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Abstract 
The purpose of this study is to explain why there is differences in the accounting of intangible 
assets in swedish stocklisted companies and how it depends on the ownership structure.The 
main theory that we have used in this study is agency theory. We have also used theories to 
describe the different varities of ownership structure and theories to describe how intangible 
assets should be reported in the swedish stock listed companies. To fulfill our purpose and to 
answer our question have we used a quantitative method. The data was sampled from 
fourthyfour stocklisted swedish companies. From these companies annual reports we 
collected data regarding their activation, depreciation, expensing and impairment of 
intangible assets. We have also studied their ownership structure when the data was collected. 
The data was first presented as frequencies and then processed with chi- square tests methods 
to find out connections between the accounting choice and ownership structure. The first 
conclusion is that the goals of the companies owner and the goals of the companies leaders is 
the two main factors that creates the differences in the accounting of intangible assets in 
swedish stock listed companies. The second conculsion from this study is that the majority 
owned companies are more similiar to each other than minority owned companies in their 
accounting of intangible assets. A first proposal for future research is to study the differences 
in a accounting of intangible assets in swedish stocklisted companies from a power 
perspective. A second proposal for future research is to replicate our study with interviews 
from company leaders together with the information from the annual reports. 
 
Keywords: accounting, agencytheory, intangible assets, management 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

3 
 

Innehållsförteckning 
 
1.0 Inledning            4 
1.1 Bakgrund            5 
1.2 Problemställning           6 
1.3 Syfte            9 
1.4 Frågeställning           9 
1.5 Disposition            9 
2.0 Teoretisk referensram          10 
2.1 Agentteorin i en företagsekonomisk kontext        10 
2.1.1 Opportunistiskt agerande         11 
2.1.2 Förhindra ett opportunistiskt agerande        14 
2.2 Ägarstruktur i börsnoterade aktiebolag        15 
2.2.1 Majoritetsägda, minoritetsägda och intresseägda företag       17 
2.3 Immateriella tillgångar          20 
2.4 Prövning eller linjär avskrivning av immateriella tillgångar      22 
2.5 Aktivering eller kostnadsföring av immateriella tillgångar      23 
2.6 Sammanfattning av den teoretiska referensramen        25  
3.0 Metod            26 
3.1 Forskningsmetod            26 
3.2 Forskningsansats           27 
3.3 Urvalsmetod            28 
3.4 Datainsamlingsmetod           29 
3.5 Tillvägagångssätt           31 
3.5.1 Undersökningsmodell         31 
3.5.2 Hypoteser           32 
3.5.3 Analysmetod           33 
3.6 Metodreflektion           34 
4.0 Empiri            36 
4.1 Presentation av företag          36 
4.2 Statistiska mått för företag vars största ägare innehar mer än 20% av aktierna    36 
4.3 Statistiska mått för företag vars största ägare innehar mindre än 20 % av aktierna    37 
4.4 Resultat från chi- två tester          38 
4.5 Sammanfattning av empirin          38 
5.0 Analys            40 
5.1 Ägarstrukturens påverkan på redovisningen av goodwill      40 
5.1.1 Prövning av goodwill         40 
5.1.2 Linjär avskrivning av goodwill         42 
5.2 Ägarstrukturens påverkan på redovisningen av varumärken      43 
5.2.1 Prövning av varumärken          43 
5.2.2 Linjär avskrivning av varumärken         45 
5.3 Ägarstrukturens påverkan på redovisningen av utgifter för forskning och utveckling   46 
5.3.1 Aktivering av utgifter för forskning och utveckling       47 
5.3.2 Kostnadsföring av utgifter för forskning och utveckling       49 
5.4 Ägarstrukturens påverkan på redovisningen av övriga immateriella tillgångar     49 
5.4.1 Aktivering av övriga immateriella tillgångar       50 
5.4.2 Kostnadsföring av övriga immateriella tillgångar       51 
5.5 Analys ur ett agentteoretiskt perspektiv        53 
5.5 Sammanfattning av analysen         55 
6.0 Slutsats            58 
6.1 Slutsatser            58 
6.2 Slutdiskussion           59 
7.0 Referenslista           60 
 
 
 
 



 
 

4 
 

1.0 Inledning 
I detta kapitel ges först en bakgrund till det företagsekonomiska problem som ska undersökas 
inom ramen för denna studie. Därefter presenteras studiens frågeställning och syfte, innan det 
görs en kort beskrivning av studiens disposition. 
 
1.1 Bakgrund 
I detta avsnitt kommer en bakgrund till denna studie att ges. Denna studies 
företagsekonomiska huvudämne är redovisning som enligt Frostenson (2015) består av både 
deskriptiv teori och normativ teori. Inom ramen för den deskriptiva teorin vill forskare skapa 
förståelse för olika redovisningsproblem. Detta skiljer sig från den normativa teorin eftersom 
forskare inom detta perspektiv vill föreskriva hur olika redovisningsproblem ska hanteras 
(Frostenson, 2015). Redovisning har en historia som sträcker sig långt tillbaka i tiden. Detta 
då affärsmän redan under medeltiden var tvungna att visa vad de hade köpt och vad de hade 
sålt. När affärsmännen under de följande tidsepokerna bildade företag blev de tvungna att 
redovisa sin ekonomiska ställning för sina intressenter. Inom ramen för denna redovisning 
skulle företagen förutom att visa upp sin försäljning och sina inköp under året också redovisa 
vilka tillgångar och skulder samt hur mycket eget kapital som fanns i företaget vid årets slut. 
Anledningen till att intressenterna krävde företagen på denna redovisning var att de ville 
bevaka sin möjlighet att få avkastning på sitt satsade kapital. Dessutom var de banker som 
lånade ut pengar till företagen intresserade av att kunna bedöma när de skulle få tillbaka sina 
pengar (Gustafsson, Lundh & Seger, 2016).  
 
Sedan långt tillbaka i tiden har alla företag någon form av tillgångar som har finansieras med 
hjälp av det egna kapitalet eller skulderna. För att särskilja de olika tillgångarna åt delade 
man upp ett företags tillgångar i materiella, immateriella och finansiella tillgångar. Till 
kategorin materiella tillgångar hör maskiner, inventarier och verktyg. Som immateriella 
tillgångar räknas bland annat utgifter för forskning och utveckling, goodwill, hyresrätter, 
licenser, rättigheter, patent och varumärken. Till kategorin finansiella tillgångar hör 
exempelvis aktieinnehav, derivat och värdepapper (Gustafsson et al. 2016). Under det senaste 
decenniet har forskare börjat anse att även humankapital, organisationskultur och 
organisationsstruktur bör räknas in i kategorin immateriella tillgångar. Detta då dessa 
områden anses ha en stor påverkan på ett företags verksamhet genom de intäkter och 
kostnader som de ger upphov till. Därför menar forskarna att de bör de redovisas till ett värde 
i företagens balansräkning (Brännström, Catasùs, Giuliani & Gröjer, 2009).  
 
De immateriella tillgångarna har fått en allt större påverkan på företagens verksamhet jämfört 
med vad som var fallet för några decennier sedan (Osinski, Selig, Matos, & Roman, 2017). 
En orsak till detta är den samhällsutvecklingen som har skett där digitaliseringen och 
globaliseringen har ställt nya krav på olika företags verksamhet. De företag som inte har 
lyckats med att möta samhällets krav på allt mer digitala och globala produkter och processer 
har konkurrerats ut (Axtle- Ortiz, 2013). Detta har lett till att många företag idag har en större 
mängd immateriella tillgångar i sin verksamhet än vad de hade tidigare då det förbättrar dess 
produkter och processer. Användandet av immateriella tillgångar anses idag ha en avgörande 
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betydelse för ett företags attraktivitet, konkurrenskraft och lönsamhet. Dessutom påverkas 
företagets framtagande av nya eller förbättrade produkter och processer till hög grad av hur 
de immateriella tillgångarna används (Mohr & Batsakis, 2014). Detta har lett till att det idag 
finns företag inom olika tjänstebaserade branscher som endast innehar immateriella tillgångar 
i verksamhet. I varuproducerande branscher är det fortfarande vanligast att företag innehar en 
kombination av materiella- och immateriella tillgångar. De företag som innehar flest 
finansiella tillgångar är de som investerar i, lånar ut pengar till eller tar upp krediter av andra 
företag (Tsai, Lu & Yen, 2012). Till följd av det ovanstående anses de immateriella 
tillgångarna idag ha en större påverkan på de vinster och de förluster som generas i företag än 
vad de hade tidigare. De vinster och förluster som de immateriella tillgångarna ger upphov 
till påverkar den avkastning som företaget kan ge till sina ägare. Detta har medfört att 
företagets ägare och intressenter har blivit allt mer intresserade av att få veta vilka 
immateriella tillgångar som finns verksamheten och hur de används (Daum, 2006). 
 
Genom detta intresse har regler som styr redovisningen av immateriella tillgångar växt fram 
på ett liknande sätt som reglerna för redovisningen av materiella tillgångar gjorde under 
tidigare decennium. Under det senaste decenniet har det tagits fram en utökad reglering för 
redovisningen av immateriella tillgångar. Detta eftersom företagens resultat allt mer påverkas 
av de intäkter och de kostnader som de immateriella tillgångarna ger upphov till. Dessutom 
påverkas företagens sammansättning av tillgångar, eget kapital och av skulder allt mer av hur 
de immateriella tillgångarna används (Gustafsson et al. 2016). I de lagar och 
rekommendationer som har stiftats på området immateriella tillgångar ges företagen i första 
hand möjlighet att antingen pröva deras värde eller skriva av det linjärt. I andra hand får 
företagen dessutom välja om de ska aktivera eller kostnadsföra sina immateriella tillgångar. 
Regleringen medför även att företagen får redovisa sina immateriella tillgångar till ett högre 
eller lägre värde än vad som är förenligt med anskaffningsvärdet eller det verkliga värdet. De 
olika redovisningsvalen ovan har lett till att företagen kan påverka sin ekonomiska ställning i 
önskad riktning (Lhadopadchan, 2010; Morosan, Grubas & Zubas, 2016). Möjligheten att 
påverka den ekonomiska ställningen genom att tillämpa olika redovisningsval för 
immateriella tillgångar har lett till att företag gärna redovisar sina immateriella tillgångar på 
ett sätt som uppfyller ägarnas målsättningar och ledningens egenintressen. (Eisenhardt, 1989; 
Eriksson- Zetterquist, Kalling & Styhre, 2014). Detta istället för att redovisa den sanna 
ekonomiska ställningen (Lhadopadchan, 2010; Morosan et al. 2016). 
 
De allra flesta målsättningar och egenintressen som finns i ett företag är av ekonomisk 
karaktär eftersom både ägarna och ledningen vill få ta del av vinster och avkastning om de 
äger aktier i företaget (Kang, Morris, Dinh & Schutze, 2018; Russell, 2017). Vidare är det 
också vanligt att ledningen i företagen innehar egenintressen som stärker deras möjlighet till 
en utdelning av bonus, ett högre förtroende och bättre framtida yrkesmöjligheter (Daum, 
2006). I många av dagens företag finns det även andra målsättningar och egenintressen vilka 
kan kopplas till områden som exempelvis hållbarhet och teknisk utveckling (Frostensson, 
2011; Seitanidi, 2007). Dessa målsättningar och egenintressen spelar olika framträdande 
roller i företagen och i värsta fall kan arbetet kring att uppfylla dem skapa konflikter mellan 
ägarna och ledningen (Eisenhardt, 1989; Eriksson- Zetterquist et al. 2014). Att företagen 
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väljer att redovisa sina immateriella tillgångar på ett sätt som uppfyller deras målsättningar 
och egenintressen istället för den sanna ekonomiska ställningen gör att ägarna och ledningen 
kan få åtnjuta olika fördelar (Daum, 2006). Dessutom medför fenomenet att det blir svårt för 
utomstående att jämföra olika företags ekonomiska ställning. Detta gäller både inom 
branscher och utanför branscher eftersom alla företag oavsett verksamhetsinriktning tillämpar 
de redovisningsval för immateriella tillgångar som passar uppfyllandet av deras målsättningar 
och egenintressen bäst. På sikt kan detta leda till att det blir svårt för analytiker att uttala sig 
om hur det går eller om hur det förväntas att gå företag inom en viss bransch. Därmed 
riskerar framtida analyser av ekonomin att bli allt mer omfattande om det ens ska vara 
möjligt att lämna ett utlåtande. På så vis kan gemene mans vilja att inneha aktier och att 
investera i företag minska eftersom osäkerheten blir större. Detta då allmänheten kan få 
svårare att ta till sig hur deras privatekonomi påverkas (Morosan et al. 2016; Talha, 2004). 
 
Genom åren har det förekommit en hel del forskning kring hur ägarstrukturen i olika företag 
påverkar de målsättningar och de egenintressen som finns hos ägarna och hos ledningen. 
Dessutom har det med jämna mellanrum forskats kring hur ägarstrukturen påverkar 
redovisningen av intäkter, kostnader, tillgångar, eget kapital och skulder i olika företag på en 
övergripande nivå. Det har däremot inte bedrivits särskilt mycket forskning om hur 
ägarstrukturen i ett företag genom de målsättningar och egenintressen som finns påverkar just 
redovisningen av immateriella tillgångar. Detta tros bero på att de immateriella tillgångarnas 
påverkan på ett företags ekonomiska ställning först under tjugohundratalet har börjat att 
intressera forskarna. Detta till följd av de immateriella tillgångarnas allt mer framträdande 
roll som globaliseringen och digitaliseringen har givit upphov till (Elston & Yang, 2010; 
Mäki, Somoza- Lopez & Sundgren 2016). Denna studies bidrag till forskningen blir således 
att bredda forskningen kring hur ägarstrukturen genom de målsättningar och de egenintressen 
som finns påverkar de redovisningsval som görs för immateriella tillgångar i olika företag. 
Studien har avgränsats till svenska börsnoterade företag eftersom de följer samma regelverk 
för redovisning av immateriella tillgångar. Denna ovanstående bakgrund har lett oss fram till 
det problem som presenteras i kommande avsnitt. 
 
1.2 Problemställning 
Nedan kommer det problem som ligger till grund för denna studies frågeställning och syfte 
att presenteras. De immateriella tillgångarna har som tidigare skrivet fått allt större betydelse 
för de allra flesta företag under det senaste årtiondet (Osinski et al. 2017). Detta beror på att 
företagen har tvingats att öka sin användning av immateriella tillgångar för att kunna utveckla 
produkter och processer som stärker deras attraktivitet, konkurrenskraft och lönsamhet (Mohr 
& Batsakis, 2014). Genom företagens ökade användning av immateriella tillgångar så har 
tillgångarna i fråga fått en allt större påverkan på företagens vinster, förluster och avkastning 
(Kang et al. 2018; Russell, 2017). Detta har medfört att allt fler lagar och rekommendationer 
på området redovisning av immateriella tillgångar har stiftats. De nuvarande lagarna och 
rekommendationerna ger genom de olika redovisningsmetoder som tillåts företagen möjlighet 
att redovisa sina immateriella tillgångar till ett högre eller till ett lägre värde än vad som är 
förenligt med anskaffningsvärdet och det verkliga värdet. Störst möjlighet att påverka sin 
ekonomiska ställning genom tillämpningen av de olika redovisningsmetoderna aktivering, 
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kostnadsföring, linjär avskrivning eller prövning har de företag som följer IFRS- standarder. 
International Financial Reporting Standards är ett internationellt harmoniserat regelverk för 
redovisning som har utvecklats av International Accounting Standard Boards. Det har sedan 
tjugohundratalets början antagits av ett flertal nationer världen över. I Sverige är det endast 
börsnoterade företag som behöver följa detta harmoniserade regelverk eftersom det anses 
vara mer komplicerat än Bokföringsnämndens K3- regelverk. Anledningen till att de 
börsnoterade företagen i Sverige ska följa IFRS-standarder är att deras redovisning ska 
efterlikna den som företag på andra börser i världen upprättar (Gustafsson et al. 2016). 
Genom att följa IFRS-standarder kan de svenska börsnoterade företagen öka sin globala 
konkurrenskraft och locka till sig fler utländska investerare (Daum, 2006). Dessutom kan de 
genom att tillämpa de olika redovisningsval som har beskrivits ovan inom ramen för IFRS-
standarder redovisa en ekonomisk ställning som bättre uppfyller deras målsättningar och 
egenintressen än vad en redovisning enligt K3- regelverket hade gjort (Kang et al. 2018; 
Russell, 2017).  
 
Den huvudsakliga ekonomiska egenintresset och målsättningen i de allra flesta börsnoterade 
företag är att bolaget ska generera så hög vinst och så hög avkastning som möjligt till sina 
aktieägare (Kang et al. 2018; Russell, 2017). Dessutom är det inte ovanligt att ägarna och 
ledningen i dessa företag har som egenintresse och målsättning att påverka företagets 
aktiekurs (Greve, 2014). Som ovan skrivit så finns det vanligtvis även andra egenintressen 
och målsättningar i de allra flesta företag. Om de är av ekonomisk karaktär så kan de 
innebära att företagen ska öka sin attraktivitet och sin konkurrenskraft (Mohr & Batsakis, 
2014). Det är också vanligt förekommande att egenintressen och målsättningar som finns 
inom områdena hållbarhet och teknisk utveckling utvecklas i de allra flesta företag. Dessutom 
kan tjänsteföretag ha egenintressen och målsättningar kopplade till kundnöjdhet (Frostenson, 
2011; Grönroos, 2007; Seitanidi, 2007). De allra flesta ägarna har som enda målsättning med 
sin medverkan i ett företag att få ta del av utdelning på sitt satsade kapital (Kang et al. 2018; 
Russell, 2017). Däremot har ledningen vanligtvis andra egenintressen som ligger utanför 
denna målsättning. Detta eftersom de gärna vill tillskansa sig bonus, skaffa sig ett högre 
förtroende och få tillgång bättre framtida karriärmöjligheter (Daum, 2006). De olika 
målsättningarna och egenintressena som finns i ett företag bedöms ha en påverkan på hur 
företagen väljer att redovisa sina immateriella tillgångar. Detta eftersom företagen genom att 
tillämpa olika redovisningsval för sina immateriella tillgångar kan presentera en ekonomisk 
ställning som är så pass gynnsam att den uppfyller de olika egenintressen och de olika 
målsättningar som ägarna och ledningen innehar (Kang et al. 2018; Russell, 2017). Dock kan 
detta fenomen ge upphov till konflikter mellan ägarna och ledningen om de inte är överens 
om vilka målsättningar och egenintressen som ska uppfyllas (Eisenhardt, 1989; Eriksson- 
Zetterquist et al. 2014).  
 
Det är att anse som problematiskt att företag hellre redovisar sina immateriella tillgångar på 
ett sätt som uppfyller deras egenintressen och målsättningar än på ett sätt som visar den sanna 
ekonomiska ställningen (Lhadopadchan, 2010; Morosan et al. 2016). En anledning till detta 
är att ägarna och ledningen i börsnoterade företag medvetet försöker påverka aktiernas kurs, 
sin vinst och sin avkastning genom detta förfarande (Greve, 2014). Ett sådant agerande kan 
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anses vara moraliskt felaktigt av hos en del av allmänheten, intressenterna och politikerna 
(Talha, 2004). Ytterligare en anledning till att den ovanstående redovisningen ses som 
problematiskt är att det blir svårare för allmänheten och för olika intressenter att jämföra 
företagens ekonomiska ställning om de medvetet väljer att redovisa en annan bild av sin 
verksamhet än den som är den sanna. Dessutom kan användandet sig av olika 
redovisningsmetoder för samma immateriella tillgångar försvåra jämförbarheten inte bara 
mellan företag i olika branscher utan även mellan företag i samma bransch (Elston & Yang, 
2010; Mäki et al. 2016). Flertalet analytiker och forskare anser att det är som mest 
komplicerat att jämföra olika börsnoterade företags ekonomiska ställning. Detta tros i första 
hand bero på att de gärna tillämpar sådana redovisningsmetoder som gör att de kan redovisa 
en ekonomisk ställning som uppfyller deras målsättningar och egenintressen. I andra hand 
tros det bero på att analytikerna och forskarna inte är lika insatta som företagen i de olika 
valmöjligheter för redovisning av bland annat immateriella tillgångar som IFRS- standarder 
ger (Ji & Lu, 2014). De regelverk som styr redovisningen av immateriella tillgångar världen 
över blir allt mer harmoniserade genom IFRS- standarder. Dock är de fortfarande inte så pass 
vattentäta som de behöver bli för att företag inte ska kunna använda sig av olika 
redovisningsmetoder för att uppfylla sina egenintressen och målsättningar. Detta medför att 
företagen fortfarande kan välja att redovisa sina immateriella tillgångar på ett sätt som ger 
dem fördelar, vilket är att anse som problematisk eftersom den sanna ekonomiska ställningen 
då inte uppvisas (Lhadopadchan, 2010; Morosan et al. 2016).  
 
Ovanstående problematisering visar att de allra flesta företag väljer att redovisa sina 
immateriella tillgångar på ett sätt som uppfyller deras målsättningar och egenintressen istället 
för att redovisa dem på ett sätt som återger den sanna ekonomiska ställningen. Detta om 
möjligheten till en sådan redovisning ges. Tidigare forskning har visat på att ägarstrukturen 
påverkar de målsättningar och egenintressen som finns hos ägarna och ledningen i olika 
företag. Dessutom har det i tidigare forskning även bevisats att dessa målsättningar och 
egenintressen har en viss betydelse för den ekonomiska ställningen som redovisas i ett 
företag. Detta beror på att forskare har varit intresserade av att studera hur ägarstrukturen, 
dess målsättningar och dess egenintressen har påverkat den redovisning som görs i företagen 
på en övergripande nivå. Vid denna forskning har en sammanvägning av hur ägarstrukturen, 
dess målsättningar och dess egenintressen påverkar de intäkter, kostnader, tillgångar, skulder 
och egna kapital som finns i ett företag gjorts. Därmed har endast ett fåtal studier kring hur 
ägarstrukturen genom dess målsättningar och dess egenintressen påverkar redovisningen av 
just immateriella tillgångar genomförts. Således är denna studies bidrag till forskningen att 
bredda forskningen kring hur ägarstrukturen genom dess målsättningar och dess 
egenintressen påverkar redovisningen av immateriella tillgångar. Detta görs genom att 
förklara hur ägarstrukturen påverkar de redovisningsval som görs för immateriella tillgångar i 
svenska börsnoterade företag. Studien är intressant att läsa för de som i sitt yrke arbetar med 
att använda, förbättra och utveckla de lagar och rekommendationer som föreskriver hur de 
immateriella tillgångar ska redovisas av börsnoterade företag. Detta eftersom studien är tänkt 
att skapa en ökad förståelse kring vad som ligger till grund för att immateriella tillgångar 
redovisas på olika sätt i olika företag. I nästa avsnitt av detta inledningskapitel presenteras 
studiens syfte och frågeställningen. Därefter förklaras studiens disposition kortfattat.  
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1.3 Syfte 
Syftet med den här studien är att förklara hur ägarstrukturen i svenska börsnoterade företag 
påverkar redovisningen av immateriella tillgångar. För att uppnå detta syfte kommer 
författarna till denna studie att undersöka vilka ägarstrukturer, målsättningar och 
egenintressen som finns i de svenska börsnoterade företagen. Dessutom kommer de att 
studera de olika redovisningsval som görs för de dessa företags immateriella tillgångar. 
 
1.4 Frågeställning 
Hur påverkar ägarstrukturen redovisningen av immateriella tillgångar i svenska börsnoterade 
företag? 
 
1.5 Disposition 
Denna studie delas in sex huvudkapitel vilka innefattar inledning, teoretisk referensram, 
metod, empiri, analys och slutsatser. I det första kapitlet inledning har den bakgrund och den 
problemställning som ligger till grund för uppsatsens syfte och frågeställning beskrivits. 
Även de två senare punkterna har presenterats i inledningskapitlet ovan. Därefter redogör 
författarna för den litteratur som är relevant för uppsatsens innehåll i kapitlet teoretisk 
referensram. I metodkapitlet som därefter följer avser författarna att beskriva den 
forskningsmetod, den forskningsansats, den urvalsmetod och den datainsamlingsmetod som 
har använts i denna studie. Dessutom presenteras den undersökningsmodell, de hypoteser och 
den analysmetod som författarna har använt sig av. I det empirikapitlet som därefter följer 
presenteras de resultat som den insamlade data har givit upphov till. Inom ramen för det 
efterföljande kapitlet analyseras resultaten från empirin tillsammans med teorin för att 
besvara den ovan delgivna frågeställningen. I det näst sista kapitlet ställs studiens slutsatser 
upp. Till dessa redogörs det för studiens implikationer och dess förslag på framtida forskning. 
I undersökningens sista kapitel delges den litteratur som har använts i en referenslista.   
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2.0 Teoretisk referensram 
I detta kapitel redogörs det för den tidigare forskning som anses vara relevant för denna 
studies problem, syfte och frågeställning. De begrepp, modeller och teorier som den tidigare 
forskningen har givit upphov till kommer att användas tillsammans med resultaten från 
empirin i studiens analyskapitel. Den litteratur som har använts i denna studie har inhämtats 
från böcker som har använts inom ramen för tidigare kurser i företagsekonomi vid Örebro 
Universitet. Dessa kurser har genomförts av författarna själva på grundnivå, kandidatnivå och 
avancerad nivå. Dessutom har vetenskapliga artiklar anskaffats genom sökningar i Örebro 
Universitets artikeldatabas. De böcker som använts har valts ut i syfte att ge författarna till 
denna studie en grundläggande förståelse för det ämne som studeras. De vetenskapliga 
artiklar som används har valts ut eftersom författarna till denna studie ville tillskansa sig en 
djupare förståelse för det ämne som studeras. Sökningarna efter vetenskapliga artiklar har 
gjorts både på svenska och engelska med nyckelorden agentteori, immateriella tillgångar, 
management, redovisning och ägarstruktur. I de kommande avsnitten av detta kapitel 
presenteras de begrepp, modeller och teorier som är relevanta för genomförandet av denna 
undersökning.   
 
2.1 Agentteorin i en företagsekonomisk kontext 
I det första avsnittet av denna teoretiska referensram kommer agentteorin att behandlas för att 
skapa förståelse för varför olika målsättningar och egenintressen finns hos ägarna och ledarna 
i de studerade företagen. Dessutom kommer det att delges hur ledningen agerar 
opportunistiskt och hur ägarna kan förhindra detta. Agentteorin kan tillämpas på många olika 
situationer inom företagsekonomisk forskning när en person anses vara överordnad en annan 
person inom ett företag. Den överordnade personen får ta på sig rollen som principal och den 
underordnade personen ses som agent. I detta förhållande är principalen alltid beroende av att 
agenten ska utföra sina uppdrag om principalen ska kunna uppvisa de önskade resultaten. I de 
allra flesta företag ses därför vanligen ägarna som principal samtidigt som ledning eller de 
anställda får ta på sig rollen som agenter. Företagets ägare kan med denna teori som grund 
anmoda företagets ledning att vidta de åtgärder som uppfyller ägarnas målsättningar. Dock 
kan ledningen välja att uppfylla sina egna intressen framför ägarnas målsättningar vilket kan 
leda till konflikter i företaget (Eisenhardt, 1989; Eriksson- Zetterquist et al. 2014). Den 
huvudsakliga målsättning som finns hos samtliga ägare i ett börsnoterat företag är att 
verksamheten ska generera vinst och avkastning. Dessa önskas vara så höga som möjligt 
eftersom ägarna då tjänar pengar på sitt satsade kapital. Dessutom kan en del ägare av samma 
anledning vilja att företagets aktiekurs ska vara så hög som möjligt (Kang et al. 2018; 
Russell, 2017). De ägare som finns i ett börsnoterat företag kan förutom dessa två 
målsättningar även vilja uppfylla andra målsättningar inom områden som exempelvis 
hållbarhet och tekniskt utveckling. Dock är det ovanligt att en bred majoritet av aktieägare 
har sådana målsättningar och därför får de sällan genomslag (Daum, 2006).  
 
Vidare anses det inom ramen för agentterorin att agenten handlar utifrån beskrivningarna i 
det uppdrag som den har fått av principalen. Tankesättet innebär att agenten förväntas att 
lägga all sin kraft på att uppfylla de målsättningar som principalen innehar. I ett företag 
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förväntas därför ledningen arbeta utifrån de direktiv som ägarna har givit dem och på sätt 
uppfylla deras målsättningar (Eisenhardt, 1989; Eriksson- Zetterquist et al. 2014). I 
förhållandet mellan agenten och principalen finns det alltid en risk för ett opportunistiskt 
agerande från agenten sida. När detta sker vill agenten uppfylla sina egna intressen framför 
principalens målsättningar. Om så sker handlar agenten utanför det som har föreskrivs i 
uppdraget från principalen och därmed riskerar dennes målsättningar att inte bli uppfyllda 
(Eisenhardt, 1989; Eriksson- Zetterquist et al. 2014). Den risk som finns för ett 
opportunistiskt agerande medför att principalen bör vara noggrann med att se till så att 
agenten inte verkar för att uppfylla sin egenintressen framför principalens målsättningar. 
Detta medför att ägarna i ett företag alltid ska se till så att ledningen uppfyller deras 
målsättningar framför sina egenintressen om de önskade resultaten ska kunna uppvisas 
(Eisenhardt, 1989; Eriksson- Zetterquist et al. 2014).  
 
De olika egenintressen som vanligtvis finns hos agenterna uppstår när “moral hazard” 
föreligger. Dessutom förstärks de om informationsassymetri föreligger i relationen mellan 
agenten och principalen. Innebörden av “moral hazard” är att agenten agerar mer riskfyllt än 
vad den annars hade gjort. Detta till följd av att personen kan vinna mer på att uppfylla sitt 
egenintressen än vad den förlorar på att bli upptäckt. Viljan att agera opportunistiskt förstärks 
när informationsassymetri råder mellan parterna eftersom agenterna då vet mer om de vinster 
och de risker som det opportunistiska agerandet för med sig än vad principalen gör 
(Eisenhardt, 1989; Eriksson- Zetterquist et al. 2014). I ett företag uppstår ett utvidgat 
risktagande vanligtvis när ledningen kan vinna mer på att uppfylla ett egenintresse än vad de 
förlorar om de blir upptäckta av ägarna. Dessutom kan ett utvidgat risktagande uppstå om 
ledningen har mer information om de konsekvenser som en viss möjlig åtgärd för med sig 
vad än företagets ägare gör. Detta medför att ledningen anser det är värt att ta den risk som 
uppfyllandet av egenintresset för med sig. Ägarna vill i de allra flesta fall förhindra ett 
opportunistiskt agerande hos ledningen genom att använda sig av olika kontrollmekanismer 
(Eisenhardt, 1989; Eriksson- Zetterquist et al. 2014). Exempel på en rad kontrollmekanismer 
som de kan använda sig av kommer att presenteras i agentteorins sista avsnitt. Den 
ovanstående redogörelsen har visar hur agentteorin kommer till uttryck i ett företag. Detta 
genom att en beskrivning av det förhållande som råder mellan agenten och principalen har 
lämnats. Dessutom har avsnittet beskrivit den grund som anses föreligga när ledningen väljer 
att uppfylla sina egenintressen framför ägarnas målsättningar. I kommande avsnitt som även 
den behandlar agentteorin redogörs det för de egenintressen som vanligtvis finns hos 
ledningen i ett börsnoterat företag. 
 
2.1.1 Opportunistiskt agerande 
Detta avsnitt av agentteorin kommer att redogöra för de egenintressen som vanligtvis finns 
hos personerna i ett börsnoterat företags ledning att presenteras. De personer som finns i ett 
börsnoterat företags ledning kan inneha rollen som verkställande direktör, 
styrelsemedlemmar eller mellanchefer. Dessa är tillsatta av ägarna för att driva företagets 
dagliga verksamhet framåt (Lundberg et al. 2017). Eftersom det i agentteorin antas att 
agenterna agerar utifrån principalernas önskemål så handlar ledningen ett företag utifrån det 
uppdrag som ägarna ger dem (Eisenhardt, 1989; Eriksson- Zetterquist et al. 2014). Om 
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agenten förmår att genomföra det uppdrag som principalerna har givit dem så får de ta del av 
en eller flera belöningar. I ett börsnoterat företag får vanligtvis ledningen ta del av bonus om 
de uppfyller ägarnas målsättningar. Dessutom kan de få åtnjuta fördelarna av ett högre 
förtroende eller möjligheten till bättre framtida yrkesmöjligheter om de förmår att uppfylla de 
målsättningar som ägarna har ställt upp. Ledningen kan dock vilja tillskansa sig dessa 
fördelar och även andra fördelar utan att uppfylla sådana uppdrag som de vanligtvis får av 
ägarna (Eisenhardt, 1989; Eriksson- Zetterquist et al. 2014). Därför stämmer inte alltid 
ledningens egenintressen överens med ägarnas målsättningar. Om relationen mellan parterna 
förhåller sig på detta sätt finns det en risk för att ledningen agerar opportunistiskt och därmed 
åsidosätter de ägarnas målsättningar till förmån för sina egenintressen. Ett sådant agerande 
bidrar vanligtvis till skapandet av konflikter mellan agenten och principalen. Om konflikter 
uppstår i ett företag till följd av att ledningen vill uppfylla eller har uppfyllt sina 
egenintressen framför ägarnas målsättningar kan det skada relationen mellan parterna. Detta 
kan både få externa och interna konsekvenser för företaget. I värsta fall kan personer ur 
ledningen få avsked eller personer ur ägarskaran välja att sälja sina aktier. Dessutom får 
ledningen inte ta del av den bonus, ett högre förtroendet eller bättre framtida yrkesmöjligheter 
om så sker (Eisenhardt, 1989; Eriksson- Zetterquist et al. 2014).  
 
Det finns ett fåtal fall där ägarnas målsättningar och ledningens egenintressen stämmer 
överens. Ett exempel på när så sker är då båda parterna äger aktier i företaget. Då har parterna 
den gemensamma målsättningen att företaget ska generera vinst och avkastning så att de får 
ta del av en utdelning på sitt satsade kapital. Denna gemensamma målsättning finns i de allra 
flesta aktiebolag eftersom det anses höra till god sed att ledningen äger aktier i företaget 
(Kang et al. 2018; Russell, 2017). Det finns även ett flertal olika fall där ägarnas 
målsättningar och ledningens egenintressen inte stämmer överens. Ett första sådant fall är när 
ledningen vill få ut en högre bonus än vad ägarna har tänkt sig och därför medvetet förbättrar 
de ekonomiska resultaten (Kang et al. 2018; Russell, 2017). Ett andra fall där är när 
ledningen vill skapa sig ett bättre förtroende genom att vidta sådana åtgärder som påverkar 
uppfyllandet av ägarnas målsättningar negativt. Ett tredje fall är när ledningen vill stärka sin 
framtida karriärsutveckling genom att vidta sådana åtgärder som inte medför att ägarnas 
målsättningar uppfylls. Dessutom kan ledningen i ett fjärde fall vilja uppfylla vissa 
intressenters önskemål mot att de får någon form av belöning från dessa. Detta agerande kan 
också medföra att ägarnas målsättningar inte uppfylls (Daum, 2006). Om ledningen vill 
påverka sin egen och ägarnas aktieutdelning kan de redovisa ett högre eller ett lägre 
ekonomiskt resultat än vad företagets ägare önskar. Det ledningen då gör är att den tillämpar 
olika redovisningsval för företagets tillgångar, skulder och egna kapital (Kang et al. 2018; 
Russell, 2017). Dessutom kan ledningen inom ramen för detta egenintresse medvetet vilja 
påverka företagets aktiekurs genom att skapa optimism eller pessimism hos övriga aktieägare 
(Greve, 2016).  
 
För att kunna redovisa en bättre ekonomisk ställning än vad ägarna önskar kan ledningen som 
ovan antytt tillämpa olika redovisningsval för intäkter, kostnader, tillgångar, eget kapital och 
skulder (Gustafsson et al. 2016). Detta är inte minst möjligt för redovisningen av 
immateriella tillgångar enligt IFRS- standarder eftersom ledningen antingen kan välja att 
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pröva eller linjärt skriva samt att antingen aktivera eller kostnadsföra företagets immateriella 
tillgångar. Beroende på vilket redovisningsval som tillämpas kan ledningen påverka 
företagets ekonomiska ställning i önskad riktning. I de fall är ledningen vill redovisa ett högt 
resultat och generera en så hög avkastning som möjligt bör de pröva eller aktivera de 
immateriella tillgångarna. Detta eftersom de immateriella tillgångarnas värde då påverkar 
sammansättningen av tillgångar och resultatet positivt. I de fall där ledningens istället vill 
redovisa ett så lågt resultat och generera en så låg avkastning som möjligt bör de kostnadsföra 
eller linjärt skriva av de immateriella tillgångarna. Detta eftersom sammansättningen av 
tillgångar och resultatet då påverkas negativt (Gustafsson, et al. 2016). Om ledningen förmår 
att redovisa en ekonomisk ställning som höjer aktiernas avkastning får de en högre utdelning 
på sitt satsade kapital. Dessutom kan ledningen om de förmår att uppfylla ägarnas 
ekonomiska målsättningar få de ta del av sin bonus (Kang et al. 2018; Russell, 2017). Detta 
medför att ledningen kan tjäna på att redovisa en ekonomisk ställning som inte är den 
sanningsenliga vid slutet av varje räkenskapsår. Dock måste denna redovisning hålla sig inom 
lagens ramar för att inte drabba ledningen negativt till följd av den misstänksamhet som kan 
riktas mot företaget vid en allt för gynnsam redovisning (Lhadopadchan, 2010).  
 
Företagets ägare och företagets ledningen kan ha andra målsättningar och egenintressen än de 
som är av ekonomisk karaktär. Naturligtvis kan konflikter uppstå även kring sådana 
målsättningar och egenintressen om de inte stämmer överens med varandra. Dessutom kan 
ledningen välja att även inom ramen för de områden som presenteras nedan att åsidosätta 
ägarnas målsättningar till förmån för sina egenintressen (Eisenhardt, 1989; Eriksson- 
Zetterquist, et al. 2014). Ledningen kan uppfylla sina egenintressen gällande bonus, högre 
förtroende och bättre framtida yrkesmöjligheter genom att vidta åtgärder som gör att företaget 
förmår att generera goodwill. Vid generering av goodwill visar personerna i ledningen att de 
är goda affärsmän. Detta eftersom goodwill består av det överskjutande värdet som uppstår 
när nettotillgångarna är betalda i de uppköp som görs av andra företag. Därför borde en så 
hög goodwill som möjligt vara eftersträvansvärt för ledningen att tillskansa sig (Olawbi & 
Theophilus, 2016). Det är vida känt att goodwill kan genereras både externt och internt inom 
ramen för olika koncernförhållande. Därför använder sig internationellt kända storföretag sig 
gärna av en sådan generering för att stärka sin ekonomiska ställning (Fagerström & Lundh, 
2014). Vidare kan ledningen om de vill stärka sin möjlighet till bonus, sitt förtroende eller sin 
framtida yrkesposition ta initiativ till nya forsknings- och utvecklingsprojekt för produkter 
och processer. Detta är vanligt förekommande inom industriella branscher eftersom sådana 
initiativ kan stärka företagets vinst (Daum, 2006). Slutligen kan ledningen öka sin möjlighet 
till bonus, sitt förtroende och sin framtida karriärsutveckling genom att höja företagets 
konkurrenskraft. Vanligtvis gör ledningen detta genom att marknadsföra företagets produkter 
och varumärken på ett sätt som gör dem mer attraktiva hos kunderna. Om ledningen lyckas 
med att öka företagets konkurrenskraft så ökar vanligtvis företagets intäkter till följd av en 
ökad försäljning (Mohr & Batsakis, 2014). För att förbättra företagets attraktivitet kan 
ledningen även vidta olika åtgärder för att locka till sig investerare. Ett exempel på en sådan 
åtgärd kan vara att göra uttalanden om företagets framtid i media eller att notera företaget på 
börsen (Daum, 2006). 
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För att ytterligare stärka sin möjlighet till bonus, sitt förtroende och sin möjlighet till framtida 
högre befattningar kan ledningen verka för att företaget ska uppfylla sådana målsättningar 
som kan kopplas till Corporate Social Responsibility. Inom ramen för CSR ska företag ska 
arbeta för att uppfylla målsättningar som kan kopplas till miljömässiga och sociala faktorer 
(Frostenson, 2011; Seitanidi, 2007). Om företagets CSR- arbete anses vara väl utfört av 
kunderna och intressenterna kan det inte bara uppfylla ledningens egenintressen utan även 
stärka företagets attraktions- och konkurrenskraft (Mohr & Batsakis, 2014). Dessutom kan ett 
väl utfört arbete kring hållbarhetsfrågor också öka intäkterna för företaget, vilket medför att 
även ägarnas ekonomiska målsättningar kan uppfyllas (Daum, 2006; Kang et al. 2018; 
Russell, 2017). Naturligtvis kan de egenintressen som har beskrivits ovan också delas av 
företagets ägare. Detta är inte minst vanligt förekommande i företag där det finns en person 
som äger mer än 50 % av aktierna. Om så är fallet finns det inget opportunistiskt agerande 
och inga konflikter kopplat till ledningens vilja att uppfylla de egenintressen som har 
exemplifierats ovan (Eisenhardt, 1989; Eriksson- Zetterquist et al. 2014). De egenintressen 
som finns hos en eller flera personer i en företagsledning har i de allra flesta fall uppstått 
genom deras vilja att få ta del av bonus och genom deras önskemål om att få åtnjuta fördelana 
av ett högre förtroende och bättre framtida yrkespositioner. I ovanstående text styrks det att 
de egenintressen som vanligtvis finns i ett företag skapar konflikter mellan ledningen och 
ägarna om de medvetet åsidosätter ägarnas målsättningar till förmån för sina egenintressen. 
För att förhindra ledningen från att uppfylla sina egenintressen framför ägarnas målsättningar 
så kan ägarna använda sig av de olika kontrollmekanismer som presenteras i nästa del av 
agentteorin. 
 
2.1.2 Förhindra ett opportunistiskt agerande 
I det följande avsnittet beskrivs de metoder som principalen det vill säga företagets ägare kan 
använda sig av för att förhindra agenternas det vill säga företagets ledning från att agera 
opportunistiskt. Den första åtgärden som ägarna kan vidta för att förhindra ledningens 
opportunistiska agerande är att övervaka dess arbete. En sådan övervakning sker vanligtvis 
genom att ledningen tvingas att rapportera sitt arbete till ägarna inom ramen för olika 
rapporter och nyckeltal (Eisenhardt, 1989; Eriksson- Zetterquist et al. 2014). Exempel på 
sådana nyckeltal som används när denna åtgärd vidtas återfinns i de allra flesta företags 
årsredovisning. Dessutom kan de finnas i företagens delårsrapporter och i andra rapporter 
som exempelvis visar om årets eller månadens budget har överskridits eller underskridits 
(Elston & Yang, 2010; Mäki et al. 2016). Det är vanligt i många företag att ägarna ber 
ledningen att redovisa vad den har åstadkommit på olika möten (Eisenhardt, 1989; Eriksson- 
Zetterquist et al. 2014). Vidare finns det företag där ägarna är involverade i den dagliga 
verksamheten på ett sätt som försvårar ledningens möjligheter till ett opportunistiskt 
agerande. Detta förekommer främst i företag där en aktieägare äger en stor del av det totala 
antalet aktier så att den genom sitt intresse tillåts vara med och driva den dagliga 
verksamheten. I företag där det inte finns en aktieägare som äger en betydande del av det 
totala antalet aktier är det svårare för personerna i fråga att vara involverad i den dagliga 
verksamheten. Detta eftersom övriga ägare förmodligen inte tillåter att så sker. Därför är 
ledningens möjligheter till att agera opportunistiskt generellt sätt större i dessa företag 
(Eisenhardt, 1989; Eriksson- Zetterquist, 2014). Vid undersökningar som har gjorts inom 
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ramen för tidigare forskning svarar de flesta företag att de upplever övervakning som en 
resurskrävande och ineffektiv insats. Den huvudsakliga anledningen till detta är att den 
person som övervakar ledningen inte kan ha andra arbetsuppgifter. Dessutom ses 
övervakning allmänt som mer resurskrävande och ineffektiv åtgärd i större företag än i 
mindre företag. Detta bero till stor del på företagens storlek och på deras 
organisationsstruktur då de mer frekvent verkar i flera länder samtidigt (Eisenhardt, 1989; 
Eriksson- Zetterquist et al. 2014).    
 
En andra åtgärd som företagets ägare kan använda sig av för att förhindra ledningens 
opportunistiska agerande är kontraktsskrivning. Denna åtgärd ses som mindre resurskrävande 
och mer effektiv än övervakning. Detta eftersom ägarna eller styrelsen redan vid 
anställningen av exempelvis en verkställande direktör skriver ett kontrakt som stipulerar vilka 
arbetsuppgifter personen i fråga ska inneha. Dessa arbetsuppgifter brukar i de allra flesta 
företag vara kopplade till de målsättningar som ägarna vill uppnå (Eisenhardt, 1989; 
Eriksson- Zetterquist et al. 2014). Dock blir kontraktsskrivningen endast framgångsrik om 
dess innehåll eliminerar risken för ett opportunistiskt agerande från ledningens sida. För att 
eliminera risken kan ägarna skriva in bestämmelser som ger dem rätt straffa att ledningen om 
den inte fullgör sina arbetsuppgifter. Det anses dock vara mer effektivt att den bonus som 
finns i kontrakten är så pass hög att det inte lönar sig för exempelvis den verkställande 
direktören att uppfylla sina egenintressen framför ägarnas målsättningar (Eisenhardt, 1989; 
Eriksson- Zetterquist et al. 2014). Detta kan vara en anledning till att de verkställande 
direktörerna oftast äger aktier i de börsnoterade företagen eftersom de då påverkar sin egen 
avkastning positivt samtidigt som de verkar för att uppfylla ägarnas målsättningar (Daum, 
2006).  
 
På längre sikt kan ägarna förhindra ett opportunistiskt agerande genom att arbeta för att en 
tydligare och mindre generös lagstiftning gällande redovisningen immateriella tillgångar ska 
komma till stånd (Wyatt & Abernethy, 2008). Det är svårt dock svårt för ägarna att få till en 
sådan skärpning av regelverket eftersom det är en politisk process som genom tillkomsten av 
exempelvis IFRS- standarder involverar hela världssamfundet (Watts & Zimmerman, 1979). 
De allra flesta ägare måste dock skapa sig en bättre förståelse kring varför ledningen väljer 
agera opportunistiskt om de ska förmå att förhindra ledningen från att uppfylla sina 
egenintressen framför ägarnas målsättningar (Hopwood, 2000). Från ovanstående redogörelse 
kan det utläsas att ägarna på olika sätt kan förhindra ledningens opportunistiska agerande. 
Exempel på åtgärder som kan vidtas i de allra flesta företag är rapportskrivning, övervakning 
och kontraktsskrivning. I en del företag kan ägarna själva vara involverade i driften av den 
dagliga verksamheten för att på så sätt se till att deras målsättningar uppfylls framför 
ledningens egenintressen. Det följande avsnittet av den teoretiska referensramen redogör för 
ägarstrukturen ser ut i svenska börsnoterade företag.  
 
2.2 Ägarstruktur i börsnoterade aktiebolag 
Detta avsnitt av den teoretiska referensramen beskriver innebörden av samt för- och 
nackdelar med den ägarstruktur som råder i samtliga svenska börsnoterade företag. Alla 
börsnoterade företag i Sverige är aktiebolag eftersom gällande lagstiftning och börsens 
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bestämmelser kräver att detta. I ett aktiebolag äger ett antal andra företag, ett antal personer 
eller en kombination av dessa tillsammans ett företag genom sitt innehav av aktier. Om ett 
företag äger aktier i ett annat aktiebolag är deras förhållande ofta reglerat inom ramen för en 
koncern (Fagerström et al. 2014; Gustafsson et al. 2016). De aktiebolag som finns i Sverige 
kan vara både privata och publika. Detta eftersom de har olika mycket aktiekapital vid sitt 
bildande. I ett privat aktiebolag kan endast de personer som resten av ägarna anser vara 
lämpliga köpa aktier i företaget. Vid start ska ett sådant aktiebolag inneha ett aktiekapital som 
minst uppgår till 50 000 SEK. I ett publikt aktiebolag kan alla som är intresserade av 
företaget köpa dess aktier på börsen. Dessa företag ska vid sitt bildande ha ett aktiekapital 
som överstiger 500 000 SEK (Lundberg et al. 2017). De flesta svenska börsnoterade företag 
återfinns på OMX Stockholmsbörsen. Dock finns det en rad svenska företag som är listade på 
andra börser runt om i världen (Greve, 2016). Det totala antalet aktier i ett företag är alltid 
etthundra procent och varje ägare kan inneha olika antal aktier. Detta innebär att det både kan 
finnas ägare som innehar en liten andel aktier och ägare som innehar en stor andel aktier i 
samma företag. Dessutom finns det i de allra största aktiebolagen A- och B-aktier som är 
olika mycket värda vid omröstningen på årsstämman (Fagerström et al. 2016; Gustafsson et 
al. 2016; Lundberg, et al. 2017). 
 
Den största fördelen med att äga aktier i ett aktiebolag är att man som ägare får ta del av 
avkastning på den vinst som företaget gör. Avkastningen betalas ut vid slutet av varje 
räkenskapsår om företaget har gått med vinst. Om företaget har gått med förlust kan ägarna 
behålla sin möjlighet till avkastning under nästa år. För att få utdelning på sina aktier måste 
ägarna kunna visa upp ett bevis på att de äger aktier i företaget. De behöver dock inte vara 
involverade i den dagliga verksamheten (Lundberg et al. 2017). Ytterligare en fördel med att 
äga aktier i ett aktiebolag är att varje aktieinnehavare har rätt att rösta på företagets 
bolagstämma som vanligtvis sker en bit in på det nya räkenskapsåret. Genom att medverka på 
bolagsstämman kan aktieägarna påverka företagets framtida verksamhet. Därmed kan de 
stärka sin framtida möjlighet till utdelningen på det satsade kapitalet. Vidare är det en fördel 
för de som äger aktier i ett aktiebolag att de inte är personligt ansvariga för bolagets 
förpliktelser om verksamheten skulle gå dåligt. Att aktieägarna inte är personligt ansvariga 
för bolagets förpliktelser innebär att de aldrig kan förlora mer kapital än vad de har satsat vid 
en eventuell konkurs (Lundberg et al. 2017). Både privatpersoner och företag kan i sin 
egenskap av aktieägare bli drabbade negativt av en konkurs då exempelvis sparpengar eller 
en viktig del inom en koncern försvinner (Greve, 2016; Fagerström et al. 2016). 
 
Den främsta nackdelen med att äga aktier i ett aktiebolag är att man som ägare i de allra flesta 
fall inte är involverade i företagets dagliga verksamhet. Detta till följd av att det vanligtvis är 
väldigt många ägare som innehar aktier i det enskilda företaget. På grund av detta kan endast 
de ägare som innehar en stor andel av företagets aktier ha en reell möjlighet att påverka 
verksamheten (Daum, 2006; Kang et al. 2018; Russell, 2017). Ytterligare en nackdel med att 
äga aktier i ett aktiebolag är att det kan vara svårt att få tillgång all den information som man 
kan tänkas vara intresserad av som ägare. I många aktiebolag är årsredovisningen den enda 
information som ges ut till de mindre ägarna. Därför får de mindre ägarna vanligtvis förlita 
sig på den ekonomiska ställning som redovisas och det som skrivs om den framtida 
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utvecklingen i årsredovisningen (Gustafsson et al. 2016; Lundberg et al. 2017). De större 
ägarna har oftast mer information tillgänglig eftersom de ges möjlighet till mer insyn i 
bolagets verksamhet (Ji & Lu, 2014). Därför blir de uttalande som analytiker gör i 
exempelvis media viktiga att lyssna till för de mindre ägarna (Elston & Yang, 2010; Mäki et 
al. 2016). Slutligen får det anses som en nackdel att det företag eller den person som är ägare 
av ett mindre antal aktier i ett större aktiebolag har svårt att påverka företagets verksamhet 
trots att de har rösträtt på årsstämman (Gustafsson et al. 2016; Lundberg, et al. 2017).  
 
Gemensamt för alla aktieägare är att deras aktier både kan öka och tappa i värde på både kort 
och lång sikt. Detta eftersom värdet på aktierna både är beroende av interna faktorer som 
påverkar företagets ekonomiska ställning och av externa faktorer i världsekonomin samtidigt.  
Detta medför att aktieägarna oavsett om de är ett företag eller en privatperson alltid tar en risk 
med sitt innehav. Som tidigare antytt kan ägarna både vinna och förlora stora summor pengar 
på sitt aktieinnehav (Greve, 2016). För att minimera risken är det därför vanligt att ägarna 
innehar få aktier i många olika aktiebolag. Dessutom kan de sälja sina aktier i företaget om de 
tappar allt för mycket i värde. Oftast förlorar aktieinnehavarna en del av sitt satsade kapital på 
att vidta en sådan åtgärd. För att tjäna pengar på sitt aktieinnehav bör aktieägarna sälja sina 
aktier precis innan dess värde gå ner. Aktieägare har vanligtvis förtur på nya aktier som ges 
ut i ett aktiebolag genom en så kallad nyemission (Greve, 2016). Som skrivet ovan kan både 
företag och privatpersoner äga aktier i ett aktiebolag. Dessa företag kan i sin tur vara 
verksamma både på och utanför börsen. Genom sitt ägande kan företagen och privatpersoner 
både tjäna pengar på sitt satsade kapital och påverka företagets framtid. Dock kan ett 
aktieinnehav medföra att ägarna förlorar en del eller alla de pengar som de har satsat. De kan 
dock aldrig bli ansvariga för bolagets förpliktelser. Eftersom aktiernas värde går upp och ner 
beroende på händelser i och utanför företaget så måste aktieinnehavarna noga analysera den 
information som ges ut av aktiebolagen själva kring sin ekonomiska ställning. Dessutom 
måste de värdera det som analytiker säger om företagets framtid. I nästa del av den teoretiska 
referensramen redogörs det för hur majoritetsägda, minoritetsägda och intresseägda företag 
skiljer sig åt.  
 
2.2.1 Majoritetsägda, minoritetsägda och intresse företag 
Det kommande avsnittet av teorikapitlet redogör först för hur ett majoritetsägt företag skiljer 
sig från ett minoritetsägt företag. Därefter ges en kort beskrivning kring hur ett intresseägt 
företag skiljer sig från de två ovan nämnda företagsformerna. De aktiebolag som är 
börsnoterade kan till följd av ägarnas olika innehav av aktier vara antingen majoritetsägt eller 
minoritetsägt. Om ett företag är majoritetsägt innehar ett företag eller en privatperson mer än 
femtio procent av rösterna. Detta medför att den juridiska personen har ett bestämmande 
inflytande över företagets verksamhet. Därmed kan företaget eller personen i fråga bestämma 
över aktiebolaget utan att behöva få medhåll från de övriga aktieägarna (Fagerström et al. 
2014; Lundberg et al. 2017). Dock fungerar detta endast smärtfritt om företaget lyckas med 
att leverera de vinster och den avkastning som samtliga ägare förväntar sig. I de fall där 
företaget inte lyckas med att leverera de vinster och den avkastning som de aktieägarna 
förväntar sig kan ett missnöje riktas mot företagets största ägare (Daum, 2006). Förhållandet 
kan naturligtvis vara det omvända vilket innebär att huvudägaren kan få ett ökat förtroende 
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från de andra aktieägarna om den lyckas förmå företaget att leverera en högre vinst och en 
högre avkastning än vad de övriga aktieägarna förväntar sig (Daum, 2006).  
 
På grund av sitt aktieinnehav så har den största ägaren i ett majoritetsägt företag inte lika 
svårt att driva igenom sina målsättningar som de många små ägarna i ett minoritetsägt 
företag. Detta beror vanligtvis på att majoritetsägaren är mer involverad i den dagliga 
verksamheten än vad minoritetsägarna är (Daum, 2006). De målsättningar som finns i ett 
majoritetsägt företag är inte enbart av ekonomisk karaktär vilket är ofta fallet i ett 
minoritetsägt företag. Detta då företaget enbart förväntas att generera vinst och avkastning till 
aktieägarna (Kang et al. 2018; Russell, 2017). Det finns dock målsättningar inom ramen för 
både majoritets- och minoritetsägda företag som bidrar till att företagets attraktionskraft och 
konkurrenskraft stärks (Mohr & Batsakis, 2014). En målsättning som vanligtvis finns hos den 
största ägaren i ett majoritetsägt företag är att bolaget ska bedriva ett hållbarhetsarbete som 
medför ett ansvarstagande för miljömässiga och sociala faktorer (Frostensson, 2011; 
Seitanidi, 2007). Andra målsättningar hos de största ägarna i majoritetsägda företag 
vanligtvis innehar handlar om att företaget ska utveckla goda kundrelationer eller satsa på 
forskning och utveckling av produkter och processer (Grönroos, 2007; Osinski et al. 2017). 
Dessa målsättningar kan delas av både ägarna och ledningen i majoritetsägda företag och som 
så sker gynnas båda parterna av dess uppfyllande. Om ägarna och ledningen inte delar dessa 
målsättningar kan konflikter uppstå i företagen vilket kan vara negativt för personerna i fråga 
och för verksamheten som helhet (Eisenhardt, 1989; Eriksson- Zetterquist et al. 2014).  
 
Ytterligare en anledning till att majoritetsägda företag vanligtvis innehar fler målsättningar 
med sin verksamhet än minoritetsägda företag är att det är lättare för ledningen i ett 
majoritetsägt företag att delge samtliga ägare detaljerad information kring företagets dagliga 
arbete än vad det är i ett minoritetsägt företag (Elston & Yang, 2010; Mäki et al. 2016). Detta 
beror på att ägarna inte är lika många till antalet i ett majoritetsägt företag jämfört med ett 
minoritetsägt företag. Eftersom de majoritetsägda företagen har större möjligheter att nå ut 
med detaljerad information till alla sina ägare så är deras årsredovisningar vanligtvis inte lika 
detaljerade som de minoritetsägda företagens årsredovisningar (Elston & Yang, 2010; Mäki 
et al. 2016). Det är relativt enkelt för den största ägaren i ett majoritetsägt företag att redovisa 
en ekonomisk ställning som uppfyller dennes målsättningar. Detta beror på att varken 
ledningen eller de andra ägarna inte har mandat att sätta sig upp emot den största ägaren. 
Därför uppdagas inte oegentligenheter i redovisningen lika frekvent i dessa företag som i 
minoritetsägda företag (Kang et al. 2018; Russell, 2017). Från ovanstående redogörelse kan 
det utläsas att de majoritetsägda företagen vanligtvis har andra målsättningar än enbart de 
som kan härledas till hög vinst och hög avkastning. Detta beror till stor del på att den största 
ägaren i företag har andra intressen med sitt ägande än att endast få utdelning på sitt satsade 
kapital. Det framgår även att risken för ett opportunistiskt agerande från ledningens sida är 
mindre i majoritetsägda företag än i minoritetsägda företag. I nästa del av detta avsnitt 
kommer en beskrivning kring hur ägarstrukturen tar sig uttryck i ett minoritetsägt företag att 
göras. 
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Om något företag eller om någon privatpersoner äger mindre än femtio procent av aktierna i 
ett bolag så är företaget minoritetsägt. I minoritetsägt företag är det svårare att för ägarna och 
ledningen att uppfylla andra målsättningar än de som kan kopplas till vinster och avkastning. 
Detta jämfört med än vad det är i ett majoritetsägt företag på grund av att den enskilde ägaren 
måste få medhåll från mer än hälften av de andra ägarna om dess förslag ska röstas igenom 
(Fagerström et al. 2014; Lundberg, et al. 2017. Däremot finns det i ett minoritetsägt företag 
större möjligheter för aktieägarna att avsätta ledningen om den inte agerar efter deras 
önskemål än vad det finns i ett majoritetsägt företag (Lundberg et al. 2017). Vidare anses det 
vara lättare för ledningen att agera opportunistiskt i minoritetsägt företag jämfört med vad det 
är i ett majoritetsägt företag. Anledningen till detta är att de många små ägarna i ett 
minoritesägt företag inte är lika mycket involverade i den dagliga verksamheten som den 
största ägaren i ett majoritetsägt företag (Eisenhardt, 1989; Eriksson- Zetterquist, et al. 2014). 
Detta påverkar upprättandet av de målsättningar som finns i ett minoritetsägt företag så till 
vida att den målsättningen som föreskriver att företaget ska generera vinst och avkastning 
ofta är den mest framträdande i ett minoritetsägt företag (Russell, 2017; Kang et al. 2018). 
Eftersom antalet aktieägare i minoritetsägda företag ofta är stort så har det alltid varit svårt att 
uppfylla målsättningar som härrör andra områden som exempelvis hållbarhet och teknologisk 
utveckling i dessa företag (Osinski et al. 2017; Seitanidi, 2007). Dock har en del 
minoritetsägda företag målsättningar som är kopplade till företagets attraktions- och 
konkurrenskraft (Mohr & Batsakis, 2007). Då det kan vara svårt att författa mer omfattande 
målsättningar är det vanligt att det endast finns målsättningar som innefattar uppfyllandet av 
ekonomiska nyckeltal i minoritetsägda företag (Harvey & Lusch, 1997).  
 
Att minoritetsägda företag vanligtvis bara innehar sådana målsättningar innefattar att 
genereringen av vinst och avkastning är det centrala i verksamheten. Förfarandet blir än mer 
tydligt då konflikter lätt skulle uppstå i de minoritetsägda företagen om även andra 
målsättningar skulle uppfyllas. Detta till följd av att de många ägarna förmodligen inte skulle 
kunna komma överens om vilka andra målsättningar som skulle uppfyllas (Eisenhardt, 1989; 
Eriksson- Zetterquist et al. 2014). Att det i huvudsak enbart existerar målsättningar som berör 
vinst och avkastning i minoritetsägda företag medför att det finns en överhängande risk för att 
ledningen ska agera opportunistiskt. Risken för ett opportunistiskt agerande är som störst om 
ledningen kan tjäna på att uppfylla sådana egenintressen som ligger utanför ägarnas 
målsättningar (Eisenhardt, 1989; Eriksson- Zetterquist et al. 2014). Ytterligare en anledning 
till att målsättningen för vinst och avkastning är den mest framträdande i ett minoritetsägt 
företag beror på att det anses vara lätt att kommunicera ut information om den ekonomiska 
ställningen till samtliga aktieägare via årsredovisningen (Elston & Yang, 2010; Mäki et al. 
2016). Det stora antalet aktieägare har medfört att de minoritetsägda företagets 
årsredovisningar ofta är mer detaljerade än vad de majoritetsägda företagets årsredovisningar 
är. Detta eftersom det inte skulle vara effektivt för de minoritetsägda företagen att ha samtal 
om sin ekonomiska ställning med alla små aktieägare (Elston & Yang, 2010; Mäki et al. 
2016). Trots detta så är det inte lättare för ledningen i ett minoritetsägt företag att redovisa en 
ekonomisk ställning som uppfyller deras egenintressen framför ägarnas målsättningar. Skälet 
till att detta är att det finns flera ägare som granskar den ekonomiska ställningen i ett 
minoritetsägt företag än vad det finns i ett majoritetsägt företag. Detta medför att det oftare 
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uppdagas oegentligheter i redovisningen hos dessa företag vilka kan få konsekvenser för 
ägarnas syn på ledningen och deras arbete (Daum, 2006). Från ovanstående text kan det 
utläsas att minoritetsägda företag vanligtvis endast innehar sådana målsättningar som medför 
att företaget ska drivas för att generera så höga vinster och så hög avkastning som möjligt. 
Detta beror på det stora antal aktieägare som vanligtvis inte kan enas om att andra vilka 
målsättningar som ska uppfyllas. Dock medför detta att det föreligger en större risk för att 
ledningen agerar opportunistiskt i minoritetsägda företag än i majoritetsägda företag. I nästa 
avsnitt redogörs det för innebörden av ett intresseägt företag.  
 
Ett intresseföretag kan vara ett aktiebolag som ägs av staten, landstingen eller kommunerna. 
Dessa kan då driva verksamheten i egen regi eller tillsammans med andra aktörer. Om 
intresseföretaget ägs inom ramen för den offentliga sektorn så är vinstintresset inte det 
centrala i verksamheten. Detta eftersom den huvudsakliga målsättningen då istället är att 
leverera en samhällsnytta (Lundberg et al. 2017). Om intresseföretaget ägs av en rad företag 
eller av en rad privatpersoner inom den privata sektorn finns det ofta ett vinstintresse att ta 
hänsyn till. Detta trots att målet med intresseföretaget vanligtvis är att företagen eller 
privatpersonerna tillsammans ska leverera inom ramen för ett projekt (Lundberg et al. 2017). 
Detta medför att det även inom intresseägda företag kan finnas olika målsättningar och 
egenintressen som påverkar relationen mellan ägarna och ledningen. De målsättningar och de 
egenintressen som finns inom dessa företag är vanligtvis desamma som finns inom de 
majoritets- och minoritetsägda företagen då även de vill arbeta hållbart, utveckla teknologiska 
produkter och processer samt stärka sin konkurrenskraft. Därför föreligger det även inom 
dessa företag en risk för ett opportunistiskt agerande från ledningens sida om de inte delar 
samma målsättningar som ägarna (Eisenhardt, 1989; Eriksson- Zetterquist et al. 2014).  
 
Även de intresseägda företagen måste redovisa sin ekonomiska ställning vid slutet av varje 
räkenskapsår (Lundberg et al. 2017). Detta kan som tidigare skriver förhindra ett 
opportunistiskt agerande eftersom det är ett sätt för ägarna att kontrollera om deras 
målsättningar har uppfyllts (Elston & Yang, 2010; Mäki et al. 2016). Det är viktigt för 
intresseföretag inom den offentliga sektorn att de kan redovisa hur skattemedlen har använts. 
Därför är deras redovisning oftast mer detaljerad och mer transparant än vad redovisningen är 
i de intresseföretag som återfinns inom den privata sektorn (Morosan et al. 2016). Detta 
medför att det är svårare för ägarna och ledningen i ett intresseägt offentligt företag att 
redovisa en ekonomisk ställning som uppfyller deras målsättningar än vad det är för ägarna 
och ledningen i ett intresseägt privat företag (Elston & Yang, 2010; Mäki et al. 2016). Den 
förtroendekris som drabbar den enskilda individen eller företaget som helhet om 
oegentligheter i redovisningen uppdagas blir oftast större i ett intresseägt offentligt- än i ett 
privatägt intresseföretag. Detta till följd av det allmänintresse som finns i de offentligt ägda 
intresseföretagen. (Daum, 2006). Från texten ovan kan det utläsas att ett intresseägt företag 
vanligtvis innehar samma målsättningar och egenintressen som ett majoritets- eller 
minoritetsägt företag. Inom ramen för detta avsnitt har en redogörelse kring vad som skiljer 
ett majoritetsägt, minoritetsägt och ett intresseägt företag åt lämnats. Nedan fortsätter den 
teoretiska referensramen genom att en redogörelse kring de olika immateriella tillgångar som 
kan finnas i de svenska börsnoterade företagen ställs upp. 



 
 

21 
 

2.3 Immateriella tillgångar 
Inom ramen för denna teoridel kommer det att göras en beskrivning av de vanligaste 
immateriella tillgångarna som finns i svenska börsnoterade företag. Dessutom kommer det att 
redogöras för hur dessa skiljer sig från materiella och finansiella tillgångar. Idag innehar de 
allra flesta företag fler eller mer avancerade immateriella tillgångar i sin verksamhet än vad 
de hade tidigare. Detta till följd av den samhällsutveckling som har skett under det senaste 
decenniet då bland annat digitaliseringen och globaliseringen har haft en stor inverkan på 
företagens verksamhet (Osinski et al. 2017). Fördelen med det ökade innehavet av 
immateriella tillgångar är att företagen i många fall kan minska sin arbetsbörda och sina 
kostnader eftersom en allt större del av arbetet sker över exempelvis internet. En nackdel med 
den ökade användningen av immateriella tillgångar är att företagen blir mer sårbara om de 
inte skyddar sina immateriella tillgångar, sina produkter eller kundernas uppgifter på ett 
tillräckligt säkert sätt (Arrighetti et al. 2011; Greco et al. 2013). Den globalisering och den 
digitalisering som har skett under det senaste decenniet har medfört att företagen måste 
använda sina immateriella tillgångar på ett än mer konkurrenskraftigt sätt om de fortsatt ska 
vara lönsamma. För att skapa och bibehålla en konkurrenskraft är det av stor vikt att 
företagen utvecklar sina immateriella tillgångar på ett sätt som gör att de kan integreras i 
deras produkter och processer. Dessutom måste varje företag fundera på hur immateriella 
tillgångar kan göra deras produkter än mer attraktiva för kunderna (Mohr & Batsakis, 2014). 
 
Gustafsson et al. (2016) skriver att immateriella tillgångar skiljer sig från materiella tillgångar 
så till vida att de inte är fysiska till sin natur. Detta innebär att de immateriella tillgångarna 
inte existerar i företagen i form av saker som går att ta på vilket är fallet med maskiner och 
inventarier. Istället existerar de i form bokstäver och siffror som på olika sätt uttrycks i 
exempelvis ett datorprogram, en licens, en process, en produkt eller ett varumärke. Trots att 
finansiella och immateriella tillgångars egenskaper vid en första anblick kan se snarlika ut så 
kommer de till uttryck på olika sätt. Detta beror på att finansiella tillgångar endast är avsedda 
för att generera avkastning via exempelvis ett aktie- eller värdepappers innehav. De 
immateriella tillgångarnas karaktär skiljer sig från detta då de är tänkta att användas i 
verksamheten för att producera varor och tjänster (Gustafson et al. 2016). Den gällande 
lagstiftningen och de gällande rekommendationerna kring immateriella tillgångar anser att de 
immateriella tillgångarna inte är fysiska eller monetära till sin form. Detta skiljer dem som 
ovan beskrivet från materiella och finansiella tillgångar. Användningen av de immateriella 
tillgångarna ska ge upphov till intäkter eller kostnader för det företag som kontrollerar dem. 
Detta är en likhet mellan materiella, immateriella och finansiella tillgångar (Gustafson et al. 
2016). 
 
De immateriella tillgångar som definieras i årsredovisningslagen är utgifter för forskning och 
utveckling, goodwill, hyresrätter, koncessioner, licenser, patent, rättigheter och varumärken 
(Gustafsson et al. 2016). Utgifter för forskning och utveckling är sådana utgifter som kan 
härledas till ett företags utveckling av arbetsmiljöer, produkter och processer. I många företag 
pågår det forskning kring hur arbetsmiljöer, produkter och processer kan bli mer hållbara och 
mer tekniskt avancerade eftersom samhället i framtiden kräver detta (Gustafsson et al. 2016; 
Seitanidi, 2007). Goodwill är det värde som blir över när ett företag som köper upp ett annat 
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företag har betalat för det uppköpta företagets nettotillgångar. Således kan goodwill ses som 
ett ekonomiskt värde på det mervärde som ett företag genererar (Fagerström et al. 2014; 
Gustafsson et al. 2016). Den immateriella tillgången hyresrätter innefattar de fastigheter som 
hyrs av företaget för att användas i verksamheten. Att ett företag innehar en koncession 
innebär att de har rätt att bedriva sin verksamhet i en viss nation eller i en viss region. En 
licens eller en rättighet innebär att företaget har rätt att tillverka eller sälja en produkt som ett 
annat företag äger. I vissa fall har det licens- och rättighets innehavande företaget även rätt att 
använda ett annat företags varumärke om det tillverkar och säljer samma produkt (Gustafsson 
et al. 2016). 
 
När ett företag innehar ett patent så får inget annat företag utveckla en liknande produkt och 
tjäna pengar på denna under en tidsperiod på 25 år. De andra företagen i exempelvis samma 
bransch får framställa protyper av produkten under perioden, men de kan först börja säljas 
när patentet går ut. Dock får det företag som innehar patenträtten ge andra företag rätt att 
tillverka och sälja den skyddade produkten. Ett varumärke är en markering som särskiljer ett 
företag och dess produkter från andra företag. Därför innehåller de unika kombinationer av 
bokstäver, siffror och symboler i olika färger. Varumärken får inte användas av andra företag 
utan medgivande från det företag som innehar rättigheten (Gustafsson et al. 2016). Talha 
(2004) menar att även processer inom företag bör ses som immateriella tillgångar inom en 
snar framtid eftersom de ger upphov till intäkter och kostnader. Detta bör även gälla för 
humankapital, organisationskultur och organisationsstruktur då de är unika för varje företag 
(Brännström et al. 2009). Den definition av immateriella tillgångar som har gjorts ovan visar 
att de skiljer sig från materiella och finansiella tillgångar till följd av sina egenskaper. Till 
denna definition har det givits en rad exempel på de immateriella tillgångar som är mest 
frekvent förekommande i svenska börsnoterade företag. I det kommande avsnittet presenteras 
hur immateriella tillgångarna ska redovisas i svenska börsnoterade företag. 
 
2.4 Prövning eller linjär avskrivning av immateriella tillgångar 
Nedan kommer de fördelar- och nackdelar som finns med metoden prövning respektive 
aktivering av immateriella tillgångar att förklaras. Samtliga börsnoterade företag har 
möjlighet att antingen pröva värdet på eller skriva av sina immateriella tillgångar linjärt 
eftersom de följer IFRS-standarder (IAS 38). Dock gäller inte detta för den immateriella 
tillgången goodwill som enligt samma bestämmelse i IFRS-standarder måste uppskrivnings- 
eller nedskrivningsprövas vid slutet av varje räkenskapsår. De börsnoterade företag som 
följer IFRS- standarder när årsredovisningslagens bestämmelser inte räcker till har vanligtvis 
fler möjligheter att pröva värdet på sina immateriella tillgångar än vad de icke- börsnoterade 
företag som följer K3-regelverket har. Detta beror på att de internationella regelverken inte 
fäster samma vikt vid försiktighetsprincipen som de svenska regelverken (Gustafsson et al. 
2016). För att ett företag ska ha möjlighet att pröva värdet på en eller flera immateriella 
tillgångar vid räkenskapsårets slut så krävs det att det högre eller det lägre värdet som uppstår 
ska vara bestående och väsentligt överstiga eller understiga det bokförda värdet över tid. Ett 
bokfört värde är det värde som den immateriella tillgången innehar innan årets avskrivningar, 
uppskrivningar eller nedskrivningar har genomförts. Ett högre värdet uppstår om den 
immateriella tillgångens värde överstiger det bokförda värdet och ett lägre värde uppstår om 
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den immateriella tillgångens värde understiger det bokförda värdet (Gustafsson et al. 2016). 
Dessutom ska den immateriella tillgången kunna användas under en obestämd 
nyttjandeperiod. Detta innebär enligt IFRS-standarder att den immateriella tillgångens 
livslängd ska överstiga fem år (Gustafsson et al. 2016).  
 
I de fall där en uppskrivning sker ska det överskjutande värdet föras från posten immateriella 
tillgångar till posten uppskrivningsfond. Om en nedskrivning görs ska det värde som 
försvinner från den immateriella tillgången omfördelas från kontot immateriella tillgångar till 
ett kostnadskonto (Gustafsson et al. 2016). Företag är enligt de gällande lagarna och 
rekommendationerna tvungna att upp- eller nedskrivningspröva sina immateriella tillgångar 
vid slutet av varje räkenskapsår om denna redovisningsmetod används. Detta medför att 
många företag ser denna metod en komplicerad process. Fördelen med denna metod är att 
företagen har möjlighet att nyttja det värde som den immateriella tillgången genererar genom 
upp- och nerskrivningar (Gustafsson et al. 2016). Detta leder till att företag gärna använder 
sig av prövning för att påverka sin vinst och sin avkastning i önskad riktning (Kang et al. 
2018; Russell, 2017). De kan dock även uppfylla andra målsättningar och egenintressen 
genom att använda sig av metoden prövning (Daum, 2006). Företag kan även välja att att 
skriva av sina immateriella tillgångar vid slutet av varje räkenskapsår. Avskrivningar kan 
göras linjärt, degressivt eller progressivt. En degressiv avskrivning innebär det mesta av den 
immateriella tillgångens värde skrivs av under de första levnadsåren. En progressiv 
avskrivning innebär att det mesta av den immateriella tillgångens värde skrivs av under de 
sista levnadsåren. Dessa metoder är inte tillåtna enligt gällande svensk lagstiftning och därför 
kommer de inte att behandlas vidare. Detta för att förhindra företagens användning av två 
redovisningsmetoder som inte anses beakta försiktighetsprincipen (Gustafsson et al. 2016). 
Att företag linjärt skriver av sina immateriella tillgångar innebär att de immateriella 
tillgångarna skrivs av med ett bestämt belopp varje år. Detta belopp har beräknats fram 
genom dess anskaffningsvärde och dess förväntade nyttjandeperiod. Företagen får tillämpa 
huvudregeln eller kompletteringsregeln vid avskrivningar av immateriella tillgångar för att 
påverka deras restvärde om det anses vara skäligt. Detta innebär att de immateriella 
tillgångarna skrivs av med 30 % eller 20 % i slutet av varje räkenskapsår istället för med den 
linjära avskrivningen (Gustafsson et al. 2016).  
 
Oavsett vilken avskrivningsmetod som används så skrivs de immateriella tillgångarnas värde 
av till dess att restvärdet är noll. När restvärdet är noll anses den immateriella tillgången vara 
förbrukad och då ska den utrangeras. När en avskrivning sker ska denna kostnad flyttas från 
ett tillgångskonto i balansräkningen till ett avskrivningskonto i resultaträkningen. Således 
belastar en avskrivning alltid resultatet i ett företag negativt. Därför är det vanligt att metoden 
används för de immateriella tillgångar som ska innehas av företagen under en lång tid 
framöver om de har köpts in för en betydande summa pengar. Detta samtidigt som det inte 
föreligger skäl till att pröva deras värde (Gustafsson et al. 2016). Som ni kan se ovan har 
företagen möjlighet att välja om de ska pröva värdet på sina immateriella tillgångar eller om 
de ska skriva av sina immateriella tillgångar linjärt. Det står från ovanstående text klart att de 
två olika redovisningsvalen prövning och linjär avskrivning påverkar företagens ekonomiska 
ställning på olika sätt. Detta har medfört att företag gärna väljer att använda sig av den metod 
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som uppfyller deras målsättningar och egenintressen på bästa sätt istället för att använda sig 
av den metod som gör att de kan redovisa sina sanna ekonomiska ställning. I nästa avsnitt 
kommer metoderna aktivering och kostnadsföring av immateriella tillgångar att förklaras. 
 
2.5 Aktivering eller kostnadsföring av immateriella tillgångar 
Den kommande texten redogör för de effekter som en aktivering eller kostnadsföring av en 
eller flera immateriella tillgångar ger upphov till. De företag som redovisar sin ekonomiska 
ställning enligt den gällande lagstiftningen och de gällande rekommendationerna i Sverige 
har möjlighet att antigen aktivera eller kostnadsföra sina immateriella tillgångar. Samtliga 
börsnoterade företag ska i första hand följa årsredovisningslagen. När denna lags 
bestämmelser inte är tillräckliga får de inhämta stöd från IFRS-standarder (IAS 38), medan 
de icke- börsnoterade företagen ska följa K3- regelverkets rekommendationer (Gustafsson et 
al. 2016; Lundberg et al. 2017). Det är företagen själva som väljer om de ska aktivera eller att 
kostnadsföra sina immateriella tillgångar. Dock måste de i sitt val ta hänsyn till de 
immateriella tillgångarnas användningsområde, anskaffningsvärde och förväntade livslängd. 
För att en immateriell tillgång ska få aktiveras i balansräkningen så måste den ge upphov till 
intäkter och kostnader för det företag som kontrollerar tillgången i fråga. Det är 
anskaffningsvärdet för den immateriella tillgången som aktiveras eller kostnadsförs. Detta 
innebär att det är den summa pengar som tillgången har köpts in för som redovisas i de 
ekonomiska rapporterna (Gustafsson et al. 2016). Huvudregeln i årsredovisningslagen 
föreskriver att en immateriell tillgångs livslängd inte kan vara längre än fem år. De 
börsnoterade företagen som följer IFRS- standarder ges dock möjlighet att tillämpa en 
obestämd nyttjandeperiod för de immateriella tillgångarna. Därmed kan de immateriella 
tillgångarnas livslängd kan vara längre än fem år om det anses vara skäligt (Gustafsson et al. 
2016).  
 
Detta medför att de börsnoterade företagen har större möjligheter än de icke- börsnoterade 
företagen att redovisa sina immateriella tillgångar på ett sätt som uppfyller deras 
målsättningar och egenintressen istället för att redovisa dem på ett sätt som anses vara 
sanningsenligt (Daum, 2006; Kang et al. 2018; Russell, 2017). Ett företags sammansättning 
av totala tillgångar och deras ekonomiska resultat påverkas positivt om de immateriella 
tillgångarna aktiveras i balansräkningen. Detta eftersom sammansättning av totala tillgångar 
ökar när företaget för upp den immateriella tillgångens anskaffningsvärde i balansräkningen. 
Den kostnad som belastar resultatet negativt när metoden aktivering används är den kostnad 
som uppkommer till följd av de avskrivningar som görs under den immateriella tillgångens 
livslängd. Kostnaden för avskrivningen beräknas som ovan nämnt utifrån den immateriella 
tillgången anskaffningsvärde och förväntande nyttjandeperiod. Den avskrivning som görs av 
den immateriella tillgången pågår årligen fram tills dess att det kvarvarande restvärdet är noll. 
Då är den immateriella tillgången förbrukad och ska utrangeras. Företag är dock inte tvungna 
att skriva av en immateriell tillgång till följd av att de har valt att aktivera den. De kan som 
ovan skrivet använda sig av metoden prövning istället för en linjär avskrivning. Om denna 
metod används påverkas inte företagets resultaträkning negativt utan det är endast dess 
balansräkning som påverkas till följd av de upp- eller nedskrivningar som görs vid slutet av 
varje räkenskapsår. Tillvägagångssättet vid metoden aktivering medför att den vanligtvis 
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tillämpas om den immateriella tillgången anses ha kostat en betydande summa att köpa in och 
om den förväntas att ge upphov till intäkter för företaget under en lång tid framöver 
(Gustafsson et al. 2016).  
 
Om den immateriella tillgången istället kostnadsförs så påverkas företagets sammansättning 
av totala tillgångar negativt. Detta eftersom den immateriella tillgångens anskaffningsvärde 
tas upp i resultaträkningen istället för i balansräkningen. Det ekonomiska resultatet påverkas 
då negativt under det år som inköpet skedde. När denna metoden används så försvinner den 
immateriella tillgångens kostnad ut ur företaget under året för anskaffningen. På grund av att 
den immateriella tillgångens värde inte syns i balansräkningen vid en kostnadsföring så 
behöver inte företaget göra någon prövning eller avskrivning för tillgången i fråga. Därför 
används metoden kostnadsföring används vanligen för de immateriella tillgångar som inte är 
tänkta att användas i företaget under en lång tid framöver och som inte har kostat allt för 
mycket att köpa in (Gustafson et al. 2016). Från den ovanstående texten kan det utläsas att 
företag själva kan välja om de vill aktivera eller kostnadsföra sina immateriella tillgångar. 
När metoden aktivering eller metoden kostnadsföring väljs för de immateriella tillgångarna så 
påverkas företagets totala tillgångar och ekonomiska resultat på olika sätt. Detta medför att 
företagen kan använda sig av de båda redovisningsmetoderna för att uppfylla olika 
målsättningar och egenintressen istället för att redovisa en sanningsenlig ekonomisk ställning. 
Det avsnitt som följer av denna teoretiska referensram ger en sammanfattning på vad som har 
skrivits så här långt. 
 
2.6 Sammanfattning av den teoretiska referensramen 
I denna teoretiska referensram har inledningsvis en beskrivning av hur agentterorin kommer 
till uttryck när den tillämpas på ett företagsekonomiskt problem lämnats. Inom ramen för 
denna redogörelse har det presenterats hur ett opportunistiskt agerande från agentens sida 
påverkar dess relation med principalen. Dessutom har det visats på vad agenten kan tjäna på 
att uppfylla sina egenintressen istället för att uppfylla principalens målsättningar. Slutligen 
redogjordes det i detta avsnitt för vilka åtgärder som principalen kan vidta för att förhindra 
agentens opportunistiska agerande. I den följande texten presenterades de ägarstrukturer som 
är tillåtna enligt svensk lagstiftning och även de skillnader som finns mellan majoritetsägda 
företag, minoritetsägda företag och intresseägda företag. Därefter följde en definition av de 
immateriella tillgångar som är mest frekvent förekommande i svenska företag. Dessutom 
lämnades en kort beskrivning kring hur de skiljer sig från materiella och finansiella 
tillgångar. Slutligen presenterades det hur immateriella tillgångar ska redovisas enligt de 
regler och rekommendationer som svenska företag ska följa. Fokus i denna text lades på 
redovisningsvalen aktivering eller kostnadsföring samt prövning eller linjär avskrivning. 
Denna sammanfattning fungerar som avslutning på den teoretiska referensramen. I nästa 
kapitel kommer den metod som används i studien att presenteras. Inom ramen för detta 
metodkapitel återfinns den undersökningsmodell och de hypoteser som används för att 
besvara forskningsfrågan. Dessa har utvecklats av författarna med stöd av den teoretiska 
referensramen. 
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3.0 Metod 
I denna del av undersökningen presenteras den metod som ligger till grund för insamlandet 
och analysen av data. I kommande avsnitt motiveras valet av forskningsmetod, 
forskningsansats, sannolikhetsurval och dokumentanalys. Därefter beskrivs den 
undersökningsmodell, de hypoteser och den statistiska analysmetod som har använts i 
studien. Detta kapitlet avslutas därefter med en metodreflektion. 
 
3.1 Forskningsmetod 
Författarna till denna studie har valt att tillämpa en kvantitativ forskningsmetod. Detta val 
grundar sig på det syfte och den frågeställning som har ställts upp ovan där författarna vill 
förklara hur redovisningen av immateriella tillgångar påverkas av ägarstrukturen i svenska 
börsnoterade företag. Då författarna till denna undersökning vill besvara sin forskningsfråga 
genom att testa hypoteser med hjälp av en statistisk analysmetod så lämpar sig en kvantitativ 
forskningsmetod generellt sätt bättre än en kvalitativ forskningsmetod. Detta styrks av att den 
data som har samlats in från företagens årsredovisningar redan är kvantifierad eftersom den 
består av siffror. Vidare vill forskare som tillämpar en kvantitativ metod vanligtvis förklara 
hur verkligheten ser ut genom att använda sig av matematiska samband. Dessa matematiska 
samband är ämnade att förklara förhållandet mellan en eller flera variabler. Detta skiljer sig 
från forskare som tillämpar en kvalitativ metod eftersom dessa vill förklara hur verkligheten 
ser ut genom att beskriva hur människor agerar i ett eller flera olika sammanhang (Bryman, 
2011; Jacobsen, 2017). Författarna till denna studie vill förklara hur verkligheten ser ut 
genom att pröva hypoteser. Därför har de valt att använda sig av en kvantitativ studie framför 
en kvalitativ studie i enlighet med vad som föreslås i Bryman (2011) och Jacobsen (2017). 
 
För att genomföra denna studie har författarna samlat in data kring hur de immateriella 
tillgångarna goodwill, utgifter för forskning och utveckling, varumärken samt övriga 
immateriella tillgångar redovisas i olika börsnoterade företag. Datan har samlats in genom att 
metoden dokumentanalys har tillämpas på de olika företagens årsredovisningar. Metoden 
dokumentanalys förekommer vanligtvis mer i kvalitativa studier än i kvantitativa studier. 
Detta eftersom forskare när de använder sig av metoden vanligtvis studerar de fotografier, de 
ord och de meningar som finns i de utvalda dokumenten. Dock kan metoden även användas 
för att samla in siffror vilket gör att de kan användas i kvantitativa studier (Bryman, 2011; 
Jacobsen, 2017). Det huvudsakliga skälet till att författarna valde att använda sig av 
dokumentanalys som metod och inte av enkäter, observationer och intervjuer var att de ansåg 
att den data som årsredovisningarna innehöll var tillräcklig för studiens genomförande. 
Dessutom upptäckte författarna att de inte hade möjlighet att få någon kontakt med de 
företagsledare eller redovisningsekonomer som i intervjuer skulle vara villiga att förklara 
varför ett företag redovisar sina immateriella tillgångarna på ett visst sätt. Enkäter valdes bort 
som datainsamlingsmetod av samma anledning som intervjuer. Att genomföra observationer 
var aldrig aktuellt i denna studie eftersom författarna inte hade möjlighet att besöka de 
utvalda företagen för att se hur de redovisar sina immateriella tillgångar (Bryman, 2011; 
Jacobsen, 2017). 
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Det tillvägagångssätt som används vid datainsamling i kvantitativa studier skiljer sig som 
ovan antytt från det tillvägagångssätt som används för att samla in data i kvalitativa studier. 
När kvalitativa data har samlats in så bearbetas och analyseras dessa vanligen genom att 
forskarna gör olika tolkningar av det sätt som människor agerar på i ett visst sammanhang. 
Kvantitativa data bearbetas och analyseras enbart med hjälp av statistiska mått för att bevisa 
sambandet mellan en eller flera variabler (Bryman, 2011; Jacobsen, 2017). Detta medför att 
kvalitativa forskare som använder sig av metoden dokumentanalys tolkar hur människor 
agerar utifrån de fotografier, ord och meningar som finns i dokumenten. Kvantitativa forskare 
kategoriserar istället den information som finns i dokumenten för att via en statistisk 
analysmetod kunna beskriva hur verkligheten ser ut (Bryman, 2011; Jacobsen, 2017). 
Författarna har haft detta i åtanke vid deras val av en kvantitativ forskningsmetod framför en 
kvalitativ forskningsmetod. Detta eftersom de genom användandet av hypotestester vill 
förklara hur redovisningen av immateriella tillgångar påverkas av ägarstrukturen i svenska 
börsnoterade företag. Det ovanstående metodavsnittet har förklarat på vilka grunder som en 
kvantitativ forskningsmetod kan användas framför en kvalitativ forskningsmetod. Dessutom 
har en del likheter och skillnader mellan de två forskningsmetoderna påvisats. I kommande 
avsnitt kommer en redogörelse kring studiens forskningsansats att lämnas. 
 
3.2 Forskningsansats  
Valet av en kvantitativ forskningsmetod ligger till grund för författarnas tillämpning av en 
abduktiv forskningsansats i denna studie. Den abduktiva forskningsansatsen ska hjälpa 
författarna att besvara sitt syfte och sin frågeställning kring ägarstrukturens påverkan på 
redovisningen av immateriella tillgångar i svenska börsnoterade företag. Den abduktiva 
forskningsansatsen beskrivs av många metodforskare som en fusion av den induktiva och den 
deduktiva forskningsansatsen. Den största skillnaden mellan dem är att den deduktiva 
forskningsansatsen tar sin utgångspunkt i teorin, medan den induktiva forskningsansatsen tar 
sin utgångspunkt i empirin (Bryman, 2011; Jacobsen, 2017). Den deduktiva och den 
induktiva forskningsansatsen valdes bort därför att författarna till denna studie inte ansåg att 
deras forskning grundade sig i empirin eller i teorin. Istället grundar sig deras forskning i ett 
fenomen som författarna har stött på genom sina tidigare kurser i företagsekonomi på Örebro 
Universitet.  
 
Genom att tillämpa en abduktiv forskningsansats istället för en deduktiv eller induktiv 
forskningsansats kan författarna varken förklara sin empiri genom teorin eller sin teori genom 
sin empiri. Detta är dock inget som de eftersträvar då de vill använda empirin och teorin 
tillsammans för att förklara resultaten i den analys som görs i studien (Bryman, 2011; 
Jacobsen, 2017). Vidare anses det vara svårt att vara helt deduktiv eller helt induktiv vid 
genomförandet av vetenskapliga undersökningar. Detta har lett till att många forskare 
använder sig av en abduktiv forskningsansats (Bryman, 2011; Jacobsen, 2017). Generellt sätt 
så är den deduktiva forskningsansatsen är mer vanlig inom kvantitativa studier efter som de 
utgår från teorin. Detta medför att den induktiva forskningsansatsen är mer vanligt inom 
kvalitativa studier då den utgår från empirin. Anledningen till detta är att data samlas in, 
bearbetas och analyseras på olika sätt inom de två forskningsmetoderna (Bryman, 2011; 
Jacobsen, 2017). Författarna till denna studie har haft detta i åtanke när de har valt att 
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tillämpa en abduktiv forskningsansats. Ovan har de bakomliggande skälen till författarnas val 
av en abduktiv forskningsansats framför en deduktiv eller induktiv forskningsansats givits. 
Dessutom har de likheter och skillnader som finns mellan de olika forskningsansatserna 
beskrivits kortfattat. I det avsnitt som följer av detta metodkapital beskrivs studiens 
urvalsmetod. 
 
3.3 Urvalsmetod 
Den urvalsmetod som författarna till denna studie tillämpar har använts för att ta fram de 
företag som är föremål för undersökningen. I denna studie vill författarna som tidigare skrivet 
förklara hur redovisningen av immateriella tillgångar påverkas av ägarstrukturen i svenska 
börsnoterade företag. Detta har medfört att den population som används i studiens urval 
enbart består av svenska börsnoterade företag. Anledningen till att populationen enbart består 
av svenska börsnoterade företag är att författarna till denna studie ville kunna jämföra deras 
redovisningsval för immateriella tillgångar utan att påverkas av de skillnader som finns i 
olika regelverk som exempelvis IFRS och K3. Författarna valde även att inte ta med företag 
utanför Sveriges gränser eftersom den kultur som råder i de olika länderna också kan påverka 
deras redovisning av immateriella tillgångar. En population är enligt Bryman (2011) och 
Jacobsen (2007) det totala antalet enheter som kan studeras inom ramen för en undersökning. 
I detta fall hade det varit samtliga börsnoterade företag i Sverige. Det är allt som oftast svårt 
att studera en hel population eftersom en sådan studie i många fall anses vara för kostsam och 
för tidskrävande för de forskare som hade tänkt att genomföra den (Bryman, 2011; Jacobsen, 
2017).  
 
Därför är samtliga företag som studeras inom den beskrivna populationen ovan är med på 
listan över de etthundra största svenska börsnoterade företagen sett till omsättning under 
räkenskapsåret 2018. Vidare är alla företag i populationen är noterade på OMX 
Stockholmsbörsen. Från denna institutions hemsida hämtades listan över de etthundra största 
börsnoterade företagen ifrån. Utifrån den ovan nämnda populationen drogs fyrtiofyra företag 
fram genom ett sannolikhetsurval. En avgränsning som gjordes vid urvalsprocessen var att 
författarna medvetet tog bort banker och andra finansiella institut från populationen. Detta 
eftersom författarna ville undvika att finansiella och immateriella tillgångar skulle blandas 
ihop på grund av att de redovisningsregler i IFRS som styr banker och finansiella instituts 
upprättande av en balansräkning gärna klassificerar dem på ett likartat sätt. Ytterligare en 
avgränsning som gjordes i urvalet var att författarna att delade upp företagen i två grupper. 
Den ena gruppen består av de företag vars största ägare innehar mer än 20 % av aktierna och 
den andra gruppen består av företag där den största ägaren innehar mindre än 20 % av 
aktierna. Detta valet gjordes av författarna för att de skulle få lika stora grupper av företag att 
använda sig av i sin statistiska analysmetod. Lagen föreskriver att gränsen mellan ett 
majoritetsägt och ett minoritetsägt företag går vid ett aktieinnehav på 50 %, men eftersom det 
inte fanns tillräckligt många företag i urvalet där den största ägaren hade ett innehav av mer 
än 50 % av aktierna så gick inte en sådan uppdelning att tillämpa. Med ovanstående i åtanke 
kan därför författarnas urval ses som ett stratifierat eller systematiskt urval och inte som ett 
rent slumpmässigt sannolikhetsurval (Bryman, 2011: Jacobsen, 2017). 
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I ett sannolikhetsurval används slumpen för att välja ut de element som blir föremål för 
undersökningen. Detta gället trots att urvalet är stratifierat och innebär att alla element inom 
populationen vid starten av urvalsprocessen har samma möjlighet att bli utvalda till 
undersökningen (Bryman, 2011; Jacobsen, 2017). Författarna använde en funktion i 
datorprogrammet Excell från Microsoft för att välja ut de fyrtiofyra företag som medverkar i 
den här studien. Som ovan skrivet bestod populationen av etthundra företag och genom 
användandet av en slumptalsgenerator så valdes önskat antal element till undersökningen. 
Detta medför att andra forskare som repeterar vår studie förmodligen inte får samma 
fyrtiofyra företag som element i sin studie som de vi fick (Bryman, 2011; Jacobsen, 2017).  
I samtliga vetenskapliga studier finns en risk för bortfall av olika karaktär. Bortfall 
uppkommer vanligtvis till följd av att de element som blir föremål för undersökningen inte 
kan användas för att samla in den data som forskarna vill åt. Detta kan påverka både 
datainsamlingen och studiens resultat (Bryman, 2011; Jacobsen, 2017). I denna studie finns 
inga bortfall att ta hänsyn till eftersom alla företag som har studerats redovisar sina 
immateriella tillgångar på ett likartat sätt. Ett tänkbart bortfall som inte har beaktats av 
författarna kan dock vara att alla företag inte innehar samma immateriella tillgångar i sin 
verksamhet. Slutligen ska det sägas att ett sannolikhetsurval i de allra flesta fall anses vara 
bättre än ett icke- sannolikhetsurval vid genomförande av vetenskapliga undersökningar. 
Detta eftersom urvalet då blir mer representativt samtidigt som det inte påverkas av 
forskarnas förkunskap och fördomar (Bryman, 2011; Jacobsen, 2017). Författarna hade detta 
i åtanke när de genomförde sin urvalsprocess. I nästa avsnitt av detta metodkapitel beskrivs 
den metod som författarna har använt sig av för att samla in data.  
 
3.4 Datainsamlingsmetod 
Den datainsamlingsmetod som författarna till denna studie har använt sig av för att samla in 
data gällande hur redovisningen av immateriella tillgångar påverkas av ägarstrukturen i 
börsnoterade svenska företag är dokumentanalys. Anledningen till att denna metod valdes var 
att författarna inte ansåg att enkäter, intervjuer eller observationen skulle ge dem tillräckligt 
mycket av den information som de behövde få tillgång till för att besvara sin forskningsfråga. 
Detta då författarna redan vid starten för sitt arbete visste om att de inte skulle få tag i de 
personer som ansvarar för redovisningen i de olika börsnoterade företag som studeras. När en 
dokumentanalys genomförs så studeras de fotografier, de ord, de meningar och de siffror som 
står skrivna i dokumentet. En del forskare analyserar även på dokumentets utformning och i 
vilket sammanhang det ges ut (Bryman, 2011; Jacobsen, 2017). De dokument som studeras 
inom ramen för denna undersökning är de utvalda företagens årsredovisningar. Genom att 
studera årsredovisningarna undersöker författarna hur de börsnoterade företagen har valt att 
redovisa sin goodwill, sina utgifter för forskning, sina varumärken och sina övriga 
immateriella tillgångar. De övriga immateriella tillgångarna studeras tillsammans eftersom 
det är så de redovisas i en majoritet av företagen. I årsredovisningarna är det framförallt 
företagens balansräkningar och resultaträkningar som studeras. Därför är det främst siffror av 
ekonomisk karaktär som beaktas vid denna dokumentanalys. I de fall där redovisningen av de 
immateriella tillgångarna inte har varit tydlig i balans- och resultaträkningen har information 
från de olika företagens förvaltningsberättelser och noter inhämtats. Dessutom har de 
diagram, de tabeller och den text i de olika företagens årsredovisningarna som anger deras 
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ägarstruktur studerats. Detta för att få reda på hur mycket aktier som den största aktieägaren i 
varje företag innehar. Genom den information kunde företagen delas in i de två grupper där 
den största ägaren har mer respektive mindre än 20 % av aktierna i bolaget. På så vis kunde 
deras ägarstruktur bestämmas. 
 
Forskare som använder sig av metoden dokumentanalys ska inte bara samla in data utan även 
bedöma den information som återfinns i dokumentet utifrån kriterierna autenticitet, mening, 
representativitet och trovärdighet. Detta för att se om det som skrivs i dokumentet är relevant 
och sanningsenligt (Bryman, 2011; Jacobsen, 2017). Inom ramen för kriteriet autencitet ska 
forskarna bedöma hur pass äkta det som skrivs i dokumentet är (Bryman; Jacobsen, 2017). 
Det som skrivs i företagens årsredovisningar anser författarna till denna studie vara äkta 
eftersom företagen själva har publicerat dem. Dessutom har de godkänts av revisorn, 
styrelsen och den verkställande direktören innan dess publicering, vilket styrker deras äkthet. 
Det andra kriteriet föreskriver att forskarna ska bedöma hur pass meningsfull informationen i 
ett dokument är (Bryman, 2011; Jacobsen, 2017). De årsredovisningar som studeras anses av 
författarna till denna studie vara meningsfulla eftersom de tjänar sitt syfte vilket är att visa 
företagets ekonomiska ställning vid slutet av räkenskapsåret 2018 (Gustafsson et al. 2016).  
 
Det tredje kriteriet används för att bedöma om dokumentet kan anses vara representativt för 
andra liknande dokument (Bryman, 2011; Jacobsen, 2017). Detta bevisas i de dokument som 
studeras genom att de studerade årsredovisningarna följer lagens krav på uppställningsform 
för balansräkning, förvaltningsberättelse, notförteckning och resultaträkning. Slutligen 
bedöms i det fjärde kriteriet, vilket är dokumentets trovärdighet. Detta innebär att forskarna 
ska studera om det som står i dokumentet kan anses vara sant eller inte (Bryman, 2011; 
Jacobsen, 2017). Författarna till denna studie bedömde att alla årsredovisningar var 
trovärdiga på grund av att revisorn, styrelsen och den verkställande direktören hade 
undertecknat dem innan publicering. Det fanns inga betydande svårigheter med att få tillgång 
till företagens årsredovisningar och att samla in data ifrån dem. Detta beror på att de 
börsnoterade företagens årsredovisningar är offentliga handlingar som ska vara uppställda 
enligt en i lagen föreskriven form. Den data som har samlats in genom dokumentanalysen 
kommer att presenteras i kapitlet för empiri. Kommande del av detta metodkapitel kommer 
att beskriva den undersökningsmodell, de hypoteser och den analysmetod som används i 
studien.  
 
3.5 Tillvägagångssätt 
Denna del av metodkapitlet kommer att redogöra för hur författarna har gått till väga när de 
har undersökt sin frågeställning kring hur ägarstrukturen påverkar redovisningen av 
immateriella tillgångar i svenska börsnoterade företag. Den undersökningsmodell, de 
hypoteser och den analysmetod som har används för att kunna göra detta presenteras nedan. 
 
3.5.1 Undersökningsmodell  
I detta stycke lämnar författarna en redogörelse kring den undersökningsmodell som de har 
upprättat med hjälp av de teorier som har används ovan. En undersökningsmodell upprättas 
vanligtvis av forskare för att de ska kunna förklara sitt användande av en statistisk 
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analysmetod och för att de ska kunna analysera sin frågeställning (Jaccard & Jacoby, 2010; 
Jacobsen, 2017). Det krav som vanligtvis ställs på en undersökningsmodell att den ska 
innehålla alla de variabler som är relevanta för undersökningen. Dessutom ska den visa hur 
olika variabler påverkar varandra eller hur olika variabler är bundna till varandra genom ett 
eller flera samband (Jaccard & Jacoby, 2010; Jacobsen, 2017). Den undersökningsmodell 
som författarna till denna studie har ställt upp visar i sitt första steg att den ägarstruktur som 
råder i ett företag påverkar de egenintressen och de målsättningar som finns hos ägarna 
respektive ledningen. De ägarstrukturer som denna studie arbetar med är börsnoterade företag 
vars största ägare innehar mer eller mindre än 20 % av aktierna i bolaget. De olika 
målsättningar och egenintressen som finns hos ägarna och ledningen i olika börsnoterade 
företag har presenterats i teorikapitlet. Det kan dock sägas att målsättningarna och 
egenintressena både kan vara av ekonomisk och icke- ekonomisk karaktär då de likväl kan 
handla om vinst och avkastning som om förtroende och framtida utveckling. 
 
Ägarnas målsättningar och ledningen egenintressen påverkar i undersökningsmodellens andra 
steg de redovisningsval som görs för de börsnoterade företagens immateriella tillgångar. De 
redovisningsval som de börsnoterade företagen i denna undersökning kan vidta är prövning 
eller linjär avskrivning av goodwill och varumärken samt aktivering eller kostnadsföring för 
utgifter för forskning och utveckling och övriga immateriella tillgångar. Den ovanstående 
uppdelningen av möjliga redovisningsval är skälet till att undersökningsmodellen har delats 
upp i två steg på denna nivå. De redovisningsval som görs för de immateriella tillgångarna 
påverkar i det sista steget av undersökningsmodellen den ekonomiska ställning som de 
börsnoterade företagen redovisar. Detta eftersom de olika redovisningsvalen påverkar balans- 
och resultaträkningen på olika sätt. Genom att använda undersökningsmodellen kan 
författarna till denna studie förklara hur ägarstrukturen påverkar redovisningen av 
immateriella tillgångar i börsnoterade svenska företag. Nedan har undersökningsmodellen 
ställts upp grafiskt. I nästa textstycke presenteras studiens hypoteser som tillsammans med 
undersökningsmodellen ger författarna möjlighet att besvara forskningsfrågan. 
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Figur 1 Undersökningsmodell (egenkonstruerad) 

 
 
 
3.5.2 Hypoteser  
I detta textstycke beskrivs hur författarna har gått tillväga för att upprätta de hypoteser som 
används för att besvara syftet och forskningsfrågan kring hur ägarstrukturen påverkar 
redovisningen av immateriella tillgångar i svenska börsnoterade företag. Forskare kan genom 
att testa hypoteser visa om deras antagande kring sitt forskningsområde stämmer med hjälp 
av matematiska beräkningar. Detta genom att verifiera eller falsifiera hypoteser och genom 
att hitta samband mellan en eller flera variabler (Jaccard & Jacoby, 2010; Jacobsen, 2017). 
De resultat som en hypotesprövning ger upphov till brukar presenteras i två steg. I det första 
steget ställs endast de empiriska resultaten upp och i de andra steget analyseras dessa med 
teori för att kunna ge svar på den frågeställning som forskarna har valt att undersöka. Så 
kommer även att ske i denna studie. Alla hypoteser som prövas i vetenskapliga 
undersökningar innehåller förutom ett antagande eller ett påstående om det valda 
forskningsområdet också en eller flera variabler (Jaccard & Jacoby, 2010; Jacobsen, 2017). 
De två första variablerna som återfinns i de nedan upprättade hypoteserna är företagens 
ägarstruktur. Hälften av företagen har en ägarstruktur där den största ägare innehar mer än 20 
% av aktierna i bolaget. Den andra hälften av företagen innehar en ägarstruktur där den 
största ägaren innehar mindre än 20 % av aktierna i bolaget. Uppdelningen i dessa grupper 
gjordes eftersom det fanns betydligt färre företag i undersökningen där den störste ägaren 
hade mer än 50 % av aktierna än vad det fanns företag där den största ägaren hade mindre än 
50 % av aktierna.  
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De två ovan nämnda variablerna är oberoende eftersom storleken på dem inte påverkas av de 
redovisningsval som görs för goodwill, varumärken, utgifter för forskning och utveckling 
samt övriga immateriella tillgångar (Jaccard & Jacoby, 2010; Jacobsen, 2017). Anledningen 
till att dessa immateriella tillgångar studeras är därför att det var dessa som mest frekvent 
förekom i de utvalda börsnoterades företagens årsredovisningar. De beroende variablerna i 
denna studie är således de immateriella tillgångar som har presenterats ovan. Detta eftersom 
deras ekonomiska värde förändras genom de redovisningsval som görs vid slutet av varje 
räkenskapsår (Jaccard & Jacoby, 2010; Jacobsen, 2017). De redovisningsval som företagen 
kan göra är prövning eller linjär avskrivning för goodwill och varumärken samt aktivering 
eller kostnadsföring för utgifter för forskning och utveckling. Nedan står de hypoteser som 
har upprättats att läsa. Huruvida de verifieras eller falsifieras kommer att presenteras i 
empirikapitlet. I nästa textstycke redogörs det för den analysmetod som har använts i 
undersökningen. 
 
Hypotes 1: Företag där den störste ägaren innehar mindre än 20 % av aktierna tenderar i 
högre utsträckning än företag där den störste ägaren innehar mer än 20 % av aktierna att 
pröva värdet på sin förvärvade goodwill. 
 
Hypotes 2: Företag där den störste ägaren innehar mindre än 20 % av aktierna tenderar i 
högre utsträckning än företag där den störste ägaren innehar mer än 20 % av aktierna att 
pröva värdet på sina varumärken. 
 
Hypotes 3: Företag där den störste ägaren innehar mindre än 20 % av aktierna tenderar i 
högre utsträckning än företag där den största ägaren har innehar mer än 20 % av aktierna att 
aktivera sina utgifter för forskning och utveckling. 
 
Hypotes 4: Företag där den störste ägaren innehar mindre än 20 % av aktierna tenderar i 
högre utsträckning än företag där den största ägaren innehar mer än 20 % av aktierna att 
aktivera sina övriga immateriella tillgångar. 
 
3.5.3 Analysmetod 
I den nedan följande texten beskrivs den statistiska analysmetod som används för att 
analysera den insamlade datan i undersökningen. Den statistiska analysmetod som har 
använts i denna studie är chi- två test med korstabellsanalys. Vid användandet av en sådan 
statistisk analysmetod verifieras eller falsifieras hypoteser med hjälp av förväntade och 
observerade frekvenser (Jacobsen, 2017). Genom att samla in data från de utvalda 
börsnoterade företagens årsredovisningar fick författarna fram observerade frekvenser. De 
observerade frekvenserna visar hur många företag som prövar eller linjärt skriver av 
goodwill, prövar eller linjärt skriver av varumärken, aktiverar eller kostnadsför sina utgifter 
för forskning och utveckling eller aktiverar och kostnadsför sina övriga immateriella 
tillgångar. I samband med datainsamlingen fick de börsnoterade företag som prövade 
goodwill och varumärken siffran ett. De börsnoterade företag som linjärt skrev av goodwill 
och varumärke fick siffran två. Vidare fick de börsnoterade företag som aktiverade sina 
utgifter för forskning och utveckling samt sina övriga immateriella tillgångar siffran ett. 
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Slutligen fick de börsnoterade företag som kostnadsförde sina kostnader för forskning och 
utveckling samt sina övriga immateriella tillgångar siffran två. Anledningen till att företagen 
blev tilldelade siffrorna ett respektive två utifrån de redovisningsval som gjordes för de 
immateriella tillgångarna i fråga var att informationen var tvungen att göras kvantifierbar för 
att kunna användas i den statistiska analysen (Jacobsen, 2017).   
 
För att stödja det som de observerade frekvenserna visar så beräknade författarna 
medelvärdena, variansen och standardavvikelsen för de olika redovisningsvalen inom de två 
företagsgrupperna. I de fall där medelvärdet var under 1,5 användes metoden prövning 
framför metoden linjär avskrivning för goodwill och varumärken. Detta samtidigt som 
metoden aktivering användes framför metoden kostnadsföring av utgifter för forskning och 
utveckling och övriga immateriella tillgångar. Om medelvärdet var över 1,5 användes 
metoden linjär avskrivning framför metoden prövning av goodwill och varumärken. Detta  
samtidigt som metoden kostnadsföring användes framför metoden aktivering av utgifter för 
forskning och utveckling och övriga immateriella tillgångar. Medelvärdena beräknades 
genom att antalet 1:or och 2:or först adderades och sedan dividerades med antalet företag i 
varje grupp vilka uppgick till 22. Som skrivet ovan delades företagen upp i två grupper där 
den ena innehöll de företag vars ägare innehar mer än 20 % av aktierna. Den andra gruppen 
innehöll företag vars ägare innehar mindre än 20 % av aktierna. Variansen och 
standardavvikelsen beräknades med hjälp av formler för dessa statistiska mått i 
datorprogrammet Excell från Microsoft. Funktionerna som då användes var VARIANS.S och 
STDAV.S. Både variansen och standardavvikelsen visar hur med hur många enheter som 
företagen avviker från medelvärdet.  
 
Från de observerade frekvenserna tog författarna även fram förväntade frekvenser. Dessa 
visar hur många företag inom respektive grupp som förväntas aktivera eller kostnadsföra 
samt pröva eller linjärt skriva av de ovan nämnda immateriella tillgångarna. Dessa frekvenser 
är endast till för att användas i chi-två testet och därför kommer ingen större vikt att läggas 
vid dessa siffror i kommande empirikapitel. För att räkna fram de förväntande frekvenserna 
så multiplicerades totalsumman för kolumnen med totalsumman för raden innan svaret 
dividerades med det totala antalet företag i undersökningen vilket var fyrtiofyra. Både de 
förväntade och de observerade frekvenserna användes i nästa steg för att testa hypoteserna 
inom ramen för ett chi- två test med korstabellsanalys (Jacobsen, 2017). Den matematiska 
formel som användes vid chi- två testerna var: 
 
(Observerad frekvens- Förväntad frekvens) ^2/ Förväntad frekvens 
 
Signifikansnivån i undersökningen sattes till 5 % och frihetsgraderna var fyra. Detta innebär 
att författarna med 95 % säkerhet kan säga att deras resultat är giltiga för undersökningen. 
Hypotestestets chi-två värde 3,8415 togs fram med hjälp av frihetsgraderna, signifikansnivån 
och en chi-två tabell (Jacobsen, 2017). Genom användandet av detta chi- två värde så 
verifieras en hypotes om dess testvärde är större än 3,8415. Således falsifieras en hypotes om 
dess testvärde är mindre än 3,8415. I det empirikapitel som följer kommer de observerade 
frekvenserna och resultaten från hypotestesterna att presenteras. Därefter kommer de 
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empiriska resultaten att analyseras tillsammans med teorin i studiens analyskapitel. Detta 
kapitel har visat hur författarna bearbetade sin insamlade data för att hitta empiriska resultat. I 
kapitlets följande avsnitt görs en reflektion kring den metod som har använts i denna studie. 
 
3.6 Metodreflektion 
Vid genomförandet av denna kandidatuppsats har författarna varit noga med att ta hänsyn till 
de etiska riktlinjerna finns vid en vetenskaplig undersökning. Eftersom några intervjuer eller 
observation inte har genomförts är dock de etiska riktlinjerna inte fullt så omfattande som de 
annars hade varit (Jacobsen, 2017). Författarna till denna uppsats har löpande reflekterat över 
de val och avgränsningar som har gjorts och hur de har påverkat studien. Detta har beskrivits 
inom de olika avsnitt som återfinns i det ovanstående metodkapitlet. Vid bearbetningen av 
den insamlade datan var författarna noga med att återge den data som har samlats in på ett 
lättförståeligt sätt. Detta för att själva kunna rätta till eventuella fel och för att efterföljande 
forskare ska förstå hur undersökningen har genomförts. Det har varit av stort intresse för 
författarna att genomföra en valid och reliabel undersökning eftersom de vill att andra 
forskare ska kunna använda sig av studien i framtida forskning. Både Bryman (2011) och 
Jacobsen (2017) menar att det är svårt att bedriva fördomsfri och värderingsfri forskning och 
detta har författarna tagit hänsyn till genom hela studien. Vidare har författarna tillämpat ett 
kritiskt förhållningssätt till de källor som de har referat till genom hela undersökningen. 
Slutligen har författarna genom hela arbetet med denna studien varit noggranna med att inte 
stjäla information, data eller resultat från andra forskare eller andra studenter. 
 
De svårigheter som fanns i denna undersökning hämtas främst från datainsamlingen och 
bearbetningen av den data som samlades in. Till att börja med var det svårt att välja ut de 
variabler i form av immateriella tillgångar som skulle användas i den statistiska analysen. 
Detta eftersom immateriella tillgångar ofta är många till sin natur och eftersom de ofta har 
olika stor betydelse i olika typer av företag. Dessutom var det svårt att klassificera företagen 
utifrån deras ägarstruktur. Detta medförde att författarna delade upp den i två grupper där den 
största ägaren hade mer eller mindre än 20 % av aktierna. Vidare var det även svårt att välja 
ut vilka statistiska mått som skulle användas för att analysera datan. Detta eftersom måtten 
skulle kunna verifiera eller falsifiera de hypoteser som har ställts upp ovan på ett lämpligt 
sätt. Valet föll tillslut på chi-två tester eftersom författarna samlade in hur många företag 
inom respektive grupp som vidtog det ena eller det andra redovisningsvalet för sin 
immateriella tillgångar i fråga. I samband med uppsatsarbetet har författarna medverkat på 
olika seminarier. Vid dessa seminarier har de opponerat på andra uppsatsgruppers arbeten. 
Författarna har tagit till sig av de synpunkter som andra studenter och handledare har lämnat 
på studien. Inom det tredje kapitlet i denna undersökning har en redogörelse kring valet av 
forskningsmetod, forskningsansats, sannolikhetsurval och dokumentanalys teoretiskt lämnats. 
Dessutom gjordes en beskrivning av den undersökningsmodell, de hypoteser och den 
statistiska analysmetod som används för att bearbeta och analysera den insamlade datan. 
Slutligen gjordes en metodreflektion där etiska aspekter och en del svårigheter med 
undersökningens framställande behandlades. I nästa kapitel av denna kandidatuppsats 
kommer den insamlade empirin att presenteras. 
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4.0 Empiri 
I detta kapitel görs en kort presentation av de fyrtiofyra börsnoterade svenska företag som är 
föremål för studien. Därefter redogörs det för de observerade frekvenser som visar hur många 
företag som vidtar det ena eller det andra redovisningsvalet för sina immateriella tillgångar. 
För att komplettera de observerade frekvenserna så presenteras de statistiska måtten 
medelvärde, varians och standardavvikelse för respektive företagsgrupp och deras 
redovisningsval. Därpå delges vilka hypoteser som har verifieras och vilka hypoteser som har 
falsifieras inom ramen för chi- två testerna. Detta innan kapitlet avslutas med en 
sammanfattning av den insamlade empirin. 
 
4.1 Presentation av företag 
Under denna rubrik kommer de fyrtiofyra börsnoterade svenska företag som har valts ut till 
studien att presenteras. Som tidigare skrivet är de fyrtiofyra företag som har valts ut alla 
noterade på OMX Stockholmsbörsen. Dessa företag återfinns på listan över de etthundra 
största börsnoterade företagen i Sverige. Hälften av företagen har en största ägare som 
innehar mer än 20 % av aktierna och den andra hälften av företagen har en största ägare som 
innehar mindre än 20 % av aktierna. De företag som studeras inom denna undersökning 
återfinns i fastighetsbranschen, flygbranschen, detaljhandelsbranchen, gruvindustribranschen, 
klädbranschen, kemibranschen, medicinbranschen, metallindustribranschen, 
pappersindustribranschen, skogsindustribranschen, säkerhetsbranschen och teknikbranschen. 
Dock kommer det inte att läggas någon vikt vid detta varken i de kommande delarna av 
empirikapitlet eller i det kommande analyskapitlet. Inte heller kommer det att tas hänsyn till 
om företaget producerar varor eller tjänster. 
 
4.2 Statistiska mått för företag vars största ägare innehar mer än 20 % av aktierna 
Nedan presenteras de observerade frekvenser som har skådats vid datainsamlingen och 
resultaten för de statistiska mått som har används för de 22 börsnoterade företag vars största 
ägare innehar mer än 20 % av aktierna i bolaget. 19 av 22 företag prövar värdet på sin 
förvärvade goodwill medan 3 av 22 företag skriver av goodwillens värde linjärt. Medelvärdet 
uppgår till 1,1363 och standardavvikelsen uppgår till 0,3512. Detta visar att företagen i fråga 
är mer villiga till att pröva värdet på sin förvärvade goodwill än vad de är till att skriva av det 
linjärt. Vidare väljer 5 av 22 företag att pröva värdet på sina varumärken och 17 av 22 företag 
att skriva av varumärkets värde linjärt. Medelvärdet är 1,7727 och standardavvikelsen 
0,4289. Detta visar att företagen är mer villiga till att skriva av sina varumärken linjärt än vad 
de är till att pröva dess värde. Det är 8 företag av 22 som aktiverar sina utgifter för forskning 
och utveckling medan 14 av 22 företag kostnadsför denna immateriella tillgång. Medelvärde 
uppgår här till 1,6363 och standardavvikelsen uppgår till 0,4923. Således är företagen mer 
villiga att kostnadsföra sina utgifter för forskning och utveckling än vad de är att aktivera 
dem. Slutligen väljer samtliga 22 företag inom denna grupp att aktivera sina utgifter för 
övriga immateriella tillgångar. Detta innebär att inget företag kostnadsför dem och således 
blir medelvärdet 1, 0000 och standardavvikelsen 0,0000. I den tabell som finns nedan 
sammanfattas de ovanstående frekvenserna, medelvärdena, varianserna och 
standardavvikelserna för de företags vars största aktieägare innehar mer än 20 % av aktierna. 
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Tabell 1 Statiska mått för företag vars största ägare innehar mer än 20 % av aktierna. 

Goodwill Prövning Linjär 
avskrivning 

Medelvärde Varians Standardavvikelse 

 19 3 1,1363 0,1233 0,3512 
Varumärke Prövning Linjär 

avskrivning 
Medelvärde Varians Standardavvikelse 

 
 5 17 1,7727 0,1839 0,4289 
Utgifter för 
forskning 
och 
utveckling 

Aktivering Kostnadsföring Medelvärde Varians Standardavvikelse 

 8 14 1,6363 0,2424 0,4923 
Övriga 
immateriella 
tillgångar 

Aktivering Kostnadsföring Medelvärde Varians Standardavvikelse 

 22 0 1,0000 0,0000 0,0000 
 
4.3 Statistiska mått för de företag vars största ägare innehar mindre än 20 % av 
aktierna 
I följande text presenteras de observerade frekvenser som har uppmätts vid datainsamlingen 
och resultaten från de statistiska mått som har använts för de 22 börsnoterade företag vars 
största ägare innehar mindre än 20 % av aktierna i bolaget. Av de företag vars största ägare 
innehar mindre än 20 % av aktierna är det 20 av 22 företag som prövar värdet på sin 
förvärvade goodwill och 2 av 22 företag som skriver av dess värde linjärt. Medelvärdet har 
uppmätts till 1,0909 och standardavvikelsen till 0,2942. Detta visar att företagen är mer 
villiga att pröva värdet på sin förvärvade goodwill än vad de är till att skriva av den linjärt. 
Det är vidare 12 av 22 företag som prövar värdet på sitt varumärke och 10 av 22 företag som 
skriver av dess värde linjärt. Medelvärdet har beräknats till 1,4545 och standardavvikelsen till 
0,5096. Således visas det att fler företag är villiga till att pröva värdet på sitt varumärke än till 
att skriva av det linjärt. Det är 15 av 22 företag som aktiverar sina utgifter för forskning och 
utveckling medan 7 av 22 företag kostnadsför samma utgifter. Medelvärdet uppgår till 1,3636 
och standardavvikelsen till 0,4923. Därmed går det att se att företagen är mer villiga till att 
aktivera sina utgifter för forskning och utveckling än vad de är till att kostnadsföra dem. 
Slutligen väljer 20 av 22 företag att aktivera sina utgifter för övriga immateriella tillgångar, 
medan 2 av 22 företag väljer att kostnadsföra dem. Medelvärdet har beräknats till 1,0909 och 
standardavvikelsen till 0,2942. Därför kan det utläsas att företagen föredrar att aktivera sina 
utgifter för övriga immateriella tillgångar framför att kostnadsföra dem. I den tabell som 
följer återfinns de observerade frekvenser samt medelvärdena, varianser och 
standardavvikelserna för de företag vars största ägare innehar mindre än 20 % av aktierna.  
 
Tabell 2 Statistiska mått för de företag vars största ägare innehar mindre än 20 % av aktierna. 

Goodwill Prövning Linjär 
avskrivning 

Medelvärde Varians Standardavvikelse 

 20 2 1,0909 0,0865 0,2942 
Varumärke Prövning Linjär 

avskrivning 
Medelvärde Varians Standardavvikelse 
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 12 10 1,4545 0,2597 0,5096 
Utgifter för 
forskning 
och 
utveckling 

Aktivering Kostnadsföring Medelvärde Varians Standardavvikelse 

 15 7 1,3636 0,2424 0,4923 
Övriga 
immateriella 
tillgångar 

Aktivering Kostnadsföring Medelvärde Varians Standardavvikelse 

 20 2 1,0909 0,865 0,2942 
 
4.4 Resultat från chi-två testerna 
I denna del av empirikapitlet redogörs det för de resultat som hypotestesterna har givit 
upphov till. De fyra hypoteserna som har ställts upp ovan har testats med hjälp av ett chi- två 
test som innehåller en korstabellsanalys. De företag vars största ägare som innehar mer än 20 
% av aktierna inte är mer benägna än de företag vars största ägare innehar mindre 20 % av 
aktierna att pröva värdet på sin förvärvade goodwill. Eftersom testvärdet 3,6827 inte 
överstiger chi- två värdet 3,8415 falsifieras den första hypotesen. Vidare kan det från 
hypotestestet utläsas att de företag vars ägare innehar mer än 20 % av aktierna är mer 
benägna än de företag vars största ägare innehar mindre än 20 % av aktierna att linjärt skriva 
av värdet på sina varumärken. Detta tydliggörs genom att testvärdet 4,6971 är högre än chi- 
två värdet 3,8415 och således verifieras den andra hypotesen. Från hypotestestet kan det 
utläsas att de företag vars största ägare innehar mer än 20 % av aktierna är benägna än de 
företag vars största ägare innehar mindre än 20 % av aktierna att kostnadsföra sina utgifter 
för forskning och utveckling. Eftersom testvärdet 4,4637 är högre än chi-två värdet 3,8415 
verifieras den tredje hypotesen. Slutligen visar hypotestestet att de företag vars största ägare 
innehar mindre än 20 % av aktierna inte är mer benägna än de företag vars största ägare 
innehar mer än 20 % av aktierna att aktivera sina utgifter för övriga immateriella tillgångar. 
Då testvärdet 2,0952 är mindre än chi- värdet 3,8415 så falsifieras denna hypotes. Nedan 
återfinns en tabell med resultaten från chi-två testerna. I den sista delen av detta empirikapitel 
görs en sammanfattning av den data som har presenterats ovan. 
 
Tabell 3 Resultat från chi-två testerna 

Chi-två test Chi-två värde Testvärde Verifieras/Falsifieras 
Hypotes 1 3,8415 3,6827 Falsifieras 
Hypotes 2 3,8415 4,6971 Verifieras 
Hypotes 3 3,8415 4,4637 Verifieras 
Hypotes 4 3,8415 2,0952 Falsifieras 
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4.5 Sammanfattning av empirin 
Det sista stycket i detta kapitel kommer att sammanfatta de observerade frekvenser och de 
resultat från chi- två testerna som har presenterats ovan. Både de observerade frekvenserna, 
medelvärdena, standardavvikelserna och resultaten från chi- två testerna visar att företagen 
oavsett om deras största ägare innehar mer eller mindre än 20 % av aktierna föredrar att pröva 
värdet på sin erhållna goodwill framför att skriva av den linjärt. Vidare visar de observerade 
frekvenserna, medelvärdena, standardavvikelserna och resultaten från chi- två testerna att 
företag vars ägare innehar mer än 20 % av aktierna hellre väljer att skriva av värdet på sina 
varumärken linjärt än att pröva det. Av de företag där den största ägaren innehar mindre än 
20 % av aktierna så väljer lite mer än hälften av företagen att pröva värdet på sina 
varumärken och lite mindre än hälften av företagen att skriva av deras värde linjärt. Den 
ovanstående statistiska analysen ger även uttryck för att fler företag vars största ägare innehar 
mer än 20 % av aktierna hellre kostnadsför än aktiverar sina utgifter för forskning och 
utveckling. I de företag där den största ägaren innehar mindre än 20% av aktierna är 
förhållandet det omvända och således är det fler företag som aktiverar än som kostnadsför 
sina utgifter för forskning och utveckling.  
 
Slutligen väljer samtliga företag där den största ägaren innehar mer än 20 % av aktierna att 
aktivera sina övriga immateriella tillgångar. Nästan alla företag vars största ägare innehar 
mindre än 20 % av aktierna väljer att vidta samma åtgärd för sina övriga immateriella 
tillgångar. Därmed är det bara ett fåtal företag med en största ägare som innehar mindre än 20 
% av aktierna som väljer att kostnadsföra sina övriga immateriella tillgångar. Som skrivet 
ovan så falsifieras den första och den fjärde hypotesen, medan den andra och den tredje 
hypotesen verifieras. Det övergripande resultatet som kan urskönjas ur denna statistiska 
analys är att de företag vars största ägare innehar mer än 20 % av aktierna är mer lika 
varandra i sin redovisning av de immateriella tillgångarna goodwill, varumärken, utgifter för 
forskning och utveckling samt övriga immateriella tillgångar. Detta jämfört med vad de 
företag där den största ägaren innehar mindre än 20 % av aktierna är. Dessa företag är av de 
empiriska resultaten ovan att utdöma är mer olika varandra i sin redovisning av de ovan 
studerade immateriella tillgångarna. Tillsammans med teori som har presenterats ovan 
kommer de observerade frekvenserna och resultaten från chi- två testesterna att analyseras i 
det kommande kapitlet. Detta i syfte att förklara vilka skillnader som finns i redovisningen av 
immateriella tillgångar i svenska börsnoterade företag. 
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5.0 Analys 
I den följande delen av studien analyseras de ovan presenterade resultaten från empirin 
tillsammans med de ovan behandlade teorierna för att besvara forskningsfrågan: hur påverkar 
ägarstrukturen redovisningen av immateriella tillgångar i svenska börsnoterade företag? I de 
fyra kommande avsnitten kommer en analys av vilka egenintressen och målsättningar som 
påverkar redovisningen av goodwill, varumärken, utgifter för forskning och utveckling samt 
övriga immateriella tillgångar i de studerade företagen att göras. Därefter kommer en 
sammanfattande analys att göras med fokus på hur de målsättningar och egenintressen som 
analyseras ovan har uppkommit genom ägarstrukturen. Dessutom kommer en analys kring 
hur de olika redovisningsvalen påverkar jämförbarheten mellan företagens ekonomiska 
ställning att göras inom ramen för detta avsnitt.  
 
5.1 Ägarstrukturens påverkan på redovisningen av goodwill 
Den första delen av den här analysen kommer att behandla hur ägarstrukturen genom de 
egenintressen och målsättningar som finns påverkar redovisningen av goodwill i svenska 
börsnoterade företag. Goodwill är det värde som blir över när nettotillgångarna är betalda då 
ett företag köps upp av ett annat företag (Fagerström et al. 2014). Den gällande lagstiftningen 
och de gällande rekommendationerna ger de börsnoterade företagen möjlighet att antingen 
pröva värdet på sin förvärvade goodwill eller att skriva av dess värde linjärt (Gustafsson et al. 
2016). Den kommande analysdelen behandlar den första hypotesen som falsifierades i chi-två 
testet ovan. Att hypotesen falsifierades innebär att de företag vars största ägare innehar 
mindre än 20 % av aktierna inte tenderar att pröva värdet på sin goodwill i högre utsträckning 
än de företag vars största ägare innehar mer än 20 % av aktierna i bolaget. Resultaten från de 
statistiska måtten ovan visar att nästintill samtliga fyrtiofyra börsnoterade företag i studien 
väljer att pröva värdet på sin förvärvade goodwill. Detta innebär att en majoritet av både de 
företag tillämpar detta redovisningsval oavsett om deras största ägare innehar mer eller 
mindre än 20% av aktierna. Således är det endast ett mycket litet antal av de studerade 
börsnoterade företagen som väljer att skriva av goodwillens värde linjärt. De som företag som 
väljer att tillämpa detta redovisningsval återfinns i båda grupperna av företag. I de avsnitt 
som har ställts upp under denna rubrik kommer de egenintressen och de målsättningar som 
ligger till grund för de börsnoterade företagens val av att antingen pröva eller skriva av 
goodwillens värde linjärt att analyseras. 
 
5.1.1 Prövning av goodwill 
Den följande texten analyserar vilka egenintressen och målsättningar som gör att företagen 
väljer att pröva värdet på sin goodwill. Att nästan samtliga studerade företag väljer att 
använda sig av metoden prövning istället för metoden linjär avskrivning av goodwill kan bero 
på att de gällande rekommendationerna i IFRS- standarder (IAS 38) föreskriver att så ska 
göras. Börsnoterade företag är generellt sätt mer villiga att använda IFRS- standarder än vad 
icke-börsnoterade företag i Sverige är. Därför ser de inte något problem med att åsidosätta 
årsredovisningslagen rekommendation som föreskriver att en linjär avskrivning av goodwill 
ska göras vid slutet av varje räkenskapsår. Anledningen till att IFRS- standarder och 
årsredovisningslagen inte är överens om hur goodwill ska redovisas bero på att 
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årsredovisningslagen tar hänsyn till försiktighetsprincipen, vilket IFRS- standarder inte gör 
(Gustafsson et al. 2016). IFRS- standarder föreskriver att de företag som använder sig av 
prövning ska redovisa goodwillens verkliga värdet korrigerat med en uppskrivning eller 
nedskrivning vid slutet av varje räkenskapsår. Detta innebär att anskaffningsvärdet är 
oväsentligt eftersom det är det nutida värdet på goodwillen som redovisas.  
Inom ramen för metoden prövning anses nyttjandeperioden vara obestämd för den förvärvade 
goodwillen och därför behöver inte företagen uppskatta dess förväntade livslängd 
(Fagerström et al. 2014; Gustafsson et al. 2016). Vidare kan en majoritet av företagen i 
studien ha valt att pröva värdet på sin goodwill eftersom de genom att tillämpa detta 
redovisningsval kan påverka sitt resultat och sin avkastning i önskad riktning. Detta är 
möjligt eftersom de genom att pröva goodwillen vid slutet av varje räkenskapsår kan höja 
eller sänka dess värde. Om goodwillens värde skrivs upp vid denna tidpunkt kan företaget 
använda det överskjutande värdet för att öka sina vinster och höja sina avkastning. På samma 
sätt kan de minska sin vinst och sin avkastning om goodwillens värde skrivs ner vid 
räkenskapsårets slut (Gustafsson et al. 2016). Därmed kan det antas att de företag vars 
huvudsakliga målsättning är att generera vinst och avkastning på aktierna till sina ägare är 
mer benägna att pröva goodwillens värde vid slutet av varje räkenskapsår än vad andra 
företag är (Kang et al. 2018; Russell, 2017). Att denna målsättning finns i företagen och att 
den spelar roll för dess redovisning av goodwill blir än mer tydlig om personerna i ledningen 
äger aktier i företaget. Detta eftersom de då delar intresset om så hög vinst och så hög 
avkastning som möjligt med ägarna. Till följd av att de själva kan tjäna på att skriva upp- 
eller ner goodwillens värde så borde de vara mer villiga att pröva goodwillens värde än att 
skriva av dess värde linjärt (Kang et al. 2018; Russell, 2017).  
 
Vidare kan andra intressen än ägarnas målsättning om så hög vinst och så hög avkastning 
som möjligt påverka företagets val av att tillämpa metoden prövning istället för metoden 
linjär avskrivning för goodwill. Om ledningen i företaget har som egenintressen att få ta del 
av bonus, förbättra sitt förtroende eller sina framtida karriärmöjligheter kan de vara beredda 
att pröva goodwillens värde framför att skriva av det linjärt (Daum, 2006). Detta eftersom en 
ledare som förmår en immateriell tillgång att öka mycket i värde under längre period anses 
vara skicklig. Dessutom anses en ledare som är bra på att generera goodwill till verksamheten 
vara bra på att göra affärer. Detta ses alltid är positivt i ägarnas och intressenternas ögon 
eftersom det stärker företagets position i omvärlden (Owolabi & Theophilus, 2016). Därför 
kan ledaren bli belönad av ägaren trots att dess generering av goodwill strider mot de 
målsättningar som finns i verksamheten. Detta samtidigt som dess egenintresse uppfylls 
(Eisenhardt, 1989; Eriksson- Zetterquist et al. 2014). En medveten generering av goodwill för 
att påverka vinster och avkastning sker oftast inom ramen för en koncern. Detta eftersom ett 
moderbolag eller ett dotterbolag kan köpa upp eller sälja av ett annat bolag inom koncernen 
för att påverka dess ekonomiska ställning i önskad riktning (Owolabi & Theophilus, 2016) 
Att vidta sådana här åtgärder inom en koncern väcker nästan aldrig misstankar om 
oegentligheter hos företagens intressenter då det är vanligt förekommande. Dock kan 
liknande åtgärder utanför ett koncernbolag ge upphov till misstankar om oegentligheter om 
det köpande företaget inte kan stärka sin konkurrenskraft eller sin produktion genom 
uppköpet. Företagets ägare och ledningen kan bli drabbade av en förtroendekris om det visar 
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sig att företaget köper eller säljer en verksamhet för att enbart stärka sin vinst och sin 
avkastning utan att förstärka sina produktion eller sina processer (Arrighetti et al. 2011).  
 
Slutligen kan företag använda sig av prövning av goodwill framför linjär avskrivning av 
goodwill för att påverka andra delar av balans- och resultaträkningen än de som rör vinst och 
avkastning. Detta genom att företagen får uppskatta goodwillens verkliga värde och 
nyttjandeperiod på egen hand när de använder sig av prövning (Greco et al. 2013). Det värde 
som goodwillen skrivs upp eller ner med vid slutet av varje räkenskapsår ska förflyttas från 
posten goodwill i balansräkningen till posten uppskrivningsfond i balansräkningen. Detta 
innebär att värdet går från att vara en tillgång till att bli eget kapital. Genom en sådan rockad 
kan goodwillens värde tillfalla ägarna när de önskar att upplösa uppskrivningsfonden och 
omvandla dess värde till fritt eget kapital (Harvey & Lusch, 1997). De målsättningar och 
egenintressen som har presenterats ovan förklarar tillsammans med den ägarstruktur som 
råder i de studerade företagen varför en majoritet av dem väljer att pröva värdet på sin 
förvärvade goodwill framför att skriva av detta värde linjärt.  
 
5.1.2 Linjär avskrivning av goodwill 
Nedan analyseras vilka målsättningar och egenintressen som är avgörande för företagen i 
deras val att linjärt pröva värdet på sin goodwill. Den minoritet av de börsnoterade företag 
som väljer att skriva av goodwillens värde linjärt i denna studie är förmodligen inte lika 
angelägna som de börsnoterade företag som använder sig av metoden prövning att generera 
så höga vinster och så höga avkastningar som möjligt. Detta eftersom de då hade valt att 
pröva goodwillens värde då de genom metoden linjär avskrivning inte kan använda sig av 
goodwillens uppskrivnings eller nedskrivningsvärde för att påverka sin vinst och sin 
avkastning i önskad riktning (Kang et al. 2018; Russell, 2017). Anledningen till att målen om 
vinst och avkastning inte är lika framträdande i dessa företag kan bero på att det finns andra 
målsättningar och egenintressen som både ägarna och ledningen istället vill uppfylla (Daum, 
2006). Dessa målsättningar och egenintressen kan således innefatta krav på ökad hållbarhet, 
ökad konkurrenskraft och ökad teknisk utveckling framför ökad vinst och ökad avkastning 
(Mohr & Batsakis, 2014; Seitanidi, 2007). Dock påverkar sådana målsättningar indirekt de 
vinster som genereras och de avkastningar som kan tas ut i företaget. Detta eftersom 
företagets försäljning ökar om dess produkter förmår att attrahera de konsumenter som önskar 
mer hållbarhet eller bättre tekniska lösningar (Osinski et al. 2017; Seitanidi, 2007).  
 
Ytterligare en anledningen till att dessa företag använder sig av linjär avskrivning framför 
prövning kan vara att dess ledning har egenintressen som gör att de inte är villiga att pröva 
goodwillens värde. Hos många ägare och intressenter anses det vara förtroendeskapande om 
ledningen avhåller sig från att redovisa en ekonomisk ställning som inte stämmer överens 
med verkligheten (Daum, 2006). Eftersom metoden linjär avskrivning anses vara en mindre 
godtycklig metod att använda sig av än metoden prövning så väljer dessa företagsledare 
medvetet bort detta redovisningsval. På så vis kan de redovisa den sanna ekonomiska 
ställningen (Lhadopadchan, 2010; Talha, 2004). Ledningen kan trots detta agera uppfylla sina 
egenintressen eftersom redovisningsvalet medför att de blir belönade ett högre förtroende och 
bättre framtida karriärmöjligheter (Daum, 2006). Vidare kan ägarnas och intressenternas 
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inställning till ett ansvarsfullt agerande medföra att ledningen uppfyller andra målsättningar 
än de som kan härledas från deras egenintresse. Att uppfylla sådana målsättningar är alltid 
bra för en ledningen om de för med sig positiva effekter för företagets ekonomiska ställning 
och framtida utveckling (Frostensson, 2011; Seitanidi, 2007).  
 
De studerade företag som använder sig av metoden linjär avskrivning istället för metoden 
prövning kan vidare anse att goodwillen inte kan nyttjas i företaget på längre tid framåt än 
fem år. Om företagen bedömer att de inte kan höja eller sänka sin vinst och sin avkastning 
genom upp- eller nedskrivningar av goodwillens värde på längre sikt är det inte värt att 
tillämpa metoden prövning. Detta eftersom det i många fall anses vara mer komplicerat att 
pröva goodwillens värde än vad det är att skriva av dess värde linjärt (Gustafsson et al. 2016). 
Slutligen kan de företag som tillämpar en linjär avskrivning av goodwill framför en prövning 
av dess värde vara bekväma med att fortsatt använda sig av detta redovisningsval. Detta kan 
bero på att de tidigare alltid har skrivit av sin goodwill linjärt eftersom detta redovisningsval 
var det dominerande i Sverige innan IFRS intåg under det tidiga 2000- talet (Gustafsson et al. 
2016). De målsättningar och de egenintressen som har presenterats ovan får tillsammans med 
företagens ägarstruktur anses utgöra grunden till att en minoritet av de börsnoterade företagen 
väljer att skriva av sin goodwill framför att pröva den vid slutet av varje räkenskapsår. I nästa 
avsnitt av analysen kommer vi att beskriva hur redovisningen av varumärken påverkas av den 
ägarstruktur som råder i de olika företagen. 
 
5.2 Ägarstrukturens påverkan på redovisningen av varumärken 
Den andra delen av denna analys ska behandla hur ägarstrukturen påverkar redovisningen av 
varumärken i svenska börsnoterade företag. Ett varumärke är som tidigare skrivet ett 
kännetecken för ett företag eller en produkt som särskiljer det från andra företag eller andra 
produkter (Gustafsson et al. 2014). Den nedan upprättade analysen kommer att redogöra för 
den andra hypotesen som verifierades i chi- två testet ovan. Att hypotesen verifierades 
innebär att de företag vars största ägare innehar mindre än 20 % av aktierna i högre 
utsträckning tenderar att pröva värdet på sina varumärken än de företag vars största ägare 
innehar mer än 20 % av aktierna. Från de statistiska måtten i empirin ovan kan det utläsas att 
lite mer än hälften av de företag var största ägare innehar mindre än 20 % av aktierna väljer 
att pröva sina varumärken vid slutet av varje räkenskapsår. Således väljer lite mindre än 
hälften av dessa företag att skriva av sina varumärkes värde linjärt. Empirin visar även att en 
betydande del av de företag vars ägare innehar mer än 20 % av aktierna väljer att linjärt 
skriva av sina varumärkens värden. Detta medför att endast ett fåtal av dessa företag väljer att 
pröva dess värde vid slutet av varje räkenskapsår. De två kommande delarna analyserar vilka 
målsättningar och egenintressen som ligger till grund för de börsnoterade företagens val av 
att antingen pröva eller linjärt skriva av värdet på sina varumärken. 
 
5.2.1 Prövning av varumärken  
Inom ramen för detta textstycke kommer en analys av vilka målsättningar och egenintressen 
som gör att företaget väljer att pröva värdet på sina varumärken att göras. Genom att pröva 
varumärkets värde vid slutet av varje räkenskapsår så kan företagen använda sig av upp- och 
nerskrivningar för att påverka sitt resultat och sin avkastning i önskad riktning. Därför borde 
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de företag vars målsättning är att generera så höga vinster och så hög avkastning som möjligt 
använda sig av prövning framför linjär avskrivning av varumärken i högre utsträckning än de 
företag som inte har denna målsättning. Denna målsättning finns vanligtvis i de företag där 
ägarna innehar aktier i bolaget. Det finns dock företag där även ledningen äger ett antal aktier 
och naturligtvis finns då den ovanstående målsättningen även i dess företag. Om både ägarna 
och ledningen innehar aktier i företaget finns det ett gemensamt intresse eftersom båda 
parterna vill ha utdelning på sitt satsade kapital. Således borde målsättningar att generera så 
hög vinst och så hög avkastning som möjligt vara mer framträdande i dessa företag (Kang et 
al. 2018; Russell, 2017). Ytterligare anledning till att mer än hälften av de företag vars största 
ägare innehar mindre än 20 % av aktierna i företaget och till att en liten del av de företag vars 
största ägare innehar mer än 20 % av aktierna väljer att pröva värdet på sitt varumärke är att 
de vill dra nytta av dess attraktions- och konkurrenskraft under lång tid (Batsakis & Mohr, 
2014). I de fall där ledningen väljer att pröva varumärkes värde vid slutet av varje 
räkenskapsår istället för att skriva av det linjärt kan ett företag skriva upp eller ned värdet på 
sitt varumärke under en obestämd tid framöver. Detta eftersom varumärkena då inte har 
någon förväntad livslängd. Förfarandet medför att företag ges möjlighet att påverka sina 
vinster och sin avkastning under obestämd tid framöver genom det överskjutande värde som 
varumärket genererar. Därför borde de företag som innehar som målsättning att generera 
vinster och avkastning använda sig av metoden prövning när de redovisar sina varumärken 
mer frekvent än vad andra företag gör (Kang et al. 2018; Russell, 2017). Dock krävs det att 
varumärkets attraktions- och konkurrenskraft är bestående över tid om metoden ska kunna 
användas. Detta medför att företag som använder sig av metoden prövning aktivt måste 
arbeta för att skapa och bibehålla ett attraktivt och konkurrenskraftigt varumärke (Mohr & 
Batsakis, 2014).  
 
Det finns andra skäl än de målsättningar som innefattar en så hög vinst och en så hög 
avkastning som möjligt som gör att företag väljer att tillämpa metoden prövning framför 
metoden linjär avskrivning av varumärken. Sådana skäl kan ligga inom ägarnas målsättningar 
eller inom ledningens egenintressen. Ägarna kan ha som målsättning att de företag eller de 
produkter som varumärkena representerar ska öka sin marknadsandel på befintliga marknader 
eller ta sig in på nya marknader (Mohr & Batsakis, 2014). Ledningen kan ha som 
egenintresse att få åtnjuta fördelarna av en hög bonus och av ett högt förtroende genom att 
öka varumärkets attraktivitet och konkurrenskraft (Daum, 2006). Företaget kan bli belönande 
med ökade intäkter om varumärket ökar sin marknadsandel på befintliga marknader eller tar 
sig in på ny marknader. Detta medför att ägarna kan få ta del av den avkastning som högre 
vinster genererar (Kang et al. 2018; Russell, 2017). Ledningen kan bli belönade av både 
företagets ägare och företagets intressenter om de förmår att skapa och bibehålla ett 
attraktivt- och konkurrenskraftigt varumärke. Detta genom utdelning av bonus eller genom ett 
högre förtroende eftersom de visar sig skickliga inom försäljnings- och 
marknadsföringsområdet när de lyckas uppnå en sådan målsättning (Daum, 2006). I de fall 
där företagets ägare eller dess ledning vill stärka företagets attraktivitet och konkurrenskraft 
kan de verka för att varumärket exempelvis ska förknippas med hållbara produkter. Att 
företag marknadsför sina produkter och sina varumärken på ett sådant sätt blir allt mer vanligt 
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eftersom det attraherar både företagskunder och privatkunder (Frostensson, 2011; Seitanidi, 
2007).  
 
Andra associationer som kan leda till ett mer attraktivt och till ett mer konkurrenskraftigt 
varumärke är de som innefattar en bra kvalitet eller ett mer avancerat teknisk innehåll 
(Grönroos, 2007). Detta eftersom kunderna idag förväntar sig hög kvalitativa produkter med 
avancerade tekniska lösningar på ett vardagligt problem (Osinski et al. 2017). Företagen 
måste dock vara noggranna med att att produkterna eller varumärkena verkligen innehåller ett 
utökat hållbarhetsarbete, en kvalitetshöjning eller en mer teknisk avancerad nivå om de ska få 
åtnjuta fördelarna av en ökad försäljning och ett ökat förtroende (Mohr & Batsakis, 2014). 
Om produkterna och varumärken inte håller vad kunderna förväntar sig så kan både 
företagets ägare och dess ledning bli drabbade av minskade intäkter och förtroendekriser 
(Daum, 2006). Detta kan sänka företagets konkurrenskraft och därmed påverkar vinster och 
avkastning negativt (Kang et al. 2018; Russell, 2017). De målsättningar och de egenintressen 
som har beskrivits ovan anses tillsammans med de ägarstruktur som råder i företagen vara 
den avgörande faktorn till varför de väljer att pröva värdet på sina varumärken istället för att 
skriva av detta värde linjärt. I nästa del beskrivs det vilka målsättningar och egenintressen 
som ligger till grund för företagens val att linjärt skriva av sina varumärken.  
 
5.2.2 Linjär avskrivning av varumärken 
Detta textstycke kommer att analysera vilka målsättningar och egenintressen som ligger 
bakom företagens val att skriva av varumärken linjärt. De företag vars största ägare innehar 
mer än 20 % av aktierna och de företag vars största ägare innehar mindre än 20 % av aktierna 
och som skriver av sina varumärken linjärt gör så årligen fram tills dess att restvärdet är noll. 
Då anses varumärket vara förbrukat (Gustafsson et al. 2016). En anledning till att detta 
redovisningsval tillämpas för varumärken kan vara att företagen inte är säkra på om de 
produkter som varumärkena representerar kommer att inbringa några intäkter (Mohr & 
Batsakis, 2014). Om så är fallet kan det tyckas vara mer lämpligt att skriva av ett varumärkes 
värde linjärt än att pröva dess värde för möjliga upp- eller nedskrivningar (Gustafsson et al. 
2016). En vidare anledning till valet av denna redovisningsmetod kan vara att företaget inte 
förväntar sig att varumärket ska vara attraktivt och konkurrenskraftigt under en lång tid 
framöver (Mohr & Batsakis, 2014). Om detta är fallet är det bättre att skriva av ett varumärke 
linjärt under exempelvis fem eller tio år. Detta eftersom årsredovisningslagen anser att en 
immateriell tillgång beräknas kunna användas i ett företag under fem år om inget annat anses 
vara skäligt. Dessutom står det att läsa i varumärkeslagen att ett varumärkes särskiljande 
egenskaper vanligtvis är som starkast under dess första tio år (Gustafsson et al. 2016). 
 
Företag som väljer att skriva av sina varumärken linjärt kan välja att göra så på grund av att 
de känner sig bekväma med denna metod då det var den gällande i Sverige innan IFRS- 
standarder antogs (Gustafsson et al. 2016). Dessutom kanske företagen anser att metoden 
prövning är mer komplicerad än metoden linjär avskrivning och därför väljer de hellre att 
tillämpa den senare (Harvey & Lusch, 1997). Ytterligare en tänkbar anledningen till att dessa 
företag inte väljer att pröva sina varumärkens värde kan vara att de inte vill väcka tankar om 
oegentligheter hos sina intressenter (Gustafsson et al. 2016). Det är dock inte säkert att de 
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ovanstående skälen är de huvudsakliga till att metoden linjär avskrivning väljs framför 
metoden prövning av en betydande del företag där den största ägaren innehar mer än 20 % av 
aktierna och av en minoritet företag där den största ägaren innehar mindre än 20 % av 
aktierna. Detta eftersom det huvudsakligen är de målsättningar som finns hos ägarna och de 
egenintressen som finns hos ledningen som styr vilket redovisningsval som tillämpas 
(Eisenhardt, 1989; Eriksson- Zetterquist et al. 2014).  
 
Således är det möjligt att de företag som skriver av sina varumärken linjärt har andra 
målsättningar och andra egenintressen i sin verksamhet än de som finns i de företag som 
prövar sina varumärkens värde. Detta är dock svårt att tro då det rimligen borde finnas ett 
intresse av att generera höga vinster och hög avkastning även i dessa företag. Dessa 
målsättningar är möjligtvis inte lika framträdande i dessa företag då det kan tänkas att de vill 
generera dessa värden på längre sikt än övriga företag (Kang et al. 2018; Russell, 2017). Det 
verkar inte heller troligt att de företag som väljer att skriva av sina varumärken linjärt inte 
skulle vilja utveckla attraktiva och konkurrenskraftiga varumärken. Detta eftersom ett sådant 
förfarande skulle medföra att företaget inte skulle kunna få ta del av några intäkter (Mohr & 
Batsakis, 2014). På grund av ovanstående kan det inte heller antas att ledningen i dessa 
företag inte vill tillskansa sig högre bonusar, ett högre förtroende och ett bättre framtida 
karriärmöjligheter. Däremot kan de åtnjuta dessa fördelar genom att tillämpa en mer försiktig 
och en mer sanningsenlig redovisningsmetod om detta uppskattas av företagets ägare och 
intressenter (Daum, 2006). Förmodligen har dessa företag andra sätt som möjliggör hög vinst 
och hög avkastning, attraktiva och konkurrenskraftiga varumärken samt högt förtroende och 
bättre rykte än vad de andra företagen har. Därför behöver de inte pröva värdet på sina 
varumärken vid slutet av varje räkenskapsår (Daum, 2006; Kang et al. 2018; Russell, 2017). 
Denna analys visar att det är den ägarstruktur som råder i företagen och de målsättningar och 
egenintressen som denna för med sig som påverkar företagen till att linjärt skriva av sina 
varumärken istället för att aktivera dem. Det följande avsnittet i analysen behandlar hur 
redovisningen av utgifter för forskning och utveckling påverkas av ägarstrukturen.  
 
5.3 Ägarstrukturens påverkan på redovisning av utgifter för forskning och utveckling  
I denna tredje analysdel redogörs det för hur ägarstrukturen påverkar redovisningen av de 
utgifter som har lagts ner på forskning och utveckling i svenska börsnoterade företag. En 
nedlagd utgift för forskning och utveckling är traditionellt sätt sådana pengar som har satsats 
för att finansiera en framtida produkt- eller processutveckling i ett företag (Gustafsson et al. 
2016). Inom ramen för denna analys är det den tredje hypotesen som behandlas. Denna 
hypotes verifierades i chi- två testet ovan och därmed tenderar de företag vars största ägare 
innehar mindre än 20 % av aktierna i högre utsträckning än de företag vars största ägare 
innehar mer 20 % av aktierna att aktivera sina utgifter för forskning och utveckling. Från de 
statistiska måtten ovan kan det utläsas att en stor del av de företag vars ägare innehar mer än 
20 % av aktierna väljer att kostnadsföra sina utgifter för forskning och utveckling. Detta 
innebär att endast en liten andel av dessa företag väljer att aktivera utgifterna för dessa 
immateriella tillgångar. I de empiriska resultaten ovan går det även att se att en stor del av de 
företag vars ägare innehar mindre än 20% av aktierna väljer att aktivera sina utgifter för 
forskning och utveckling. Detta medan en lite andel av dessa företag kostnadsför sina de 
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immateriella tillgångarna i fråga. De två följande textstyckena analyserar vilka målsättningar 
och egenintressen som är avgörande för företagen i deras val av att antigen aktivera eller 
kostnadsföra utgifter för forskning och utveckling. 
 
 
5.3.1 Aktivering av utgifter för forskning och utveckling 
Den text som följer kommer att analysera vilka målsättningar och egenintressen som ligger 
till grund för företagens aktivering av utgifter för forskning och utveckling. Att en stor del av 
de företag där den största ägaren innehar mindre än 20 % av aktierna och att den liten del 
företag där den största ägaren innehar mer än 20 % av aktierna väljer att aktivera sina utgifter 
för forskning och utveckling kan förklaras genom att detta val medför att de kan påverka sina 
vinster och sin avkastning i önskad riktning (Kang et al. 2018; Russell, 2017). Detta blir 
möjligt genom att det värde som har lagts ned på utgifter för forskning och utveckling finns 
kvar i företaget när metoden aktivering tillämpas. Om värdet istället hade kostnadsförts så 
hade det inte funnits kvar i företagets verksamhet (Gustafsson et al. 2016). Därmed hade det 
inte varit möjligt för företaget att använda detta värde för att påverka sin vinst och sin 
avkastning. Detta tyder på att de företag vars målsättningar är att generera så hög vinst och så 
hög avkastning som möjligt förmodligen är mer villiga att använda sig av metoden aktivering 
för dessa immateriella tillgångar än vad företag som inte innehar denna målsättning är. Att så 
är fallet blir än mer tydligt i de företag där både ägarna och ledningen äger aktier (Kang et al. 
2018; Russell, 2017). Detta eftersom båda parterna då tjänar på att redovisa sina utgifter för 
forskning och utveckling på ett sätt som ger dem en högre utdelning på sitt satsade kapital 
(Greve, 2016). Vidare är det andra målsättningar hos ägarna och andra egenintressen hos 
ledningen som styr om ett företag väljer att aktivera eller kostnadsföra sina utgifter för 
forskning och utveckling (Eisenhardt, 1989; Eriksson- Zetterquist, et al. 2014).  
 
Företag är vanligtvis villiga att aktivera sådana utgifter för forskning och utveckling som 
anses vara värdefulla för företagets framtida utveckling (Daum, 2006). Detta eftersom en 
aktivering av sådana utgifter ses som viktiga i kommunikationen med intressenterna då det 
visar att företaget vill uppnå någonting i framtiden (Elston & Yang, 2010; Mäki et al. 2016). 
Företag kan genom att kommunicera vad de vill åstadkomma i framtiden locka till sig fler 
investerare vilket inte minst är värdefullt för de företag som verkar på börsen (Greve, 2016). 
Detta medför att företagen kan satsa på att utveckla hållbara och mer tekniskt avancerade 
produkter om detta ligger inom ramen för ägarnas målsättningar och ledningens 
egenintressen (Osinski et al. 2017; Seitanidi, 2007). Ledningen egenintresse som bland annat 
består av en önskan om att få åtnjuta fördelar som har uppstått genom en högre bonus, ett 
högre förtroende och fler framtida karriärsval kan också påverka om ett företag väljer att 
aktivera eller kostnadsföra sina utgifter för forskning och utveckling (Daum, 2006). I de 
företag där dessa egenintressen finns hos ledningen är det vanligt att utgifter för forskning 
och utveckling aktiveras. Detta eftersom det då blir synligt för företagets ägare och 
intressenter vilka framtida ändamål som ledningen har satsat företagets pengar på (Daum, 
2006). Om ägarna delar ledningens intressen för forskning och utveckling kan de bli belönade 
med bonus, högre förtroende och en mer attraktiv arbetsuppgift inom företaget. Detta medför 
att ledningen bör satsa företagets pengar på sådan forskning och utveckling som möjliggör ett 
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uppfyllande av ägarnas målsättningar (Eisenhardt, 1989; Eriksson- Zetterquist et al. 2014). 
Om intressenterna anser att ledningen har satsat företagets pengar på de forsknings- och 
utvecklingsområden som de anser är de rätta kan ledningen bli belönad med ett högre 
förtroende även utanför verksamheten (Daum, 2006). Dock kan ledningen bli drabbade av 
både utebliven bonus och en förtroendekris om de satsar på sådan forskning och utveckling 
som ligger utanför ägarnas målsättningar (Eisenhardt, 1989; Eriksson- Zetterquist et al. 
2014). 
  
Både ägarna och ledningen i ett företag måste därför vara försiktiga med de satsningar som 
görs på forskning och utveckling. Detta eftersom både ägarnas och ledningens förtroende 
samt företagets konkurrenskraft och lönsamhet kan ta skada av sådana satsningar på 
forskning och utveckling som intressenterna inte anser är av godartad karaktär (Daum, 2006; 
Seitanidi, 2007). Detta har lett till att en del utgifter för forskning och utveckling som borde 
ha aktiverats istället kostnadsförs av företag (Gustafsson et al. 2016). En del ägare och en 
intressenter kan se satsningar på forskning och utveckling som inte leder till ökad vinst och 
ökad avkastning som onödiga på kort och lång sikt (Kang et al. 2018; Russel, 2017). 
Dessutom är det vanligt att företag som satsar på forskning och utveckling kring 
framtagandet av miljö- eller samhällsfarliga får backa till följd av att det inte ses som en 
ansvarsfull sysselsättning. Det finns dock exempel på när företag som har utvecklat miljö- 
eller samhällsfarliga produkter ändå har ökat sina intäkter trots den kritik som riktades mot 
verksamheten och dess ledning. Därför kan företag i vissa fall stå emot det mediala tryck som 
riktas mot dem genom en hjälpande hand från politikerna (Frostensson, 2011; Seitanidi, 
2007). Det finns fortfarande företag där alla ägare, ledningsfunktioner och intressenter inte är 
överens om att företaget ska satsa på hållbarhet. De personer som är emot satsningen på 
hållbarhet menar att en hållbarhetssatsning inte ger upphov till intäkter på kort sikt. Detta 
svarar de som är för satsningen på hållbarhet på genom att visa hur den ger upphov till vinster 
på lång sikt (Frostensson, 2011; Seitanidi, 2007). Samma argument kan användas på sådana 
satsningar som tjänar till att utveckla ett företags produkter så att de bättre passar in i dagens 
digitaliserade värld (Osinski et al. 2017). 
 
Om ett företags ägare eller ledning har som målsättning att företaget ska inta en ledande 
position på sin marknad eller om de ska slå sig in på en ny marknad är det viktigt för bolaget 
att kunna uppvisa att de satsar på forskning och utveckling. Detta eftersom det kan attrahera 
investerare och kunder som tidigare har interagerat med företagets konkurrenter om bolaget 
kan visa att de har förmågan överträffa dessa i framtiden (Daum, 2006). Vidare ska det sägas 
att de företag som visar att de satsar på forskning och utveckling genom att aktivera sina 
immateriella tillgångar oftast förblir attraktiva och konkurrenskraftiga (Mohr & Batsakis, 
2014). Detta gäller i synnerhet om satsningen leder till att företaget kan utveckla mer hållbara 
produkter eller mer tekniskt avancerade produkter (Osinski et al, 2017; Seitanidi, 2007). 
Genom de utgifter för forskning och utveckling som genererar förbättrade produkterna kan 
företaget öka sina intäkter. Därmed kan de även öka de vinster och den avkastning som 
ägarna i många fall vill ta del av (Kang et al, 2018; Russell, 2017). De ovanstående 
målsättningarna och egenintressena anses tillsammans med ägarstrukturen vara orsakerna till 
att de studerade företagen väljer en aktivering av utgifter för forskning och utveckling 
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framför en kostnadsföring av desamma. Vilka målsättningar och egenintressen som ligger till 
grund för valet kostnadsföring av utgifter för forskning och utveckling analyseras nedan. 
 
5.3.2 Kostnadsföring av utgifter för forskning och utveckling      
Den kommande delen kommer att analysera vilka målsättningar och egenintressen som gör 
att företagen väljer att kostnadsföra sina utgifter för forskning och utveckling. Som skrivet i 
detta avsnitts inledning så väljer en stor del av de företag vars största ägare innehar mer än 20 
% av aktierna och en liten del av de företag vars största ägare innehar mindre än 20 % av 
aktierna att kostnadsföra sina utgifter för forskning och utveckling. Det huvudsakliga motivet 
till detta är att kostnaderna då inte längre belastar företagets ekonomiska ställning efter det att 
räkenskapsåret har gått ut. Därför vidtas denna åtgärd i störst utsträckning för de utgifter som 
är så små till sin storlek att det inte lönar sig att aktivera deras värde. Att så ska ske styrks i 
den gällande lagstiftning och i de gällande rekommendationerna som föreskriver att endast 
större utgifter för forskning och utveckling ska aktiveras om de anses inbringa framtida 
intäkter för företaget. De utgifter för forskning och utveckling som inte är så pass stora och 
som inte förväntas inbringa några intäkter till företaget i framtiden ska därmed kostnadsföras 
(Gustafsson et al. 2016). Ett annat skäl till att dessa företag väljer att kostnadsföra sina 
utgifter för forskning och utveckling framför att aktivera dem kan vara att de har gjort 
satsningar som anses vara skadliga för miljön eller för individer i samhället. Genom att då 
inte visa dem i balansräkningen kan företaget slippa undan en del kritik och därmed minska 
risken för att bli drabbade av förtroendekriser och minskad lönsamhet (Frostensson, 2011; 
Seitanidi, 2007).  
 
Samma tankesätt kan även medföra att ledningen i ett företag i högre utsträckning väljer att 
kostnadsföra sina utgifter för forskning och utveckling om de inte stämmer överens med 
ägarnas målsättningar. Detta för att slippa bli drabbade av utebliven bonus eller ett försämrat 
förtroende (Eisenhardt, 1989; Eriksson- Zetterquist et al. 2014). Om de utgifter som har lagts 
ner på forskning och utveckling kostnadsförs istället för att aktiveras så kan de inte kan 
användas av företaget på ett sätt som påverkar deras ekonomiska ställning. Detta innebär att 
företaget varken kan öka eller sänka sina vinster och sin avkastning vid önskemål genom att 
använda det överskjutande värdet från satsningar på forskning och utveckling Detta tyder på 
att dessa företag inte har som huvudsaklig målsättning med sin verksamhet att generera så 
höga vinster och så höga avkastningar som möjligt till sina aktieägare (Kang et al. 2018; 
Russell, 2017). Istället borde det rimligen vara så att andra målsättningar och andra 
egenintressen än de som kan kopplas till höga vinter och hög avkastning är de som styr 
verksamheten (Daum, 2006). Det får därmed anses att de ovan presenterade målsättningarna 
och egenintressena tillsammans med ägarstrukturen är de som styr företagen mot att 
kostnadsföra sina utgifter för forskning och utveckling istället för att aktivera dem. I nästa 
avsnitt av denna analys förklaras hur ägarstrukturen påverkar redovisningen av övriga 
immateriella tillgångar. 
 
5.4 Ägarstrukturens påverkan på redovisningen av övriga immateriella tillgångar 
Den sista delen av analysen kommer att förklara hur ägarstrukturen påverkar redovisningen 
av övriga immateriella tillgångar i börsnoterade svenska företag. De immateriella tillgångar 
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som kategoriseras som övriga i den här undersökningen är affärssystem, hyresrätter, it- 
program, licenser, kundrelationer, nyttjanderätter, patent och teknologi (Gustafsson et al. 
2016). Inom ramen för detta avsnitt av analysen kommer den fjärde hypotesen som 
falsifierades i chi-två testerna ovan att behandlas. Att den fjärde hypotesen falsifierades 
innebär att de företag vars största ägare innehar mindre än 20 % av aktierna inte tenderar att i 
högre utsträckning än de företag vars största ägare innehar mer än 20 % av aktierna att 
aktivera sina övriga immateriella tillgångar. De statistiska måtten ovan visar att samtliga 
företag vars största aktieägare innehar mer än 20 % av aktierna väljer att aktivera sina utgifter 
för övriga immateriella tillgångar. Därmed är det inga företag inom denna grupp som 
kostnadsför dem. Dock väljer en liten del av de företag vars största aktieägare innehar mindre 
än 20 % av aktierna att kostnadsföra dessa immateriella tillgångar. En betydande del av dessa 
företag väljer således att aktivera de övriga immateriella tillgångarna framför att kostnadsföra 
dem. De två kommande avsnitten analyserar vilka målsättningar och egenintressen som styr 
de börsnoterade företagens val mellan att aktivera eller kostnadsföra övriga immateriella 
tillgångar.  
 
5.4.1 Aktivering av övriga immateriella tillgångar 
I den nedanstående texten analyseras vilka målsättningar och egenintressen som ligger till 
grund för företagens val att aktivera sina utgifter övriga immateriella tillgångar. Det 
huvudsakliga skälet till att nästan samtliga företag i studien väljer att aktivera sina utgifter för 
övriga immateriella tillgångar är att årsredovisningslagen rekommenderar att så ska göras om 
deras anskaffningsvärde inte är för lågt och livslängd inte är för kort (Gustafsson et al. 2016). 
Dock ger IFRS- standarder företagen möjlighet att välja mellan om de ska aktivera eller 
kostnadsföra övriga immateriella tillgångar. Detta kan vara skälet till att en del företag trots 
allt väljer att kostnadsföra dem (Gustafsson et al. 2016). Ytterligare en anledning till att 
aktivering tillämpas istället för kostnadsföring i nästan samtliga studerade företag är att de 
vill kunna påverka sina vinster och sin avkastning i önskad riktning genom att använda sig av 
övriga immateriella tillgångar. Dock bör de företag vars huvudsakliga målsättningar är att 
generera så höga vinster och så hög avkastning som möjligt till sina ägare vara mer benägna 
än företag som inte har denna huvudsakliga målsättningar att aktivera sina övriga 
immateriella tillgångar (Kang et al. 2018; Russell, 2017).  
 
Vidare är det möjligt att de företag som väljer att aktivera sina övriga immateriella tillgångar 
gör så för att skapa och bibehålla attraktivitet. Detta eftersom företag som kan visa att de äger 
eller förvaltar immateriella tillgångar lockar investerare i högre utsträckning än de företag 
som inte kan uppvisa detta. Att det förhåller sig på detta sätt visar att investerarna anser att 
immateriella tillgångar driver företagen mot en bättre framtid (Mohr & Batsakis, 2014). Detta 
visar sig inte minst kundorienterade branscher där investerarna gärna vill företagen ska 
redovisa sina affärssystem och kundrelationer i balansräkningen (Grönroos, 2007). Ett 
liknande förhållningssätt till immateriella tillgångar finns i de företag som arbetar med 
avancerad teknologisk utveckling (Osinski et al. 2017). Företag som i hög utsträckning 
arbetar med hållbarhetsfrågor anser på grund av samma skäl som ovan att det är viktigt för 
dem att aktivera de immateriella tillgångar som kan kopplas till detta CSR- arbetet i 
balansräkning (Frostensson, 2011; Seitanidi, 2007).  
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Företag som aktiverar sina övriga immateriella tillgångar kan öka sina intäkter om de 
produkter som produceras blir bättre i sin funktion och i sin kvalitet (Mohr & Batsakis, 
2014). Detta är positivt för ägarnas målsättningar eftersom både vinsten och avkastningen 
ökar till följd av att fler konsumenter köper varorna eller tjänsterna (Kang et al. 2018; 
Russell, 2017). Förfarandet kommer även ledningen till nytta i deras önskan om att kunna 
uppfylla sina egenintressen. Detta eftersom ledningen kan få åtnjuta en utdelning av bonus 
eller ett ökat förtroende och kanske till och med en bättre yrkesposition om de förmår att öka 
företagets attraktivitet, försäljning och konkurrenskraft genom att äga och förvalta 
immateriella tillgångar (Daum, 2006). Därför bör ledningen i ett företag vara noga med att 
införskaffa de övriga immateriella tillgångar som gör nytta för företaget (Talha, 2004). 
Därmed bör ledningen avstå från att införskaffa sådana immateriella tillgångar som inte tillför 
verksamheten något. Anledningen till detta är att de immateriella tillgångar som inte används 
har kostat pengar att anskaffa och att de kostar pengar att underhålla (Talha, 2004). Om det 
finns för många immateriella tillgångar i ett företag som inte används, men som företaget 
ändå måste betala för så kan dess ekonomiska resultat vara en förlust istället för en vinst 
(Gustafsson et al. 2016). Konsekvensen av detta kan bli att företaget inte kan uppfylla 
ägarnas målsättningar eller ledningens egenintressen samtidigt som de tappar i attraktivitet 
hos investerarna (Eisenhardt, 1989; Eriksson- Zetterquist et al. 2014).  
 
Vidare kan det i en del företag vara lönsamt att utveckla egna immateriella tillgångar. Om 
detta görs brukar inte företagen vara sena med att aktivera deras värde i balansräkningen. 
Detta för att kunna visa vad de har åstadkommit (Daum, 2006). Det finns en rad exempel på 
företag som genom åren har utvecklat egna affärssystem och datorprogram. Denna åtgärd blir 
än mer lönsam för företagen i fråga om de kan sälja dem till andra företag. Dock brukar 
ägarna vara noga med att denna utveckling inte ska bli den huvudsakliga sysselsättningen i 
verksamheten eftersom den inte stärker uppfyllandet av deras målsättningar i lika hög 
utsträckning som den stärker ägarnas egenintressen (Arrighetti et al. 2011). Därför är det inte 
ovanligt att avknoppningar förekommer (Daum, 2006). De målsättningar och de 
egenintressen som har beskrivits ovan får tillsammans med den ägarstruktur som råder i 
företagen anses vara förklaringen till varför de väljer att aktivera sina övriga immateriella 
tillgångar istället för att kostnadsföra dem. Den följande delen kommer att analysera vilka 
målsättningar och egenintressen som ligger till grund för valet kostnadsföring av de övriga 
immateriella tillgångarna. 
 
5.4.2 Kostnadsföring av övriga immateriella tillgångar 
Inom ramen för denna rubrik kommer det analyseras vilka målsättningar och egenintressen 
som ligger bakom företagens val att kostnadsföra sina utgifter för övriga immateriella 
tillgångar. Som skrivet ovan så är det en betydande del majoritetsägda företag och en hel del 
minoritets- och intresseägda företag som väljer att kostnadsföra sina utgifter för övriga 
immateriella tillgångar istället för att aktivera dem. Det skäl som företagsledningen vanligtvis 
har till att kostnadsföra en immateriell tillgång framför att aktivera den är att utgiften för den 
är så pass liten att det inte är nödvändigt att aktivera den. Ett annat skäl till att en 
kostnadsföring väljs före en aktivering kan vara att den immateriella tillgången inte fyller 
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någon avgörande funktion i verksamheten. Detta verkar dock osannolikt då immateriella 
tillgångar av övrig karaktär som ovan skrivet bland annat är datorprogram, hyreskostnader, 
licenser och rättigheter. Ett högst tänkbart skäl till att kostnadsföra dessa övriga immateriella 
tillgångar istället för att aktivera dem är att företagen vill minska sitt resultat. Att företag vill 
minska sitt resultat kan bero på att företaget vill betala en så låg skatt som möjligt 
(Gustafsson, et al. 2016). Det går inte att se om de företag som har studerats använder dessa 
orsaker som skäl till att kostnadsföra sina övriga immateriella tillgångar.  
 
Som skrivet ovan är det endast ett mycket litet antal företag i undersökningen som väljer att 
kostnadsföra sina övriga immateriella tillgångar. Dessa företag är företag vars största ägare 
innehar mindre än 20 % av aktierna i bolaget. De två företagen i fråga kan medvetet ha valt 
att avstå från att påverka sin vinst och sin avkastning genom redovisningen av övriga 
immateriella tillgångar (Kang et al. 2018; Russell, 2017). Att dessa företag väljer att 
kostnadsföra sina övriga immateriella tillgångar istället för att aktivera dem kan bero på att 
deras anskaffningsvärde inte är tillräckligt högt eller på att deras livslängd inte är tillräckligt 
lång (Gustafsson et al. 2016). Om så är fallet kan går inte att utläsa från företagens 
årsredovisningar eftersom de inte specificerar vilka övriga immateriella tillgångar som de 
innehar. Ett annat skäl till att de kostnadsför sina övriga immateriella tillgångar kan vara att 
de anses vara skadliga för samhället (Frostensson, 2011). Dock är inte detta troligt eftersom 
flera företag i undersökningen ägnar sig åt sådan verksamhet som kan vara mycket skadlig 
för samhället genom exempelvis utsläpp. Genom att kostnadsföra samhällsfarliga 
immateriella tillgångar kan företagen gömma undan dessa för sina intressenter (Frostensson, 
2011; Seitanidi, 2007). På så vis slipper de utstå negativ kritik kopplat till deras innehav av 
samhällsfarliga immateriella tillgångar vilket kan vara viktigt både för ägarna och för 
ledningen samt för företagets attraktivitet, marknadsposition och konkurrenskraft. Detta 
eftersom den negativa kritiken kan försvåra deras uppfyllande av målsättningar och 
egenintressen (Daum, 2006).  
 
Ytterligare ett skäl till att företag väljer att kostnadsföra sina övriga immateriella tillgångar 
framför att aktivera dem kan vara att innehavet av de immateriella tillgångarna i fråga inte 
stämmer överens med ägarnas målsättningar. För att ledningen ska komma undan med 
införskaffandet av sådana övriga immateriella tillgångarna som endast stärker deras 
egenintressen så väljer de att kostnadsföra dem (Eisenhardt, 1989; Eriksson- Zetterquist et al. 
2014). Detta eftersom de övriga immateriella tillgångarna då endast belastar årets resultat och 
inte framtida kostnader i företaget genom de avskrivningar som en aktivering hade givit 
upphov till (Gustafsson et al. 2016). Om ledningen inte blir påkommen med detta agerande 
kan de få åtnjuta fördelar både från företagets ledning och från företagets intressenter. De kan 
genom sitt agerande få utdelning av bonus, ett högre förtroende och möjlighet till fler 
attraktiva jobb i framtiden (Daum, 2006). Dock är risken stor att ägarna uppdagar att 
ledningen medvetet har vidtagit denna åtgärd. I sådana fall kan ledningens förtroende både 
innanför och utanför organisationen skadas samtidigt som de kan få ta konsekvenserna av 
andra möjliga sanktioner (Eisenhardt, 1989; Eriksson- Zetterquist et al. 2014). Trots att 
endast två företag i studien väljer att kostnadsföra sina övriga immateriella tillgångar istället 
för att aktivera dem, så är det inte otänkbart att någon av de ovan nämnda målsättningarna 
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eller egenintressena är skälet bakom detta redovisningsval. Nedan analyseras det som har 
skrivits ovan utifrån ett agentteoretiskt perspektiv. 
 
5.5 Analys ur ett agentteoretiskt perspektiv 
Från den ovanstående analysen står det klart att IFRS tillåter en användning av de olika 
redovisningsmetoderna aktivering, linjär avskrivning, kostnadsföring och prövning för 
goodwill, varumärken, utgifter för forskning och utveckling samt övriga immateriella 
tillgångar. Detta öppnar upp möjligheten för en kortsiktigt och fördelaktig redovisning i de 
företag som är noterade på börsen oavsett om deras största ägare innehar mer eller mindre än 
20 % av aktierna i bolaget (Russell, 2017; Kang et al. 2018). De agenter det vill säga personer 
ur företagsledningen som verkar i företag där den största ägaren innehar mindre än 20 % av 
aktierna antas verka under mindre övervakning från principalen det vill säga företagets ägare. 
Detta jämfört med vad agenter som arbetar i de företag där den största ägaren innehar mer än 
20 % av aktierna gör (Eisenhardt, 1989; Eriksson- Zetterquist et al. 2014). Det huvudsakliga 
egenintresse som agenterna har i dessa företag är att få ta del av den bonus som faller ut om 
de levererar önskat ekonomiskt resultat vid verksamhetsårets slut. Egenintresset kommer till 
uttryck genom att de vidtar åtgärder som medför att företagets resultat ökar så mycket som 
möjligt. Förfarandet medför att det sällen finns ett långsiktigt intresse hos agenterna i dessa 
företag. Detta visar sig inte minst genom att agenterna gärna byter arbetsplats i takt med att 
nya möjligheter till att uppfylla egenintresset uppstår i andra verksamheter (Dalton, et al. 
2017).  
 
På grund av ovanstående anses det vara viktigt att diskutera hur agentens det vill säga 
ledningens egenintresse påverkar de redovisningval som görs i de börsnoterade svenska 
företaget som en följd av de redovisningval IFRS tillåter kring immateriella tillgångar. Det är 
vida känt att personer ur ledningen i ett börsnoterat bolag ofta verkar under resultatbaserade 
kompensationskontrakt. Detta medför att de får ta del av bonus om de förmår att redovisa ett 
positivt resultat för det företag som de arbetar i. Därför finns det ett egenintresse hos dessa 
agenter som i kombination med det utrymme för olika redovisningsval som ges kring 
immateriella tillgångar leder till en kortsiktig och fördelaktig redovisning (Dalton, Hitt, Certo 
& Dalton, 2007) Att aktivera och pröva immateriella tillgångar av olika karaktär är i dessa 
fall ett bra verktyg för att skjuta upp kostnader till nästkommande redovisningsår och därmed 
påverka resultatet kortsiktigt positivt. Denna åtgärd är dock inte möjlig att vidta på medellång 
eller lång sikt. Detta medför att företagsledare som inte har ett liknande egenintresse som 
ovan väljer att vidta andra redovisningval för immateriella tillgångar (Dalton et al. 2007). 
Ovanstående analys utifrån agentteorin förklarar varför företag vars största ägare innehar 
mindre än 20 % av aktierna i stor utsträckning väljer att aktivera och pröva sina immateriella 
tillgångars värde. Samtidigt förklarar den ovanstående texten varför de företag vara största 
ägare innehar mer än 20 % av aktierna hellre kostnadsför och linjärt skriver av sina 
immateriella tillgångar. Detta tyder på att det finns ett mer långsiktigt tänkande hos ledningen 
och hos ägarna i de sistnämnda företagen än vad det finns hos ägare i de först nämnda 
företagen som därför är mer kortsiktiga i sitt agerande (Daum, 2006). 
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Då de personer som sitter i ledningen i flera svenska börsnoterade företag oftast är 
rekryterade utanför organisationen och därmed anställda som agenter är det naturligt att de 
vidtar sådana åtgärder som uppfyller deras egenintresse. Den ovanstående analysen har visat 
att ledningens vilja att uppfylla sitt egenintresse påverkas av den ägarstruktur och av den grad 
av övervakning som råder i de olika företagen Vidare har det upptäckts att det opportunistiska 
agerandet kring redovisningen av immateriella tillgångar är något större hos större ledningen 
i de företag som har en låg grad av övervakning än vad den är i de företag som har en hög 
grad av övervakning. Detta ter sig naturligt då de redovisningval som görs för de 
immateriella tillgångarna i de olika börsnoterade företagen påverkar deras ekonomiska 
ställning i olika riktning med belopp som överstiger miljonen (Dalton et al. 2017; Jensen & 
Meckling, 1976). Det kan också konstateras att föreligger en mer påtaglig ekonomisk 
kortsiktighet i de företag där den största ägaren innehar mindre än 20 % av aktierna än vad 
det gör i de företag där den största ägare innehar mer än 20 % av aktierna. Detta beror på att 
de mindre ägarna i de förstnämnda företagen inte innehar aktier i bolaget för att de ska 
generera utdelning på lång sikt. De vill ta del av sin avkastning så snabbt som möjligt och 
därför är de i sin egenskap som principaler mindre intresserade av att övervaka agenternas 
arbete i den dagliga verksamheten än vad ägarna i de sistnämnda företagen. Därför kan 
företagsledningen i de företag där den största ägaren innehar mindre än 20% av aktierna 
utöva sitt egenintresse i högre utsträckning än vad de kan i de företag där den största ägaren 
innehar mer än 20 % av aktierna (Jensen & Meckling,1976).  
 
Slutligen kan man betrakta de beslut som ledningen tar utifrån sitt egenintresse som 
agentkostnader ur principalens perspektiv. Detta eftersom företaget får betala för den bonus 
eller de andra fördelar som agenterna tillskansar sig genom sitt agerande. Då ett sådant 
förfarande får större konsekvenser för ett fåtal stora aktieägare än vad det får för ett flertal 
mindre aktieägare är principalerna i de företag där den största ägaren innehar mer än 20 % av 
aktierna mer villiga att lägga resurser på övervakning än vad principalerna i de företag där 
den största ägaren innehar mindre än 20 % av aktierna är (Jensen & Meckling, 1976). I nästan 
alla företag anses ledningens opportunistiska agerande kring redovisningen av immateriella 
tillgångar vara en form av manipulering som i de fall där de upptäcks bestraffas på olika sätt 
(Petra & Dorata, 2008). Det straff som utdöms till agenterna blir i de allra flesta fall som mest 
kännbart om det har påverkat uppfyllande av ägarnas målsättningar negativt. Personerna ur 
företagsledningen kan då riskera att bli av med sin anställning samtidigt som deras förtroende 
kan minska (Daum, 2006). Om det uppdagas att företagsledningen medvetet har påverkat 
företagets ekonomiska ställning för att uppfylla sitt egenintressen kan personerna även få ta 
del av straff som ålägger dem skadeståndsskyldighet eller fängelse (Lhadopadchan, 2010). 
De ovan nämnda straffen bör avskräcka agenterna från att agera på ett opportunistiskt sätt om 
övervakningen av deras arbete inte räcker till. Därför stipulerar en hel del kontrakt mellan 
agenter och principaler vilka konsekvenser som kan drabba agenterna om de bryter mot 
företagens föreskrifter och värderingar eller mot ägarnas målsättningar (Eisenhardt, 1989; 
Eriksson- Zetterquist et al. 2014). I detta avsnitt har en analys kring hur ägarstrukturen 
påverkar redovisning av immateriella tillgångar i svenska börsnoterade företag gjorts utifrån 
agentteorin. Det kommande avsnittet sammanfattar hela den analys som har gjorts ovan.  
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5.6 Sammanfattning av analysen 
I denna sammanfattande analys tas först de egenintressen och de målsättningar som genom 
agentteorin påverkar redovisningen av immateriella tillgångar i svenska börsnoterade företag 
upp. Därefter analyseras det hur agentteorin påverkar den redovisning av immateriella 
tillgångar som sker i svenska börsnoterade företag utifrån de egenintressen och målsättningar 
som finns. Inom ramen för denna sammanfattande analys tittas det också på hur de olika 
företagens redovisningsval för immateriella tillgångar påverkar jämförbarheten mellan de 
olika företagens ekonomiska ställning. De hypotestester som har genomförts och de 
statistiska mått som har tagits fram ovan visar att ägarstrukturen påverkar redovisningen av 
immateriella tillgångar i svenska börsnoterade företag. Detta styrks av den ovanstående 
analysen som säger att ägarstrukturen genom de målsättningar och de egenintressen som 
finns i ett svenskt börsnoterat företag har stor påverkan på de redovisningsval som görs för de 
olika immateriella tillgångarna.  
 
De immateriella tillgångar som har studerats i denna undersökning är goodwill, varumärken, 
utgifter för forskning och utveckling samt övriga immateriella tillgångar. Den huvudsakliga 
anledningen till att ägarstrukturen påverkar de redovisningsval som görs för immateriella 
tillgångar är att ägarna och ledningen genom att redovisa företagets immateriella tillgångar på 
olika sätt kan uppfylla sina målsättningar och sina egenintressen (Eisenhardt, 1989; Eriksson- 
Zetterquist et al. 2014). De målsättningar som vanligtvis finns hos ägarna i ett börsnoterat 
företag är att de vill ta del av vinster och avkastning på sitt satsade kapital (Kang et al. 2018; 
Russell, 2017). Ledningen i ett börsnoterat företag har i de allra flesta fall som egenintressen 
att få ta del av sin bonus, att kunna förbättra sitt förtroende och att stärka sin möjlighet till 
attraktiva jobb i framtiden (Daum, 2006). I hel en del av de börsnoterade företagen finns det 
även målsättningar och egenintressen som kan kopplas till hållbarhetsarbete och teknologisk 
utveckling (Osinski et al. 2017; Seitanidi, 2007). Dessutom har vanligtvis ägarna och 
ledningen ett gemensamt intresse av att stärka företagets attraktivitet hos investerare och 
konkurrenskraft (Greve, 2016; Mohr & Batsakis, 2014).  
 
Från analysen ovan kan det att utläsas vilka redovisningsval som vanligen tillämpas för att 
uppfylla de olika målsättningarna och egenintressena. Företagen använder sig gärna av 
metoden prövning när det kommer till goodwill och varumärken om de ämnar uppfylla 
ägarnas målsättningar kopplade till vinst och avkastning. Det går dock inte att utläsa om de 
företag som tillämpar metoden linjär avskrivning för goodwill och varumärken gör så för att 
uppfylla ledningens egenintressen framför ägarnas målsättningar eller inte. Genom att läsa 
analysen ovan går inte att se vilken metod som de börsnoterade företagen använder sig av för 
att redovisa sina utgifter för forskning och utveckling på ett sätt som ägarnas målsättningar 
eller ledningens egenintressen. Dock visar analysen att de allra flesta börsnoterade företag 
väljer att aktivera sina övriga immateriella tillgångar istället för att kostnadsföra dem. Det går 
dock inte säga om detta beror på att de vill uppfylla ägarnas målsättningar framför ledningens 
egenintressen eller vice versa Klart är att ledningen i de allra flesta börsnoterade företagen 
använder sig av de redovisningsval som uppfyller deras egenintressen om de incitament som 
finns till ett sådant agerande är tillräckligt starkt (Eisenhardt, 1989; Eriksson- Zetterquist et 
al. 2014). I andra fall väljer de att tillämpa de redovisningsval som uppfyller ägarnas 
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målsättningar. De studerade företagen har inte angivit i sina årsredovisningar hur pass 
frekvent ledningen väljer att uppfylla sina egenintressen framför ägarnas målsättningar och 
vice versa. Dock visar hypotestesterna tillsammans med analysen att ett sådant förfarande 
förekommer och att det påverkar redovisningen av immateriella tillgångar i svenska 
börsnoterade företag. 
 
Gemensamt för alla börsnoterade företag i denna undersökning är att det kan uppstå 
konflikter i bolagen om ägarna och ledningen inte är överens om vilka målsättningar och 
vilka egenintressen som ska uppfyllas (Eisenhardt, 1989; Eriksson- Zetterquist et al. 2014). 
Därför verkar ägarna i samtliga företag för att förhindra ett opportunistiskt agerande från 
ledningens sida. Även om företagen i sina årsredovisningar inte skriver hur de bedriver detta 
arbete så kan vi tänka oss att det främst sker genom övervakning och kontraktsskrivning. 
Övervakningen sker genom kontroller av den årsredovisning och de interna rapporter som 
upprättas av företaget (Mäki et al, 2016; Elston & Yang, 2010). I de kontrakt som skrivs med 
ledningen delges vanligen de målsättningar som ägarna och styrelsen förväntar sig att 
exempelvis en verkställande direktör ska uppfylla. Uppfyllandet av dessa målsättningar 
kontrolleras i de allra flesta fall genom ovan nämnda övervakning (Eisenhardt, 1989; 
Eriksson- Zetterquist et al. 2014). Så är även fallet i de företag som har studerats inom ramen 
för denna undersökning. I de studerade företag vars ägare innehar mer än 20 % av aktierna är 
det även tänkbart att ägaren finns på plats i den dagliga verksamheten. På så vis kan den 
genom sitt närvarande övervaka ledningens arbete och således bör risken för ett 
opportunistiskt agerande vara mindre i dessa företag (Eisenhardt, 1989; Eriksson- Zetterquist 
et al. 2014).  
 
Att så är fallet visar sig genom den presenterade empirin ovan eftersom de företag var största 
ägare innehar mer än 20 % av aktierna är mer lika varandra i sina redovisningsval än vad de 
företag vars största ägare innehar mindre än 20 % av aktierna är. Detta tyder på att ägarna kan 
styra ledningen mot att redovisa den ekonomiska ställningen på ett sätt uppfyller deras 
målsättningar. Dock är ägarna och ledningen i de företag vars största ägare innehar mindre än 
20 % av aktierna i högre utsträckning överens med varandra om att verksamhetens 
huvudsakliga målsättning är att generera höga vinster och hög avkastning än vad ägarna och 
ledningen i ett företag vars största ägare innehar mer än 20 % av aktierna är (Kang et al. 
2018; Russell, 2017). Detta beror på att större aktieägare oftast har fler personliga intressen 
kopplade till exempelvis hållbarhet än vad mindre aktieägare har (Daum, 2006). Trots detta 
är risken för ett opportunistiskt agerande vanligtvis större i de företag vars största ägare 
innehar mindre än 20 % av aktierna. Detta beror på att ägarna inte har samma möjligheter att 
övervaka ledningens arbete i dessa företag. Därför uppstår ett utvidgat risktagande och en 
informationsasymetri mellan parterna (Eisenhardt, 1989; Eriksson- Zetterquist et al. 2014). 
Således är dessa företag inte lika samlade kring sina redovisningsval för de ovanstående 
immateriella tillgångarna som de företag vars största ägare innehar mer än 20 % av aktierna 
är. Därmed kan ägarna inte styra ledningen mot att redovisa en ekonomisk ställning som 
uppfyller deras målsättningar framför egenintressena på samma sätt som ägarna i ett företag 
vars största ägare innehar mer än 20 % av aktierna kan göra. Detta medför att ägarstrukturen 
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genom de målsättningar och egenintressen som finns i den påverkar redovisningen av 
immateriella tillgångar i svenska börsnoterade företag.   
 
Från den ovanstående analysen står det därmed klart att alla studerade börsnoterade företag 
medvetet väljer att redovisa en ekonomisk ställning som uppfyller ägarnas målsättningar eller 
ledningens egenintressen istället för att redovisa den sanna ekonomiska ställningen. Detta 
eftersom de tjänar på att göra så både i egenskap av företag eller i egenskap av ägare eller 
ledningsperson i företagen. Förfarandet anses vara problematiskt eftersom det inte är den 
sanningsenliga ekonomiska ställningen som redovisas i de svenska börsnoterade företagen. 
Dessutom försvårar denna redovisning förståelsen av företagens årsredovisningarna och 
jämförbarheten mellan företagens ekonomiska ställning negativt (Lhadopadchan, 2010; 
Morosan et al. 2016). Detta medför att redovisningskvaliteten bli lidande eftersom olika 
principer som exempelvis den om god redovisningssed och den om en rättvisande bild då 
åsidosätts (Gustafsson et al. 2016). Vidare medför förfarandet att det blir svårt för ägare, 
investerare och andra intressenter att bedöma hur det går för företagen på grund av att de 
medvetet väljer bort att redovisa sin sanna ekonomiska ställning till förmån för en ekonomisk 
ställning som uppfyller deras målsättningar och egenintressen. Detta gäller inte bara mellan 
företag i olika branscher utan även mellan företag i olika branscher eftersom det är vanligt 
förekommande att även de tillämpar olika redovisningsmetoder för sina immateriella 
tillgångar i hopp om att uppfylla sina målsättningar och sina egenintressen (Lhadopadchan, 
2010; Morosan et al. 2016).  
 
Slutligen är en långsiktig konsekvens av denna fördelaktiga redovisning att analytiker och 
politiker i framtiden får svårt att bedöma hur olika marknader och hur världsekonomin 
kommer att utvecklas. En kortsiktig konsekvens av den ovanstående redovisningen är att det 
blir svårare för gemenman att avgöra hur företagens ekonomiska ställning påverkar deras 
innehav av exempelvis aktier och fonder om de inte är ekonomiskt utbildade. Därmed kan 
allmänheten få svårt att prognostisera hur deras privatekonomi kommer att utvecklas i 
framtiden, vilket kan leda till att de exempelvis inte vågar köpa aktier och andra värdepapper 
(Ji & Lu, 2014). Om företagen själva inte väljer att redovisa sina sanna ekonomiska ställning 
finns risken att de krav som ställs på redovisningen i allmänhet och på redovisningen av 
immateriella tillgångar i synnerhet blir allt mer omfattande. Om så sker tvingas företagen i 
framtiden att lägga ned mer resurser på redovisning vilket kan bli kostsamt för dem 
(Gustafsson et al. 2016; Frostensson, 2011). Den analys och den sammanfattning av analysen 
som har gjorts ovan har mynnat ut i de slutsatser som presenteras i nästa kapitel tillsammans 
med en slutdiskussion kring studiens implikationer och förslag på framtida forskning. 
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6.0 Slutsats 
I första delen av detta kapitel presenteras studiens slutsatser. Därefter redogör den andra 
delen för de implikationer som finns i denna undersökning och diskuterar hur den kan ge 
inspiration till framtida forskning. 
 
6.1 Slutsatser 
Denna studies syfte och frågeställning har varit att förklara hur redovisningen av immateriella 
tillgångar påverkas av ägarstrukturen i svenska börsnoterade företag. Nedan presenteras de 
slutsatser som studien har givit upphov till. Den första slutsatsen som kan dras i denna studie  
är att ägarstrukturen i ett svenskt börsnoterat företag påverkar hur företaget väljer att redovisa 
sina immateriella tillgångar. Den påverkan som ägarstrukturen ger upphov till sker genom 
ägarnas målsättningar och ledningens egenintressen. Detta eftersom båda parterna strävar 
efter att maximera sin vinst och sin avkastning. Det är dock inte säkert att företagets ägare 
och företagets ledning enbart är intresserade av att maximera den vinst och den avkastning 
som är av ekonomisk karaktär. De kan i många fall även tänka sig att uppfylla sådana 
målsättningar och sådana egenintressen som ger företaget en bättre attraktionskraft och en 
bättre konkurrenskraft. Dessutom kan de båda aktörerna verka för att uppfylla sådana 
målsättningar och egenintressen som kan kopplas till exempelvis forskning och utveckling 
samt hållbarhet om det bedöms stärka deras egen position.  
 
Den andra slutsatsen som denna studie har givit upphov till är att de företag vars största ägare 
innehar mer än 20 % av aktierna är mer lika varandra i sin redovisning av immateriella 
tillgångar än vad företag där den största ägaren innehar mindre än 20 % av aktierna är. Detta 
trots att de målsättningar och de egenintressen som finns i de företag vars största ägare 
innehar mer än 20 % av aktierna ofta skiljer sig mer åt än vad de målsättningar och 
egenintressen som finns i de företag vars största ägare innehar mindre än 20 % av aktierna 
gör. Vanligtvis har ägare andra målsättningar med verksamheten än att den enbart ska 
generera vinst och avkastning om de innehar mer än 20 % av aktierna i ett företag. Sådana 
målsättningar kan bland annat kopplas till forskning och utveckling samt hållbarhet. De ägare 
som finns i ett företag där ingen ägare innehar mer än 20 % av aktierna är vanligtvis enbart 
intresserade av att företaget ska generera så hög vinst och så hög avkastning som möjligt. 
Därför borde de företag vars största ägare innehar mindre än 20 % av aktierna vara mer lika 
varandra i sin redovisning av immateriella tillgångar än de företag där den största ägaren 
innehar mindre än 20 % av aktierna är. Att det inte förhåller sig på detta sätt kan bero på att 
de företag vars största ägare innehar mer än 20% av aktierna generellt sätt är mer långsiktiga i 
sina målsättningar än vad de företag där den största ägaren innehar mindre än 20% av 
aktierna är.   
 
För att uppfylla de målsättningar och även de egenintressen som finns i verksamheten så 
väljer en betydande del av de företag där den största ägaren innehar mer än 20 % av aktierna 
att pröva värdet på sin förvärvade goodwill och att skriva av värdet på sina varumärken 
linjärt. Detta samtidigt som en stor del av dem väljer att kostnadsföra sina utgifter för 
forskning och utveckling samt sin utgifter övriga immateriella tillgångar. De företag vars 
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största ägare innehar mindre än 20 % av aktierna väljer även de i hög utsträckning att pröva 
värdet på sin förvärvade goodwill. De allra flesta av dessa företag väljer att skriva av sina 
varumärken linjärt. Dessutom väljer en stor del av dem att aktivera sina utgifter för forskning 
och utveckling samtidigt som nästintill alla dessa företag väljer att aktivera sina utgifter för 
övriga immateriella tillgångar. De ovanstående slutsatserna visar att ägarstrukturen genom de 
målsättningar och egenintressen som finns har en påverkan de redovisningsval som görs för 
immateriella tillgångar i svenska börsnoterade företag. Detta bidrar till att företagen, dess 
ägare och dess ledning väljer att redovisa en ekonomisk ställning som uppfyller deras 
målsättningar och egenintressen istället för att redovisa en sanningsenlig ekonomisk ställning. 
Förfarandet medför att det blir svårt för personer utanför företagen att jämföra deras 
ekonomiska ställning. Detta gällen inte enbart mellan företag i olika branscher utan även 
mellan företag i samma bransch vilket anses vara än mer problematiskt. De slutsatser som har 
presenteras ovan får anses utgöra svar på frågeställningen. I nästa del görs en diskussion 
kring studiens tillvägagångssätt samtidigt som det lämnas förslag på framtida forskning.    
  
6.2 Slutdiskussion 
I denna avslutande del diskuteras vilka implikationer som studien har givit upphov till. Det 
kommer även att redogöras för vad som är intressant för framtida forskning att bygga vidare 
på med denna studie som grund. En första reflektion kring denna studie ger oss insikten att 
andra forskare kan repetera vår studie och komma fram till liknande resultat genom att 
tillämpa samma tillvägagångssätt. Den huvudsakliga implikationen med denna studie är att 
det är svårt att generalisera våra resultat till företag som inte aktiebolag och till företag som 
inte är verksamma på börsen. Detta eftersom de följer andra lagar och rekommendationer 
som styr deras redovisning av immateriella tillgångar. Det går att göra om vår studie på alla 
börsnoterade företag som verkar inom den Europeiska Unionen. Detta eftersom samtliga 
börsnoterade företag i EU följer IFRS- standarder. Det kan anses vara en svaghet med studien 
att vi endast studerar börsnoterade företag och att vi inte har inkluderat banker och finansiella 
institut i vår undersökning. Detta eftersom det finns många banker och icke- börsnoterade 
företag i Sverige som är inflytelserika att de hade varit intressanta att studera deras påverkan 
på redovisningen av immateriella tillgångar i en liknande undersökning.  
 
Vidare hade det varit intressant om framtida forskare valde att repetera vår studie genom att 
samla in data kring redovisning av immateriella tillgångar i börsnoterade företag med hjälp 
av intervjuer. Detta för att få skarpare och tydligare bevis på hur ägarstrukturen påverkar 
redovisningen av immateriella tillgångar i börsnoterade svenska företagen. Anledningen till 
att vi valde bort intervjuer i vår studie var för att vi inte hade tillgång till de personerna i 
företagen som ansvarar för redovisningen. Dessutom hade framtida forskare möjligen kunnat 
inkluderat banker och finansiella institut i sin studie för att se hur deras målsättningar och 
egenintressen påverkar redovisningen av immateriella tillgångar i svenska börsnoterade 
företag. Slutligen kan vår studie mynna ut i framtida forskning kring hur makt påverkar 
redovisningen av immateriella tillgångar i svenska börsnoterade företag. Detta perspektiv 
valdes bort i vår undersökning eftersom vi valde att använda ägarstrukturen som 
utgångspunkt. Efter denna slutdiskussion följer en lista över de referenser som har använts i 
studie 
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