmässigt kan liknande tendenser urskiljas från den 
svenska och den brittiska studien. Goodwillvärdet motsvarar en övervägande del av 
köpeskillingen i Sverige vid förvärv för samtliga år (Gauffin & Nilsson 2011a).   

2.5.2 Kompensationens bevekelsegrund 
Flera tidigare forskningsstudier visar tendenser till att ersättningsystem kan påverka val 
av allokering (Günther & Ott 2010; Shaley et al 2010; Rehnberg et al, 2008). 
Problematiken har speciellt uppmärksammats i USA som har ett liknande regelverk 
som Europa (Günther & Ott 2010). Shaley et al (2010) har undersökt orsaker bakom 
köpeskillingsallokering, med fokus på huruvida ersättningen till VD påverkar 
allokeringen till goodwill. De finner stöd för att bonussystem som är kopplade till 
resultatet ökar benägenheten för företagen att allokera mer av köpeskillingen till 
goodwill, vilket påverkar resultatet och därav också de verkställande direktörernas 
bonus. De finner även att en överallokering till goodwill har ett större samband med 
resultatbaserad bonus än bonussystem som baseras på andra prestationsmått såsom 
kassaflöden och försäljning (Shaley et al 2010). Detzen & Zülch (2011) genomförde en 
studie i Europa där de uppmärksammar att företag där ledningen erhöll kortsiktig 
rörlig bonus i högre utsträckning allokerade en större del av övervärdet till goodwill. 
Detta för att öka resultatet och därmed påverka sin egen ersättning. Studien 
omfattades av 154 företag som genomfört ett företagsförvärv under  
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åren 2005-2008 i Europa (Detzen & Zülch 2011).  
 

En studie som avser företag i Europa och USA av Günther och Ott (2010) finner bevis 
till att allokering vid företagsförvärv influeras av opportunism hos företagsledningen. 
En motiverande faktor för ledningen inom bolag är framtida kompensation. Inte endast 
kompensation som är kopplad till resultatet utan ersättningen i sin helhet. Erhållen 
kompensation grundar sig ofta i företagets prestation vilket skapar motiv för 
företagsledningen att agera opportunistiskt i redovisningen vilket prövas i studien. I 
studien återfinns ett opportunistiskt beteende hos företagsledningen som underbyggs 
av den totala kompensationen till företagsledningen och hur hög skuldsättningsgrad  
företaget har (Günther & Ott 2010).  
 
En ytterligare studie av Rehnberg et al undersöker köpeskillingsallokering vid 
rörelseförvärv enligt IFRS 3 i svenska bolag som är eller är på väg att bli noterade. I 
studien används en kvalitativ metod med case-studier där författarna har intervjuat 
svenska bolag. Brist på kunskap och resurser uppmärksammas som en orsak till 
bristfällig tillämpning av IFRS 3, och att bolag inom samma bransch gärna jämför sig 
med varandra och tolkar reglerna på liknande sätt. I studien återfinns även tendenser 
till att bonussystem påverkar val av redovisningsmetod (Rehnberg et al, 2008).  

2.6 Hypotesutformning 
Den litteraturstudie som har genomförts till denna studie kan sammanfattas i en 
hypotes. Denna syftar till att företag med resultatbaserad ersättning allokerar en större 
andel av övervärdet vid rörelseförvärv till goodwill än bolag utan resultatbaserad 
ersättning. De variabler som undersöks i denna studie är andelen goodwill som 
allokeras av det totala övervärdet vid ett rörelseförvärv och huruvida företaget har en 
resultatbaserad ersättning till företagsledningen eller ej. Dessa variabler går i linje med 
bonushypotesen inom PAT, där resultatbaserad ersättning representerar ett 
redovisningsbaserat ersättningsystem och allokering av övervärdet syftar till vald 
redovisningsmetod. Det formuleras en nollhypotes (H0) vilken syftar till att det inte 
finns någon skillnad i allokering mellan grupperna. Motsatsen till detta är 
mothypotesen (H1) vilken syftar till att det föreligger en skillnad i allokering av 
övervärdet. En hypotesprövning syftar till att förkasta eller anta nollhypotesen.  
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Efter litteraturgenomgången har följande hypotes formulerats: 
 

H0: Resultatbaserad ersättning till företagsledningen har ingen påverkan på 
allokeringen av köpeskillingen mellan goodwill och immateriella tillgångar vid 
rörelseförvärv. 
 

H1: Resultatbaserad ersättning till företagsledningen påverkar allokeringen mellan 
goodwill och immateriella tillgångar vid rörelseförvärv. 
 
Litteraturgenomgången kan sammanfattas i följande analysmodell som mynnar ut i 
beskriven hypotes: 
  
 
 

 

 
 
Figur 3: Analysmodell, en överblick över litteraturgenomgången. 
IASB har utformat ett ramverk och redovisningsstandarder för en internationell harmonisering av 
redovisningssystem. IFRS 3 är den redovisningsstandard som behandlar rörelseförvärv och de principbaserade 
standarderna skapar utrymme för subjektiv bedömning. Positive Accounting Theory ämnar förutsäga 
redovisningsval och innehar antagandet om att valen styrs av egenintressen. Bonushypotesen syftar till att 
ledningen förväntas välja den redovisningsmetod som är förmånlig till hur ersättningssystemet är uppbyggt. 
Tidigare forskning i USA och Europa har visat tendenser till att bolag med resultatbaserad ersättning 
allokerar en större andel av övervärdet till goodwill vid rörelseförvärv för att undvika en påverkan på 
resultatet och därmed kan ledningen öka sin personliga ersättning. Detta leder oss fram till beskriven hypotes  
som kvantitativt testas för bolag i Sverige.  
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3. Metod  

3.1 Tillvägagångsätt  
Den teoretiska referensramen för denna uppsats grundar sig i att företagsledningens val 
av redovisningsmetod påverkas av deras egenintressen och att resultatbaserad 
ersättning skapar incitament till detta. För att operationalisera teorin och uppnå syftet 
att utreda huruvida resultatbaserad ersättning till ledningen kan vara en bakomliggande 
orsak till redovisad allokering av köpeskillingen vid ett rörelseförvärv har en hypotetisk 
deduktiv teoribildning antagits. Efter genomgång av litteratur för ämnesområdet har en 
ny hypotes härletts utifrån en redan befintlig teori. Hypotesen testas empiriskt och 
ställts i perspektiv till den redan befintliga teorin för att kunna stärka eller försvaga den 
(Holme & Solvang, 1997). Då en stor mängd data från årsredovisningar har samlats in 
har en kvantitativ studie genomförts eftersom detta möjliggör en standardisering av 
datainsamlingen vilket underlättar användandet av ett stort antal observationer 
(Eliasson, 2006). I studien har en jämförelse genomförts mellan hur företag med 
resultatbaserad ersättning till företagsledningen allokerat övervärdet vid rörelseförvärv 
med hur företag utan resultatbaserad ersättning allokerat övervärdet. I linje med PAT 
antas det i denna studie att ledning och VD är de avgörande beslutsfattarna angående 
hur allokeringen av köpeskillingen vid ett rörelseförvärv skall redovisas. För att utreda 
ifall det även kan urskiljas tendenser till skillnader i allokering av övervärdet mellan 
bolag med respektive utan resultatbaserad ersättning inom branscher har hypotesen 
även testats enskilt för respektive bransch. Skillnader har även testats inom de tre olika 
börslistorna på NASDAQ OMX Stockholm. I syfte att kunna generalisera resultatet 
till en bredare population än vad studien avser har ett T-test utförts på det totala 
antalet bolag. Avslutningsvis förs en resultatdiskussion som utgår ifrån den 
analysmodell som utformats efter litteraturgenomgången i syfte att återkoppla de 
resultat som studien påvisat med tidigare studier och redan utvecklade teorier, med 
fokus på studiens relevans och generaliserbarhet. 

3.2 Studerade bolag 
Samtliga bolag som under år 2010 varit noterade på NASDAQ OMX Stockholm 
Small Cap, Mid Cap och Large Cap listor och har redovisat ett rörelseförvärv utgör de 
bolag som ingår i studien. Anledningen till att det studerade året är 2010 beror på att 
dessa årsredovisningar vid studiens genomförande är det mest aktuella material som är 
publicerat och därmed beskriver den närmast mätbara rådande situationen vilket 
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skapar relevans för studien. Bristen på information angående vilka bolag som var 
noterade år 2010 lät oss utgå från börslistan per 20 oktober 2011 (NASDAQ 2011a) 
för att därefter korrigera för de bolag som tillkommit eller fallit bort efter 2010 
(NASDAQ 2011b). Antalet bolag som var noterade på NASDAQ OMX Stockholm år 
2010 uppgick till 255 st. Av dessa bolag har vi från årsredovisningarna konstaterat att  
95 stycken genomfört ett rörelseförvärv (se bilaga 1). Bolag som upprättat sin 
årsredovisning efter ett brutet räkenskapsår har uteslutits från studien. Detta med 
orsaken att vi ämnar studera de bolag som under 2010 har genomfört ett rörelseförvärv 
och eftersom det inte alltid är möjligt att utläsa vilken tidpunkt under året förvärvet 
skett har dessa uteslutits. De bolag som har redovisat negativ goodwill har även 
uteslutits från studien. Negativ goodwill uppstår om det förvärvade anskaffningsvärdet 
för nettotillgångarna är lägre än det verkliga värdet. Negativ goodwill är en negativ 
restpost och behandlas annorlunda än övrig goodwill (IFRS 3 punkt B69 e) vilket gör 
att dessa inte är relevanta för denna studie och har därför uteslutits. Bolag som gått i 
konkurs eller blivit uppköpta under året ingår ej i studien då bolaget inte varit 
verksamt under den totala perioden som studien sträcker sig över. De bolag som vid 
rörelseförvärvet inte redovisat något värde utöver MNT har inte allokerat något till 
IMT eller GW har likaså uteslutits. Detta med anledningen att det inte finns någon 
relation mellan GW och IMT att analysera vilket studien syftar till.  
 
Som tabell 1 nedan visar har 16 st bolag uteslutits från studien då de inte uppfyller de 
kriterier som krävs. Antalet bolag som studien omfattar är således 79 bolag. 

Kriterier Antal Bolag 

Antal företag noterade på NASDAQ OMX 
Stockholm 2010 

255 Se bolag i bilaga 1 

Genomfört rörelseförvärv under 2010 95 Se bolag i bilaga 1 
Ej upprättat årsredovisning enligt IFRS standarder 1 ABB ( redovisar enligt GAAP) 
Ej upprättat årsredovisning utefter hela året 2010 2 Addtech och Systemair.  
Blivit uppköpt eller gått i konkurs under året 4 Biolin Scientific. Netonnet , 

Novacast Technologies , Q-Med 
Oklar allokering av köpeskilling mellan MNT, 
IMT och GW 

1 Connecta AB 

Ej redovisat goodwill eller immateriella tillgångar 3 Björn Borg, Traction 
AB, Wihlborgs Fasdtigheter 

Redovisat negativ goodwill 4 Elanders, Bure Equity, Midway 
Holding, Rederi Transatlantic 

Ej uppgett huruvida de har rörlig ersättning som 
baseras på resultatet eller ej 

1 Orc Group 

Totalt antal bolag i studien: 79   

Tabell 1. Studerade bolag. 
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3.3 Allokering av köpeskilling vid rörelseförvärv 
En kartläggning över vilka noterade bolag som under det aktuella året gjort ett 
rörelseförvärv har genomförs. Detta kan utläsas utifrån koncernredovisningarna och 
presenteras vanligtvis i en not benämnd rörelseförvärv. Bolag där ett förvärv inte har 
påträffats under aktuellt år har uteslutits från studien med anledningen att det då inte 
finns någon erlagd köpeskilling att analysera allokeringen av (se bilaga 1).  
 
För att sammanställa den redovisade allokeringen av köpeskillingen vid ett 
rörelseförvärv har vi använt oss av det underlag som artikelförfattarna Björn Gauffin 
och Sven Arne Nilsson sammanställt i arbetsprocessen till att presentera studien 
“Rörelseförvärv enligt IFRS 3- sjätte året, goodwill växer och frodas” i Balans nr 11 år 
2011. Materialet innehåller en kartläggning av redovisad allokering av köpeskillingen 
för bolag som under år 2010 genomfört ett rörelseförvärv (se bilaga 2). 
Sammanställningen över hur köpeskillingen allokerats bland bolagen i vår studie 
baseras därav på sekundärdata. Data är inhämtad från årsredovisningar av Sven Arne 
Nilsson11och Björn Gauffin12. Då dessa personer har lång erfarenhet inom redovisning 
har bedömningen gjorts att de siffror som de presenterat för allokering av köpeskilling 
kan anses som tillförlitliga. Vi har justerat materialet genom att lägga till bolagen Saab 
och Nokia eftersom vi vid genomgången av samtliga årsredovisningar kunnat utläsa att 
de genomfört ett rörelseförvärv trots att de saknas i underlaget. Den data vi har haft 
tillgång till har möjliggjort att ett större antal bolag har kunnat studeras än om vi hade 
samlat in data från den primära källan då denna studie har en given tidsram att följa. 
Tillförlitligheten och generaliserbarheten i en studie ökar då antalet observationer ökar 
vilket motiverar oss att använda sekundärdata 
eftersom den bedöms vara tillförlitlig. 
 

För bolag som redovisat siffror i annan valuta än SEK har en omvandling av siffrorna 
till SEK gjorts. Då det inte är möjligt att utläsa exakt tidpunkt för rörelseförvärven i 
årsredovisningarna för de enskilda bolagen har valutakursen för den 31 december 2010  
används (Riksbankens hemsida 2011). 
 
1 USD = 6,7 SEK 
1 EUR = 9,0 SEK 
1 GBP = 10,4 SEK 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
11	  Sven	  Arne	  Nilsson	  är	  ekonomie	  doktor	  och	  har	  skrivit	  avhandling	  om	  redovisningsmetoder	  för	  goodwill.	  	  
12	  Björn	  Gauffin	  har	  25	  års	  erfarenhet	  inom	  revisionsbranschen	  och	  är	  specialist	  inom	  impairment	  test	  och	  
förvärvsanalys.	  	  	  
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3.4 Resultatbaserad ersättning 
För att utreda huruvida de studerade bolagen har en resultatbaserad ersättning eller 
inte har en genomgång av årsredovisningarna genomförts i syfte att utläsa hur 
ersättningen till ledning och VD är utformad. Informationen som presenteras i 
årsredovisningarna utgör primärdata då den är hämtad direkt från företagen. 
Information om huruvida resultatbaserad ersättning förekommer har främst angivits i 
en not som ofta benämns “ersättning till ledande befattningshavare” alternativt i 
förvaltningsberättelsen. För de bolag som kategoriserats till att ha en resultatbaserad 
ersättning har det krävts att antingen VD eller ledning alternativt båda erhåller denna 
form av ersättning. I den mån någon ledande befattningshavare har en ersättning eller 
en del av ersättningen som baseras på resultatet skapas det incitament för att göra 
redovisningsval som gynnar den personliga nyttan. Studien tar ej hänsyn till hur stor 
andel av ersättningen som baseras på resultatet eftersom detta inte går att utläsa i 
samtliga årsredovisningar.  
 

Det förekommer en variation i hur detaljerat bolagen upplyser om ersättningssystemets 
utformning i årsredovisningarna. Detta kan ha en påverkan för hur bolagen har 
kategoriserats mellan att ha en resultatbaserad ersättning eller ej vilket indirekt kan ha 
påverkat studiens resultat. För att öka validiteten i studien har därför en konsekvent 
bedömning av huruvida bolaget har en resultatbaserad ersättning eller ej utförts. 
Tydliga kriterier för vad som skall uppges i årsredovisningen för att kategoriseras till att 
ha resultatbaserat ersättning har ställts upp. Dessa kriterier består av att det 
uttryckligen skall uppges att bolaget har en rörlig ersättning som baseras på koncernens 
resultat, rörelseresultat eller resultatutveckling. De bolag som uppgett att ersättningen 
baseras på rörelseresultatet EBITA 13  har dock kategoriserats till att inte ha 
resultatbaserad ersättning. EBITA utgör ett resultat före avskrivningar och 
nedskrivningar och påverkar därmed inte resultatet av hur allokeringen av goodwill och 
immateriella tillgångar redovisats. Eftersom hypotesen syftar till att resultatet kan 
påverkas av huruvida goodwill och immateriella tillgångar allokeras skulle validiteten i 
hypotesprövningen minska om företag med resultatbaserad ersättning som grundar sig 
på EBITA ingick i kategorin “resultatbaserad ersättning”. Enligt IFRS tillåts IMT att 
nedskrivningsprövas om det är möjligt att bevisa att dessa har en obegränsad livslängd. 
Det går dock sällan att utläsa i årsredovisningarna att bolagen kan bevisa en obegränsad 
livslängd för IMT, och därmed går det även sällan att utläsa att bolagen har allokerat 
till IMT med obegränsad livslängd som skall nedskrivningsprövas. Det antas därför i 
denna studie att samtliga immateriella tillgångar skrivs av enligt plan.  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
13	  Se	  begreppsdefinition	  s.	  3	  	  
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Av de 79 studerade bolagen uppger 48 stycken i sin årsredovisning att de har någon 
form av resultatbaserad ersättning till företagsledning eller VD (se bilaga 2). ÅF har 
exempelvis en ersättningsmodell som baseras på den vinst som genereras på 
koncernnivå årligen delas ut som bonus, medan Tele2 kortsiktiga rörliga ersättning 
baseras på fastställda mål relaterat till koncernens överordnade resultat (ÅF 
årsredovisning 2010:96, Tele2 årsredovisning 2010:46). 32 bolag uppger ingenstans i 
sin årsredovisning att det har en resultatbaserad ersättning. Av dessa bolag uppger dock 
alla förutom TeliaSonera att de har någon form av rörlig ersättning till ledande 
befattningshavare, men att ersättningen baseras på andra fastställda mål än resultatet. 
Be Group uppger exempelvis att de finansiella målen som den rörliga ersättningen 
baseras på är kopplad till affärsområdens tillväxt, avkastning på operativt kapital samt 
personlig prestation, medan Alfa Laval uppger att den rörliga andelen beror på utfallet 
av resultat på specifika projekt (Be Group årsredovisning 2010:3, Alfa Laval  
årsredovisning 2010:93). 

3.5 Indelning enligt bransch och storlek  
I studien har en jämförelse mellan hur företag med resultatbaserad ersättning till 
företagsledningen allokerat övervärdet vid rörelseförvärv med hur företag utan 
resultatbaserad ersättning allokerat övervärdet. För att utreda ifall det kan urskiljas 
generella tendenser för skillnad i allokering även inom branscher eller börsgrupper har 
hypotesen även testats enskilt för bolagen i respektive bransch/grupp. 
 
För att utreda om storleken på bolaget har en betydelse för vald allokering har de 
studerade bolagen kategoriserat enligt NASDAQ OMX Stockholms tre börslistor; 
Large Cap, Mid Cap och Small Cap (se bilaga 2). Klassificeringen bestäms efter 
bolagets börsvärde och de bolag som är listade på Small Cap har ett börsvärde som inte 
överstiger 150 miljoner euro. Mid Cap listan består av bolag med ett börsvärde inom 
intervallet 150 miljoner till en miljard euro och bolag noterade på Large Cap listan har 
ett börsvärde över 1 miljard euro (NASDAQ OMXs hemsida). Samma bolag som 
ingick i den övergripande studien har ingått i prövningen på börslistorna där bolagen 
delats upp utefter den lista de var noterade på år 2010. 28 stycken av studiens bolag 
var noterade på NASDAQ OMX Stockholm Large Cap lista, 24 st bolag på Mid Cap 
listan och 26 st bolag från Small Cap. Elektronik Gruppen BK ingår ej i detta urval 
eftersom information angående vilken lista de var noterade på år 2010 inte finns att 
tillgå. 
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Utöver indelningen av bolag efter börsvärde förekommer en sektorindelning av bolagen 
på NASDAQ OMX Stockholm. Det finns tio olika sektorer; energi, material, 
industrivaror, sällanköpsvaror, dagligvaror, hälsovård, finans och fastighet, 
informationsteknik, telekomoperatörer och kraftförsörjning. För att undersöka 
eventuella likheter eller skillnader mellan hur företag med respektive utan 
resultatbaserad ersättning allokerar ett övervärde inom olika sektorer har hypotesen 
prövats på bolagen i respektive sektor. I sektorerna energi, material, dagligvaror och 
hälsovård har färre än fyra företag genomfört ett rörelseförvärv under 2010. Antalet 
observationer har i dessa sektorer antagits vara för få för att möjliggöra en jämförelse 
mellan grupperna och har därför uteslutits. Med bakgrund av det har följande sektorer 
studerats; sällanköpsvaror (7 bolag), finans och fastighet (6 bolag), industri (34 bolag), 
informationsteknik (15 bolag) och telekomoperatörer (4 bolag). 

3.6 Hypotesprövning med t-test 
Med de studerade bolagen som ingår i denna studie ämnas resultatet att generaliseras 
till en bredare population än vad studien avser. Detta har gjorts med ett t-test på det 
totala antalet studerade bolag. Ett t-test kommer ej att genomföras för uppdelningen 
av de olika branscherna eller börslistorna eftersom urvalet i varje enskild grupp blir för 
litet. Som tidigare nämnt ämnar indelningen enligt bransch eller börsgrupp endast 
urskilja generella tendenser. 
 
För att pröva hypotesens generaliserbarhet, och jämföra två oberoende gruppers 
medelvärden (i denna studie andel goodwill av övervärdet) har ett oberoende t-test 
genomförts. Med ett t-test prövas om slumpen har haft en inverkan på skillnader som 
uppstått i medelvärde mellan grupper (Edling och Hedström 2003:120). 
Förutsättningarna för att en hypotesprövning skall testas med ett t-test för två 
oberoende urval är att data skall vara numerisk, inneha liknande varianser inom 
grupperna, vara ett slumpmässigt urval och vara normalfördelad (Saunders et al, 2009; 
449). Presenterad data i denna studie är numerisk och innehar liknande varians (se 
bilaga 4). Att studera bolag noterade på NASDAQ OMX Stockholm under 2010 är 
inte ett slumpmässigt urval vilket medför att konjunkturmässiga skillnader och 
specifika faktorer för denna tidsperiod skall beaktas vid generaliserade slutsatser för 
andra år än studerat. Ett signifikant t-test för hypotesen kan dock påvisa indikationer 
och tendenser till att skillnader mellan de studerade grupperna föreligger som kan 
generaliseras på andra bolag som följer IFRS 3 närliggande år. Genom att observera ett 
histogram över data för allokerat övervärde (se bilaga 3) kan det konstateras att den 
data som presenteras i histogrammet ej är normalfördelad. Enligt Saunders et al (2009) 
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är det möjligt att bortse från antagandet om en normalfördelad population utan alltför 
många störningar i resultatet om studiens observationer är fler än 30 (Saunders, 
2009:457). För att anta en försiktighet bör detta ändå beaktas vid tolkning av 
resultatet.  
 

Då studiens hypotes (H1) testas genom ett t-test representerar andelen allokerad 
goodwill av övervärdet den beroende variabeln (kvoten: goodwill/ goodwill+IMT). 
Huruvida bolaget har en resultatbaserad ersättning eller inte utgör den oberoende 
variabeln. En signifikansnivå på 5 % kommer att antas, vilket betyder att det är 5 % 
risk att förkasta en sann nollhypotes. Detta innebär att vid ett signifikant resultat är det 
95 % sannolikhet att den skillnad som påvisas mellan grupperna kommer att vara 
densamma vid en repetition av försöket. Även om testet visar ett signifikant resultat 
kan felaktiga slutsatser dras. En sann hypotes kan förkastas vilket med statistiska 
termer kallas Typ I fel. Typ II är felet där det misslyckas att förkastas en falsk hypotes 
(Edling & Hedström 2003:133). Det går inte att bevisa en hypotes med ett t-test, 
däremot kan hypotesen utarbetas till att vara mer eller mindre sannolik vilket är 
nödvändigt för att dra generaliserande slutsatser (Magne & Solvang, 1997:310). Vid 
genomförandet av t-testet används statistikprogrammet SSPS för att säkerställa att 
beräkningarna är tillförlitliga. Se hur t-testen genomförts i bilaga 4. 
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4. Resultat och analys 

4.1 Allokerad köpeskilling 2010  
Den genomsnittliga fördelningen av köpeskillingen bland bolagen på NASDAQ OMX 
Stockholm 2010 redovisas i figur 4 nedan.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figur 4. Genomsnittligt allokerad köpeskilling vid rörelseförvärv för bolag noterade på NASDAQ OMX 
Stockholm som genomfört rörelseförvärv. 
 

Figuren åskådliggör att 14 % av köpeskillingen i genomsnitt bland de studerade bolagen 

har redovisats som materiella netto tillgångar. Detta betyder att 86 % av 
rörelseförvärvet i genomsnitt består av ett övervärde vilket koncerner är skyldiga att i 
linje med IFRS 3 särskilja mellan immateriella tillgångar och goodwill. 
Anmärkningsvärt är att den genomsnittliga andelen av den totala köpeskillingen som 
allokeras till goodwill utgör majoriteten och är 57 %. Som tabell 1 visar redovisade tre 
bolag ingen goodwill eller immateriella tillgångar. Dessa tre bolag inkluderas dock i 
den data som presenteras för figur 4. Detta för att figur 4 presenterar den allokeringen 
av den totala köpeskillingen. Dessa tre bolag har dock uteslutits ur resterade diagram 
som presenteras eftersom dessa övriga diagram endast utreder relationen av övervärdet, 
vilket inte existerar för de fyra bolagen. 

GW	  
57%	  

IMT	  
29%	  

MNT	  
14%	  

Allokerad köpeskilling 
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4.2 Resultatbaserad ersättnings påverkan på allokeringen 
I figur 5 nedan redovisas hur bolag med respektive utan resultatbaserad ersättning i 
genomsnitt allokerat övervärdet vid ett rörelseförvärv.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figur 5. Allokering av immateriella tillgångar och goodwill vid rörelseförvärv hos bolag noterade på 
NASDAQ OMX Stockholm.  
 

Cirkeldiagrammen åskådliggör att bolag med en resultatbaserad ersättning har allokerat 
mer av övervärdet till goodwill än bolag utan resultatbaserad ersättning. Den 
genomsnittliga andelen goodwill är högre än IMT i båda grupperna, men bolag med 
resultatbaserad ersättning har identifierat en lägre andel immateriella tillgångar. Av de 
bolag som kategoriserats till att ha en resultatbaserad ersättning har 77 % av övervärdet 
redovisats till goodwill. Motsvarande procentandel för bolag som kategoriserats till att 
inte ha resultatbaserad goodwill är 62 %. Skillnaden mellan grupperna består därmed 
av 15 procentenheter. Detta innebär att bolag utan resultatbaserad ersättning i större 
utsträckning identifierar och redovisar immateriella tillgångar av det som förvärvats. 
Endast fyra bolag: TeliaSonera, AstraZeneca, Björn Borg, Cybercom Group Europé 
och ElektronikGruppen har identifierat och allokerat det totala övervärdet till 
immateriella tillgångar. Anmärkningsvärt är att ett av dessa bolag är Teliasonera som är 
det enda bolaget i studien som inte använder någon form av rörlig lön till ledning eller 
VD. Det saknas därför incitament för ledningen att allokera till goodwill för att öka 
den personliga ersättningen. 
 

GW	  
77%	  

IMT	  
23%	  

Allokering	  för	  bolag	  med	  
resultatbaserad	  ersättning	  	  

GW	  
62%	  

IMT	  
38%	  

Allokering	  för	  bolag	  utan	  
resultatbaserad	  ersättning	  	  
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Nedan presenteras spridningen i hur varje enskilt bolag har allokerat till goodwill inom 
grupperna i figur 6 bestående av lådagram.  

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figur 6: Figuren illustrerar lådagram för att visa andelen goodwill för varje bolag. På X-axeln visas andelen 
goodwill av det totala övervärdet. På Y-axeln delas bolag in i studiens två grupper: bolag som har 
resultatbaserad ersättning och bolag som inte har det.  
 
Det kan utläsas att det är fler bolag med en högre andel goodwill i relation till 
övervärdet hos de bolag som har en resultatbaserad ersättning än de utan 
resultatbaserad ersättning. De 48 bolag som har en resultatbaserad ersättning (ja-
gruppen) är spridda i vänstra figuren, och de 32 bolag som ej har resultatbaserad 
ersättning (nej-gruppen) är utspridda i den högra figuren. I lådan ryms 50 % av bolagen 
i varje grupp. Linjerna under lådorna motsvara vilken andel goodwill 25 % av bolagen i 
varje grupp har allokerat. På linjerna över lådorna kan det utläsas vilken andel goodwill 
resterande 25 % av bolagen har allokerat. Det kan därmed utläsas att 25 % av de bolag 
som har en resultatbaserad ersättning även har en andel goodwill på nästintill 100 %, 

och hälften av bolagen en andel på över 80 %. Faktum är att det endast är två bolag 
(extremvärden) med resultatbaserad ersättning som har redovisat hela övervärdet till 
immateriella tillgångar och därav har en andel goodwill på 0 %. Av de bolag som inte 
har en resultatbaserad ersättning har fler bolag allokerat till immateriella tillgångar. 
Även om de flesta bolag har en högre andel goodwill även i denna grupp, förekommer 
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GW	  
76%	  

IMT	  
24%	  

Large CAP, allokering för bolag 
med resultatbaserad ersättning 

det en mer jämn spridning där nästan hälften av bolagen har allokerat mindre än 60 % 
till goodwill. 

4.3 Skillnader mellan börslistor och branscher 
Vidare har vi utrett om de tendenser som iakttagits även kan urskiljas inom de olika 
branscherna och börslistorna på NASDAQ OMX Stockholm. Detta har utretts genom 
att dela in de observerade bolagen i dess respektive bransch eller börslista för att 
studera om skillnader i allokering mellan bolag med eller utan resultatbaserad 
ersättning föreligger. 

4.3.1 Storlekens betydelse 
Nedan i figur 7 presenteras hur de bolag som har respektive inte har resultatbaserad 
ersättning har allokerat övervärdet, indelade i vilken av listorna Large-, Mid- eller  
Small Cap bolagen är registrerade på. 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
Figur 7. Allokering av immateriella tillgångar och goodwill vid rörelseförvärv hos bolag noterade på 
NASDAQ OMX Stockholm Large-, Mid- och Small Cap. 
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 Sammanställningen visar att bolag med resultatbaserad ersättning allokerar större 
andel av övervärdet till goodwill än bolag utan resultatbaserad ersättning oavsett vilken 
lista de är noterade på. Det kan däremot utläsas störst skillnad i Large Cap där bolag 
med resultatbaserad ersättning i genomsnitt allokerade 76 % av övervärdet till 
goodwill. De bolag som inte hade resultatbaserad ersättning allokerade i genomsnitt 57 
% av övervärdet till goodwill. En möjlig förklaring till detta kan vara att 
företagsledningen i bolag med högre börsvärde har större ansvar och har därmed 
möjlighet till att få högre ersättning än bolag med lägre börsvärde. Detta kan skapa 
större incitament till att agera opportunistiskt i allokeringen då det finns högre 
ersättning att tillgå än för företagsledningen till bolag med lägre börsvärde. 

4.3.2 Branschtillhörighetens påverkan 
 I figur 8 nedan presenteras hur de bolag som har respektive inte har resultatbaserad 
ersättning har allokerat övervärdet indelade efter sektorer/branscher.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figur 8. Allokering av immateriella tillgångar och goodwill vid rörelseförvärv hos bolag noterade på 
NASDAQ OMX Stockholm uppdelade på branscher. De mönstrade staplarna till vänster vid varje sektor är 
bolag med resultatbaserad ersättning (gröna), de enfärgade staplarna till höger är bolag utan resultatbaserad 
ersättning (röda). De undre, mer markerade andelarna består av goodwill. De övre, ljusa delarna består av 
IMT.  
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I figur 8 kan det utläsas att inom de flesta sektorer (alla förutom telekomoperatörer) 
allokerar bolag med resultatbaserad ersättning en högre andel goodwill än bolag som 
inte har det. Skillnaderna mellan grupperna i vissa sektorer är dock små. I sektorn 
telekomoperatörer allokerar de bolag utan resultatbaserad ersättning mer till goodwill 
än de bolag som har det, vilket skiljer sig från resterande grupper. Telekomoperatörer 
innehöll dock minst antal bolag vilket kan ha påverkat resultatet jämfört med om 
antalet observerade bolag hade varit fler. Störst skillnad i hur bolag med eller utan 
resultatbaserad ersättning valt att allokera övervärdet inom en sektor var för 
sällanköpsvaror. I denna sektor har bolag med resultatbaserad ersättning allokerat 85 % 
av övervärdet till goodwill medan de bolag utan allokerade 59 %. Urvalet i denna 
sektor ligger endast på 7 bolag, vilket gör de svårt att dra några tillförlitliga slutsatser. 
Det kan ändå uppmärksammas att denna sektor har stora skillnader vilket det kan vara 
av intresse att studera vidare med ett större urval för att kunna ta reda på orsaker 
bakom detta.   
 
Den sektor med flest bolag är Industri, vilket även är en sektor med liten skillnad i 
andelen goodwill mellan de bolag med respektive utan resultatbaserad ersättning. 
Generellt är det få skillnader i andelen goodwill mellan branscher vilket kan förklaras i 
Rhenbergs et al (2008) studie där det framkommer att bolag inom samma bransch 
sneglar på varandra och redovisar allokeringen på liknande sätt.  

4.4 Hypotesprövning med T-test 
För att pröva hypotesen och huruvida slumpen kan ha påverkat skillnaderna i hur de 
studerade grupperna har allokerat övervärdet har ett T-test genomförts. Med hjälp av 
de studerade företagen ämnar vi att dra generella slutsatser huruvida resultatbaserad 
ersättning kan vara en bakomliggande orsak till vald allokering av köpeskilling vid  
rörelseförvärv för svenska noterade bolag. 
Hypoteserna: 
 

H0: Resultatbaserad ersättning till företagsledningen påverkar inte allokeringen mellan 
goodwill och immateriella tillgångar vid rörelseförvärv. 
 

H1: Resultatbaserad ersättning till företagsledningen påverkar allokeringen mellan 
goodwill och immateriella tillgångar vid rörelseförvärv. 
 

Som tidigare fastslagits i punkt 4.2 är den genomsnittliga andelen goodwill bland de 
bolag som har en resultatbaserad ersättning högre än hos de bolag som inte har det, 
vilket tyder på att bolag med en resultatbaserad ersättning allokerar en högre andel av 
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övervärdet till goodwill. Medelvärdet, som består av den genomsnittliga andel 
allokerad goodwill, är högre vid bolag med resultatbaserad ersättning än bolag som inte 
har det. Ett T-test kan avgöra om den skillnad som påvisas beror på slumpen eller om 
den är statistiskt signifikant.  
 
Resultatet av t-testet från SPSS presenteras nedan i tabell 2.  
 

T-test    

T-värde Sig. Medelvärde - bolag med 

resultatbaserad ersättning 
Medelvärde – bolag utan 

resultatbaserad ersättning 
2,295 0,024 77 62 
 
Tabell 2. Resultat från t-test (se hela t-testet i bilaga 4). H0 förkastas på en signifikansnivå lägre än 5 %. 

Vid en signifikansnivå lägre än 5 % kan nollhypotesen förkastas. I t-testet i tabell 2 
visas värdet 2,4 % som är under signifikansnivån, vilket medför att nollhypotesen kan 
förkastas. Med 95 % säkerhet kommer den skillnad i andel goodwill som har uppstått 
mellan bolag med respektive utan resultatbaserad ersättning att vara sann.  
 

Trots att nollhypotesen förkastades, finns det ändå fortfarande risk för att ett Typ II-fel 
vilket betyder att nollhypotesen egentligen är sann. För att ytterligare säkra resultatet 
och öka sannolikheten att förkasta nollhypotesen genomförs ännu ett t-test som 
utesluter extremvärdena. I figur 6 som illustrerar lådagram under punkt 4.2 kan det 
utläsas att den ena gruppen, de bolag som har en resultatbaserad ersättning, har två 
stycken extremvärden som avviker stark från medelvärdet. Bolagen Intellecta och 
Elektronikgruppen har inte allokerat någon del av övervärdet vid rörelseförvärv till 
goodwill, vilket skiljer sig starkt från de resterande bolagen i gruppen. Dessa två 
extremvärden är inte representativa för gruppen och medför en påverkan på 
medelvärdet. För att se hur de generella dragen i gruppen skiljer sig från den andra 
gruppen genomfördes ett nytt t-test där de båda extremvärdena har uteslutits.  
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Resultatet av t-testet utan extremvärden från SPSS presenteras nedan i tabell 3. 

T-test    

T-värde Sig. Medelvärde – bolag med 

resultatbaserad ersättning 

Medelvärde – bolag med 

resultatbaserad ersättning 
3,112 0,006 80 62 
 
Tabell 3. Resultat från t-test utan extremvärden (se hela t-testet i bilaga 4). 
 

I t-testet ovan utan extremvärden kan det konstateras att skillnaden i andelen goodwill 
ökar mellan de bolag som har resultatbaserad ersättning och de bolag som inte har det. 
Medelvärdet, den genomsnittliga andelen allokerad goodwill, ökar till 80 % hos bolag 
med resultatbaserad ersättning. Skillnaden mellan andelen goodwill i de båda 
grupperna är signifikant på 0,6 % vilket betyder att H0 kan förkastas även på en 
signifikansnivå på 1 %. Detta styrker den tidigare slutsatsen att förkasta H0. Det kan 
konstateras med 99 % säkerhet, givet förekomsten för Typ I och Typ II- fel, att H1 är 
sann.  
 
Det finns därmed belägg att konstatera att resultatbaserad ersättning till 
företagsledningen är en bakomliggande orsak till redovisad allokering av goodwill och 
immateriella tillgångar. 
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5. Resultatdiskussion 
	  
Följande diskussion utgår ifrån den analysmodell som utformats efter 
litteraturgenomgången i syfte att återkoppla de resultat som studien påvisat med 
tidigare studier och redan utvecklade teorier, med fokus på studiens relevans och 
generaliserbarhet. 

   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figur 9. Analysmodell, en överblick över litteraturgenomgången. 

5.1 Tidigare forskningsresultat i relation till studiens resultat 
Som den empiriska undersökningen visar och som tidigare forskning uppmärksammat 
(Gauffin & Nilsson 2011a; Intangible Business 2006) är andelen allokerad goodwill vid 
rörelseförvärv betydligt högre än andelen immateriella tillgångar. I denna studie har 
det framkommit att resultatbaserad ersättning till företagsledningen indikerar till att 
vara en bakomliggande orsak, vilket går i linje med Shaley et al (2010) studie som 
finner stöd för att resultatbaserad bonus till VD påverkar redovisad allokering i USA. 
En europeisk studie genomförd av Detzen och Zülch (2011) finner liknande stöd där 
kortsiktiga redovisningsbaserade bonussystem till företagsledningen påverkar redovisad 
allokering. Vår studie indikerar på att det samband mellan ersättningen och vald 
allokering som funnits i studier i USA och i Europa även återfinns i Sverige. 
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Denna studie fastställer att det föreligger en skillnad mellan hur bolag med 
resultatbaserad ersättning allokerar köpeskillingen vid rörelseförvärv jämfört med de 
bolag utan resultatbaserad ersättning. T-testet visar att de skillnader som föreligger har 
en tillräckligt hög signifikansnivå för att detta skall kunna generaliseras till en större 
population än de observationer som ingår i studien. Eftersom studien fokuserar på 
huruvida hypotesen är signifikant för bolag på NASDAQ OMX Stockholm kan en 
generalisering över flera år än det studerade 2010 vara aktuell. En viss försiktighet bör 
dock antas vid en generalisering över flera år. Gauffin & Nilssons (2011b) urskiljer en 
trend mellan hög förvärvsintensitet och en hög andel allokerad goodwill samt mellan 
prisnivån och andel allokerad goodwill. Trots att år 2010 var ett år med låg 
förvärvsintensitet var andelen goodwill hög (Gauffin & Nilsson, 2011a). Vid en 
generalisering till ett år med högre förvärvsintensitet kan enligt trenden andelen 
goodwill förväntas vara högre. Prisnivån under 2010 var relativt hög samtidigt som 
andelen goodwill var hög vilket går i linje med trenden. Dessa faktorer tas ej till hänsyn 
i denna studie eftersom endast år 2010 studeras men bör dock beaktas vid en 
generalisering över flera år. Eftersom det råder ett ekonomiskt instabilt läge på 
marknaden är det dessutom svårt att spekulera om framtiden och hur vare sig 
förvärvsintensiteten eller andelen allokerad goodwill kommer att utvecklas. Av denna 
anledning skall försiktighet antas för att generalisera att de skillnader som studien 
påvisar i redovisad allokering kommer kunna påvisas kommande år. Gauffin och 
Nilsson (2011a) urskiljer dock ingen inlärningskurva för identifieringen av immateriella 
tillgångar sedan införandet av IFRS 3. Detta medför att resultatet i vår studie är möjlig 
att generalisera över år då ingen implementeringsfas har uppmärksammats.  

5.2 Positive Accounting Theory i relation till studiens resultat 
Resultatet i studien går i linje med PAT där vår studie finner indikation på att 
resultatbaserad ersättning (vilket ingår i ett redovisningsbaserat system) påverkar vald 
allokering (redovisningsmetod). Inom bonushypotesen i PAT anses det finnas 
incitament för företagsledningen att välja en redovisningsmetod som påverkar det 
givna mått som den personliga ersättningen baseras på. I detta fall har bolagen grundat 
ersättning till företagsledningen på resultatet. Genom att allokera en relativt hög andel 
av övervärdet till goodwill kan bolaget undvika kravet på en årlig avskrivning som, allt 
annat lika, ökar resultatet. Enligt PAT återfinns inte detta samband lika starkt vid 
marknadsbaserat system. Kontraktet mellan ledningen och aktieägarna medför att 
parterna i större utsträckning innehar samma intressen, och ledningen har inte en lika 
stor påverkan på ersättningsnivån. Detta stämmer också överens med studien då de 
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företag som inte har en resultatbaserad ersättning utan baserade ersättningen på andra 
faktorer, allokerade en mindre andel goodwill. 
 
En viss kritik till kategoriseringen inom studien kan framföras då bolag som inte angivit 
att den rörliga ersättningen direkt korrelerar med koncernens resultat, ändå kan ha en 
ersättning som baseras på faktorer som indirekt påverkas av resultatet. För en rörlig 
ersättning som exempelvis baseras på marknadsvärdet och aktiekursen har resultatet en 
indirekt påverkan. Ett sådant kontrakt mellan parterna, aktieägare och ledning, kan 
därmed skapa incitament för ledning och VD att allokera mer till goodwill. Detta även 
för att påvisa ett bättre resultat för investerare och intressenter. Detta resonemang 
diskuterar Günther och Ott (2010) som i sin studie finner stöd för opportunistisk 
benägenhet hos företagsledningen vid köpeskillingsallokering, men detta beroende på 
både den totala kompensationen till företagsledningen och hur hög 
skuldsättningsgraden är inom bolaget. Günther och Ott (2010) menar att även om inte 
ersättningen är kopplad till resultatet grundar sig erhållen kompensation ofta i 
företagets prestation i sin helhet. Vid detta antagande har inte utformningen av 
ersättningsystemet någon påverkan, vilket betyder att det kan finnas andra motiv 
bakom vald redovisningsmetod än de incitament som skapas av ett redovisningsbaserat 
ersättningsystem. Som presenteras i vår studie har även en del bolag som inte har en 
resultatbaserad ersättning allokerat en hög andel goodwill (se lådagram under punkt 
4.2). Ersättningen till företagsledningens påverkan på allokeringen kan antas vara mer 
komplex än endast huruvida den är resultatbaserad eller ej.  
 
Günther och Otts (2010) studie visade även att skuldsättningsgraden är av betydelse 
för vald allokering. Detta bevis återfinns också inom ramen för PAT, men under 
skuldhypotesen där bolag ämnar välja en redovisningsmetod som främjar resultatet för 
att erhålla finansiering med bra villkor. Günther och Ott (2010) grundar även sitt 
resonemang gällande total kompensation i Watts och Zimmermans (1978) diskussion 
där det återfinns ett flertal bakomliggande motiv inom Positive Accounting Theory där 
företagsledningen förväntas agera opportunistiskt vid val av redovisningsmetod. 
Företagsledningen kan även vilja uppnå ett givet resultat för att påverka aktiekursen, 
undvika skatt eller för att skydda sin egen karriär. Det ena motivet utesluter inte den 

andra och teorins generella karaktär kan förklara både vår studies och Günther & Otts 
(2010) resultat, fastän de i vissa punkter motsätter sig varandra. Det är svårt att 
härleda vilka motiv och kontrakt som dominerar ett redovisningsbeslut, vilket kan ses 
som en brist inom teorin.  
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5.3 Utrymme för subjektiv bedömning 
Positive Accounting Theory har kritiserats för att den grundar sig i antagandet att 
individer förväntas handla opportunistiskt om möjligheten ges. Utifrån denna teori 
formades hypotesen till denna undersökning som syftar till att bolag med 
resultatbaserad ersättning allokerar en större andel av övervärdet vid rörelseförvärv till 
goodwill än immateriella tillgångar. Inom Positive Accounting Theory föreligger det 
kontrakt mellan parter för att förhindra opportunistiskt beteende och motsättningar 
mellan parterna. Dock kan det vara så att båda parter, i denna studie ägarna och 
ledningen, gynnas av exempelvis en hög allokering till goodwill som kan påverka 
resultatet positivt. Vid en sådan situation kan agerandet inte hänföras till opportunism 
inom Positive Accounting Theory då det inte finns några motsättningar inom 
kontraktet. 
 
Tas antagandet om opportunism bort från studiens hypotes kan andra möjliga orsaker 
till redovisad allokering urskiljas som grundar sig i en mer neutral bedömning. 
Problemet kvarstår att bolag allokerar en hög andel av övervärdet vid rörelseförvärv till 
goodwill, men orsakerna behöver inte vara ett opportunistiskt motiv som är ett av 
antagandena inom Positive Accounting Theory. Brist på kunskap och resurser har även 
framförts som eventuella förklaringar (Intangible Business, 2006; Rhenberg et al 
2008). Som tidigare konstaterats har dock ingen inlärningskurva urskilts sedan 
implementeringen 2005. Trots att kunskapen kring tillämpningen av IFRS 3 bör ha 
ökat under åren har ingen förbättring skett. Detta tyder ändå på att brist på kunskap 
inte kan vara en dominerande orsak till att allokeringen av goodwill inte har reducerats.  

5.4 IASB och IFRS 3 
IASBs syfte med redovisningsstandarderna, och däribland IFRS 3, är skapa en 
internationell harmonisering av redovisningen. Tidigare forskning har påvisat skillnader 
i hur bolagen allokerar köpeskillingen vid rörelseförvärv (Gauffin & Nilson 2011a, 
Rhenberg et al 2008). Detta styrks även med vår studie som uppmärksammar 
skillnader mellan hur bolag med resultatbaserad ersättning och bolag som inte har det 
allokerar köpeskillingen vid rörelseförvärv. Dessa skillnader medför svårigheter för 
intressenter och analytiker att förstå effekter av allokeringen, samt att göra jämförelser 
mellan företagen. En fortsatt inkonsekvent tillämpning av IFRS 3 medför att de 
kvalitativa egenskaperna jämförbarhet, relevans, tillförlitlighet och begriplighet inom 
IASBs ramverk är svåra att uppnå. Det kan diskuteras om ett tydligare regelverk bör 
efterfrågas, i samband med en striktare tillsynsmyndighet för att uppnå IASBs 
ramverks syfte att bolagens finansiella information skall uppvisa en rättvisande bild.  
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6. Sammanfattning 
	  
Studien belyser en stor variation i vilken utsträckning bolag på NASDAQ OMX 
Stockholm identifierar immateriella tillgångar och redovisar övervärde av 
köpeskillingen vid rörelseförvärv. Noterade bolag är efter införandet av IASBs 
redovisningsstandarder år 2005 i Sverige skyldiga att identifiera och särredovisa 
immateriella tillgångar från goodwill vid rörelseförvärv i linje med IFRS 3. Tidigare 
studier har belyst problemet med en hög allokering av övervärdet till goodwill och få 
redovisade immateriella tillgångar (Gauffin & Nilsson 2011a, Intangible Business 
2006). Bolag kan undvika kravet på en årlig avskrivning genom att allokera en relativt 
hög andel av övervärdet till goodwill som, allt annat lika, ökar resultatet. 
 
I linje med tidigare forskning (Detzen och Zülch 2011, Shaley et al 2010) som har 
genomförts i Europa och USA visar denna studie indikationer på att resultatbaserade 
ersättningssystem är en bakomliggande orsak till redovisad allokering av goodwill och 
immateriella tillgångar vid rörelseförvärv även i Sverige. Beläggen för detta har påvisats 
genom en jämförande kvantitativ studie där bolag med resultatbaserad ersättning 
allokerar en högre andel av övervärdet till goodwill än bolag utan resultatbaserad 
ersättning. Studiens hypotes har sedan prövas i ett t-test där det framkom att med 95 
% säkerhet (99 % säkerhet i t-testet utan extremvärden) kommer den skillnad i andel 
goodwill som har uppstått mellan bolag med respektive utan resultatbaserad ersättning 
att vara densamma. Mothypotesen accepteras och studien visar belägg för att 
resultatbaserad ersättning till företagsledningen påverkar allokeringen mellan goodwill 
och immateriella tillgångar vid rörelseförvärv.  
 
Med försiktighet kan denna hypotes generaliseras över fler år än 2010 som studien 
utreder. I tidigare studier har det framkommit flera orsaker till redovisad allokering, 
denna studie indikerar på att resultatbaserad ersättning är en av dessa. Studien visar 
tendenser till att det finns störst skillnader i hur allokeringen redovisats mellan stora 
bolag med högt börsvärde, vilket tyder på att även storleken på bolag kan ha en 
inverkan på vald allokering mellan immateriella tillgångar och goodwill.  
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7. Förslag till vidare forskning  
 
Studien har fångat en indikation gällande rörelseförvärv och hur resultatbaserad 
ersättning kan vara en bakomliggande faktor till hur köpeskillingen redovisas. Trots att 
t-testet visar ett signifikant resultat på att hypotesen H1 är sann vore det av intresse att 
utöka antalet observationer i studien för att öka tillförlitligheten i resultatet och 
undersöka samtliga förvärv som genomförts efter införandet av IFRS 2005. Vidare vore 
det intressant att mer djupgående studera de resultatbaserade företagens 
ersättningssystem och huruvida deras uppbyggnad har någon inverkan för allokeringen. 
Vi efterfrågar en studie som även tar hänsyn till andelen rörlig ersättning som baseras 
på resultatet samt till vilket belopp den rörliga ersättningen maximal kan uppgå till i  
syfte att eventuellt kunna utröna mer djupgående skillnader.  
 

När hypotesen testas för de olika börslistorna på NASDAQ OMX Stockholm påvisas 
indikationer för att storleken på bolag har betydelse för vald allokering. Det har 
framkommit tendenser till att stora bolag (bolag noterade på Large Cap listan) har 
större skillnader i allokering av övervärdet mellan bolag med respektive utan 
resultatbaserade ersättningssystem. Det vore intressant att studera denna aspekt 
närmare och eventuella orsaker till detta. I studien återfinns också tendenser till att 
branschtillhörighet kan påverka bolagens allokering av rörelseförvärv. Bristen på 
tillräckligt många förvärv inom alla nio branscher på NASDAQ OMX 2011 tillät inte 
att samtliga branscher kunde studeras och därför efterfrågas även här en studie med 
fler observationer som kan utreda om exempelvis telekombranschen och sektorn med 
sällanköpsvaror även då avviker från resterande branscher i redovisad allokering. 
 

Denna studie utgår ifrån PAT teorin som har ett antagande om att ledningen agerar 
opportunistiskt i val av redovisningsmetoder. Det vore även intressant att eliminera 
detta antagande och utreda vad som i annat fall kan vara bakomliggande faktorer till 
redovisad allokering av köpeskillingen. Vidare forskning om möjliga faktorer som kan 
studeras må vara; kunskapsinnehav och resurser. En eventuell studie skulle då kunna 
studera sambandet mellan storleken på företagets resurser och andel allokerad goodwill 
av övervärdet.  
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Bilaga 1 
I denna bilaga visas en genomgång av samtliga bolag noterade på NASDAQ OMX 

Stockholm år 2010 och huruvida de har genomför ett rörelseförvärv eller ej. 

Information är hämtad från företagens årsredovisningar. De markerade bolagen är de 

bolag som ingår i studien. I kommentarfältet anges vilket kriterium som inte uppfylls 

och varför de därför uteslutits, trots att de genomfört ett förvärv.  

Samtliga	  bolag	  2010	   Förvärv	   Kommentar	   Samtliga	  bolag	  2010	   Förvärv	   Kommentar	  
A-‐Com	  	   Nej	  

	  
Kungsleden	  	   Nej	  

	  AarhusKarlshamn	   Nej	  
	  

Lagercrantz	  Group	  	   Nej	  
	  ABB	   Ja	   Enligt	  Gaap	   Lammhults	  Design	  Group	  	   Ja	   	  	  

Acando	   Nej	  
	  

Latour,	  Investment	   Ja	   	  	  
ACAP	  Invest	   Ja	   	  	   Lindab	  International	   Ja	   	  	  
Active	  Biotech	   Nej	  

	  
Linkmed/Allenex	   Nej	  

	  AddNode	   Ja	   	  	   Loomis	  	   Ja	   	  	  
Addtech	   Ja	   Årsredo.	  2010/2011	   Lundbergföretagen	  	   Nej	  

	  Aerocrine	   Nej	  
	  

Lundin	  Mining	  Corporation	   Nej	  
	  Alfa	  Laval	   Ja	   	  	   Lundin	  Petroleum	  	   Nej	  
	  Alliance	  Oil	  Company	   Nej	  

	  
Luxonen	  	   Nej	  

	  AllTele	  Allmänna	  Svenska	  
Telefon	   Ja	   	  	   Malmbergs	  Elektriska	   Nej	  

	  Anoto	  Group	   Nej	  
	  

Meda	  	   Ja	   	  	  
Arise	  Windpower	   Nej	  

	  
Medivir	  	   Nej	  

	  Artimplant	   Nej	  
	  

Mekonomen	  	   Ja	   	  	  
Aspiro	   Nej	  

	  
Melker	  Schörling	  	   Nej	  

	  ASSA	  ABLOY	   Ja	   	  	   Metro	  International	  	   Nej	  
	  AstraZeneca	  PLC	   Ja	   	  	   Micronic	  Mydata	  	   Nej	  
	  Atlas	  Copco	  	   Ja	   	  	   Midelfart	  Sonesson/	  Midsona	   Nej	  
	  Atrium	  Ljungberg	   Nej	  

	  
Midway	  Holding	   Ja	   Negativ	  goodwill	  

Autoliv	  Inc	   Nej	  
	  

Millicom	  International	  Cellular	  S.A.	   Nej	  
	  Avanza	  Bank	  Holding	   Nej	  

	  
Mobyson/	  Stjärna	  fyrkant	   Ja	   	  	  

Avega	  Group	   Nej	  
	  

Modern	  Times	  Group	  MTG	   Ja	   	  	  
Axfood	   Ja	   	  	   Morphic	  Technologies	   Nej	  

	  Axis	   Nej	  
	  

MQ	  Holding	  	   Nej	  
	  B&B	  TOOLS	   Nej	  

	  
MSC	  Konsult	  	   Nej	  

	  Balder	  	   Nej	  
	  

MultiQ	  International	  	   Nej	  
	  BE	  Group	  	   Ja	   	  	   NAXS	  Nordic	  Access	  Buyout	  Fund	   Nej	  
	  Beijer	  AB	   Nej	  

	  
NCC	  	   Nej	  

	  Beijer	  Alma	   Ja	   	  	   Nederman	  Holding	  	   Ja	   	  	  
Beijer	  Electronics	   Ja	   	  	   Net	  Entertainment	  	   Nej	  

	  Bergs	  Timber	   Nej	  
	  

Net	  Insight	  	   Nej	  
	  Betsson	  	   Nej	  

	  
Netonnet	  	   -‐	   Uppköpt	  av	  Waldir	  

Bilia	   Nej	  
	  

New	  Wave	  Group	  	   Nej	  
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Billerud	  	   Nej	  
	  

NIBE	  Industrier	  	   Ja	   	  	  
BioGaia	   Nej	  

	  
Niscayah	  Group	   Nej	  

	  BioInvent	  International	  	   Nej	  
	  

Nobia	  	   Nej	  
	  Biolin	  Scientific	  	   -‐	   Uppköpt	  av	  Ratos	  	   Nokia	   Ja	   	  	  

BioPhausia	  	   Nej	  
	  

Nolato	  	   Ja	   	  	  
Biotage	  	   Ja	   	  	   Nordea	  Bank	  	   Ja	   	  	  
Björn	  Borg	  	   Ja	   Ej	  övervärde	   Nordic	  Mines	  	   Nej	  

	  Black	  Earth	  Farming	   Nej	  
	  

Nordic	  Service	  Partners	  Holding	   Nej	  
	  Boliden	   Nej	  

	  
Nordnet	  	   Ja	   	  	  

Bong	  Ljungdahl	  	   Ja	   	  	   NOTE	  	   Nej	  
	  Brinova	  Fastigheter	   Nej	  

	  
NovaCast	  Technologies	  	   -‐	   Konkurs	  	  

BTS	  Group	   Nej	  
	  

Novestra	  	   Nej	  
	  Bure	  Equity	   Ja	   Negativ	  goodwill	   NOVOTEK	  	   Nej	  
	  Byggmax	  Group	  	   Ja	   	  	   Oasmia	  Pharmaceutical	  	   Nej	  
	  Cardo	   Nej	  

	  
Odd	  Molly	  International	  	   Nej	  

	  Castellum	   Nej	  
	  

OEM	  International	  	   Ja	   	  	  
Catena	   Nej	  

	  
Opcon	  AB	   Nej	  

	  CDON	  Group	  	   Ja	   	  	   Orc	  Group/	  Orc	  Software	   Ja	   Tvetydig	  ersättning	  
CellaVision	  	   Nej	  

	  
Orexo	  	   Nej	  

	  Cision	  	   Ja	   	  	   Oriflame	  Cosmetics	  S.A	   Nej	  
	  Clas	  Ohlson	  	   Nej	  

	  
Ortivus	  	   Nej	  

	  Cloetta	  	   Nej	  
	  

PartnerTech	   Nej	  
	  Coastal	  Contacts	  Inc	   Nej	  

	  
Peab	  	   Ja	   	  	  

Concordia	  Maritime	  	   Nej	  
	  

Phonera	   Ja	   	  	  
Connecta	  	   Nej	   Oklar	  allokering	   Poolia	  	   Ja	   	  	  
Consilium	  	   Ja	   	  	   Precise	  Biometrics	   Nej	  

	  Corem	  Property	  Group	   Nej	  
	  

Prevas	  	   Nej	  
	  CTT	  Systems	   Nej	  

	  
Pricer	  	   Nej	  

	  Cybercom	  Group	   Ja	   	  	   Proact	  IT	  Group	  	   Ja	   	  	  
Dagon	   Nej	  

	  
Probi	   Nej	  

	  DGC	  One	  	   Nej	  
	  

Proffice	  	   Ja	   	  	  
Diamyd	  Medical	  	   Nej	  

	  
ProfilGruppen	   Nej	  

	  Digital	  version/Image	  system	   Nej	  
	  

PSI	  Group	  ASA	   Nej	  
	  Diös	  Fastigheter	  	   Nej	  

	  

Q-‐Med	   -‐	   Uppköpt	  av	  Galderma	  
Pharma	  

DORO	  	   Nej	  
	  

Ratos	  	   Ja	   	  	  
Duni	  	   Nej	  

	  
RaySearch	  Laboratories	   Nej	  

	  Duroc	  	   Nej	  
	  

ReadSoft	  	   Nej	  
	  East	  Capital	  Explorer	   Nej	  

	  
Rederi	  AB	  Transatlantic	   Ja	   Negativ	  Goodwill	  	  

Elanders	  	   Ja	   Negativ	  goodwill	   Rejlerkoncernen	  	   Ja	   	  	  
Electra	  Gruppen	  	   Ja	   	  	   Rezidor	  Hotel	  Group	  	   Nej	  

	  Electrolux	   Nej	  
	  

RNB	  RETAIL	  AND	  BRANDS	  	   Nej	  
	  Elekta	  AB	  ser.	  B	   Nej	  

	  
Rottneros	  	   Nej	  

	  ElektronikGruppen	  BK	  
Aktiebolag	   Ja	  

	  	  
Rörvik	  Timber	  	   Nej	  

	  Elos	  AB	  ser.	  B	   Nej	  
	  

SAAB	   Ja	   	  	  
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Enea	  AB	   Nej	  
	  

Sagax	  	   Nej	  
	  Eniro	  AB	   Nej	  

	  
Sandvik	  	   Ja	   	  	  

EnQuest	  plc	  	   Ja	   	  	   SAS	   Nej	  
	  EpiCept	  Corporation	   Nej	  

	  
SCANIA	  	   Ja	   	  	  

Ericsson,	  Telefonab.	  L	  M	   Ja	   	  	   Seco	  Tools	  	   Ja	   	  	  
Etrion	  corp.	   Ja	   	  	   SECTRA	   Nej	  

	  eWork	  Scandinavia	  AB	   Nej	  
	  

Securitas	  	   Ja	   	  	  
Fabege	  	   Nej	  

	  
Semcon	   Nej	  

	  Fagerhult,	  	   Ja	   	  	   Sensys	  Traffic	  	   Nej	  
	  Fast	  Partner	  	   Nej	  

	  
Sigma	  	   Ja	   	  	  

Fastighets	  Balder	  	   Nej	  
	  

SinterCast	   Nej	  
	  Feelgood	  Svenska	   Nej	  

	  
SEB	   Nej	  

	  Fenix	  Outdoor	  	   Nej	  
	  

Skanska	  	   Nej	  
	  Fingerprint	  Cards	  	   Nej	  

	  
SKF	   Ja	   	  	  

FormPipe	  Software	   Nej	  
	  

SkiStar	  	   Nej	  
	  Getinge	   Ja	   	  	   Softronic	  	   Ja	   	  	  

Geveko	   Nej	  
	  

SSAB	  	   Nej	  
	  Global	  Health	  Partner	  	   Ja	   	  	   Stora	  Enso	  Oyj	  	   Ja	   	  	  

Gunnebo	  	   Ja	   	  	   Studsvik	  	   Nej	  
	  Hakon	  Invest	  	   Nej	  

	  
Svedbergs	  i	  Dalstorp	   Nej	  

	  Haldex	  	   Nej	  
	  

Svenska	  Cellulosa	   Ja	   	  	  
Havsfrun	  Investment	   Nej	  

	  
Svenska	  Handelsbanken	  	   Nej	  

	  Heba	  Fastighets	  	   Nej	  
	  

Svolder	  	   Nej	  
	  Hemtex	  	   Nej	  

	  
SWECO	  	   Ja	   	  	  

Hennes	  &	  Mauritz	   Nej	  
	  

Swedbank	  	   Nej	  
	  Hexagon	   Ja	   	  	   Swedish	  Match	  	   Nej	  
	  HEXPOL	   Ja	   	  	   Swedish	  Orphan	  Biovitrum	   Ja	   	  	  

HiQ	  International	  	   Ja	   	  	   Swedol	  	   Ja	   	  	  
HMS	  Networks	   Nej	  

	  
Systemair	   Ja	   Årsr.	  2009/2010	  

Holmen	  	   Nej	  
	  

SäkI	  	   Nej	  
	  Hufvudstaden	  	   Nej	  

	  
Tele2	  	   Ja	   	  	  

Husqvarna	  	   Nej	  
	  

TeliaSonera	  	   Ja	   	  	  
Höganäs	  	   Nej	  

	  
Tieto	  Oyj	   Ja	   	  	  

Industrial	  &	  Financial	  System	   Ja	   	  	   Traction	  	   Ja	   Ej	  övervärde	  
Industrivärden	   Nej	  

	  
TradeDoubler	  	   Nej	  

	  Indutrade	  	   Ja	   	  	   Transcom	  WorldWide	  S.A	   Nej	  
	  Intellecta	  	   Ja	   	  	   Trelleborg	  	   Nej	  
	  Intoi/IRS	  System	  Group	  	   Nej	  

	  
Trigon	  Agri	  A/S	   Ja	   Ej	  övervärde	  

Intrum	  Justitia	  	   Ja	   	  	   Unibet	  Group	  Plc	   Ja	   	  	  
Investor	  	   Ja	   	  	   Uniflex	  	   Nej	  

	  ITAB	  Shop	  Concept	   Nej	  
	  

VBG	  GROUP	  	   Nej	  
	  Jeeves	  Information	  Systems	   Nej	  

	  
Venue	  Retail	  Group	  	   Nej	  

	  JM	  	   Nej	  
	  

Vitrolife	  	   Ja	   	  	  
KABE	   Nej	  

	  
Volvo,	   Ja	   	  	  

KappAhl	  	   Nej	  
	  

Vostok	  Nafta	  Investment	   Nej	  
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Karo	  Bio	  	   Nej	  
	  

Wallenstam	  	   Nej	  
	  Kinnevik,	  Investment	   Nej	  

	  
Wihlborgs	  Fastigheter	  	   Ja	   Ej	  övervärde	  borttagen	  

Klövern	  	   Nej	  
	  

XANO	  Industri	  	   Nej	  
	  Know	  IT	  	   Ja	   	  	   ÅF	  	   Ja	   	  	  

	   	   	  
Öresund,	  Investment	  	   Ja	   	  	  
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Källa till bilaga 2 
 
Siffror för köpeskilling, MNT, IMT och GW har hämtats från Björn Gauffin och Sven 
Arne Nilssons underlag för artikeln “Rörelseförvärv enligt IFRS 3- sjätte året, goodwill 
växer och frodas” i Balans nr 11 år 2011. 
 
Siffror för köpeskilling, MNT, IMT och GW för bolagen Nokia och Saab har inhämtats 
från respektive årsredovisning för 2010.   
 
Information om bolaget innehar resultatbaserad ersättning eller ej är hämtad från 
respektive årsredovisning för år 2010 för bolagen. Se kolumn ”info hämtad från” för 
specificering av var i årsredovisningen detta återfinns.  
 
Förkortningar:  
Fvb: Förvaltningsberättelse 
Bsr: Bolagsstyrningsrapport  
RBE: Resultatbaserad ersättning 
	  
	  
	  



Bilaga 3 
 
Histogram   
Som utläses i histogrammet är ingen av dessa grupper normalfördelade då en 
normalfördelad kurva är klockformad.   
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Bilaga 4 
T-testet i SPSS har gått till på följande sätt: 
I SSPS har de 79 bolagen i studien lagts in tillsammans med deras andel goodwill av 
det totala övervärdet (detta kan liknas med ett medelvärde), samt ”ja” om bolaget har 
en resultatbaserad ersättning och ”nej” om bolaget inte har en resultatbaserad  
ersättning.     
	  	   Bolag	   Andel	   Ja/Nej	  

	  
Bolag	   Andel	   Ja/Nej	  

1	   AddNode	  AB	  	   76,1	   Ja	   41	   Stora	  Enso	  Oyj	  	   100,0	   Ja	  

2	   AllTele	  Allmänna	  Svenska	  Telefonab	   97,2	   Ja	   42	   Swedol	  AB	  	   64,4	   Ja	  

3	   Axfood	  AB	   50,0	   Ja	   43	   Svenska	  Cellulosa	  AB	  SCA	  	   100,0	   Ja	  

4	   Biotage	  AB	   73,8	   Ja	   44	   Tele2	  AB	  	   53,3	   Ja	  

5	   Bong	  Ljungdahl	  AB	   97,1	   Ja	   45	   Tieto	  Oyj	   55,3	   Ja	  

6	   Byggmax	  Group	  AB	   100,0	   Ja	   46	   Vitrolife	  AB	   89,9	   Ja	  

7	   Cision	  AB	   83,1	   Ja	   47	   Volvo,	  AB	  	   100,0	   Ja	  

8	   Concilium	  AB	   100,0	   Ja	   48	   ÅF	  AB	   91,9	   Ja	  

9	   ElektronikGruppen	  BK	  AB	  	   0,0	   Ja	   49	   ACAP	  Invest	  AB	  	   30,8	   Nej	  

10	   Fagerhult,	  AB	   89,7	   Ja	   50	   Alfa	  Laval	  AB	   36,1	   Nej	  

11	   Getinge	  AB	  	   100,0	   Ja	   51	   ASSA	  ABLOY	  AB	  	   77,3	   Nej	  

12	   Hexagon	  AB	  	   73,8	   Ja	   52	   AstraZeneca	  PLC	   0,0	   Nej	  

13	   HEXPOL	  AB	  	   91,8	   Ja	   53	   Atlas	  Copco	  AB	  	   52,1	   Nej	  

14	   Intellecta	  AB	  	   0,0	   Ja	   54	   BE	  Group	  AB	   100,0	   Nej	  

15	   Intrum	  Justitia	  AB	   79,4	   Ja	   55	   Beijer	  Alma	  AB	  	   96,6	   Nej	  

16	   Know	  IT	  AB	   79,3	   Ja	   56	   Beijer	  Electronics	  AB	   88,6	   Nej	  

17	   Lammhults	  Design	  Group	  AB	  	   92,2	   Ja	   57	   CDON	  Group	  AB	   38,2	   Nej	  

18	   Latour,	  Investmentab.	  	   96,4	   Ja	   58	   Cybercom	  Group	  Europe	  AB	   0,0	   Nej	  

19	   Lindab	  International	  AB	   42,9	   Ja	   59	   Electra	  Gruppen	  AB	   100,0	   Nej	  

20	   Loomis	  AB	  	   42,7	   Ja	   60	   EnQuest	  plc	  	   7,4	   Nej	  

21	   Meda	  AB	  	   55,8	   Ja	   61	   Ericsson,	  Telefonab.	  L	  M	  	   24,7	   Nej	  
22	   Mekonomen	  AB	   90,6	   Ja	   62	   Etrion	  corp.	   54,8	   Nej	  

23	   Mobyson	  AB	   69,3	   Ja	   63	   Global	  Health	  Partner	  AB	   93,5	   Nej	  

24	   Nederman	  Holding	  AB	   78,1	   Ja	   64	   Gunnebo	  AB	   100,0	   Nej	  

25	   Nolato	  AB	  	   89,5	   Ja	   65	   HiQ	  International	  AB	   85,7	   Nej	  

26	   Nordea	  Bank	  AB	   100,0	   Ja	   66	   Industrial	  &	  Financial	  Systems	   53,2	   Nej	  

27	   OEM	  International	  AB	  	   52,6	   Ja	   67	   Indutrade	  AB	   42,7	   Nej	  

28	   Peab	  AB	  	   100,0	   Ja	   68	   Investor	  AB	  	   68,4	   Nej	  

29	   Poolia	  AB	  	   100,0	   Ja	   69	   Modern	  Times	  Group	  MTG	  AB	  	   96,9	   Nej	  

30	   Proact	  IT	  Group	  AB	   33,6	   Ja	   70	   NIBE	  Industrier	  AB	  	   77,2	   Nej	  

31	   Proffice	  AB	  	   98,3	   Ja	   71	   Nokia	   65,4	   Nej	  

32	   Ratos	  AB	  	   96,6	   Ja	   72	   Nordnet	  AB	  	   31,4	   Nej	  

33	   Rejlerkoncernen	  AB	   81,3	   Ja	   73	   Phonera	  AB	   72,8	   Nej	  

34	   Saab	   100,0	   Ja	   74	   Sigma	  AB	  	   97,1	   Nej	  

35	   Sandvik	  AB	   53,6	   Ja	   75	   SWECO	  AB	  	   65,6	   Nej	  

36	   SCANIA	  AB	  	   100,0	   Ja	   76	   Swedish	  Orphan	  Biovitrum	  AB	   44,1	   Nej	  

37	   Seco	  Tools	  AB	  	   53,6	   Ja	   77	   TeliaSonera	  AB	   90,7	   Nej	  

38	   Securitas	  AB	  	   67,4	   Ja	   78	   Unibet	  Group	  Plc	   20,0	   Nej	  

39	   SKF,	  AB	  	   66,0	   Ja	   79	   Öresund	  Investment	  AB	  	   85,3	   Nej	  

40	   Softronic	  AB	  	   82,2	   Ja	  
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Ett oberoende t-test mellan två grupper har genomförts i programmet SSPS genom att  
 välja ”Analyze–>Compare Means–>Independent samples t-test”. 
 
Från SSPS kan sedan detta resultat utläsas:  
 
I rutan ”Group statistics” visas deskriptiv statistik, exempelvis medelvärdet i varje 
grupp.  

Group statistics 
 
 Ersättning N Mean Std. Deviation Std. Error Mean 

Andel 
Ja 48 76,8479 25,14611 3,62953 

Nej 31 62,3161 30,78167 5,52855 

 
 
I kolumnen för ”Levene’s test for equality of variances” kan det utläsas att spridningen 
inom grupperna är densamma (Sig-värdet är högre än 0.05) vilket är en förutsättning 
för att kunna signifikanstesta skillnaderna mellan grupperna. Resultatet från t-testet 
kan sedan utläsas i ”Independent samples t-test”, där skillnaden mellan medelvärden 
står i ”Mean difference”. I kolumnen ”Sig. (2-tailed)” kan det utläsas att skillnaden 
mellan grupperna är signifikant då Sig-värdet (0.024) är under signifikansnivån på 5 %.  
 
Resultat från t-test utan extremvärden: 
 
I denna körning har bolagen Intellecta och Elektronikgruppen uteslutits, då dessa 
bolags andel goodwill av övervärdet avviker starkt från de resterande i gruppen ”bolag 
som har resultatbaserad ersättning”. Resultatet från SSPS visar då: 
 

Group Statistics 
 Ersättning N Mean Std. Deviation Std. Error Mean 

Andel 
Ja 46 80,1891 19,66080 2,89883 

Nej 31 62,3161 30,78167 5,52855 

 

	  
 
I detta fall hamnar Sig-värdet (kolumn: Sig. 2-talied) på under 1 % vilket betyder att 
skillnaden mellan grupperna är signifikant på 1 % nivån. 


