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Abstract 

This study investigates if the implementation of IFRS 3 resulted in an increase of overbidding 

in Swedish corporate acquisitions. Swedish goodwill accounting changed in year 2005, when 

the implementation of IFRS 3 replaced systematic goodwill amortization with annual goodwill 

impairments. Since acquired goodwill started being annually impaired, many topics have been 

raised. These topics assess not only the value relevance of goodwill accounting, but also the 

accounting incentives that arise with IFRS 3. Overbidding is recent phenomenon measuring the 

excess that the purchase price for the acquisition has over the optimal bid. By constructing a 

measure for overbidding, influenced and inspired by previous research in the field, we measure 

the excess of the purchase price that the sample of 527 Swedish acquisitions has over the 

optimal bid. A multiple linear regression analysis is then performed, testing if synergies, 

operating profit, cash and market capitalization affect the overbidding measure. The results of 

the study show that IFRS 3 has caused a significant increase in overbidding in Swedish 

corporate acquisitions. Thus, with this study we have made an important Swedish contribution 

to the goodwill accounting literature. However, since the regression model is not significant, 

the reasons for why overbidding has increased with the implementation of IFRS 3, are still 

unclear and left for future research to discover.   
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Impairment 
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KAPITEL 1 

INLEDNING

 

Detta inledande kapitel presenterar först en bakgrund till ämnet studien ämnar att studera. 

Bakgrunden mynnar ut i en problemdiskussion innan studiens syfte presenteras. Kapitlet 

avslutas.med.att.presentera.studiens.fortsatta.disposition. 

1.1 Bakgrund 

År 2001 införde Financial Accounting Standards Board (FASB), som är ett amerikanskt 

standardsättande organ för redovisning i privata bolag, redovisningsstandarden SFAS 142: 

Goodwill och andra immateriella tillgångar med intentionen att öka transparensen avseende 

värdering och hantering av immateriella tillgångar i finansiella rapporter (FASB, 2019). Den 

huvudsakliga förändringen som standarden medförde var att den ersatte amortization av 

rörelseförvärvad goodwill med årliga impairmenttester (FASB, 2019). För att harmonisera 

redovisningen i en internationell kontext arbetade FASB tillsammans med International 

Accounting Standards Board (IASB), som är den internationella motsvarigheten till FASB, och 

lanserade år 2005 IFRS 3: Business combinations. IFRS 3 implementerades runt om i Europa 

och likt SFAS 142, ersatte IFRS 3 amortization av goodwill med årliga impairmenttester 

(IASB, 2019).  

 

Amortization av rörelseförvärvad goodwill innebar en linjär planenlig avskrivning utifrån en 

beräknad förväntad livslängd. Amortization kommer fortsättningsvis att benämnas som 

avskrivningar. Avskrivningsperioden medförde kontinuerliga effekter på både balans och 

resultaträkning då avskrivningen belastade året med en kostnad och minskade värdet på 

tillgången i balansräkningen (Rees & Janes, 2012). Den planenliga avskrivningen beräknas 

utifrån en förväntad livslängd på den förvärvade goodwillen. Då den förväntade livslängden 

estimerades av företagsledningen, innebar detta att avskrivningstakten på den förvärvade 

goodwillen var subjektiv för företagets bedömning. I detta avseende existerade en internationell 

skillnad, då olika länder tillät olika nivåer av maximal livslängd, vilket således resulterade i 

skillnader även för avskrivningstakten. Det fanns således internationella skillnader som gav 

upphov till olika förutsättningar för hur balans och resultaträkning kunde påverkas och hanteras 

gällande goodwill (Lorentzon & Ekberg, 2007; Massoud & Raiborn, 2003; Hall, 1993; Rees & 

Janes, 2012).  
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När avskrivningar kom att bytas ut mot impairment medförde det en annan metodologisk 

process samt balans- och resultatpåverkan. Ett årligt impairmenttest innebär att det bokförda 

värdet av företagets goodwill jämförs med återvinningsvärdet (Rees & Janes, 2012). 

Impairment kommer fortsättningsvis att benämnas nedskrivningar. I de fall det bokförda värdet 

överstiger återvinningsvärdet skall en nedskrivning genomföras, nedskrivningen minskar 

goodwillen i balansräkningen och belastar resultaträkningen med en kostnad. Genom 

införandet av nedskrivningar byttes den kontinuerliga och systematiska effekten på balans- och 

resultaträkning ut mot subjektiva prövningar för hur och när goodwill skall skrivas ned och ha 

en finansiell effekt (Lorentzon & Ekberg, 2007; Rees & Janes, 2012). 

 

1.1.1 Fenomenet Goodwill 

Goodwill kan betraktas som ett samlingsbegrepp för ett företags förvärvade immateriella 

tillgångar (Rees & Janes, 2012; Konstantinos, 2016; Hamberg & Beisland, 2014). Därtill kan 

tillgången uppstå internt genom egenupparbetning och externt genom rörelseförvärv (Rees & 

Janes, 2012). Konstantinos (2016) menar dock att den egenupparbetade goodwillen är svår att 

mäta och redovisa, varför den rörelseförvärvade goodwillen är den mest representativa. 

Rörelseförvärvad goodwill är således den enda accepterade tillgången i balansräkningen 

(Hamberg & Beisland, 2014).  Johnson och Petrone (1998) menar att goodwill kan betraktas 

utifrån två perspektiv, antingen enligt “top down” eller “bottom-up”. Enligt det förstnämnda 

perspektivet ses goodwill strikt som ett övervärde mellan köpeskillingen som betalas för det 

förvärvade bolaget och de förvärvade nettotillgångarna. Enligt det sistnämnda perspektivet 

betraktas goodwill som en separat tillgång och endast synergier hänförliga till förvärvet ska 

inkluderas (Johnson & Petrone, 1998). I linje med “top-down” synsättet definierar IASB  i 

samband med införandet av IFRS 3 goodwill som “an asset representing the future economic 

benefits arising from other assets acquired in a business combination that are not individually 

identified and separately recognized” (IASB, 2019). IFRS 3 tillåter således endast goodwill 

som effekt av en företagskombination (Rees & Janes, 2012).  

 

Ur ett redovisningsperspektiv har goodwill länge varit en kontroversiell fråga (Bugeja & 

Gallery, 2006). Johnson och Petrone (1998), såväl som Garcia (2006), menar att den historiska 

debatten främst kretsat kring huruvida goodwill besitter egenskaperna för att överhuvudtaget 

kunna betraktas som en tillgång. Goodwill har kommit att accepteras som en tillgång och på 

senare tid har debatten om goodwill kretsat kring värderelevant rapportering. Detta främst på 

grund av de internationella skillnader som avskrivningsregimen gav upphov till, vilket gjorde 
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att den finansiella rapporteringens värderelevans för användarna kom att ifrågasättas. En 

användare av den finansiella rapporten definieras av Frostenson (2015) som den vilken 

använder finansiell rapportering som grund för sina finansiella beslutsfattanden. Det 

huvudsakliga syftet med att ersätta avskrivningar med nedskrivningar var att adressera frågan 

om värderelevant rapportering och harmonisera redovisningen (AbuGhazaleh, Al-Hares & 

Roberts, 2011).   

 

1.1.2 Avskrivningar eller nedskrivningar? 

IASB och FASB argumenterar för att nedskrivningar fungerar som en mekanism vilken 

tillgodoser användaren med mer privat information om företagens underliggande ekonomi 

vilket bidrar till mer värderelevanta finansiella rapporter (IASB, 2019; FASB, 2019). Även 

Qasim, Haddad och AbuGhazaleh (2013) menar att nedskrivningar höjer kvaliteten på den 

finansiella rapporteringen. Tillsammans med värderelevans utgör tidsaspekten en viktig 

egenskap för redovisningens funktion. Företag bör publicera information snabbast möjligt, 

detta då äldre information är mindre användbar för användarna av de finansiella rapporterna 

(Marton, Runesson & Samani, 2018). Trots att avskrivningar och nedskrivningar har inslag av 

subjektiva bedömningar, sker dessa på olika sätt. Istället för att livslängden på goodwill ska 

bedömas, handlar det istället om att bedöma huruvida en nedskrivning överhuvudtaget ska äga 

rum, detta har gett upphov till att nedskrivningar förskjuts till framtiden. Kritiker poängterar 

således att den redovisade informationen tenderar att bli inaktuell under nedskrivningsregimen, 

vilket minskar värderelevansen, trots att mer information redovisas (Chen, Kohlbeck & 

Warfield, 2008; Li & Sloan, 2017).  

 

Debatten kring goodwill har utvecklas från att handla om hur respektive metod, avskrivning 

eller nedskrivning, bäst fångar tillgången goodwills egenskaper samt vilken metod som kan 

bistå användaren med den mest värderelevanta informationen (Hamberg & Beisland, 2014; 

Chalmers, Godfrey & Webster, 2011; Elof & de Villiers, 2015). En aspekt som uppdagats mer 

på senare tid i goodwill litteraturen omfattar hur företags redovisningsval påverkas av 

redovisningsstandarder för förvärvad goodwill. Detta med utgångspunkt i vilka konsekvenser 

redovisningsval får för den finansiella rapporteringen och dess användare (Massoud & Raiborn, 

2003). Schatt, Doukakis, Bessieux-Ollier och Walliser (2016) belyser att det finns åsikter om 

att avskrivningar borde återinföras då nedskrivningar i tidigare studier visat att värdet för 

användaren inte blivit högre och rapporteringens användarvänlighet minskat (Elof & de 
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Villiers, 2015). Även om Chambers (2007) såväl som Barksjö och Paananen (2006) visat 

motsatsen, att nedskrivningar, faktiskt bidrar till ett bättre beslutsunderlag, är debatten levande.  

 

1.2 Problemdiskussion 

Under de två senaste decennierna har goodwill utvecklats till en post i redovisningen som i stor 

utsträckning används för finansiella beslutsfattanden (Wen & Moherle, 2016). Samtidigt som 

en oenighet råder avseende vilken metod som bäst bistår användaren med ett relevant 

beslutsunderlag är debatten om goodwill under utveckling. Tidigare studier på området har 

mestadels fokuserat på vilken påverkan IFRS 3 och SFAS 142 haft i Europa respektive USA 

efter implementeringen och hur redovisningens kvalitet påverkats. Något som fortfarande är ett 

outvecklat område är studier som undersöker hur företags redovisningsval avseende goodwill 

förändrats över tid i förhållande till de olika redovisningsstandarderna.  

 

Wong och Wong (2001) upptäckte i USA att företag under nedskrivningsregimen tenderade att 

överallokera en högre andel av anskaffningspriset till goodwill, i syfte att lindra de 

begränsningar som förelåg från långivare och frigöra kontraktuella spänningar i företaget. Att 

överallokera mer av anskaffningspriset till goodwill är ett resultat av ökade incitament att höja 

värdet i balansräkningen och hantera kostnader i resultaträkningen. Schatt et al., (2016) menar 

att metoden ger upphov till en hög grad av handlingsfrihet vilket möjliggör denna typ av 

redovisningsval. Något som också betonas av Ramanna (2007), såväl som Ramanna och Watts 

(2012). Ytterligare en aspekt som betonas av Godfrey och Koh (2009) är att företag utnyttjar 

flexibiliteten i nedskrivningsprocessen. Incitamenten för opportunistiska redovisningsval kan 

förekomma vid olika tidpunkter. Dels kan dessa uppstå vid tidpunkten för förvärvet där ett 

högre pris medvetet betalas för att möjliggöra högre allokering till goodwill, dels tidpunkten 

efter förvärvet där företag tenderar att skjuta upp sina nedskrivningar (Godfrey & Koh, 2009; 

Li & Sloan, 2017).   

 

Bugeja och Loyeung (2015) problematiserar opportunistiska redovisningsval efter 

förvärvstidpunkten genom att visa att andelen av anskaffningspriset som allokerats till goodwill 

ökat under nedskrivningsregimen. Företagen har i högre utsträckning utnyttjat flexibiliteten vid 

förvärvstidpunkten, under IFRS 3, till att överbetala (Bugeja & Loyeung, 2015). Likt Bugeja 

och Loyeung (2015) har Shalev, Zhang och Zhang (2013) konstaterat att det finns ett samband 

mellan högre allokering till goodwill och företagets ersättningspolicy. I de fall där VD i 

företaget premierar utifrån värdena i finansiella rapporterna har en högre andel goodwill 
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allokerats i samband med förvärvet (Shalev et al., 2013; Bugeja & Loyeung, 2015). Bartov, 

Cheng och Wu (2016) visar i sin tur att SFAS 142 medfört att amerikanska företag i högre 

utsträckning överbetalar vid rörelseförvärv. Detta indikerar att högre allokering av goodwill är 

hänförligt till valet att betala för mycket vid förvärvstillfället. Även Bartov, Cheng och Wu 

(2018) konkluderar att SFAS 142 medfört en signifikant ökning i andelen överbetalningar av 

amerikanska företag.  

 

Regimskiftet från avskrivningar till nedskrivningar har medfört incitament för 

företagsledningen att vid förvärvstidpunkten överbetala och allokera denna residual till 

goodwill. Utifrån ovanstående diskussion är det relevant att vidare undersöka om införandet av 

nedskrivningsmetoden medfört att företag i högre utsträckning överbetalar vid rörelseförvärv 

jämfört med avskrivningsmetoden. Litteraturen har ännu inte kunnat utkristallisera hur IFRS 3 

påverkat svenska företag i detta avseende, vilket gör det relevant att fylla detta gap. Tidigare 

studier har fokuserat på SFAS 142 vilket innebär att de genomfört sin undersökning i en 

amerikansk kontext. Barksjö och Paananen (2006) undersökte i Sverige effekterna som IFRS 3 

fick på redovisningens kvalitet. Till den bästa av vår uppfattning har dock ingen studie 

undersökt om svenska företag i högre utsträckning överbetalar vid rörelseförvärv efter 

införandet av IFRS 3. Glaum, Schmidt, Street och Vogel (2013) såväl som Giner och Pardo 

(2014) är kritiska till att generalisera resultat från olika länder då landets institutionella kontext 

kan medföra incitament för olika redovisningsval vilket försvårar jämförbarheten och således 

generaliserbarheten. För att öka den internationella generaliserbarheten kring överbetalningar 

vid företagsförvärv är det av vikt att tillgodose litteraturen med ett svensk bidrag. 

      

1.3 Syfte 

Syftet med studien är att undersöka om svenska företag tenderar att överbetala vid 

förvärvstillfället i högre utsträckning efter införandet av IFRS 3. Om resultatet visar (inte visar) 

att företag överbetalar i högre utsträckning under nedskrivningar vid förvärvstidpunkten är vår 

ambition att djupare förstå varför överbetalningarna ökat (minskat) under IFRS 3.  

 

1.4 Disposition  

Promemorian kommer fortsättningsvis att disponeras på följande sätt. I kapitel två följer en 

litteraturöversikt som ligger till grund för studiens formulerade hypoteser. Kapitel tre utgör 

studiens referensram och innehåller teoretiska utgångspunkter vilka syftar till att bistå läsaren 

med förklaringar till varför överbetalningar kan tänkas förekomma. I kapitel fyra presenteras 
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studiens metod och tillvägagångssätt där alla mått, estimationer och beräkningar presenteras. 

Kapitel fem presenterar studiens resultat. I kapitel sex diskuteras resultatet innan kapitel sju 

avslutar och konkluderar.   
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KAPITEL 2 

LITTERATURÖVERSIKT 

 

I detta kapitel presenteras en litteraturgenomgång. Denna är bred och ämnar att ge läsaren 

bästa möjliga förståelse för hur det studerade fenomenet vuxit fram. Litteraturöversikten ligger 

till grund formulering av studiens hypoteser.  

 

2.1 Goodwillavskrivningar 

Kritiker av avskrivningsmetoden har betonat svårigheten i att uppskatta livslängden på 

goodwill (Rees & Janes, 2012). Den bakomliggande faktorn till kritiken finns i antagandet om 

att goodwill minskar lika mycket över tid och att metoden således inte tar hänsyn till den reella 

ekonomiska minskningen (Van Hulzen, Alfonso, Georgakopoulos & Sotiropoulos, 2011). 

Bugeja och Gallery (2006) menar att investerare ansåg att avskrivningar var en relevant metod 

då denna gav en indikation om hur företagsvärden kan uppskattas av marknaden. Bugeja och 

Gallery (2006) upptäckte dock att denna indikation uppfattades som relevant endast för sådan 

goodwill som införskaffats senast två år tillbaka, vilket kan återkopplas till den kritik som Van 

Hulzen et al., (2011) riktar mot det naiva antagandet om linjär värdeminskning över 

goodwillens totala livslängd.  

 

En annan kritik mot avskrivningar är att metoden inte tillät företag att reflektera tillräckligt 

mycket privat information, vilket gjorde informationen av mindre värde för användarna av den 

finansiella rapporten (Bradbury, Godfrey & Koh 2003). Bradbury et al., (2003) menar att 

företags tillväxtmöjligheter inte reflekteras i rapporteringen trots att de funnit ett samband 

mellan redovisad goodwill och företagets tillväxtmöjligheter. Företag med mycket 

förvärvsmöjligheter tenderade att skriva av sin goodwill långsammare jämfört med företag som 

inte utför lika många rörelseförvärv. Detta medförde att goodwillvärdet i balansräkningen i 

högre utsträckning kunde upprätthålla ett högre värde för bolag med fler tillväxtmöjligheter. 

Då privat information inte reflekteras i rapporterna samtidigt som avskrivningar präglas av ett 

antagande om linjär värdeminskning, har värderelevansen för den finansiella rapporteringen 

varit det som i huvudsak har ifrågasatts under avskrivningsregimen (Bradbury et al., 2003).  

 

2.2 Goodwillnedskrivningar 

Som effekt av den kritik som riktats mot den tidigare regimen av goodwillavskrivningar 

framtogs nedskrivningsprövningar i syfte att öka kvaliteten på den finansiella redovisningen. 
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Detta genom att metoden bättre ska reflektera goodwillens ekonomiska attribut samt förse 

användare med ett mer värderelevant underlag (Ramanna & Watts, 2012). Trots att studier, likt 

den som genomfördes av Elof och de Villiers (2015) samt Barksjö och Paananen (2006), funnit 

att nedskrivningar uppnått sitt syfte, har metoden kritiserats. 

 

Beatty och Weber (2006) menar att nedskrivningar innebär en subjektiv process som omfattas 

av incitament till att utnyttja flexibiliteten vid nedskrivningsprövningarna. Nedskrivningar 

kräver en estimering av goodwillens återvinningsvärde som skall jämföras med goodwillens 

bokförda värde för att avgöra huruvida ett nedskrivningsbehov föreligger. Då denna prövning 

inte skall granskas av utomstående part riskerar estimaten att upprättas med opportunistiska 

incitament som gynnar bolagets goodwillpost. Detta resulterar i att estimeringsprocessen 

tillåter ledningen att undangömma privat information (Beatty & Weber; Ramanna & Watts 

2012). Lorentzon och Ekberg (2007) såväl som Giner och Pardo (2014) menar också att 

nedskrivningsmetoden är subjektiv, då tolkningsutrymmet vid prövningstillfället är stort.  

 

En annan kritik mot metoden är den om att processen tillåter företagsledare att skjuta upp 

nedskrivningar (Godfrey & Koh, 2009; Li & Sloan, 2017). Flera studier har funnit ett samband 

mellan marknadsreaktioner på goodwillnedskrivningar och företagets aktievärde (Hayn & 

Hughes, 2006; AbuGhazaleh, Al-Hares & Haddad, 2012; Wen & Moehrle, 2016). Hirschey 

och Richardson (2002) upptäckte att information som offentliggörs om en framtida 

nedskrivning före nedskrivningen realiserats kan medföra ett minskat aktievärde. Dock är 

effekten på aktievärdet mindre desto tidigare en annonserad nedskrivning realiseras 

(AbuGhazaleh et al., 2012). Således har nedskrivningsmetoden medfört en känslighet i 

relationen mellan företagets aktievärde och nedskrivning av goodwill. Ett sjunkande aktievärde 

kan således förklara varför företag tenderar att skjuta upp sina nedskrivningar.   

 

2.3 Redovisningsval efter implementering av IFRS 3  

Glaum et al., (2013) lyfter att ett lands institutionella struktur kan ha en påverkan på hur 

företaget beter sig redovisningsmässigt. Således kan redovisningstraditioner och ett lands 

specifika egenskaper ha stor betydelse för implementeringen av ett regelverk, detta trots 

användningen av en internationellt harmoniserad redovisningsstandard (Glaum et al., 2013). 

Olika länders ekonomiska, politiska och juridiska institutioner kan således leda till olika typer 

av incitament hos företag, vilket kan resultera i skillnader i redovisningsval och således i 

redovisningen (Bushman & Piotroski, 2006).  
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En fråga som lyftes i samband med införandet av IFRS 3 och SFAS 142 var huruvida 

standarderna kunde öka värderelevansen i den finansiella rapporteringen (Van Hulzen et al., 

2011). Nedskrivningsmetoden avsåg att höja kvaliteten på redovisningen då metoden innebar 

att företag delade med sig av mer privat information. AbuGhazaleh et al., (2011) menar att 

redovisningsreglernas processer har en inverkan på hur mycket information företagsledare 

väljer att dela med sig. När processerna är enklare, såsom under avskrivningsregimen är det 

mer sannolikt att företagsledare väljer att undanhålla mer information. Trots att graden av 

subjektivitet ökat efter införandet av nedskrivningsmetoden är det enklare för företaget att 

tillgodose användarna med mer privat information, givet att företaget vill det (AbuGhazaleh et 

al., 2011). Graden av extern kommunikation i de finansiella rapporterna antas också påverkas 

av graden av intern kommunikation som redovisningsregelns process tillåter (AbuGhazaleh et 

al., 2011). 

 

André, Filip och Paugam (2016) har funnit att införandet av nedskrivningarna medfört olika 

redovisningsmönster som kan hänföras till olika länder och olika tidpunkter. I tider där 

ekonomin generellt kan anses vara svag genomför amerikanska företag mer sannolikt en 

nedskrivning jämfört med europeiska företag. Vidare finner studien att andelen goodwill vid 

en nedskrivning procentuellt sett är högre i amerikanska företag, där nedskrivningsandelen 

uppgår till mellan 40-63 procent av den totala goodwillen, i jämförelse med de nedskrivningar 

som görs av europeiska bolag där endast 6-7 procent av tillgången skrivs ned. Europeiska bolag 

gör överlag fler nedskrivningar än amerikanska bolag, men trots detta uppgår inte de 

aggregerade nedskrivningarna i Europa till samma nivå som nedskrivningarna i USA. Enligt 

André et al., (2016) kan detta betraktas som ett mönster av opportunistiskt 

redovisningsbeteende, som en effekt av införandet av nedskrivningar.  

 

2.4 Överbetalning vid förvärvstidpunkten 

Tidigare forskning om hanteringen av goodwill har främst kretsat kring vad som skett efter 

förvärvstidpunkten med avseende på hur nedskrivningsprövningar kan förse användarna med 

värderelevant information. Ett område som fått ett mindre utrymme i litteraturen är tidpunkten 

då goodwill faktiskt uppstår, nämligen vid förvärvstidpunkten.  

 

Goodwill kan betraktas som bestående av tre olika komponenter (Henning, Lewis & Shaw, 

2000). Dessa är en synergi, en residual och ett växande företag. Synergin uppstår i samband 
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med förvärvet och utgör ett värde utöver de två existerande bolagen, residualen utgör goodwill 

i balansräkningen, vilket är i linje med hur Johnson och Petrone (1998) ser på goodwill enligt 

“top-down” perspektivet samt hur goodwill definieras i IFRS 3. Ett modernt fenomen i 

litteraturen är att undersöka residualen bortom synergin och den utökade kontrollen (Bartov et 

al., 2016; Bartov et al., 2018). Bartov et al., (2018) har bidragit med den senaste litteraturen 

inom detta område. Författarna har konstaterat att företag under nedskrivningsregimen i större 

utsträckning överbetalar vid förvärvstidpunkten. Detta innebär att företag realiserar en högre 

andel ekonomiska förluster i samband med rörelseförvärv, detta då köpeskillingen överstiger 

synergin och den utökade kontrollen (Bartov et al., 2016; Bartov et al., 2018). 

 

Ramanna (2007) såväl som Bugeja och Loyeng (2015) menar att en förklaring till detta är att 

nedskrivningsmetoden innehåller en omfattande estimeringsprocess. Istället för att investera i 

en kostsam värdering av identifierade tillgångar har metoden medfört ökade incitament till att 

i större utsträckning överbetala. Bugeja och Loyeung (2015) menar också att ett fastställande 

av tillgångens verkliga värde är en dyr och kostnadskrävande process, vilket skapar incitament 

att betala för mycket vid förvärvstillfället. Detta resulterar således i att företag allokerar en 

högre andel av köpeskillingen till goodwill. Ytterligare perspektiv som kan förklara 

överbetalningar under nedskrivningsregimen ges av Shalev et al., (2013) som menar att det 

finns ett samband mellan överbetalningar och företagsledningens ersättning. När 

företagsledarens ersättning är kopplad till företagets redovisade resultat tenderar företag att i 

högre utsträckning överbetala vid rörelseförvärv.  

 

2.4.1 Orsaker till överbetalningar 

Ett flertal studier har sökt att förklara de bakomliggande motiven till överbetalningar. Generellt 

kan hybris i företagsledningen (Roll, 1986, Hayward & Hambrick, 1997), företagets tidigare 

prestationer (Rau & Vermaelen, 1998) och agentkonflikter (Jensen, 1986) nämnas som några 

accepterade incitament till varför överbetalningar sker. Den dominerande förklaringen till 

varför ett rörelseförvärv sker ges dock av erhållandet av de positiva synergier som ett förvärv 

antas medföra (Roll, 1986; Ahmad, 2011). Sirower (1997) förklarar att syftet med ett 

rörelseförvärv, är att skapa ett ytterligare värde utöver vad de två redan existerande bolagen 

åstadkommer på egen hand, det vill säga att erhålla en synergi (Sirower, 1997). När synergierna 

är större medför detta att sannolikheten ökar för att en överbetalning sker, då incitamenten för 

att vilja förvärva blir starkare (Ahmad, 2011). Vid ett förvärv uppstår värdet framförallt i den 

multipla användningen som fler tillgångar kan innebära för det förvärvande bolaget (Slusky & 
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Caves, 1991). Ofta rättfärdigas ett förvärv på grund av de estimerade synergierna, vilka 

exempelvis kostnadsreduceringar och ökade intäkter kan medföra (Ahmad, 2011). Mellen och 

Evans (2010) menar att syftet med ett förvärv ska vara ett skapa värde för bolagets aktieägare, 

men att värdeökningen inte blir av när en överbetalning sker. Även Roll (1986) påpekar att 

synergier är de ursprungliga incitamenten till varför ett förvärv genomförs, men att dessa 

synergier tenderar att inte realiseras på grund av hybris i ledningen.  

  

Synergier är i litteraturen är ett accepterat incitament för genomförandet av rörelseförvärv, trots 

detta kan synergier inte ensamt förklara överbetalningar (Mukherjee, Kiymaz & Baker, 2004; 

Ahmad, 2011). Ahmad (2011) menar att det även finns ett samband mellan ett företags 

prestationer och överbetalningar. Förvärvande bolag som tidigare presterat sämre betraktar i 

högre grad ett förvärv som en tillväxtmöjlighet jämfört med företag som presterat bättre. 

Baserat på dessa prestationer värderas bolagen av marknaden vilket speglas i ett företags 

aktiekurs, bolag som presterat bra är således mer sannolika att ha högre aktiepriser (Watts & 

Zimmermann, 1986; Rau & Vermaelen, 1998; Ahmad, 2011). Detta medför en ökad 

sannolikhet för att överbetalningar görs av företag som innan förvärvet haft ett lägre 

marknadsvärde (Ahmad, 2011). Även Rau och Vermaelen (1998) menar att det finns ett 

samband mellan företagets prestationer och överbetalningar. Men pekar istället på att bolag 

med ett högre marknadsvärde, överskattar den egna förmågan att hantera fler bolag, vilket leder 

till att överbetalningar ökar i dessa företag (Rau & Vermaelen, 1998).  

 

Även företagets operativa vinst, vilket är ett mått på hur effektivt ett bolags kärnverksamhet är, 

är en aspekt som kan tänkas påverka överbetalningar vid förvärv. Healy, Palepu och Ruback 

(1992) har funnit ett signifikant positivt samband mellan företagskombinationer och ökad 

operativ effektivitet efter en sammanslagning. Även Ghosh (2001) har studerat detta samband 

men konstaterar motsatsen. Enligt Ghosh (2001) finns det inget som tyder på att det skulle 

finnas ett samband mellan företagsförvärv och ökad effektivitet. Litteraturen konstaterar att det 

finns ett samband mellan ökad effektivitet och företagsförvärv samtidigt som litteraturen även 

påpekar motsatsen. Operativ effektivitet är inte ett accepterat incitament för att vilja driva 

företagsförvärv, vilket innebär att det i hög utsträckning inte studerats som en förklaringsfaktor 

för överbetalningar. Det finns skilda bevis på hur och om ett bolags effektivitet påverkas av en 

sammanslagning vilket påvisats av Healy et al., (1992) samt Ghosh, (2001). Sambandet 

tydliggörs inte heller av Bruner (2002) som menar att det inte finns något entydigt svar kring 

hur företagets effektivitet påverkas av ett företagsförvärv.  
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Ytterligare en aspekt som kan påverka överbetalningar är betalningsmetoden vid ett 

rörelseförvärv och har studerats av Bartov et al., (2018). Vid ett företagsförvärv tillåter IFRS 3 

förvärvaren att betala genom aktier eller rena pengar. Det finns således möjlighet för 

förvärvaren att mixa köpeskillingen men även att betala med det ena eller andra 

betalningssättet. Bartov et al., (2018) har funnit att betalningsmetoden har en implikation för 

överbetalningen. Desto högre andel av köpeskillingen som betalas med pengar, desto mindre 

kommer överbetalningen att bli. Implikationen som ges av Bartov et al., (2018) innebär att en 

parallell måste dras till bolagets tillgång till likvida medel. Desto mindre likvida medel ett bolag 

besitter, desto mindre möjlighet ges bolaget att kunna betala hela köpeskillingen med rena 

pengar. Företag med mindre tillgång till likvida medel tvingas istället i högre utsträckning 

betala köpeskillingen med aktier när de likvida medlen inte räcker till, vilket leder till att 

överbetalningen blir högre (Bartov et al., 2018).    

  

2.5 Hypotesformulering 

Trots att studier visat på att överbetalningar är ett existerande fenomen har detta inte undersökts 

i andra kontexter än den amerikanska. Utifrån ovanstående forskning impliceras att företag 

under nedskrivningsregimen överbetalar mer vid förvärvstidpunkten i jämförelse med 

avskrivningsregimen. Huruvida det explicit är nedskrivningsmetoden som medfört att 

överbetalningarna ökat går inte att besvara om inte fenomenet studeras över tid och 

överbetalningar under avskrivnings- och nedskrivningsregimen ställs i relation till varandra. 

Dessutom implicerar tidigare forskning att det finns ett visst antal faktorer som kan ha en 

påverkan för hur stor överbetalningen blir vid ett företagsförvärv. Genom att studera 

överbetalningar i Sverige samt pröva hur olika företagskaraktäristika över tid förklarar 

överbetalningarna, nyanseras kontexten i vilken överbetalningar studeras.  

 

Litteraturen har konstaterat att det finns ett samband mellan synergier och överbetalningar. 

Positiva synergier utgör ett incitament för genomförandet av ett rörelseförvärv. Orsaken 

grundar sig i att synergier är starkt förknippat med värdeskapande, vilket förväntas av en 

sammanslagning då syftet är att erhålla ett större värde än vad de två bolagen enskilt kan 

generera. Det samband som påvisats i tidigare litteratur är positivt mellan synergier och 

överbetalningar, vilket implicerar att desto starkare synergi förvärvaren identifierar desto 

starkare incitament finns det att överbetala för att genomföra förvärvet. Således är de av intresse 

att testa ett positivt samband mellan synergier och överbetalningar. 
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Flera studier har funnit ett samband mellan ett företags prestationer och överbetalningar. 

Marknadsvärdering ligger till grund för hur ett företags prestationer betraktas, och således 

också hur sannolikt det är att en överbetalning sker vid företagsförvärv. Litteraturen pekar mot 

att det borde vara ett positivt samband mellan prestationer och överbetalningar. Därav kommer 

vi att testa hur ett företags marknadsvärde påverkar överbetalningar, med en positiv 

utgångspunkt.   

 

Litteraturen har inte kunnat fastställa hur effektivitet påverkas av företagsförvärv. Då det finns 

olika resultat är det relevant att studera effektivitet som en förklaringsfaktor för ett fenomen 

där sambandet tidigare inte studerats. I och med att operativ vinst, som indirekt är ett mått på 

intern effektivitet, testas som förklaringsvariabel för överbetalningar kan ett signifikant resultat 

nyansera hur effektivitet och företagsförvärv betraktas. Utifrån de perspektiv som lyfts, 

kommer vi att testa ett positivt samband mellan operativ effektivitet och överbetalningar.  

 

Bartov et al., (2018) har funnit ett samband mellan bolagets betalningsmetod och 

överbetalningar under IFRS 3. Då betalningsmetoden är beroende av hur mycket likvida medel 

ett bolag faktiskt besitter vid förvärvstidpunkten kommer vi att testa sambandet att desto mer 

pengar ett bolag har tillgång till, desto mindre överbetalning kommer detta att ge upphov till. 

Detta då tillgång till mer likvida medel möjliggör för förvärvaren att betala hela köpeskillingen 

med likvida medel.  

 

Utifrån den litteraturöversikt som presenterats har följande hypoteser formulerats:  

 

● H1a: Svenska företag överbetalar i högre utsträckning vid förvärv efter införandet av 

IFRS 3   

  

● H1b: Det finns ett positivt samband mellan synergier och överbetalningar  

  

● H1c: Det finns ett positivt samband mellan företagets marknadsvärde och 

överbetalningar  

 

● H1d: Det finns ett positivt samband mellan operativ effektivitet och överbetalningar   
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● H1e: Det finns ett negativt samband mellan bolagets likvida medel och överbetalningar 
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KAPITEL 3 

REFERENSRAM 

 

Kapitlet presenterar initialt de konceptuella överväganden som gjorts kring ämnet och dess 

undersökningsmetod. Vidare presenteras studiens teoretiska utgångspunkter.  

 

3.1 Konceptuella överväganden 

Den kvantitativa redovisningsforskningen har över tid kommit att kritiseras som bristfällig 

inom ett antal aspekter. Callen (2013) menar att kvantitativ redovisningsforskning omfattas av 

brister när det kommer till kritiskt resonerande kring metodologiska angreppssätt, modeller för 

företagsvärdering och tidigare litteratur som används för underbyggande av hypoteser. 

Majoriteten av de modeller som i litteraturen appliceras för företagsvärdering är baserade på 

arbetet som genomförts av Ohlson (1995) samt Liu och Ohlson (1995). Modellen menar Callen 

(2013) inte är tillräcklig för att kunna bistå användaren av modellen med insikter om värdering 

och kvalité. Detta menar Callen (2013) är på grund av att modellerna inte är konstruerade för 

att undersöka det fenomen som de facto undersöks. Modellerna har även kritiserats för att vara 

daterade och icke anpassade till modern företagsvärdering (Callen, 2013).  

 

Sutton och Staw (1995) bidrar med insikter om hur teori inte bör betraktas, vilket underlättar 

förståelsen för hur och varför Callen (2013) kritiserar den kvantitativa 

redovisningsforskningen. Inom kvantitativ redovisningsforskning identifierar Sutton och Staw 

(1995) fem fallgropar som i många studier används och betraktas som teori. I dessa fall har 

studiens resultat i efterhand kommit att kritiseras för att innehålla för lite eller ingen teori alls. 

Referenser, data, variabler, diagram och hypoteser är enligt Sutton och Staw (1995) inte att 

betrakta som teori. DiMaggio (1995) menar dock att de implicita bidragen till icke-teori som 

ges av Sutton och Staw (1995) inte tar hänsyn till två aspekter. Dels menar DiMaggio (1995) 

att teori är multidimensionellt och att teorier ofta kombinerar olika infallsvinklar av 

teoretiserande, dels också att teoretisk konstruktion är ett samarbete mellan författare och 

läsare: “If the first set of points, on tensions within theories, highlights the need for theorists to 

exercise judgment and pluck, the second suggests the importance of environment and luck” 

(DiMaggio, 1995, s. 396). 

 

Sutton och Staw (1995) fokuserar på teori som en produkt istället för att se på teori som en 

process. Även om DiMaggio (1995) inte argumenterar emot Sutton och Staw (1995) fokuserar 
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den förstnämnda på teori som en process och de olika aktiviteter som anses ingå i 

teoretiserandet, något DiMaggio (1995) menar Sutton och Staw (1995) inte tagit hänsyn till i 

sitt bidrag. Finansiell redovisningsforskning har vid tillfällen ansetts teoretiskt bristfällig, detta 

då de hypoteser som de kvantitativa studierna bygger på inte anses tillräckligt teoretiskt 

underbyggda, utan att de bygger på att fylla gap från tidigare forskning (Callen, 2013). 

 

DiMaggio (1995) menar dock att så inte behöver vara fallet. Teoretiserande processen omfattas 

av aktiviteter såsom generaliserande, förklarande och idealiserande. Genom teoretiserande 

väcks insikter längre än teori som produkt i sig, där mer vetskap riktas till olika aktiviteter som 

förklarar kontexten i den existerande omgivningen (Weick, 1995). Således kan de fem 

fallgropar som enligt Sutton och Staw (1995) märkts som icke teori ses som en del i en process 

av teoretiserande. Hypoteser startar med gissningar och spekulationer, för att sedan sluta upp i 

förklaringar och modeller som bistår med generaliserbara resultat. Om allt från en gissning till 

en generell förklaring har ett mått av teori i sitt underbyggande är det svårt att separera vad som 

faktiskt bör och inte bör betraktas som teori (Weick, 1995). Således kan referenser, variabler, 

diagram, data och hypoteser ses som en del i en process av teoretiserande vilket medför att 

underbyggda hypoteser kan betraktas vara teoretiska (DiMaggio, 1995). 

 

3.2 Den effektiva marknadshypotesen 

Fama (1970) menar att grundtanken bakom den effektiva marknadshypotesen (EMH) är att 

kapitalmarknader är effektiva och att aktiekurser därför vid varje tidpunkt speglar all tillgänglig 

information. Eftersom individer antas vara rationella använder individerna all tillgänglig 

information i sina investeringsbeslut (Watts & Zimmermann, 1986; Rimmel & Jonäll, 2016; 

Bodie, Kane & Marcus, 2018). Fama (1970) identifierar och gör en distinktion mellan tre olika 

nivåer av marknadseffektivitet, detta då författaren konstaterat att alla marknader inte lyckats 

uppnå samma effektivitet och att detta bör finna sin förklaring i graden av information som 

speglas i ett specifikt företags aktiekurs. EMH kan därav anta nivåerna svag, halvstark eller 

stark (Fama, 1970; Runesson et al., 2018). 

 

Fama (1970) såväl som Watts och Zimmermann (1986) redogör för när de olika nivåerna finns 

och antas. Den starka formen av effektivitet indikerar att all information, både privat och publik 

reflekteras i aktiepriset. Den halvstarka formen av effektivitet indikerar att aktiepriset 

reflekterar endast publik information medan den svaga formen av effektivitet indikerar att 

aktiepriset är baserat på historiska värden. EMH implicerar således att redovisningsinformation 
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inte är den enda tillgängliga informationen på marknaden som investerare tar hänsyn till när de 

grundar sina beslut. Detta innebär att EMH baseras på nyttan för individen i förhållande till den 

presenterade redovisningsinformationen och hur denna kan påverka och förändra 

investerarbeslut. När marknadseffektiviteten antar en stark form kontra halvstark eller svag 

form antas en högre grad av informationsassymmetri föreligga, detta då den privata 

informationen kan användas för att öka sin lönsamhet på bekostnad av investerarna (Fama, 

1970). Bodie et al., (2018) lyfter marknadsmässiga förändringar som en hög påverkansfaktor 

till förändring i ett bolags aktiekurs. När ett bolags aktiekurs förändras kan detta ske med både 

privat och publik information. Ett fall där detta sker är när privat information når en del av 

marknaden tidigare än den totala marknaden, detta menar Bodie et al., (2018) uppstår vid 

läckage. När EMH antar en stark form finns ett antagande om att både publik och privat 

information alltid finns tillgänglig, vilket gör att det inte finns rum för läckage (Fama, 1970). 

Om EMH istället antar en halvstark eller svag form är det publik eller historisk information som 

finns tillgänglig och då finns ett antagande om att läckage kan förekomma (Fama, 1970; Bodie 

et al., 2018).   

 

3.3 Agentteori  

Där den effektiva marknadshypotesen slutar tar agentteorin vid. Grundantagandet i agentteorin 

är antagandet om vinstmaximerande rationella individer (Runesson et al., 2018). Agentteorin 

beskriver förhållandet mellan principal (uppdragsgivare) och agent (uppdragstagare) och 

utkristalliserar de problem som kan uppstå i denna relation (Jensen & Meckling, 1976). 

Relationen utgörs av ett kontrakt där principalen anlitar agenten att utföra ett arbete å dennes 

vägnar. Med antagandet om informationsassymmetri och rationella vinstmaximerande 

individer, beskriver agentteorin de konflikter som kan uppstå när en principal ger befogenheter 

åt en agent:  

 

“We define an agency relationship as a contract under which one or more persons (the 

principal(s)) engage another person (the agent) to perform some service on their behalf 

which involves delegating some decision making authority to the agent” 

 

 (Jensen & Meckling, 1976, s. 308). 

 

Informationsassymmetri mellan agent och principal kan uppstå redan i ett tidigt skede av 

relationen. En agent har alltid mer information än principalen om sina egna brister och 
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förmågor. Som en effekt av detta riskerar en principal att ingå ett avtal med en agent som inte 

är transparent med sina styrkor och svagheter (Shapiro, 2005). När agentens och principalens 

intressen inte harmoniserar och det råder en informationsassymmetri mellan parterna, försöker 

vardera part maximera sin egna nytta vilket leder till att intressekonflikter uppstår (Eisenhardt, 

1989). Då båda parter i relationen agerar för egenintresse finns det fog att anta att agenten inte 

alltid kommer att agera i enlighet med vad som är bäst för principalen. Jensen och Meckling 

(1976) menar att det i princip är omöjligt att, kostnadsfritt, kunna övervaka och försäkra 

principalen att agentens beslut tas med hänsyn till principalens nytta. Något som också betonas 

av Shapiro (2005) är att informationsasymmetrin kommer medföra ökade kostnader och 

svårigheter för principalen att övervaka agentens beslutsfattanden. Relationen mellan principal 

och agent medför således olika typer av agentkostnader för företaget. Dessa kostnader 

identifieras som kostnader för principalens övervakning, förbindelsekostnader och restförlusten 

(Jensen & Meckling, 1976).  

 

Då företaget betraktas som ett samspel av avtal är avtalets utformning kritisk för företagets 

effektivitet avseende minimering av agentkostnader (Fama & Jensen, 1983; Rimmel & Jonäll, 

2016). Agentteorin har således en viktig implikation för redovisning och 

redovisningsinformation. Redovisning och redovisningsinformation ligger till grund för 

utformning av avtal mellan principal och agent (Runesson et al., 2018). Därav är det viktigt att 

de finansiella rapporterna presenterar värden, som goodwill, på ett rättvist sätt. En viktig 

förståelse av agentteorin är att agenten inte bär någon ekonomisk risk vilket kan leda till att 

agenten tar risker som i huvudsak tas av principalen (Shapiro, 2005). Det är således än viktigare 

för principalen att korrekta värden presenteras i de finansiella rapporterna, för att minska den 

ekonomiska risken.  

 

En viktig beståndsdel som Fama och Jensen (1983) betonar är separationen mellan ägande och 

kontroll. Även om principalen är ägare besitter inte principalen någon kontroll över företagets 

handlingar utan företaget styrs i huvudsak av agenten. För att minimera risken för ett 

opportunistiskt beteende är det av vikt att agentens intressen är harmoniserade med 

principalens. Principalens intresse finns i att minimera de risker som är förknippade med 

rådande informationsassymmetri i relation till agenten (Jensen & Meckling, 1976). För att 

uppnå detta kan principalen övervaka agenten, eller så kan agentens kontrakt utformas på ett 

sätt som harmoniserar med principalens intressen. Detta ökar incitamenten för agenten att vilja 

jobba för principalens bästa då detta utfall även gynnar agenten (Fama & Jensen, 1983).  
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3.4 Positiv redovisningsteori 

Den positiva redovisningsteorin bygger på de antaganden som präglar både agentteorin och 

EMH, och avser att förklara och förutse redovisningspraxis (Watts & Zimmermann, 1986). 

Med utgångspunkt i kapitalmarknadsteori (Berk & DeMarzo, 2016), finner positiv 

redovisningsteori sin kärna i att studera hur företag de facto redovisar, inte hur företag bör 

redovisa. Således innebär den positiva redovisningsteorin en kontrast från den normativa 

redovisningsforskningen, som i större grad betonar hur något bör redovisas på ett speciellt sätt, 

då positiv redovisningsteori beskriver och förklarar varför något redovisas på ett specifikt sätt 

(Watts & Zimmermann, 1986; Runesson et al., 2018).  

 

Positiv redovisningsteori syftar till att förklara, redogöra och förstå hur olika incitament kan 

driva företag att i praktiken anamma en särskild redovisningsstandard framför en annan (Watts 

& Zimmermann, 1978). Trots att den positiva redovisningsteorin inte är en explicit 

beteendeteori, påverkar den vinstmaximerande karaktären på individer de redovisningsval som 

görs. Således har det en direkt effekt på bolagets finansiella kommunikation (Watts & 

Zimmermann, 1978; Watts & Zimmermann, 1986; Runesson et al., 2018).   

 

Watts och Zimmermann (1978) identifierar både en indirekt och direkt påverkan på ledningens 

förmögenhet utifrån vilka marknadsmekanismer som ligger till grund för redovisningsval. 

Mekanismerna delas upp i fem beståndsdelar där dessa kan fungera som incitament till val av 

redovisningsstandard. Incitamenten som identifierats är skatter, regleringskostnader, politiska 

kostnader, information och produktionskostnader samt bonus och utdelningspolicy. Watts och 

Zimmermann (1978) menar att redovisningsprofessionen kommer att välja den 

redovisningsstandard som maximerar individernas nytta genom en eller flera av de ovanstående 

mekanismerna. Företag lägger stora resurser på att påverka och influera de väsentliga 

standardsättande organen, detta beror enligt Watts och Zimmermann (1978) på att individers 

vinstmaximerande karaktär vill kontrollera redovisningsstandarder och influera konstruktionen 

av dessa för att maximalt tillfredsställa den egna nyttan. 

 

3.5 Redovisningsval 

Redovisningsval fokuserar på att besvara frågan om redovisningen spelar någon roll och i vilket 

syfte olika redovisningsval görs (Fields, Lys & Vincent, 2001). I en perfekt värld utan 

marknadsimperfektioner spelar redovisningsval ingen roll, men i en imperfekt verklighet är 

redovisningsval essentiella för att handskas med imperfektioner såsom 
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informationsassymmetri, externt men även internt. Redovisningsval har över tid kommit att få 

flera definitioner, en bred definition ges av Fields et al., (2001): 

 

 “An accounting choice is any decision whose primary purpose is to influence (either in form 

or substance) the output of the accounting system in a particular way, including not only 

financial statements published in accordance with GAAP, but also tax returns and regulatory 

filings“ 

 (Fields et al., 2001, s.256). 

 

Enligt Fields et al., (2001) är redovisningsval viktiga och betydelsefulla i en miljö som omfattas 

av agentkostnader, informationsassymmetri samt externaliteter som påverkar icke 

kontraktuella relationer mellan företaget och en utomstående part. Holthausen (1990) menar att 

tre olika perspektiv kan förklara redovisningsval. Utifrån effektivitetsperspektivet förklaras 

redovisningsval med grund i hur de interna kontraktuella förhållandena påverkas av den 

finansiella rapporten. Att välja redovisningsmetoder som minimerar agentkostnader internt i 

företaget kommer resultera i en maximering av företagsvärdet. Om ett opportunistiskt 

perspektiv istället antas kommer redovisningsval göras i syfte att maximera agentens nytta, 

något som inte höjer företagsvärdet. Om agentens kompensation är kontrakterat till exempelvis 

en viss andel av företagets årliga intäkter kommer redovisningsvalen göras för att maximera 

intäkterna, och således stimulerar detta den egna nyttan (Watts & Zimmermann, 1986; 

Holthausen, 1990). Vidare kan ett informationsperspektiv antas. Här antas redovisningsval 

göras i syfte att bistå användarna med privat information om företagsledningens förväntningar 

på framtida kassaflöden. Informationsperspektivet antas i de fall som perspektivet kan 

prognostiseras minimerar agentkostnader och maximera företagsvärdet (Holthausen, 1990).  

 

Warfield, Wild & Wild (1995) menar att redovisningsval kan förklaras utifrån graden av 

ägarskap och kontroll som företagsledningen har. Interna kontrakt skrivs och fastställs i syfte 

att antingen uppmuntra eller förhindra ett visst beteende från företagsledningen (Jensen & 

Meckling, 1976; Fama & Jensen, 1983). Då ledningens och ägarnas intressen inte alltid är 

harmoniserade (Jensen & Meckling, 1986; Eisenhardt, 1989) fungerar kontrakten för att justera 

denna intressekonflikt eller för att förhindra graden av opportunistiskt och individuellt 

vinstmaximerande beteende från ledningens sida (Warfield et al., 1995). När ledningen 

befinner sig i en situation där kontraktuella spänningar hämmar ledningens möjligheter att bete 

sig på ett visst sätt, ökar sannolikheten att ledningen utformar större incitament att 
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implementera redovisningsval som frigör dessa kontraktuella spänningar (Warfield et al., 

1995). 

 

3.6 Teoretiska förklaringar till överbetalningar 

Historiskt sett har litteraturen visat på olika förklaringar till varför överbetalningar sker vid 

förvärvstidpunkten. Dessa förklaringar kan i sin helhet hänföras till två olika perspektiv. En 

aspekt är att intressekonflikter mellan principal och agent antas skapa motiv hos agenten att 

medvetet överbetala. En annan aspekt ges av ett beteendeorienterat perspektiv och förklarar hur 

personliga egenskaper hos företagsledare kan leda till att överbetalningar förekommer (Bartov 

et al., 2018).  

 

Ur ett agentteoretiskt perspektiv argumenterar Jensen (1986) för att förvärv sker för att 

ledningen vill höja sin egen makt och ersättning. Då företagsledningen eller agenternas 

kompensation ofta är förknippad med storleken på företaget ger det incitament till att vilja 

expandera företaget. Egenintresset hos agenterna medför att expansionen sker till vilket pris 

som helst, varför en överbetalning vid ett förvärv är sannolik (Jensen, 1986). Likt 

argumentationen som förs av Jensen (1986), menar även Grinstein och Hribar (2004) att 

agenten tenderar att överbetala när agentens ersättning är kopplad till företagets prestation. 

Motiven till att överbetala består således i en högre lön och ett större inflytande i företaget. En 

förklaring till sambandet mellan företagets marknadsvärde och förvärvsbeslut ges av Rau och 

Vermaelen (1998), som argumenterar för att överbetalningar beror på företagets tidigare 

prestationer. Författarna definierar två typer av företag, “glamour budgivare” vilka har ett 

relativt lågt marknadsvärde men presterat bra och “värdebolag” vilka har ett relativt högt 

marknadsvärde men där den tidigare prestationen varit sämre. Vid förvärvstidpunkten 

resulterar detta i att den förstnämnda typen av bolag omfattas av en övertro på ledningens 

förmåga att hantera fler företag från både marknaden, styrelsen och stora aktieägare. 

Motsatsvis, för värdebolag, innebär det att företagets förmåga underskattas och sannolikheten 

för att en överbetalning sker är mindre (Rau & Vermaelen, 1998).   

 

Vidare kan ett beteendeorienterat perspektiv där företagsledaren betraktas som irrationell 

förklara överbetalningar vid förvärv (Roll, 1986; Hayward & Hambrick, 1997). Roll (1986) 

menar att incitamenten bakom ett företagsförvärv består i att försöka erhålla synergier, men på 

grund av att företagsledaren överskattar den egna förmågan att generera ett mervärde tenderar 

synergierna aldrig att realiseras (Roll, 1986). Hayward och Hambrick (1997) diskuterar i linje 
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med Roll (1986) företagsledare som irrationella individer och lyfter egenskaper som hybris och 

narcissism vilka kan förklara ökade tendenser att överbetala vid förvärvstidpunkten. Även 

Morck, Shleifer och Vishny (1990) menar att överbetalning vid rörelseförvärv kan uppstå på 

grund av hybris i ledningen. Dock betonar författarna att en överbetalning också kan ske när 

vissa agenter ser möjligheter att uppnå vissa personliga mål. När de personliga målen inte 

harmoniserar med aktieägarnas är det enklare för ledningen att åsidosätta aktieägarnas intressen 

för att maximera utfallet av de personliga målen (Morck et al.,1990). Rau och Vermaelen 

(1998) ser istället hybris som en effekt av intressekonflikten mellan företagsledare och 

aktieägare, och att sannolikheten för att företagsledaren ska påverkas av hybris ökar när 

företagsledningens förmåga överskattas.  

 

Andra bidrag ges av Black (1989) och Shleifer och Vishny (2003). Black (1989) menar att det 

kan finnas motiv till överbetalningar hos företagsledaren när denne har ambitioner att göra 

avtryck i företagets historia. Genom att expandera det egna företaget med förvärv finns risk att 

denne medvetet överbetalar för att erhålla förvärvet. Detta kan bero på att företaget inte vill 

riskera att dra sig ur en budgivning mot andra bolag i en offentlig kontext, ett sådant avhopp 

skulle kunna skada företaget i nuvarande och framtida affärsrelationer. Detta förklarar varför 

företagsledningen kan identifiera faktorer för att rättfärdiga en högre köpeskilling (Black, 

1989). Shleifer och Vishny (2003) förklarar istället att brister i värderingen av företagets 

nettotillgångar och missbedömning av synergier från marknaden leder till att överbetalningar 

sker. Ambitionerna till att övervärdera bolaget antas bero på att övervärderade företag generellt 

landar i ett bättre strategisk läge, i jämförelse med relativt undervärderade bolag, speciellt 

avseende på sannolikheten för aktieförvärv, överlevnad och expansion av bolaget (Shleifer & 

Vishny, 2003).  
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KAPITEL 4 

METOD 

 

I nedanstående avsnitt presenteras studiens metodologiska tillvägagångssätt. Till en början 

operationaliseras studiens angreppssätt innan en redogörelse för överbetalningsmåttet ges. 

Vidare presenteras studiens regressionsmodell innan ett antal överväganden diskuteras. 

Förutsättningar för empiriskt test av modellen presenteras innan kapitlet avslutas med att 

diskutera studiens trovärdighet.  

 

4.1 Operationalisering  

Som tidigare beskrivet kan goodwill betraktas ur två perspektiv. Antingen ses goodwill som en 

residual mellan köpeskilling och förvärvade nettotillgångar eller som en separat tillgång vilken 

i huvudsak utgörs av erhållna synergier (Johnson & Petrone, 1998). Tidigare litteratur 

konstaterar att goodwill är ett kontroversiellt ämne inom finansiell redovisning där debatten 

kommit att utvecklas över tid och omfatta olika aspekter. En av de senare frågorna kring 

goodwill beaktar allokeringen till företagets goodwillpost utifrån en betald köpeskilling. 

Argumenten för att mäta och förstå allokeringen av goodwill har flera marknadsmässiga 

utgångspunkter. Förståelsen för hur goodwill allokeras och om det finns en tendens för 

överbetalningar är av vikt för regelsättare, upprättare samt användare av de finansiella 

rapporterna (Bartov et al., 2016; Bartov et al., 2018). 

 

IFRS 3 kräver att överbetalningar omedelbart skall realiseras som en förlust i samband med ett 

rörelseförvärv (IFRS, 2019). Detta innebär att företag skall realisera överbetalningen som en 

kostnad det året som förvärvet genomförs. Trots att IFRS 3 bistår med ett tydligt budskap om 

hur överbetalningar ska hanteras, menar Lys, Vincent och Yehuda (2012) att företag i praktiken 

inte realiserar överbetalningen som en kostnad utan allokerar denna andel till bolagets 

goodwillpost. I de fall en överbetalning skett vid förvärvet representerar allokerad goodwill 

inte förvärvade framtida ekonomiska fördelar och uppfyller således inte kraven för att betraktas 

vara en tillgång (Johnson & Petrone, 1998; Lys et al., 2012). Detta fenomen resulterar således 

i rapporter med lägre kvalitet för användaren. Även Henning et al., (2000) betonar att en 

överbetalning inte reflekterar det ekonomiska värdet av den allokerade goodwillen. Detta 

innebär att företagens goodwillpost kan ge en missvisande bild av bolagets finansiella ställning 

(Henning et al., 2000). För att redovisningen ska kunna uppfylla sin funktion, vilken är att 

tillgodose dess användare med ett relevant beslutsunderlag, är det viktigt att förstå om 
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överbetalningar förekommer samt hur de fluktuerat över tid i proportion till olika 

redovisningsstandarder.  

 

Studiens metodologiska angreppssätt tar sin utgångspunkt och är inspirerat av Lys et al., (2012) 

vilka konstruerat ett mått för överbetalning vid företagsförvärv som ligger i linje med hur 

goodwill betraktas under IFRS 3, nämligen som den residual som uppkommer mellan 

köpeskillingen och förvärvade nettotillgångar (Johnson & Petrone, 1998; IFRS, 2019). Enligt 

Bartov et al., (2018, s.1) kan en överbetalning defineras som:  

 

“the portion of the purchase price in excess of the optimal bid, derived from an economic 

model optimizing the bidding decision” 

 

Överbetalningen mäts således som den negativa avvikelsen köpeskillingen har i förhållande till 

det optimala budet, vilken i denna studie inspireras av den operationaliserade modell som 

presenteras av Lys et al., (2012) och kan uttryckas enligt följande:  

 

EKV_F = [MV(FNT) + synergier] – köpeskilling  

 

MV (FNT) är marknadens värdering av de förvärvade nettotillgångarna. Synergier är skillnaden 

på värdet mellan de två bolagen separat innan förvärvet och värdet på företagen kombinerat. 

Om värdet på företagskombinationen överstiger eller understiger värdet av de separat mätta 

bolagen existerar synergier, vilka kan vara positiva och negativa. Köpeskillingen är vad som 

betalats vid förvärvet. Det optimala budet utgörs av den köpeskilling som medför att den 

ekonomiska vinsten eller förlusten (EKV_F) i samband med ett förvärv, är lika med 0. En 

avvikelse från det optimala budet innebär således att en över eller underbetalning har ägt rum 

(Lys et al., 2012).  

 

● EKV_F = 0: Om förvärvaren betalat det exakta marknadsvärdet för 

nettotillgångarna och erhållna synergier hänförliga till det förvärvade bolaget.  

  

● EKV_F > 0: Om förvärvaren betalat mindre än marknadsvärdet på förvärvade 

nettotillgångarna och värdet på synergierna.  
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● EKV_F < 0: Om förvärvaren överbetalat vid förvärvet, marknadsvärdet av 

förvärvat eget kapital och erhållna synergier understiger köpeskillingen.   

 

Vad som bör noteras är att ovanstående funktion är teoretisk och förvärvarens över- eller 

underbetalning från förvärvet inte observerbart utan måste estimeras. Detta grundar sig i att 

synergier inte är påtagliga samtidigt som marknadens värdering av nettotillgångarna tar sin 

utgångspunkt i bolagens aktiekurser. Genom att använda marknaden som referenspunkt för att 

värdera förvärvade nettotillgångar, med utgångspunkt i bolagets aktiekapital och aktiekurs, kan 

en sådan värdering erhållas (Lys et al., 2012). Då ett rörelseförvärv enligt Jensen (1986) 

förväntas ske för att fördelar identifieras hänförliga till företagskombinationen menar Henning 

et al., (2000) att marknaden identifierar synergierna och värderar företaget därefter. Värdet av 

synergierna fångas således upp i bolagets aktiekurs (Henning et al., 2000).   

 

4.1.1 Metodologiska överväganden  

Att mäta överbetalningar och förstå de bakomliggande incitamenten är ett modernt fenomen i 

goodwilllitteraturen (Bartov et al., 2016; Bartov et al., 2018). Då det studerade området är nytt 

innebär det att det inte publicerats mycket inom området. En av anledningarna till detta är av 

metodologiska skäl. Dels är det svårt att mäta överbetalningar med hjälp av trovärdiga mått 

som uppfyller kraven för validitet, dels kan det vara komplicerat att identifiera och samla in 

den nödvändiga datan. Både Lys et al., (2012) och Bartov et al., (2018) bistår med insikter om 

hur överbetalningar kan betraktas, mätas och empiriskt testas. Bartov et al., (2018) har dock 

arbetat med ett mer uppdaterat, men ett mer komplicerat mått på överbetalningar. Bartov et al., 

(2018) använder äldre studier och skattar olika parametrar med hjälp av tidigare forskning, 

medan Lys et al., (2012) konstruerat ett mått, och testat sin modell empiriskt med ett simplare 

angreppssätt. Efter att ha övervägt för- och nackdelar men även beaktat svårighetsgraden på 

genomförandet, kommer överbetalningsmåttet som presenteras av Lys et al., (2012) att vara 

den huvudsakliga inspirationen till det mått som används i denna studie. 

 

Metoden som Lys et al., (2012) presenterar medför att två val måste göras. Det första valet 

handlar om vilket estimeringsfönster som ska användas för att värdera synergierna. Vid valet 

av estimeringsfönster finns det två alternativa synsätt, antingen används ett kort fönster 

centrerat kring förvärvets annonseringsdatum, alternativt ett längre fönster vilket är centrerat 

kring både annonserings och förvärvsdatum. De två olika fönsterna medför två möjliga sätt att 

betrakta verkligheten på. Att applicera ett kort fönster medför ett antagande om att 
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sannolikheten för att förvärvet faktiskt går igenom är lika med 0, detta då ingen beaktning tas 

till att ett förvärvsdatum skulle existera. Om det längre fönstret istället appliceras innebär det 

ett antagande om att sannolikheten för förvärvets genomförande är lika med 1, detta då 

förvärvsdatumet per definition antas existera. För att metodens tillvägagångssätt på bästa sätt 

ska spegla verkligheten appliceras ett långt fönster, likt det som applicerats av Lys et al., (2012), 

detta då det är osannolikt att sannolikheten för att ett förvärv som annonserats skulle gå igenom 

är obefintligt.  

  

Nästa val handlar om vilken typ av avkastning som skall ligga till grund för att mäta synergierna 

samt värdera de förvärvade nettotillgångarna (Lys et al., 2012). Även här finns två alternativa 

möjligheter, antingen används den faktiska avkastningen eller den abnormala avkastningen 

(Lys et al., 2012). Faktisk avkastning kan beskrivas som den faktiska avkastningen på 

företagets aktie, medan den abnormala avkastningen är skillnaden mellan faktisk och förväntad 

avkastning (Bodie et al., 2018). Vid detta val är det väsentligt att förstå hur en annonsering av 

ett företagsförvärv påverkar företagens aktiekurser. Bodie et al., (2018) menar att när 

informationen om ett förvärv blir allmänt känt reflekteras detta i aktiekursen, genom att priset 

på aktien stiger. Detta då köpande bolag i de flesta förvärv betalar ett signifikant övervärde sett 

till marknadens värdering (Bodie et al., 2018).  

 

Valet mellan typ av avkastning hänför sig till vilken typ av information som ska fångas upp 

(Lys et al., 2012). Enligt Bodie et al., (2018) reflekterar den abnormala avkastningen den totala 

förändringen i ett specifikt företags aktiekurs för en hel period där marknaden antas reagera på 

förvärvets annonsering. Den abnormala avkastningen är ett bra mått vid antagandet och 

förväntningen på läckage, ett fenomen där informationen om förvärvet antas ha nått en del av 

marknaden innan annonseringen ägt rum (Bodie et al., 2018). Den faktiska avkastningen fångar 

istället förändringen hänförlig till dagen då förvärvet annonserats, och inte hela perioden fram 

tills dess att annonseringen ägt rum (Bodie et al., 2018). Lys et al., (2012) väljer att använda 

den faktiska avkastningen som grund för överbetalningsmåttet. Detta motiveras med att annan 

marknadsinformation, än endast läckage om förvärvet (Bodie et al., 2018), kan ha en 

implikation för marknadens förväntningar om avkastning och således ha en implikation på det 

slutgiltiga måttet. Således använder även denna studie den faktiska och inte den abnormala 

avkastningen som utgångspunkt.   
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4.2 Överbetalningsmåttet  

Vid en mätning av överbetalningen appliceras tillvägagångssättet som Lys et al., (2012) 

bearbetat fram. Detta innebär att överbetalningen mäts med utgångspunkt i ett långt fönster 

samt med den faktiska avkastningen. För att öka studiens trovärdighet och bättre fånga upp 

information som nått marknaden innan förvärvets annonsering, exempelvis genom läckage 

(Bodie et al., 2018), kommer studien estimeringsfönster att utgå från 5 dagar innan förvärvets 

annonseringsdag till 1 dag efter förvärvets genomförande.  

 

Den faktiska avkastningen ligger till grund för hur de förvärvade nettotillgångarna värderas. 

Här aggregerar Lys et al., (2012) den faktiska avkastningen mellan annonserings- och 

förvärvsdatum och erhåller således den kumulativa faktiska avkastningen centrerat kring 

förvärvet. Den kumulativa faktiska avkastningen kan även mätas som förändringen i aktiepriset 

(Bodie et al., 2018) och detta görs för studiens estimeringsfönster. Genom aktiepriset kan 

avkastning på aktien beräknas. Genom att beräkna förändringen i aktiepriset mellan 

annonsering och förvärv kan den kumulativa faktiska avkastningen erhållas. Den kumulativa 

faktiska avkastningen för studiens estimeringsfönster multipliceras sedan med företagets 

aktiekapital 30 dagar innan förvärvets genomförande för att erhålla marknadsvärderingen av 

förvärvade nettotillgångar. 

 

MV(FNT) = ((Aktiepris förvärv t+1 - Aktiepris annonsering t-5 )/Aktiepris annonsering t-5)*Aktiekapital t förvärv - 30 

 

Efter att marknadsvärderingen erhålls justeras detta värde i förhållande till förvärvsspecifik 

goodwill. Eftersom synergier inte är påtagliga utan är objekt för estimation antas dessa fångas 

upp av marknaden vilket innebär att synergier fångas upp i den förändring som äger rum i 

aktiekursen under estimeringsfönstret (Henning et al., 2000). Då goodwill består av tre 

komponenter, en växande kontroll, en synergi och en residual (Mellen & Evans, 2010), 

estimeras synergin ligga i det värde som erhålls efter att den växande kontrollen justerats för 

goodwill hänförlig till det specifika förvärvet.  

 

∑ Residual, Synergi, Växande kontroll (MV NT) = Goodwill 

    

Då köpeskillingen ligger till grund för hur den ekonomiska vinsten eller förlusten i samband 

med ett förvärv beräknas, antas synergierna fångas upp i värdet på marknadsvärderade 
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tillgångarna justerat för goodwill. Värdet som erhålls efter justering för goodwill innefattas 

således av en kombination av residual, synergi och nettotillgångar som inte utgör goodwill. 

Genom att senare sätta detta i relation till köpeskillingen kan residualernas storlek estimeras 

för varje förvärv. Denna beräkning är möjlig med utgångspunkt i Lys et al., (2012), Henning et 

al., (2000) samt den effektiva marknadshypotesens teoretiska fundament. 

  

Synergi = MV(FNT) - Goodwill 

 

Viktigt att beakta är att synergivärdet inte är ett rent mått på endast synergi som förvärvet 

estimeras medföra, värdet kommer till trots att benämnas som synergi. För att kunna estimera 

storleken på residualen och se huruvida en överbetalning gjorts och således se om det finns en 

avvikelse i köpeskillingen från det optimala budet, måste värdet på de goodwilljusterade 

nettotillgångarna sättas i relation till betald köpeskilling för det specifika förvärvet.  

 

EKV_F = Synergi/Köpeskilling 

 

Hela processen görs systematiskt för alla de förvärv som i slutändan ingår i studiens stickprov. 

I avsnitt 4.2.2 och 4.2.3 ges en djupare inblick i hur marknaden kan ses som värderare och hur 

synergierna faktiskt fångas. Avsnitten speglar det faktum att metoden som används av Lys et 

al., (2012) kräver estimationer, för detta behövs underlag som legitimerar studiens 

tillvägagångssätt.  

 

4.2.1 Test av överbetalningsmåttets signifikans 

Innan studiens empiriska test av överbetalningsmåttet kan genomföras är det första steget att 

testa studiens mått i sig, EKV_F, för signifikans. Detta görs genom att utföra ett icke parvis T-

test på medelvärdet av EKV_F för de båda grupperna, avskrivningar och nedskrivningar. Något 

som skiljer sig mellan de undersökta grupperna är storleken på antalet observationer för varje 

grupp. Enligt Newbold, Carlson och Thorne (2013), så väl som Gujarati och Porter (1999) är 

ett icke parvist T-test legitimt att använda vid en jämförelse av två grupper där populationerna 

är av olika storlek. T-testet utförs således i syfte att erhålla information om måttet som används 

i studien är signifikant. För att kunna påvisa statistisk signifikans krävs att medelvärdena för de 

två grupperna är signifikant skilt från 0, vilket skulle implicera att det existerar en signifikant 

skillnad mellan grupperna (Newbold et al., 2013; Gujarati & Porter, 1999).  
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4.2.2 Marknaden som värderare 

Då kapitalmarknader anses vara effektiva speglar således företagens aktiekurser all tillgänglig 

information, detta är det centrala budskapet i den effektiva marknadshypotesen (Fama, 1970; 

Bodie et al., 2018; Berk & DeMarzo, 2016). Då aktiekursen för ett specifikt bolag innehåller 

all information som investerare och företag använder vid investeringsbeslut menar Watts och 

Zimmermann (1986) att det är legitimt att använda marknaden som en referenspunkt för att 

värdera ett bolag. Detta angreppssätt har Lys et al., (2012) antagit för att estimera 

marknadsvärdet på de förvärvade nettotillgångarna, vilket också applicerats i denna studie.  

  

Då den faktiska och inte abnormala avkastningen används medför det att informationen från 

förvärvet som speglas i den kumulativa avkastningen är den förändring som är hänförlig till 

förvärvets annonseringsdag. Valet av den faktiska avkastningen före den abnormala leder till 

att information som nått marknaden innan förvärvets annonsering inte fångas upp (Bodie et al., 

2018). Men detta har justerats för då estimeringsfönstret utökats vilket innebär att information 

som nått marknaden innan förvärvets annonsering fångas upp, men endast för 5 dagar innan 

annonsering.  

 

4.2.3 Mätning av synergierna 

Även synergieffekter fångas upp av marknaden då all tillgänglig information speglas i 

aktiekursen (Henning et al., 2000; Bodie et al., 2018; Berk & DeMarzo., 2016). Synergier är 

inte påtagliga och måste estimeras. Det bästa sättet att fånga synergieffekter är att utgå från 

marknadens identifikation och värdering. Synergierna kan på så sätt estimeras genom att 

beräkna förändringen i bolagets aktiekurs mellan förvärvets intervall (Henning et al., 2000). 

Förändringen i aktiekurserna mäts som ovan nämnt i denna studie som förändringen i 

aktiepriset mellan intervallet annonsering till genomförande, med justering för antagandet om 

läckage som gjort att estimeringsfönstret omfattas av extra dagar innan annonsering och efter 

förvärv.  

 

För att förstå varför det är viktigt att mäta synergier förklarar Mellen och Evans (2010)  

goodwill som bestående av tre komponenter som uppstår vid förvärvet. Dessa komponenter är 

den ytterligare kontroll som förknippas med förvärvet, det vill säga de förvärvade 

nettotillgångarna, den identifierade synergin som motiverar förvärvet samt betald köpeskilling, 

varav graden av avvikelse som köpeskillingen har gentemot vad som förvärvats, utgör residual. 

Vidare menar Mellen och Evans (2010) att synergier främst reflekteras genom förbättrade 
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prestationer i de förvärvande bolaget, exempelvis genom ökade intäkter och reducerade 

kostnader. Med utgångspunkt i den effektiva marknadshypotesen motiverar detta studien till att 

fånga upp synergierna i värdet som utgör förhållandet mellan marknadsvärderade 

nettotillgångar och allokerad goodwill (Mellen & Evans, 2010). 

 

4.3 Datainsamling och datahantering 

Datan som ligger till grund för studien är baserad på information avseende 527 företagsförvärv 

som genomförts av 192 svenska koncerner under perioden 2001-01-01 till 2013-12-31. För att 

kunna uppfylla studiens syfte undersöks endast svenska börsnoterade koncerner, detta då 

införandet av IFRS 3 slog igenom år 2005 för svenska koncernföretag. Information om förvärv 

har hämtats manuellt från bolagens årsredovisningar för respektive år. En fördel med den 

manuella datainsamlingen är att den minimerar risken för systematiska fel, dock medför 

metoden ökade risker för att sammanställning och presentation av datan skrivits in felaktigt 

(Dahmström, 2017). Dahmström (2017) poängterar således vikten av struktur och planering vid 

den manuella hämtningen. För att undvika sådana fel, som kan uppkomma när informationen 

skrivs in i excel, har ett rutinmässigt arbetssätt används av båda författarna. Dessutom har 

insamlad information kontrollerats ytterligare en gång efter insamlingen. Hämtad information 

avser information om förvärvad andel, köpeskilling, allokerad goodwill, aktiekapital samt 

genomförande och annonseringsdatum.  

 

Databasen Zephyr som tillhandahålls av Bureau van Dijk har använts för att säkerställa att 

annonseringsdatum och genomförande datum stämmer. Databasen innehåller specifika 

förvärvsnummer, unika för varje förvärv. Dessa har använts för att identifiera förvärvet och 

säkerställa annonserings och slutförande datum för alla observationer. I de fall där 

annonserings- och slutförandedatum saknats i årsredovisningarna har dessa kunnat hämtas från 

Zephyr. Då listorna för förvärven ibland kan innehålla samma sifferkombinationer trots att 

varje förvärv har ett unikt förvärvsnummer har datumen sammanslagits i det statistiska 

programmet Stata för att säkerställa datumen, men även utesluta förekomsten av samma 

observationer. De dagliga aktiepriserna, som legat till grund för beräkningen av den kumulativa 

avkastningen, har för perioden 2001-01-01-2013-12-31 för alla bolag i studien tillhandahållits 

oss av en anställd lektor vid Örebro universitet.  

 

Då viss information om rörelseförvärv saknas i enstaka fall, avseende uppgifter om goodwill 

hänförlig till det specifika förvärvet, har en procentuell fördelning gjorts för att kunna 



 31 

sammanställa datan. Med detta menas att i de fall där köpeskilling men inte goodwill 

specificerats för förvärvet har den procentuella andelen av det specifika förvärvets köpeskilling 

i förhållande till den totala köpeskillingen för året för alla förvärv, multiplicerats med den totala 

andelen goodwill för att fördela goodwill till förvärvet. Detta motiveras utifrån de teoretiska 

utgångspunkter som studien tar ansats ifrån. Det finns olika anledningar till varför 

överbetalningar kan förekomma, dels utifrån ett agentteoretiskt perspektiv (Jensen & Meckling, 

1976) dels utifrån ett beteendeorienterat perspektiv (Roll, 1986). Ur dessa perspektiv kan 

utläsas att desto större grad av agentkonflikter och systematiska fel i beteendet hos 

företagsledare, desto större benägenhet finns det att utbetala en högre köpeskilling för ett 

specifikt förvärv (Bartov et al., 2018). Såsom redogörs i Lys et al., (2012) ökar goodwillposten 

desto större överbetalning som görs. Således kan slutsatsen dras att desto högre köpeskilling 

det specifika förvärvet har, desto större andel goodwill bör vara hänförligt till det specifika 

förvärvet.  

 

Lantz (2014) menar att användningen av dataprogram för insamlad data förser användaren med 

överskådlighet och tydlighet genom att informationen kan sammanställas i tabeller och 

diagram. Insamlad data har av denna anledning sammanställts i excel. Även 

överbetalningsmåttet som studiens empiriska test bygger på har beräknats i excel. Lantz (2014) 

menar också att det är en fördel att konstruera mått i ett dataprogram, dels för att måttet bättre 

kan beskriva den insamlade informationen i dataprogrammet, dels för att informationen 

tydliggörs för användaren. Användningen av excel förenklar således arbetet med metodens 

genomförande (Lantz, 2014). Den insamlade datan har även bearbetats och analyserats i Stata. 

Dahmström (2017) lyfter flera fördelar med användningen av statistiska program, bland annat 

kan en stor mängd data analyseras på kort tid vilket medför tillgång till mycket och specifik 

information. Trots att den statistiska analysen förser användaren med precis information och 

tabeller vilket förenklar metodens genomförande, poängterar Dahmström (2017) vikten av att 

förarbetet av insamlad data är korrekt utförd då statistiska program inte justerar för eventuella 

systematiska fel i datasetet.  

 

4.3.1 Val av år 

Den valda perioden motiveras med att svenska börsnoterade koncerner från år 2005 var 

tvingade att redovisa enligt IFRS 3, något som är bestående än idag. För att kunna göra en 

jämförelse och se om införandet av IFRS 3 medfört att svenska företag i högre grad överbetalar 

vid förvärvstidpunkten utgör år 2005 brytpunkten. År 2001 valdes som startpunkt, för att det 
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var det år som motsvarigheten till IFRS 3, SFAS 142, infördes i USA. Dessutom är den typen 

av data som samlats in för denna studie inte alltid lätt att få tag på och spåra bakåt i tiden. Detta 

medförde att ett medvetet val gjordes att inte gå längre tillbaka i tiden än år 2001 då spårning 

av nödvändig data hade blivit komplicerad. År 2013 valdes som slutår av två anledningar. En 

anledning är att den tillgodosedda datan på aktiepriser inte sträckte sig längre än 2013-12-31 

och således omöjliggjorde inkludering av förvärv vid senare tidpunkt. Dessutom valdes år 2013 

som slutår för att den verkliga effekten av en regeländring bättre kan uppskattas över tid. Det 

kan ta några år efter införandet av en regel innan den verkliga effekten är synlig (Borglund, 

Frostenson & Windell, 2010). Därav valdes exempelvis inte år 2010 som slutår, då effekter från 

regeländringar kan tänkas ta tid efter dess implementering. 

 

4.3.1.1 Kontroll för finanskrisen  

Den valda perioden innehåller år 2008 vilket är det året som finanskrisen skedde. För att 

kontrollera att finanskrisen i sig inte ska ha någon påverkan på studiens resultat har en 

dummyvariabel skapats för de förvärv som skedde perioden 2007-01-01 - 2009-12-31, totalt 

avser detta 100 företagsförvärv. Perioden valdes för att, förutom finanskrisen 2008, även 

omfatta eventuella effekter som kunde förutses år 2007 samt låg kvar 2009. Genom att köra 

studiens regressionsmodell, som presenteras i avsnitt 4.4, först med och sedan utan dessa 100 

förvärv förknippade med finanskrisen för den ena gruppen, kan effekten av finanskrisen 

identifieras och således kan effekten som finanskrisen haft på studiens resultat utkristalliseras.  

 

4.3.2 Bortfallsanalys 

Trots att stickprovet i studien är stort och består av 527 rörelseförvärv har ett stort antal förvärv 

fallit bort. Till en början identifierades 4686 svenska företagsförvärv mellan perioden 2001-01-

01-2015-12-31 i över 250 svenska koncerner. När dessa förvärv sedan skulle sammanställas 

för att utgöra ett komplett dataset föll en rad förvärv bort av olika anledningar. Först och främst 

föll alla förvärv som var utanför intervallet 2001-2013 bort då ingen aktiedata erhölls för åren 

2014-2015. Vidare föll alla förvärv med ofullständiga annonserings och slutförande datum bort 

då det inte är möjligt att beräkna MV(FNT) om det inte finns något annonserings och/eller 

genomförande datum. Stickprovet på de 527 förvärven inkluderar endast 100 procentiga köp, 

vilket gjorde att mindre förvärv föll bort. Därav inkluderas endast de förvärv i stickprovet som 

hade komplett information om annonserings och förvärvsdatum, allokerad goodwill, 

köpeskilling, fullständig ägarandel samt där det fanns tillgängliga aktiedata.  
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Sammantaget har stickprovet minskat från 4686 till 527 rörelseförvärv. Risken med ett för stort 

bortfall är framförallt att resultatet blir snedvridet på grund av bristande medvetenhet och 

information om vilka egenskaper bortfallet har (Lantz, 2014). Trots att ett mindre urval än den 

ursprungliga populationen utgör det slutgiltiga stickprovet för studien, uppfyller denna studie 

de krav som ställs för att kunna presentera ett generaliserbart resultat för den ursprungliga 

populationen (Krejicie & Morgan, 1970). Krejicie och Morgan (1970) presenterar en tumregel 

som de menar kan användas för att bestämma det minimala stickprovet utifrån en given 

population. Regeln bestämmer den lägsta urvalsstorleken utifrån en specifik population som är 

nödvändig för att uppnå ett generaliserbart resultat. Stickprovets minimala antal har beräknats 

på följande sätt:   

 

S = X2 N P (1-P) / d2 (N-1)+X2 P(1-P) 

 

S = Det minimala antalet observationer som ska utgöra stickprovet 

X2 = Tabellvärdet för chi-två avseende 1 frihetsgrad för det givna 

    konfidensintervallet, i detta fall 3.841 frihetsgrader 

N = Ursprungliga populationen, 4686 observationer 

P = Populationens proportion, uttrycks som 0.5 sannolikhet  

d = Graden av noggrannhet uttryckt som 0.05 (95% konfidensintervall) 

 

Formeln beräknar att det minimala stickprovet utifrån den ursprungliga populationen på 4686 

är 355. Då urvalsstorleken är 527 (527 > 355) är studiens resultat generaliserbart till den 

ursprungliga populationen (Krejicie & Morgan, 1970). Lantz (2014) poängterar dock att inte 

endast antalet kan påverka generaliserbarheten, då även ett vinklat resultat kan uppkomma när 

grupper ur populationen faller bort. Bortfallet i denna studie inkluderar inga grupper och kan 

sägas vara ett slumpmässigt bortfall som beror på bristfällig information om specifika 

företagsförvärv.  

 

4.4 Regressionsmodell 

Efter att ha fastställt måttet för överbetalningar behöver EKV_F testas empiriskt. Detta görs i 

studiens regressionsmodell där ett antal oberoende variabler presenteras. Det empiriska testet 

är en nödvändighet för att kunna identifiera vilka faktorer som eventuellt kan ha haft en 

påverkan på överbetalningarna under IFRS 3. Utifrån de hypoteser som formulerats i avsnitt 

2.5 presenterar studien följande regressionsmodell:  
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EKV_F = 𝛼𝑖+ 𝛽1 Synergi + 𝛽2 Marknadsvärde +𝛽3 OperativEffektivitet 𝛽4 LikvidaMedel + Di + 𝜀𝑖 

 

𝛼𝑖  =  Konstant, intercept med den beroende variabeln  

 

𝛽1-𝛽4  = Korrelationskoefficient för oberoende variabel 1 till 4 

𝜀𝑖  = Störningsterm  

 

EKV_F = Avvikelsen från det optimala budet och utgör värdet på under- eller  

överbetalning 

 

Synergi =  Mäts med utgångspunkt i den effektiva marknadshypotesen och fångas 

upp i värdet för marknadsvärderade nettotillgångarna justerat för 

förvärvsspecifk goodwill. Variabeln avser inte ren synergi utan måttet 

är en estimation 

 

Marknadsvärde =  Beräknas som antalet aktier i bolaget gånger aktiepriset 

den 31/12 för förvärvsåret 

 

OperativEffektivitet =  Är ett företags rörelseresultat som hämtats från resultaträkningen den 

       31/12 för förvärvsåret. Är ett mått på effektivitet och hur stor del av 

       försäljningen som eventuellt utgör vinst 

 

LikvidaMedel  = Värdet på ett företags likvida medel. Hämtas från  

   balansräkningen den 31/12 för förvärvsåret 

   

Di  = Dummyvariabel som antar värdet “Avskrivningar” för förvärv mellan  

perioden 2001-2004 och som antar värdet “Nedskrivningar” för alla 

förvärv mellan perioden 2005-2013. Används som referenspunkt för att  

gruppera studiens dataset 

 

Regressionsmodellen avser att testa hur de oberoende variablerna förklarar den beroende 

variabeln EKV_F. Stock och Watson (2014) såväl som Gujarati och Porter (1999) menar att 

den linjära regressionen är ett effektivt sätt att statistiskt mäta hur olika variabler, kallade 
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oberoende variabler, förklarar en beroende variabel. En regressionsanalys tolkas enligt 

följande, när värdet på en av de oberoende variablerna ökar med en enhet (kan mäts i olika 

enheter) kommer förändringen i den beroende variabeln att ske med värdet på beta-

koefficienten för varje oberoende variabel (Gujarati & Porter, 1999; Stock & Watson, 2014). I 

detta fall testas hur synergi, marknadsvärde, operativ effektivitet och likvida medel förklarar 

förändringen i EKV_F när de oberoende variablerna förändras med en enhet. Användningen av 

en regressionsanalys tillåter undersökaren att mäta hur bra den presenterade 

regressionsmodellen förklarar förändringen i den beroende variabeln (Gujarati & Porter, 1999; 

Stock & Watson, 2014).  

 

Regressionsmodellen kommer att utföras för två grupper, en grupp för perioden 2001-2004 och 

en grupp för perioden 2005-2013. Detta görs med utgångspunkt i regressionsmodellens 

dummyvariabel som används för att gruppera datasetet. Således erhålls två regressionsresultat, 

en för varje grupp. Detta är ett essentiellt tillvägagångssätt för att kunna se skillnaden mellan 

de två regimerna och se om de oberoende variablerna påverkat signifikant mer eller mindre för 

den ena gruppen jämfört med den andra. Givet att regressionerna visar signifikans i sambanden 

mellan beroende och oberoende variabler kommer signifikansen att kunna hänföras till den 

specifika standarden, avskrivningar eller nedskrivningar som gällde för de olika grupperna.  

 

4.4.1 Multikollinearitet  

Eftersom den presenterade regressionsmodellen har mer än en förklarande variabel är 

multikollinearitet en aspekt som måste tas hänsyn till vid en multipel linjär regression (Gujarati 

& Porter, 1999). Multikollinearitet beskriver graden av korrelation mellan de oberoende 

variablerna. Det grundläggande antagandet är att de oberoende variablerna inte är perfekt linjärt 

korrelerade med varandra (Gujarati & Porter, 1999). Om variablerna skulle vara korrelerade 

existerar således multikollinearitet. Detta medför att det inte går att säga något om hur de 

enskilda oberoende variablerna påverkat den beroende variabeln, utan det går endast att dra 

slutsatser om att de oberoende variablerna tillsammans påverkat den beroende variabeln 

(Gujarati & Porter, 1999; Newbold et al., 2013). Enligt Newbold et al., (2013) finns en risk att 

multikollinearitet medför att resultatet av beta-koefficienterna per oberoende variabel inte blir 

statistiskt signifikant även om det i realiteten existerar ett statistiskt samband, vilket innebär att 

det är viktigt att kontrollera för detta innan regressionen utförs.  
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Newbold et al., (2013) såväl som Gujarati och Porter (1999) menar att ett sätt att upptäcka 

multikollinearitet bland de oberoende variablerna är att göra en korrelationsmatris. Gujarati och 

Porter (1999) presenterar en tumregel som säger att om de oberoende variablerna har en 

korrelation med varandra som överstiger 0,8 existerar det en stark korrelation som kommer ha 

en påverkan på resultatet. Om korrelationen understiger 0,8 antas multikollinearitet, i enlighet 

med grundantagandet, inte att vara närvarande (Gujarati & Porter, 1999). Efter att ha tagit fram 

en korrelationsmatris för modellens oberoende variabler kan vi konstatera att det inte finns 

någon multikollinearitet i studiens dataset då ingen korrelationskoefficient överstiger 0,8, detta 

visas i tabell 1.  

 

Tabell 1: Korrelationsmatris mellan oberoende variabler 

 

4.4.2 Extremvärden  

Newbold et al., (2013) menar att det är viktigt att uppmärksamma extremvärden när man utför 

en regressionsanalys, detta eftersom modellen medför antagandet om att variationen i den 

beroende variabeln beror på värdet av den oberoende variabeln och en slumpmässig felterm.  

Förekomsten av extremvärden kan således resultera i att det linjära sambandet förvrids mot mer 

extrema värden (Nyquist, 2017). Ett sätt att kontrollera för huruvida extremvärden förekommer 

i datasetet är att använda ett spridningsdiagram (Newbold et al., 2013). Den linjära regressionen 

medför också antagandet om normalfördelning, vilket innebär att alla observationer är 

symmetriska kring ett mittvärde, i detta fall 0. Detta innebär att de värden som befinner sig 

långt ifrån värdet 0 i spridningsdiagrammet kan identifieras vara extremvärden.  

 

Spridningsdiagram har tagits fram för de oberoende variablerna synergi, marknadsvärde, 

operativ effektivitet och likvida medel och återfinns i bilaga 1-4. Sammanfattningsvis visar alla 

spridningsdiagrammen värden som är centrerade kring 0 vilket tyder på en normalfördelning, 

dock konstateras 12 extremvärden. Newbold et al., (2013) menar att det är viktigt att mer 

specifikt undersöka hur extremvärden uppkommit och extremvärden som uppkommit på grund 

av mätfel bör elimineras från datasetet. Extremvärdena i denna studie har kontrollerats ingående 

och kan säkerställas inte ha uppkommit på grund av mätfel. Trots att det finns argument för 
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varför och när extremvärden bör uteslutas, innebär en sådan uteslutning en förvridning av 

verkligheten (Nyquist, 2017; Newbold et al., 2013). Då studiens extremvärden inte uppkommit 

på grund av mätfel, samt att en uteslutning av extremvärdena skulle ha implikationer för 

resultatet genom att inte skapa en objektiv bild av verkligheten, elimineras dessa inte ur studiens 

dataset.  

 

4.4.3 Homoskedasticitet 

I en linjär regressionsanalys är homoskedasticitet en viktig förutsättning. Antagandet om 

homoskedasticitet behandlar det faktum att regressionens störningsterm har samma varians för 

alla observationer (Gujarati & Porter, 1999). En störningsterm kan beskrivas som en variabel, 

eller felterm, bestående av mätfel i beroende variabeln samt inverkan från okända 

störningsvariaber. Störningstermen är således skillnaden mellan det som observeras och det 

som skulle observerats om det inte förekom några mätfel eller störningsvariabler (Nyquist, 

2017). Varians är enligt Nyquist (2017) ett mått som anger den spridning varje observation har 

runt regressionslinjen. När observationerna ligger nära regressionslinjen är feltermens varians 

liten och sambandet samt förklaringsgraden statistiskt starka (Nyquist, 2017).  

 

Om störningstermens varians istället differentierar och således fluktuerar från observation till 

observation runt regressionslinjen, är fallet om heteroskedasticitet, motsatsen till 

homoskedasticitet, närvarande (Gujarati & Porter, 1999). När störningstermens varians inte är 

konstant och heteroskedasticitet är närvarande kan undersökaren inte lita på 

regressionsanalysens inferens, vilket innebär att heteroskedasticitet gör att det finns risk för 

undersökaren att dra felaktiga slutsatser i hypotesprövningen (Gujarati & Porter, 1999). 

Gujarati och Porter (1999) menar att, likt fallet med multikollinearitet, finns ingen säker metod 

som tillåter undersökaren att upptäcka heteroskedasticitet, författarna presenterar istället några 

diagnostiska verktyg vilka kan användas för att tillåta undersökaren att skapa en uppfattning 

om heteroskedasticitet är närvarande i ett dataset.  

 

Ett verktyg för att upptäcka heteroskedasticitet är att genomföra ett Breusch-Pagan (BP) test 

(Gujarati & Porter, 1999). Ett BP-test innebär att en regression mellan de oberoende variablerna 

i den huvudsakliga regressionsmodellen körs, fast med värdet på de kvadrerade residualerna, 

som är regressionens störningsterm, som beroende variabel istället (Breusch & Pagan, 1979; 

Gujarati & Porter, 1999). Detta medför att signifikans kan identifieras avseende hur de 

oberoende variablerna förklarar de kvadrerade störningstermerna. Om det finns ett samband, 
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regressionen är signifikant, innebär detta att heteroskedasticitet är närvarande och 

regressionsmodellens inferens går inte att lita på. För att komplettera studiens BP-test har även 

ett spridningsdiagram tagits fram som visar på hur störningstermen varierar i proportion till de 

oberoende variablerna, detta presenteras i bilaga 5. För denna studie visar BP-testet ingen 

signifikans, vilket visas i tabell 2. Regressionen mellan de kvadrerade störningstermerna och 

de oberoende variablerna är inte signifikanta vilket kan uttydas genom att avläsa värdet på 

Prob>F, detta värde är inte är signifikant på en 95 procentig nivå. Detta resultat kombinerat 

med spridningsdiagrammet visar att variansen för störningstermen inte varierar i proportion till 

de oberoende variablerna, vilket gör att vi kan konstatera att heteroskedasticitet inte är 

närvarande i studiens dataset.   

 

 

Tabell 2: Breusch-Pagan test för identifiering av heteroskedasticitet 

 

4.5 Validitet och reliabilitet 

Tillförlitlighet och giltighet är vad som avses med begreppen reliabilitet respektive validitet 

(Lantz, 2014). För att studiens trovärdighet ska vara hög är det viktigt att båda delarna av 

tillförlitlighet och giltighet är uppfyllda. När det kommer till reliabilitet handlar denna om att 

inse och förstå att olika typer av slumpmässiga fel kan antas ha påverkat resultatet av studien, 

medan validitet tar sin utgångspunkt i huruvida undersökarna har gjort systematiska fel i 

mätningarna eller gjort orealistiska antaganden om verkligheten (Lantz, 2014). Trots att dessa 

två begrepp kan betraktas som oberoende av varandra är inte fallet sådant, en hög reliabilitet är 

ett krav för att erhålla en hög validitet. Om det existerar en rad slumpmässiga fel är det inte 

heller möjligt att veta om undersökaren faktiskt har mätt det som ämnats att mätas (Dahmström, 

2017; Lantz, 2014).  
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Studiens reliabilitet estimeras vara hög. Detta på grund av hur datan som ligger till grund för 

denna studie har samlats in. Lantz (2014) menar att flera observatörer vid datainsamling är ett 

sätt att säkerställa att graden av slumpmässiga fel är låg och reliabiliteten således kan anses 

vara hög. Vid insamlad data för denna studie har dels de två författarna gått igenom all data 

tillsammans och jämfört observationerna dels har all data sammanslagits i det statistiska 

programmet Stata för att undvika och minimera risken för slumpmässiga fel. Den manuella 

datainsamlingen som gjorts i denna studie har varit konsekvent och uppfyller kraven för en 

stabil datainsamling, vilket är ett sätt att erhålla en hög reliabilitet (Heale & Twycross, 2015). 

 

Validiteten för studien betraktas även den vara hög. Detta för att studien mäter det som de facto 

ämnats att mätas (Dahmström, 2017; Heale & Twycross, 2015; Lantz, 2014).  Metoden som 

används för att estimera överbetalningar är beprövad i goodwill litteraturen och har använts 

som en referenspunkt och benchmark mot mer modernare studier i samma fält. Systematiska 

fel som kan uppstå vid planering, val av metod samt metodologisk utgångspunkt (Dahmström, 

2017) har i denna studie kunnat undvikas då studiedesignen redan hämtats från en beprövad 

vetenskaplig studie. Därtill har vissa antaganden tydligare redogjorts för i denna studie än hur 

de redogörs i Lys et al., (2012) vilket stärker studiens övergripande trovärdighet. Dock har små 

avvikelser gjorts från den metod vilken studien tar utgångspunkt i, dessa har dock underbyggts 

med teoretiska argument vilket medför att dessa avvikelser inte estimeras ha någon negativ 

påverkan på studiens resultat och således inte heller på studiens trovärdighet. Heale och 

Twycross (2015) menar att validitet och reliabilitet ger en indikation på hur undersökarna 

arbetat med att stärka kvaliteten på undersökningens forskningsdesign. En bra kvantitativ studie 

redogör för hur mätinstrumenten och datainsamlingsmetoderna har påverkat resultatet (Heale 

& Twycross, 2015) vilket är vad som gjorts i denna studie. Således karaktäriseras studien av 

både hög validitet och reliabilitet.  
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KAPITEL 5 

RESULTAT 

 

Här presenteras studiens resultat. Resultatet av överbetalningsmåttet samt det empiriska testet 

av studiens regressionsmodell presenteras, dels i tabeller dels i förklarande text. Avsnittet 

förklarar sambanden i regressionsmodellen för de två grupperna, avskrivning och 

nedskrivning. I avsnittet besvaras även studiens hypoteser för de båda grupperna.  

 

5.1 Regressionsmodellens förklaringsgrad  

Initialt är det intressant att presentera regressionsmodellens förklaringsgrad. Det som ämnas att 

uppnås med en multipel regression är att hitta ett samband där modellens oberoende variabler 

förklarar förändringen i den beroende variabeln. Således anger modellens justerade R2 hur 

mycket av variationen i den beroende variabeln, EKV_F, som förklaras av modellens 

oberoende variabler. Nedan presenteras värdet för de olika gruppernas, avskrivningar och 

nedskrivningar, justerade R2.  

 

Tabell 3: Regressionsmodellernas förklaringsgrad 

 

Såsom presenteras i tabellen är R2 värdena för de två grupperna väldigt låga, 0,0427 för 

avskrivningar och ännu lägre på -0,01 för nedskrivningar. Ett mål vid en regressionsanalys är 

att modellens förklaringsgrad skall vara så nära 1 som möjligt, utifrån denna utgångspunkt ska 

studiens regressionsmodell betraktas ha en väldigt låg förklaringsgrad. Detta skall tolkas som 

att modellen i sin helhet inte lyckas förklara mer än ca 4,3 procent och i princip 0 procent av 

förändringen i den beroende variabeln för de två grupperna. Således finns det andra aspekter 

och faktorer än de som studerats i denna studie som förklarar överbetalningar. Även fast 

regressionsmodellen i sin helhet, för båda grupperna, inte lyckas förklara varför 

överbetalningen förändras säger förklaringsgraden ingenting om modellens signifikans. Det är 

således möjligt att regressionsmodellen är signifikant trots att det finns en låg förklaringsgrad. 
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5.2 Överbetalningsmåttet  

Överbetalningsmåttet har legat till grund för att kunna se huruvida överbetalningar 

överhuvudtaget sker under de två perioderna avskrivning och nedskrivning, samt för studiens 

regressionsmodell då överbetalningen utgjort den beroende variabeln. Det konstruerade måttet 

behöver dock på egen hand testas för signifikans för att kunna besvara den första hypotesen:   

 

H1a: Svenska företag överbetalar i högre utsträckning vid förvärv efter 

införandet av IFRS 3 

 

För att kunna testa måttet för signifikans användes ett icke parvis T-test på medelvärdet för 

EKV_F för de två grupperna avskrivning och nedskrivning. Anledningen till att medelvärdet 

används är för att medelvärdet är ett centralt statistiskt mått som tar hänsyn till det vanligaste 

förekommande värdet i en grupp, oberoende av storleken på gruppen. Genom att sedan utföra 

ett icke-parvis T-test testas gruppernas medelvärden för överbetalningar för en statistisk 

signifikant skillnad, testet presenteras i nedanstående tabell.  

 

Tabell 4: Icke parvis T-test för gruppernas medelvärden av EKV_F 

 

Medelvärdet för överbetalningen för nedskrivningar är ungefär -0,6, jämfört med medelvärdet 

för avskrivningar som ligger positivt på ca 0,72. Detta indikerar att överbetalningarna är större 

efter införandet av IFRS 3. T-testet av gruppernas medelvärden visar på en statistiskt signifikant 

skillnad. Detta utläses genom att titta på värdet för att Ha skulle vara statistiskt skilt från 0 (Ha: 

diff! =0), här kan vi se att sannolikheten för att en skillnad inte skulle finnas och testet visar fel 

är 0,0099 enheter som kan översättas till 0,99 procent. Således uppfyller testet den 5 procentiga 

regel som krävs för att en statistiskt signifikant skillnad ska kunna slås fast. Testet konstaterar 

att det finns en signifikant skillnad mellan de två gruppernas medelvärden. T-testet tillåter oss 
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att förkasta nollhypotesen, att svenska företag inte överbetalar i högre utsträckning efter 

införandet av IFRS 3, på en 95 procentig signifikansnivå.   

 

5.3 Regressionsmodell avskrivningar 

Efter att ha konstaterat att H1a är sann, att överbetalningarna vid förvärv är större efter 

införandet av IFRS 3 går vi vidare med att presentera resultatet av studiens regressionsmodell. 

Regressionsanalysen nedan presenterar sambandet mellan överbetalningar och de oberoende 

variablerna under avskrivningsperioden för de 182 förvärv som ägt rum mellan perioden 2001-

01-01 - 2004-12-31. Regressionen ligger till grund för besvarande av studiens övriga hypoteser 

för avskrivningsperioden. 

 

 

Tabell 5: Regressionsmodell avskrivningar 

 

H1b: Det finns ett positivt samband mellan synergier och överbetalningar  

 

Utifrån ovanstående regressionsanalys kan utläsas att sambandet mellan synergi och EKV_F är 

signifikant på en 95 procentig signifikansnivå, vilket indikerar att det positiva samband som 

testats kan konstateras. Detta utläses genom att titta på p-värdet för den oberoende variabeln 

synergi, där p-värdet är 0,011 vilket uppfyller 5 procentsregeln för statistisk signifikans. 

Resultatet kan således tolkas som att när förvärvande bolag identifierar positiva synergier med 

förvärvet kommer överbetalningen att vara högre. Nollhypotesen kan i detta fall förkastas på 

en 95 procentig signifikansnivå. 
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H1c: Det finns ett positivt samband mellan företagets marknadsvärde och 

överbetalningar  

 

Den ställda hypotesen utifrån litteraturöversikten tyder på att det skulle finnas ett positivt 

samband mellan ett bolags marknadsvärde och överbetalning. Utifrån resultatet från 

regressionsanalysen kan dock utläsas att så inte är fallet. P-värdet för den oberoende variabeln 

marknadsvärde är 0,681 vilket inte är statistiskt signifikant. Dessutom visar betakoefficienten 

för den oberoende variabeln marknadsvärde ett negativt värde. Resultatet från regressionen i 

denna studie tyder på att det finns ett negativt samband mellan marknadsvärde och 

överbetalningar under avskrivningsperioden, och inte det positiva samband som ursprungligen 

testats. Detta kan tolkas som att desto större förvärvarens marknadsvärde är, desto mindre 

kommer överbetalningen att vara i samband med förvärvet. Det negativa värdet på 

koefficienten ger intressanta implikationer för hur sambandet mellan marknadsvärde och 

överbetalningar kan tänkas se ut. Dock är resultatet inte signifikant samtidigt som modellen har 

en låg förklaringsgrad, vilket innebär att resultatet bör tolkas med försiktighet. Klart är i alla 

fall att nollhypotesen inte kan förkastas på 95 procents signifikansnivå. 

 

H1d: Det finns ett positivt samband mellan operativ effektivitet och 

överbetalningar   

 

Trots att riktningskoefficienten för den operativa effektiviteten mot överbetalningen är positiv 

och stödjer den initialt ställda hypotesen om ett positivt samband mellan variablerna, kan 

utläsas att operativ effektivitet inte är signifikant på 95 procentig signifikansnivå, detta då p-

värdet är 0,175. Resultatet visar således att det finns ett positivt samband avseende hur den 

operativa effektiviteten påverkat överbetalningar under avskrivningsperioden, vilket också går 

ihop med hur tidigare litteratur på området analyserat operativ effektivitet. I denna studie är 

dock sambandet inte signifikant och nollhypotesen kan inte förkastas.   

 

H1e: Det finns ett negativt samband mellan bolagets likvida medel och 

överbetalningar 

 

Den sista hypotesen bygger på ett negativt samband mellan bolagets likvida medel och 

överbetalningar. Denna är framtagen utifrån hur betalningsmetoden vid förvärv bevisligen 
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påverkar överbetalningar i tidigare litteratur. Med detta sagt visar betakoefficienten för likvida 

medel i förhållande till EKV_F ett negativt värde, vilket explicit stödjer den initialt ställda 

hypotesen om ett negativt samband mellan överbetalningar och ett bolags likvida medel. P-

värdet för likvida medel är 0,064 vilket gör att den oberoende variabeln är 1,4 procent ifrån att 

kunna uppvisa signifikant påverkan på överbetalningar under avskrivningsperioden. Trots att 

nollhypotesen statistiskt inte kan förkastas är det enligt vår mening så nära att resultatet bör 

tolkas med förtroende. Senare litteratur har slagit fast att betalningsmetod och överbetalningar, 

närmare bestämt andel likvida medel som utgör köpeskillingen, har ett negativt samband. 

Resultat från denna studie kan föra denna diskussion vidare genom att påvisa att andelen likvida 

medel som bolaget har tillgång till, begränsar eller möjliggör hur mycket av köpeskillingen som 

kan betalas med likvida medel, vilket har en implikation för överbetalningen.  

 

5.4 Regressionsmodell nedskrivningar  

Ovan har resultatet från regressionsmodellen för avskrivningsperioden presenterats och tolkats. 

Nedan presenteras resultatet från regressionsanalysen för nedskrivningarna.  

 

Tabell 6: Regressionsmodell nedskrivningar  

 

 

H1b: Det finns ett positivt samband mellan synergier och överbetalningar 

 

Utifrån regressionsmodellen ovan kan utläsas att sambandet mellan synergi och 

överbetalningar under nedskrivningsperioden saknar signifikans på en 95 procentig 

signifikansnivå. Detta konstateras i och med att p-värdet 0,531 inte uppfyller den 5 procentiga 

regeln för statistisk signifikans. Betakoefficienten mellan synergi och överbetalningar har trots 

allt ett positivt värde vilket stärker den initialt ställda hypotesen. Tidigare litteratur har pekat 
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på att erhållandet av positiva synergier som ett starkt incitament för att överbetala, och således 

pekat på ett positivt samband. Resultatet från denna studie kan dock inte bevisa detta samband 

under nedskrivningsperioden, vilket innebär att nollhypotesen inte kan förkastas på en 95 

procentig signifikansnivå.  

 

H1c: Det finns ett positivt samband mellan företagets marknadsvärde och 

överbetalningar  

 

Regressionsanalysen visar att sambandet mellan företagets marknadsvärde och överbetalningar 

under nedskrivningsperioden inte är signifikant på en 95 procentig signifikansnivå. Detta 

utläses genom att p-värdet 0,705 inte uppfyller kravet för statistisk signifikans. Resultatet kan 

inte bevisa att ett större marknadsvärde under nedskrivningsperioden leder till högre 

överbetalningar. Trots att sambandet inte är signifikant är resultatet av intresse. Detta då 

tidigare litteratur visat på både positiva och negativa samband, men där det positiva sambandet 

är vad som testats i denna studie. Riktningskoefficienten för den oberoende variabeln i denna 

studie är positiv vilket indikerar att det finns ett positivt samband mellan marknadsvärde och 

överbetalningar, vilket stödjer både tidigare litteratur och den prövade hypotesen. I och med att 

resultatet inte är signifikant för sannolikheten 5 procent kan nollhypotesen inte förkastas.  

 

 

 H1d: Det finns ett positivt samband mellan operativ effektivitet och 

överbetalningar   

 

I regressionsanalysen för nedskrivningar kan utläsas att sambandet mellan operativ effektivitet 

och överbetalningar för den undersökta gruppen inte är signifikant på en 95 procentig 

signifikansnivå. Hypotesen testade ett positivt samband mellan variablerna, där en ökad 

operativ effektivitet leder till högre överbetalningar under nedskrivningsperioden. Resultatet 

från regressionen visar dock att detta inte är fallet och studien kan inte bevisa att en ökad 

operativ effektivitet leder till högre överbetalningar. Utmärkande för resultatet är den negativa 

lutning som riktningskoefficienten har vilken uppgår till -8,3. Resultatet och värdet på 

koefficienten motsäger istället den initialt ställda hypotesen och tidigare litteratur. Resultatet 

tyder istället på att det även skulle kunna finnas ett starkt negativt samband mellan operativ 

effektivitet och överbetalningar. Resultatet är trots allt inte signifikant för sannolikheten 5 
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procent, nollhypotesen kan inte förkastas och resultatet bör enligt vår mening tolkas med 

försiktighet.  

 

H1e: Det finns ett negativt samband mellan bolagets likvida medel och 

överbetalningar 

 

Regressionen har testat i fall andelen likvida medel i företaget påverkar överbetalningen.  Detta 

då tidigare litteratur på området konstaterat att det finns ett negativt samband mellan hur stor 

del av köpeskillingen som består av likvida medel och överbetalningen. I detta fall visar det 

prövade sambandet mellan likvida medel och överbetalningar ingen signifikans på en 95 

procentig signifikansnivå. Det negativa sambandet, att en högre andel likvida medel i bolaget 

leder till mindre överbetalningar kan dock inte bevisas då p-värdet inte uppfyller den 5 

procentiga regeln för signifikans. Trots att sambandet inte är signifikant är resultatet av intresse 

då den negativa lutning som koefficienten har stödjer tidigare hypotesen om ett negativt 

samband mellan likvida medel och överbetalningar. Likt resultatet från regressionen för 

avskrivningsperioden öppnar resultatet upp för intressanta implikationer. Nollhypotesen kan i 

detta fall inte förkastas med sannolikheten 0,05 och resultatet bör tolkas med försiktighet. 

 

5.5 Finanskrisens påverkan  

Såsom tidigare redogjorts för i metodavsnittet innehåller studiens undersökningsår de år som 

finanskrisen ägde rum. För att undvika att eventuella effekter från finanskrisen påverkar 

studiens resultat uteslöts åren 2007, 2008 och 2009 från den ursprungliga regressionen för 

nedskrivningar. Alla förvärv som annonserades och genomfördes under dessa tre år uteslöts, 

vilket utgjordes av 100 stycken. I och med att finanskrisen ägde rum under IFRS 3 påverkas 

inte perioden då avskrivningar användes. 

 

I tabell 7 visas regressionen för de 100 förvärv som uteslöts på grund av finanskrisen och i 

tabell 8 återfinns regressionen för återstående 245 observationer. Som kan utläsas är 

regressionsmodellen för nedskrivningar fortfarande inte signifikant, trots elimineringen av alla 

de förvärv som skedde under perioden 2007-2009. Detta kan således tolkas som om 

finanskrisen inte haft någon signifikant påverkan på studiens resultat. Genom att särskilja de 

100 förvärven som ägt rum under finanskrisen är det möjligt urskilja effekten på resultatet. Mer 

specifikt kan det urskiljas att signifikansnivån för synergin och operativ effektivitet minskade 

i större grad i förhållande till övriga oberoende variabler när finanskrisen uteslöts. Detta tyder 
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på att man under finanskrisen hade högre tendenser att överbetala på grund av synergier och en 

ökad operativ effektivitet i jämförelse med den totala perioden. Vidare kan utläsas att värdena 

för riktningskoefficienterna för de 100 förvärven är relativt extrema, vilket också syns på 

regressionen i tabell 8 för nedskrivningar exklusiva finanskrisen där riktningskoefficienterna 

antagit mer normala värden. Finanskrisen har således haft en påverkan på 

riktningskoefficienterna och tolkningen av resultatet för regressionen under IFRS 3, dock är 

denna påverkan inte signifikant. Det bör även beaktas att förklaringsgraden fortfarande är låg, 

trots att den ökat lite jämfört med den ursprungliga regressionen. 

 

 

Tabell 7: Regression för de 100 förvärven under 2007-2009 

 

Tabell 8: Regression för nedskrivningar utan förvärv från finanskrisen  

 

5.6 Sammanfattning av resultatet 

Studien har kunnat konstatera att implementeringen av IFRS 3 har medfört att överbetalningar 

vid rörelseförvärv ökat från tidigare period då avskrivningar användes. Detta har kunnat 

grundas på det signifikanta resultatet av T-testet för gruppernas medelvärden. Detta har 

inneburit att nollhypotesen förkastas och studien har kunnat bevisa att införandet av IFRS 3 har 

medfört ökade överbetalningar vid förvärvstidpunkten. Trots detta signifikanta resultat har 

studiens regressionsmodell för de två grupperna en låg förklaringsgrad, vilket innebär att 
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studien kunnat konstatera att IFRS 3 medfört ökade överbetalningar, men studien kan dock inte 

förklara varför fenomenet har ökat i samband med införandet av IFRS 3. Studiens 

regressionsmodell har däremot kunnat identifiera andra intresseväckande aspekter som kan 

vara viktiga för fortsatta studier och som ger olika implikationer för hur sambanden kan se ut 

under de två studerade perioderna. Trots dessa intresseväckande aspekter bör resultatet tolkas 

med försiktighet då, förutom det signifikanta sambandet mellan överbetalningar och IFRS 3, 

visade endast ett samband mellan synergier och överbetalningar under avskrivningsperioden 

signifikans.   

 

Den andra prövade hypotesen undersökte sambandet mellan synergi och överbetalningar. Ur 

regressionen kan en skillnad urskiljas mellan de två olika grupperna som studerats. För 

avskrivningar var sambandet mellan synergi och överbetalningar signifikant medan ett 

signifikant samband inte återfanns för nedskrivningar. För de båda grupperna var sambandet 

mellan synergier och överbetalningar positivt, dock hade styrkan i sambandet avtagit under 

nedskrivningsperioden. Dels genom att sambandet saknade signifikans dels hade styrkan i 

riktningskoefficienten avtagit. Detta är således en intressant skillnad mellan grupperna, då 

resultatet från båda regressioner trots allt visar ett positivt samband men i den senare perioden 

är sambandet inte signifikant, trots att överbetalningarna ökat under IFRS 3.  

 

För övriga oberoende variabler som testats i regressionsmodellen har ingen statistisk 

signifikans påvisats för någon av grupperna. Trots att någon signifikans inte påvisats för övriga 

prövade hypoteser menar vi att vissa aspekter är intressanta att lyfta från denna studie. Bland 

annat finner regressionen ett negativt samband mellan bolagets marknadsvärde och 

överbetalningar för avskrivningar, medan ett positivt samband återfinns för nedskrivningar. 

Vidare, kan studien konstatera att det för både avskrivningar och nedskrivningar finns ett 

negativt samband mellan likvida medel och överbetalningar. För avskrivningsperioden visade 

regressionen ett resultat vilket inte är långt ifrån signifikant för sannolikheten 5 procent, för 

nedskrivningar har styrkan i sambandet avtagit och är längre ifrån signifikansnivån. Trots att 

något av sambanden inte uppfyller kravet för statistiskt signifikans är resultatet intressant då 

den negativa lutningen som sambanden har driver diskussionen om likvida medel och påverkan 

på överbetalningar vidare. Ytterligare en skillnad som kan konstateras mellan grupperna är den 

om sambandet mellan graden av operativ effektivitet och överbetalningar. För avskrivningar 

var sambandet mellan operativ effektivitet svagt positiv med en lutning på ca 0,00003 medan 

för nedskrivningar är sambandet istället starkt negativ med en negativ lutning på ca 8,3. Den 
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observerade skillnaden är markant mellan grupperna, en faktor som kan ha haft en påverkan på 

detta är finanskrisen. Såsom impliceras av regressionen för de 100 förvärv som skedde under 

finanskrisen är värdena under denna period extrema avseende riktningskoefficienterna. Således 

är finanskrisen en aspekt som kan ha orsakat denna markanta skillnad, men då detta inte är 

signifikant, öppnar det upp för en fortsatt diskussion avseende vad som kan ha orsakat denna 

skillnad.  
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KAPITEL 6 

DISKUSSION 

 

Studiens resultat har gett upphov till intressanta och spännande aspekter vilka ger 

implikationer för hur överbetalningar kan betraktas i en svensk kontext. I detta kapitel kommer 

således resultatet att diskuteras utifrån de teoretiska utgångspunkter som tidigare presenterats 

i referensramen. Dels diskuteras överbetalningsmåttets signifikans dels sambanden som visat 

statistisk signifikans. Detta avsnitt syftar till att försöka ge alternativa förklaringar och 

perspektiv till varför överbetalningarna ökat efter införandet av IFRS 3, samt diskutera de 

signifikanta, men också intressanta sambanden som presenterats i resultatet. 

 

6.1 Varför ökade överbetalningarna efter IFRS 3 implementeringen?  

Prövningen av studiens konstruerade mått för överbetalningar visade en statistisk signifikant 

skillnad. Detta har medfört att studien kunnat förkasta nollhypotesen om att svenska företag 

inte överbetalar i högre utsträckning efter införandet av IFRS 3. Utifrån ett agentteoretiskt 

perspektiv menar Jensen (1986) att förvärv sker för att höja företagsledningens (agentens) makt 

och ersättning. Företag med en högre grad av kontraktuella förhållanden omfattas av den 

problematik som agentteorin beskriver, nämligen informationsassymmetri samt 

vinstmaximerande individer i relationen mellan agent och principal (Jensen & Meckling, 1976). 

När agentteoretiska förhållanden är närvarande medför egenintresset hos agenterna en ökad 

benägenhet att vilja expandera bolaget till vilket pris som helst, för att höja makt och ersättning 

(Jensen, 1986). En ökad grad av agentteoretiska relationer i svenska bolag kan således vara en 

möjlig förklaring till varför överbetalningarna ökat efter införandet av IFRS 3. Även 

prestationsbaserade kontrakt kan enligt Grinstein och Hribar (2004) betraktas som en möjlig 

förklaring, ett kontraktuellt förhållande som kan tänkas ha tilltagit över tid i proportion till IFRS 

3.  

 

När avskrivningar ersattes av nedskrivningar kom processen för redovisningen av goodwill att 

förändras, från en systematisk process utan bedömningsmöjligheter till en mer omfattande 

process beroende av estimationer. Kontroll och övervakning är två aspekter som Eisenhardt 

(1989) samt Fama och Jensen (1983) lyfter upp som viktiga aspekter för att minimera 

informationsassymmetri och främja agenters egenintresse. Fields et al., (2001) menar att 

införandet av en ny redovisningsstandard medför att företag måste göra nya redovisningsval. 

När dessa är beroende av subjektiva bedömningar från företagsledningen ger detta upphov till 
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opportunistiska incitament där egenintresset hos agenterna träder fram (Watts & Zimmermann, 

1986). Då IFRS 3 utgör en mer subjektiv bedömningsprocess än avskrivningar, kan standarden 

ha medfört en ökad kontroll av redovisningen och större övervakningsbehov från användarna 

(principalen). Detta kan tänkas ha resulterat i att graden av informationsassymmetri mellan 

användarna och företagsledningen ökat. En konsekvens av förhöjd informationsassymmetri är 

enligt Fama och Jensen (1983) svårare möjligheter för övervakning. Då IFRS 3 även innebär 

en ökad kontroll av redovisningen för företagsledningen, försvåras övervakningsmöjligheterna 

för användarna även av detta faktum. Således kan IFRS 3 tänkas ha medfört en ökad distans 

mellan agent och principal, vilket i sin tur öppnar upp och ger företagsledningen större utrymme 

för opportunistiska redovisningsval (Watts & Zimmermann, 1986). Enligt Jensen (1986) kan 

ersättning och makt förklara opportunistiska incitament till överbetalningar. Beroende på 

vilken aspekt, ersättning eller makt, som är tydlig i relationen kommer denna förklara varför 

överbetalningarna ökat efter införandet av IFRS 3 (Jensen, 1986). Detta kan innebära att den 

ökade allokeringen till goodwill inte endast drivs av viljan att expandera bolaget, men även 

benägenheten att vilja redovisa höga värden av goodwill i balansräkningen, för att spegla bra 

prestationer av bolaget (Rau & Vermaelen, 1998; Wen & Moherle, 2016; Hall, 1993). 

 

En annan faktor som påverkar principalens övervakning av agenten är de bristande 

instruktionerna för hur bedömningarna, som IFRS 3 kräver, ska gå till. Arbetet med att 

övervaka företagsledningen kan således tänkas försvåras för användarna, när 

redovisningsstandarder brister i att bistå med ett specificerat tillvägagångssätt. Graden av 

informationsassymmetri ökar också ur den aspekten att standarden i sig är svårtolkad för hur 

bedömningarna faktiskt ska genomföras. Således finns två dimensioner vilka kan öka distansen 

mellan företagsledning och användare och kan försvåra övervakningen av företagsledningen 

(Eisenhardt, 1989; Fama & Jensen, 1986).  

 

En nedskrivning som äger rum ett specifikt år speglar en värdeminskning i bolagets 

goodwillpost som effekt av att bokfört värde överstiger återvinningsvärde (Massoud & 

Raiborn, 2003). När en nedskrivning görs under IFRS 3 implicerar detta att ett misslyckat 

förvärv gjorts, detta då värdeminskningen implicerar att det nuvarande värdet av förvärvet inte 

är i enlighet med det prognostiserade. När företagsledare enligt Black (1989) ämnar att göra 

avtryck i företagets historia kan en nedskrivning, av omvärlden, betraktas som en dålig 

prestation av bolaget. En sådan situation kan ge upphov till incitament att inte vilja 

kommunicera ut nedskrivningar, varför bolaget hellre låter bli att skriva ner förvärvad goodwill. 
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Ur ett agentteoretiskt perspektiv implicerar detta att det finns en informationsassymmetri, 

mellan ledningen och användaren av bolagets finansiella rapporter. Företag som undviker 

nedskrivningar för att inte påvisa dåliga prestationer drivs av ett vinstmaximerande 

egenintresse och en vilja att höja värdet på det egna bolaget (Jensen & Meckling, 1976; Fama 

& Jensen, 1983; Jensen, 1986). När nedskrivningar inte görs för att bolaget inte vill ge sken av 

dåliga förvärv och prestationer, kommer redovisningsinformationen således inte heller att ge 

en rättvisande bild av bolagets ställning (Runesson et al., 2018).  

 

Warfield et al., (1995) menar att kontroll och ägarskap är två faktorer som påverkar 

redovisningsval. Införandet av IFRS 3 har medfört att företagsledningen besitter en större 

kontroll över företagets goodwillredovisning. Detta eftersom hur tillvägagångssättet för 

bedömningarna går till är subjektiva utifrån företagsledningen. Således kan detta enligt 

Warfield et al., (1995) förklara varför överbetalningarna ökat under IFRS 3. Användarna har 

mindre insyn avseende hur goodwill i bolaget hanteras och värderas. Detta implicerar att 

användarna i högre utsträckning har en minskad kontroll över företagets redovisning av 

goodwill efter införandet av IFRS 3. Även om AbuGhazaleh et al., (2013) menar att syftet med 

införandet av IFRS 3 varit att höja kvalitén på redovisningen, kan en motsatt effekt tänkas ha 

blivit resultatet. Holthausen (1990) menar också att redovisningsval kan göras med syftet att 

tillgodose användaren med mer privat information, något som bolagen under IFRS 3 kan tänkas 

ha misslyckats med i och med den minskade kontrollen och ökade distansen från användarna 

till goodwillredovisningen.  

 

Såsom tidigare diskuterats har IFRS 3 medfört en ökad distans och en förhöjd 

informationsassymmetri mellan ledning och användare, som en effekt av subjektiva 

bedömningar. I och med att ledningens subjektiva bedömningar ligger till grund för 

redovisningsval medför detta en ökad betydelse av företagsledarnas personliga egenskaper i en 

redovisningskontext. Att överbetalningarna ökat under IFRS 3 kan således vara ett resultat av 

att företagsledare besitter egenskaper som hybris, narcissism och irrationalitet (Roll, 1986; 

Hayward & Hambrick, 1997; Morck et al.,1990). Black (1989) menar att överbetalningar även 

kan ske när företagsledaren ämnar att göra avtryck i bolagets historia. Vidare menar Hayward 

och Hambrick (1997) såväl som Shleifer och Vishny (2003) att en övertro till den egna 

förmågan samt viljan att uppnå personliga mål kan vara bakomliggande incitament till 

överbetalningar. Då införandet av IFRS 3 medfört ett utökat utrymme och en större delaktighet 
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från företagsledningens sida i bedömningen och värderingen av goodwill, kan således även 

personliga egenskaper och motiv förklara den signifikanta ökningen av överbetalningar.   

 

6.2 Är identifierade synergier förklaringen till överbetalningar?  

Resultatet från denna studie kan bekräfta vad som påvisats av tidigare litteratur, att erhållandet 

av positiva synergier kan betraktas som ett incitament till överbetalningar vid rörelseförvärv 

(Roll, 1986; Ahmad, 2011). Detta då regressionsanalysen konstaterat ett signifikant samband 

mellan synergier och överbetalningar under avskrivningsperioden. Ett signifikant samband 

mellan synergier och överbetalningar för nedskrivningar återfanns inte, dock kan ett positivt 

samband mellan variablerna konstateras även under IFRS 3. Överbetalningar vid rörelseförvärv 

kan således i denna studie konstateras signifikant påverkas av uppskattade synergier. 

 

Orsaken till varför synergier kan ses som den mest accepterade förklaringen till överbetalningar 

menar Sirower (1997), såväl som Slusky och Caves (1991), grundar sig i det ursprungliga syftet 

med genomförandet av ett förvärv. Dels antas förvärvet medföra ett större värde än vad bolagen 

enskilt kan generera före kombinationen, dels antas värdet öka genom att kombinationen tillåter 

förvärvaren att nyttja fler tillgångar på flera användningsområden. Värdet på synergier kan 

således konstateras genom att estimera storleken på framtida intäkter och värdet av eventuella 

kostnadsreduceringar (Mellen & Evans, 2010). Då erhållandet av större synergier skapar 

incitament att överbetala, implicerar även detta, likt implikationerna från Mellen och Evans, 

(2010), att storleken på synergin under avskrivningsperioden rättfärdigar en överbetalning vid 

förvärv. Shleifer och Vishny (2003) menar också att det kan finnas fördelar med att uppskatta 

synergier till högre värden än de verkliga, på grund av att övervärderade bolag i större grad 

tenderar att hamna i ett bättre strategiskt läge, avseende aktieförvärv, överlevnad samt 

expansioner av bolaget. Detta kan således innebära, likt det Mellan och Evans (2010) 

poängterar, att uppskattade synergier under avskrivningsperioden i större grad används som ett 

sätt att rättfärdiga en överbetalning, än efter införandet av IFRS 3.  

 

Att övervärdera uppskattade synergier i syfte att rättfärdiga en överbetalning kan tolkas som ett 

opportunistiskt redovisningsval enligt Holthausen (1990). Detta då redovisningsval vilka inte 

höjer företagsvärdet enligt Holthausen (1990) antas göras i syfte att maximera 

företagsledningens intressen. Utifrån resultatet, som konstaterat att synergier signifikant 

påverkar överbetalningen före IFRS 3, skulle detta kunna innebära att man före införandet i 

större utsträckning kan hänföra opportunistiska redovisningsval till synergier än efter 
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införandet. Då sambandet mellan synergier och överbetalningarna efter införandet avtagit kan 

det innebära att opportunism kan hänföras till något annat, då överbetalningarna trots allt är 

större efter införandet kan antas att opportunistiska redovisningsval inte minskat (Holthausen, 

1990). Anledningen till att synergier överskattas förklaras av Fields et al., (2001) som ett sätt 

att hantera intressekonflikter mellan företagsledningen och användarna. Dock konstateras att 

konflikten trots allt förvärras när informationsasymmetrin mellan parterna ökar (Eisenhardt, 

1989; Shapiro, 2005)  

 

Trots att stor del av litteraturen menar att synergier kan förklara överbetalningar vid förvärv, 

poängteras att synergier ensamt inte kan förklara fenomenet samt att synergier vid 

överbetalningar av olika anledningar tenderar att inte realiseras (Roll, 1986; Shleifer och 

Vishny, 2003; Mellen & Evans, 2010). Roll (1986) menar att synergier är den huvudsakliga 

förklaringen till att förvärv genomförs, men på grund av hybris i ledningen brukar synergierna 

aldrig realiseras. Om man ser till resultatet från regressionen kan uttydas att synergi är 

signifikant för avskrivningar men inte för nedskrivningar. Detta implicerar att synergier i 

mindre utsträckning är den drivande faktorn till överbetalningar efter att IFRS 3 

implementerats, något som kan bero på ökad hybris i företag vilket gör att synergierna i mindre 

utsträckning realiseras. Shleifer och Vishny (2003) menar också att uppskattade synergier kan 

vara bristfälliga på grund av brister i värderingen och på grund av missbedömningar av 

synergier från marknaden, vilket också orsakar att överbetalningar kan ske. Detta kan således 

implicera att synergier inte på egen hand kan förklara överbetalningen vilket kan förklara varför 

sambandet mellan synergier och överbetalningar avtagit efter införandet av IFRS 3.  

 

6.3 Marknadsvärdet- implikationer för överbetalningar  

Watts och Zimmermann (1986), Rau och Vermaelen (1998) och Ahmad (2011) menar att ett 

bolags marknadsvärde är en legitim utgångspunkt vid en utvärdering av det specifika bolagets 

prestationer. Detta rättfärdigas eftersom bolagets prestationer sannolikt reflekteras i aktiepriset 

i enlighet med den EMH (Fama, 1970). Tidigare litteratur har visat på både positiva och 

negativa samband mellan bolagets prestationer och överbetalningar, likt denna studies resultat. 

Resultatet har visat att det inte finns något signifikant samband mellan bolagets marknadsvärde 

och överbetalningar. Det som kan konstateras från den undersökta hypotesen är skillnaden 

avseende lutningen i sambandet mellan grupperna. För avskrivningsperioden fann regressionen 

ett negativt samband medan ett positivt samband identifierades för nedskrivningarna. 

 



 55 

Ahmad (2011) menar att bolag som värderas lägre av marknaden i större grad överbetalar vid 

rörelseförvärv, vilket även är likt de negativa samband mellan bolagets marknadsandel och 

överbetalningar som återfinns för avskrivningar. Förklaringen till ett negativt samband mellan 

marknadsvärdet och en överbetalning, menar Ahmad (2011), kan bero på att företag med ett 

högre eller lägre marknadsvärde betraktar förvärv på olika sätt. Bolag som tidigare presterat 

sämre och värderas lägre av marknaden betraktar i större grad ett förvärv som en 

tillväxtmöjlighet och överbetalar därför, jämfört med bolag som tidigare presterat bra och har 

ett högre marknadsvärde. Detta skulle kunna innebära att bolag med ett lägre marknadsvärde 

under avskrivningsperioden som överbetalat vid rörelseförvärv gör detta på grund av att de i 

större grad betraktar förvärvet som en möjlighet att anta en större del av marknaden (Ahmad, 

2011).  

 

Rau och Vermaelen (1998) menar att ett negativt samband mellan marknadsvärdet och 

överbetalningar är felaktigt. Motsatsvis argumenterar Rau och Vermaelen (1998) istället för att 

bolag som värderas högre av marknaden överbetalar i större utsträckning, detta likt de positiva 

samband regressionsanalysen konstaterar för nedskrivningar. En förklaring till fenomenet är 

hybris i företag med ett högre marknadsvärde. Hybris antas uppstå när bolaget värderas högre 

av marknaden och resulterar i en ökad tro på bolagets förmåga att hantera fler bolag (Roll, 

1986; Hayward & Hambrick, 1997; Morck et al., 1990). Detta skulle således kunna innebära 

att företag som värderas högre av marknaden under IFRS 3, i större utsträckning överbetalar på 

grund av en övertro på bolaget, jämfört med bolag som under IFRS 3 värderas lägre av 

marknaden. Med utgångspunkt i den EMH innebär det att icke realiserade fördelar vid förvärv 

inte kommer att höja bolagets marknadsvärde, detta då prestationerna som inte realiseras inte 

heller kommer återspegla sig i bolagets aktiekurs (Fama, 1970; Bodie et al., 2018).  

 

Roll (1986), såväl som Hayward och Hambrick (1997) menar att hybris och irrationella 

företagsledare är faktorer som kan påverka hur bolaget realiserar sina identifierade fördelar 

med det specifika förvärvet. Då företagsledningen alltid har mer information än aktieägarna 

kan hybris leda till informationsassymmetri, ur ett agentteoretiskt perspektiv kan detta leda till 

att förväntade värden inte realiseras (Shapiro, 2005; Eisenhardt, 1989; Jensen & Meckling, 

1976). Användarnas tro på företagets förmåga att hantera fler bolag kan således grunda sig på 

bristfällig information vilket skapar en skild syn på bolagets förvärvsförmåga (Shapiro, 2005). 

Detta implicerar således att en överbetalning vid förvärv kan accepteras av aktieägarna trots att 

den inte kommer att medföra förväntade värden i bolaget. För att inte riskera att hybris ger 
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komplikationer för informationsasymmetrin mellan företagsledning och användarna, är det 

således av vikt att den ekonomiska informationen och goodwillvärderingen som återfinns i den 

finansiella rapporteringen är korrekt, då det i slutändan är användarna som tar den huvudsakliga 

ekonomiska risken (Shapiro, 2005).  

 

6.4 Operativ effektivitet - framtidens förklaring för överbetalningar? 

Den operativa effektivitetens påverkan på överbetalningar vid rörelseförvärv var innan studien 

ett öppet område. Även efter studiens regressioner utförts kan inte ett tydligt samband 

konstateras då studiens resultat finner samma motstridiga resultat som både Healy et al., (1992) 

samt Ghosh (2001) funnit, nämligen ett positivt men även negativt samband. Det motstridiga 

resultat som identifierats i studien kan hänföras till effektivitetsperspektivet som presenteras av 

Holthausen (1990). Genom att välja redovisningsmetoder som lindrar kontraktuella konflikter 

internt i bolaget genom den finansiella rapporten, kan bolagets effektivitet, mätt som operativ 

vinst, öka och således ökar även företagsvärdet. Den identifierade positiva lutningen mellan 

operativ effektivitet och överbetalningar för avskrivningar, jämfört med den negativa lutningen 

för nedskrivningar, implicerar att bolag efter implementeringen av IFRS 3 möjligen inte 

identifierar effektivitetsfördelar med förvärv i lika hög utsträckning. Det kan vara så att bolag 

efter implementeringen av IFRS 3 i lägre utsträckning identifierar fördelar med förvärvet, 

kombinerat med att mer opportunistiska redovisningsmetoder väljs. Dessa metoder maximerar 

inte företagsvärdet utan höjer istället värdet för företagsledare (Holthausen, 1990). Genom att 

välja att inte skriva ner förvärvad goodwill under IFRS 3 kan bolag anta ett mer opportunistiskt 

perspektiv genom att inte belasta resultaträkningen med en kostnad och således höja 

rörelseresultatet.  

 

Skillnaden avseende redovisningsval mellan perioderna som identifierats kan tänkas ha sin 

förklaring i att, kontraktuella förhållanden, i högre eller lägre utsträckning under de två 

perioderna ämnats att lindras (Eisenhardt, 1989). Detta skulle kunna förklara varför bolag under 

och innan IFRS 3 agerat på mer eller mindre opportunistiska sätt. Det negativa sambandet som 

återfinns för nedskrivningar skulle kunna tyda på att mer opportunistiska redovisningsval görs 

i relation till avskrivningar när en högre grad av effektivitetsperspektivet möjligen antogs för 

att lindra kontraktuella spänningar och maximera företagsvärdet (Holthausen, 1990). 

Sambandet som studerats var outforskat innan studiens genomförande, och är efter studiens 

genomförande fortfarande öppet. Dock har studien kunnat påvisa en intressant implikation, 

nämligen att operativ effektivitet som faktor för överbetalningar kan se ut på två sätt, möjligtvis 
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är det så att implementeringen av IFRS 3 medfört att bolag antagit mer opportunistiska 

redovisningsval. Möjligen är det så att sambandet mellan operativ effektivitet och 

överbetalningar i framtiden i större grad kan utkristalliseras och tydliggöras.  

 

6.5 Likvida medel - en möjlighet eller begränsning för överbetalningar? 

Bartov et al., (2018) har tidigare presenterat och konstaterat det negativa sambandet mellan 

betalningsmetoden vid förvärvstillfället och överbetalningar. Hypotesen kring likvida medels 

påverkan på överbetalningen testades således för att öka förståelsen och bredda resonemanget 

som ges av Bartov et al., (2018). Resultatet visar att det finns ett negativt samband för de båda 

grupperna. För avskrivningar kunde resultatet nästan uppvisa en signifikant relation mellan 

likvida medel och överbetalningar, signifikansgraden för nedskrivningar var dock betydligt 

lägre. Studien har kunnat bistå med två intressanta implikationer. Dels har ett negativt samband 

identifierats för båda undersökta grupper, dels har en signifikant påverkan mellan åren 2001-

2004 nästan påträffats.  

 

Något som kan tänkas ligga till grund för detta svagare samband är att bolag under IFRS 3 inte 

har lika höga poster i balansräkningen avseende likvida medel. Att överbetalningarna har ökat 

under IFRS 3 implicerar att företag möjligtvis under nedskrivningar besitter mindre likvida 

medel i bolaget, detta då det tidigare konstaterats att desto högre andel av köpeskillingen som 

utgörs av likvida medel minskar överbetalningen vid förvärvet (Bartov et al., 2018). Att 

sambandet mellan likvida medel och överbetalningarna minskat, trots att överbetalningarna 

ökat under IFRS 3, kan bero på att bolaget hellre väljer att blåsa upp bolaget med höga poster 

för goodwill (Ramanna & Watts, 2012). I och med att överbetalningarna ökat efter 

implementeringen av nedskrivningar, kan det tolkas som att svenska bolag betalar större delen 

av köpeskillingen med aktier, vilket kan vara en effekt av minskade poster för likvida medel. 

Resonemanget stöds av resultatet från Bartov et al., (2018) samt resultatet i denna studie. 

Genom att överbetala möjliggör företaget en högre allokering till goodwill, vilket ur ett 

agentteoretiskt perspektiv skulle kunna betraktas som opportunistiskt (Jensen & Meckling, 

1976; Jensen, 1986). Detta då högre goodwillallokering, som effekt av ökade överbetalningar 

under IFRS 3, leder till missvisande finansiell information om bolaget.  

 

Enligt Fields et al., (2001) kan förändringar i den finansiella informationen som presenteras 

förklaras av ändrade redovisningsval som grundar sig i att bolaget vill uppfattas på ett annat 

sätt av rapportens användare. Detta kan således innebära att förändringen som konstaterats, 
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avseende likvida medels avtagande påverkan på överbetalningarna under IFRS 3, kan förklaras 

av att företag medvetet vill påverka användaren på ett annat sätt genom att minska andelen 

likvida medel i bolaget. Enligt Holthausen (1990) implicerar redovisningsval som leder till att 

företagsvärdet sjunker, att företagsledningen vill maximera den egna nyttan. Då förändringen 

inneburit att företagsledningen väljer att minska bolagets tillgångar i samband med ökade 

överbetalningar vid förvärv, kan detta betyda att man under IFRS 3 är mer opportunistisk än 

före införandet av IFRS 3.  

 

Tidigare har studien kunnat konstatera att överbetalningarna ökat efter implementeringen av 

IFRS 3. Att sambandet mellan likvida medel och överbetalningar blivit svagare över tid, efter 

avskrivningsperioden nått sitt slut, är förväntat utifrån de implikationer som ges av denna studie 

samt tidigare studier (Bartov et al., 2018). Trots att studiens resultat visade att bolag minskar 

tillgångar i samband med ökade överbetalningar, kan sambandet inte endast förklaras som ett 

resultat av opportunistiska redovisningsval. Detta eftersom syftet med att genomföra ett förvärv 

i slutändan handlar om att bolaget erhåller ökade värden (Sirower (1997). Holthausen (1990) 

menar att redovisningsval som höjer företagsvärdet kan förklaras av att företagsledningen 

antingen vill delge mer privat information om bolaget, eller i syfte att minska kontraktuella 

spänningar som kan finnas mellan ledning och aktieägare. Den första förklaringen skulle 

således kunna innebära att den konstaterade förändringen under IFRS 3 beror på att man vill 

harmonisera interna intressen i syfte att effektivisera arbetsprocessen. Den andra förklaringen 

kan istället innebära att förändringen beror på att man vill bistå användarna med en annan typ 

av information än tidigare, för att på så sätt skapa andra förväntningar på bolagets prestationer.  

 

Andelen likvida medel som ett bolag har begränsar eller möjliggör det faktumet att större delen 

av eller hela köpeskillingen kan betalas med just likvida medel. I och med att överbetalningarna 

ökat under IFRS 3 kan det ses som att företag inte har något emot att överbetala, på grund av 

ökade opportunistiska redovisningsval. Desto större överbetalning som görs desto högre andel 

kan allokeras till goodwill, trots att IFRS 3 egentligen inte tillåter överallokering vid 

förvärvstidpunkten. Denna typ av allokering representerar enligt Johnson och Petrone (1998) 

samt Henning et al., (2000) inte förvärvade ekonomiska fördelar. Vinstmaximerande beteende 

vid förvärvstillfället kan leda till att bolagen medvetet inte betalar köpeskillingen med likvida 

medel utan väljer aktier som betalningsmedel, för att överbetalningen ökar och ett extra 

goodwillvärde kan tillföras företagens balansräkning.   
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6.6 Sammanfattande diskussion 

Såsom beskrivits i ovanstående avsnitt har flertalet intressanta implikationer kunnat utläsas från 

studiens resultat. Som en effekt av studiens konstaterande avseende IFRS 3:s påverkan på 

överbetalningar vid förvärv finns ett antal synsätt som kan betraktas som förklaringar till detta 

fenomen. Ökningen i överbetalningarna under IFRS 3 kan förklaras av den ökade graden av 

distans som uppstår på grund av ökad informationsassymmetri mellan företagsledningen och 

användarna. På grund av det utrymme som finns under IFRS 3 avseende tolkningsmöjligheter 

både vid och efter förvärvstidpunkten har detta medfört ökade incitament till opportunistiska 

redovisningsval. Trots att målet med införandet av IFRS 3 har varit att möjliggöra för företagen 

att tillgodose omvärlden med mer privat information, har distansen och 

informationsasymmetrin skapat incitament som istället motarbetar själva syftet med 

standarden.  

 

Då goodwill, över tid, blivit en post som flera användare tar i beaktning vid sina 

investeringsbeslut, finns risken att IFRS 3 istället bidrar till mindre kvalitativa rapporter då 

dessa kan ge en missvisande bild av bolagets ställning då överbetalningarna ökat. När 

goodwillposterna ökar som en effekt av överbetalningar symboliserar detta övervärde inga 

förvärvade ekonomiska fördelar, trots det kommer värdet av goodwill att ligga till grund för 

hur bolagets prestationer tolkas av användarna. Utifrån hur användare ser på bolaget öppnas 

upp för att bolagets prestationer övervärderas av marknaden. Detta kan även skapa en 

uppfattning om bolaget som framgångsrikt och tron på bolagets förmåga att hantera ytterligare 

bolag ökar. Ur detta kan både extern och intern hybris uppkomma vilket symboliserar företagets 

och omvärldens uppfattning om bolagets prestationer. Ökade överbetalningar och 

opportunistisk allokering till goodwill har således implikationer för hur bolagets betraktas, både 

internt och externt. Det interna förhållandet har även implikationer för kontraktuella 

förhållanden i bolaget som påverkas av bolagets rapportering. Detta kan påverka inte endast 

interna kontrakt i bolaget, men också incitamenten, viljan och redovisningsval vid förvärv som 

effekt av hybris. Företag med hög intern och extern hybris befinner sig i en miljö där 

opportunism och vinstmaximerande beteende riskerar att träda fram i högre utsträckning efter 

införandet av IFRS 3.     

 

Ytterligare observationer har gjorts under den undersökta perioden vilka handlar om vad som 

kan tänkas påverka överbetalningen. Studien har funnit både positiva och negativa samband 

mellan de undersökta variablerna och överbetalningar samt funnit ett signifikant samband 
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mellan synergier och överbetalningar före implementeringen av IFRS 3. Resultatet av detta 

både stödjer ställda hypoteser men i vissa fall uppvisas ett motsatt resultat jämfört med det 

testade. Implikationerna från dessa samband är av intressant karaktär, exempelvis där studien 

påvisar hur ett positivt samband mellan marknadsvärde och överbetalningar kan leda till en 

extern och intern hybris, något om tidigare inte beaktats i tidigare litteratur. Dessutom 

nyanseras diskussionen om betalningsmetodens påverkan på överbetalningar, genom att påvisa 

att storleken på likvida medel i bolaget antingen möjliggör eller begränsar bolaget att betala 

hela köpeskillingen med likvida medel. Operativ effektivitet är efter studiens genomförande 

fortfarande ett ouppklarat område, hur det faktiskt påverkar överbetalningar har inte kunnat 

föras längre än att diskutera de samband som resultatet gav upphov till, vilket gör att det finns 

ett utrymme för framtiden att fylla detta gap. Sammanfattningsvis kan studien konstatera att 

synergier inte kan betraktas som den enda förklaringen till överbetalningar, resultatet tyder 

istället på att det finns andra faktorer än de som undersökts i denna studie som driver 

överbetalningar i svenska företag.  

 

6.7 Hypotetisk modell  

För att på ett övergripande och tydligt sätt visa hur sambandet för det studerade fenomenet kan 

tänkas se ut, utifrån denna studies teoretiska utgångspunkter, har en hypotetisk modell 

konstruerats. Att modellen är hypotetisk och inte analytisk, grundar sig i att modellen inte 

avspeglar det linjära sambandet som studien studerat. Istället visar modellen hur 

överbetalningar och dess implikationer under IFRS 3 skulle kunna ses som ett cirkulärt 

kretslopp genom att visa hur olika faktorer kan påverka sambandet, varvid alla faktorer är ett 

resultat av IFRS 3. Modellen visar således hur IFRS 3 kan tänkas ge upphov till incitament för 

överbetalningar vilket i sin tur påverkar kvaliteten på bolagets redovisning. Genom att inte 

realisera överbetalningen under IFRS 3 som en kostnad allokeras denna högre andel till 

goodwill, vilket under IFRS 3 implicerar att bolagen besitter större goodwillposter. Detta leder 

i sin tur till finansiella rapporter som ger en missvisande bild av bolagets ställning. 

 

Ett grundantagande som finns i modellen är en agentproblematik mellan företagsledningen och 

användarna, detta medför också att informationsassymmetri antas vara närvarande mellan 

parterna. Antagandet baseras på att det är rimligt att anta att företagsledningen har tillgång till 

mer intern och extern information om bolaget och förväntningar på framtida kassaflöden, i 

förhållande till användarna av den finansiella rapporteringen. Användarna avser de som 

använder finansiell information för finansiella beslut och inkluderar både ägare och potentiella 
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ägare. Implementeringen av IFRS 3 har möjliggjort för företag att kommunicera ut mer intern 

information om bolagets ställning, när en överbetalning dock äger rum kan detta tänkas ge 

upphov till en missvisande redovisning. Denna missvisande redovisning påverkar i sin tur den 

agentproblematik som finns mellan användarna av den finansiella rapporten och 

företagsledningen genom ökad distans till och minskad kontroll av redovisningen för 

principalen. Distansen härstammar från att IFRS 3 ger upphov till ett längre avstånd mellan 

företagsledning och användare då transparensen avseende allokering av överbetalningen och 

efterhandshantering av förvärvad goodwill blir av lägre standard under IFRS 3. Dessutom 

innebär subjektiviteten en ökad kontroll för ledningen i relation till användarna då företaget kan 

kontrollera när och hur information om företagsförvärv ska presenteras. Den ökade distansen 

och minskade kontrollen påverkar i sin tur den informationsassymmetri som finns mellan 

parterna då ledningen har större kontroll avseende vilken information de kan och vill 

presentera.   

 

Den slutgiltiga komponenten i den presenterade modellen är den om hybris. Ett resultat av att 

bolag skapar missvisande rapporter som innehåller större goodwillposter är att bolag betraktas 

som mer framgångsrikt och värderas högre av marknaden. Detta kan således skapa en högre tro 

externt, det vill säga hybris från användarna av den finansiella rapporten att företaget dels är ett 

framgångsrikt förvärvande bolag dels att företaget är kapabel till att hantera fler bolag. Den 

externa hybrisen ger sedan implikationer för hur bolaget ser på sin egen verksamhet. Vilket 

reflekteras i en intern hybris om företagets förmåga att hantera ytterligare bolag. Detta kan 

således resultera i ökade interna incitament att överbetala vid förvärvstidpunkten. Vidare kan 

den interna hybrisen grunda sig i att agenter verksamma i förvärvande bolag finner högre 

personlig nytta vid fler företagsförvärv, eller att de interna kontrakten är prestationsbaserade, 

vilket i sig också kan leda till överbetalningar. Den interna och externa hybrisen kan 

utkristallisera sig på olika sätt, och i olika format. Det som dessa två aspekter om hybris dock 

har gemensamt är att de härstammar från högre värden i den finansiella rapporten, vilka orsakar 

en missvisande bild om företaget, som en effekt av IFRS 3.  
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Bild 1: Egenkonstruerad hypotetisk modell  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 63 

KAPITEL 7 

SLUTSATS 

 

Nedan presenteras bidraget som studien kunnat tillföra. Förutom detta ges även förslag och 

implikationer för vidare forskning inom området. 

 

7.1 Studiens bidrag 

Studien har kunnat konstatera att överbetalningarna i samband med svenska rörelseförvärv har 

ökat efter införandet av IFRS 3. Anledningarna till detta kan antas vara många och av olika 

karaktär, där bolagets omgivning och interna förhållanden anses kunna ha den största 

förklaringsfaktorn till att överbetalningarna ökat under IFRS 3. Att överbetalningarna har ökat 

i svenska företag bidrar med viktiga insikter om hur företagens finansiella rapporter påverkas 

av detta fenomen, goodwillredovisningen representerar inga förvärvade ekonomiska fördelar 

när en överbetalning ägt rum, vilket implicerar att de ökade överbetalningarna hos svenska 

bolag medfört mindre användarvänliga finansiella rapporter. Överbetalningar i samband med 

företagsförvärv är ett modernt fenomen, någon liknande studie som denna har tidigare inte 

genomförts. Genom att tillgodose litteraturen med ett svenskt bidrag ökar generaliserbarheten 

avseende hur IFRS 3 påverkar överbetalningar. Ett stort framsteg är att konstatera huruvida 

överbetalningar är ett fenomen som sker, detta har uppnåtts med hjälp av denna studie. Trots 

att någon signifikant förklaringsfaktor för detta inte kunnat presenteras har studien tillgodosett 

litteraturen med ett viktigt svenskt bidrag. Vår förhoppning är att, genom vidare studier, i 

framtiden kunna visa och förklara varför svenska bolag i högre utsträckning överbetalar under 

IFRS 3.   

 

7.2 Förslag till vidare forskning  

Ett givet förslag på vidare studier i detta område är att testa överbetalningar mot andra 

förklaringsfaktorer än de som undersökts i denna studie. För att vidare öka förståelsen för detta 

fenomen är det essentiellt att förstå vilka faktorer det är som ligger bakom och driver 

överbetalningarna under IFRS 3. Ett sätt att pröva huruvida överbetalningar påverkas av 

personliga incitament, liknande de som diskuterats i denna studie, är att framställa mått för 

exempelvis hybris eller narcissism. Ett sätt att mäta hybris skulle kunna vara att följa ett företag 

och dess överbetalningar över tid, för att identifiera om överbetalningen ökat proportionerligt 

med tiden. På detta sätt skulle man kunna identifiera om överbetalningarna hos det specifika 

företaget är ett resultat av exempelvis skifte i företagsledningen eller möjligtvis en effekt av 
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företagsledningens personliga karaktäristika. Vi har en stor medvetenhet kring att det finns 

svårigheter när det kommer till att mäta och utkristallisera personliga karakteristika, men vi tror 

att en del av förklaringen avseende varför överbetalningarna ökat under IFRS 3 kan uppnås 

med ett mer kvalitativt tillvägagångssätt.  
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