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Sammanfattning
Syfte: Syftet med denna uppsats är att undersöka i vilken utsträckning av goodwillposten
som kan förklaras av innovationsförmågan i svenska börsnoterade företag.
Inledning: Goodwill är en immateriell tillgång och uppstår i samband med företagsförvärv.
På	
   senare år har posten fått en stor betydelse och den ger även ett uttryck för framtida
ekonomiska fördelar. Goodwill är svårdefinierat eftersom att posten exempelvis kan innehålla
kundrelationer, varumärken, bra rykte etc. I dagsläget är innovation en viktig faktor för
företag och har stor betydelse för ekonomisk tillväxt. Företagens innovationsförmåga borde
därför ha en påverkan på	
  goodwillpostens värde.
Metod: I denna studie har en kvantitativ undersökning gjorts. Via databasen Retriever har
data samlats in från Sveriges största börsnoterade bolag. En utsållning gjordes för de företag
som inte hade tillgänglig data som krävdes för undersökningen. Genom statistikprogrammet
Minitab genomfördes två	
  regressionsmodeller som sedan analyserades.
Slutsats: Slutsatsen visar att båda innovationsmåtten, patent och forskning och utveckling,
har ett positivt samband på goodwillposten för Large Cap. För Mid Cap kunde ingen
betydande effekt visas. För Small Cap har patent en svag påverkan på goodwillposten och
måttet forskning och utveckling visade inget samband.
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Abstract
Purpose: The purpose of this paper is to examine the extent of goodwill that can be
explained by the capacity for innovation in Swedish listed companies.
Introduction: Goodwill is an intangible asset and occurs in connection with acquisitions.
In recent years, the record received a great importance and it gives also an expression of the
future economic benefits. Goodwill is difficult to define because the item may contain, for
example, customer relationships, trademarks, good reputation, etc. In the current situation,
innovation is an important factor for companies and has great significance for economic
growth and innovation capacity of firms should have an impact on the goodwill value of the
entry.
Method: A quantitative study has been made in this paper. Through the database Retriever
data was collected from the largest listed companies. An elimination was made for those
companies that had not provided data that was required for the study. Through the statistical
program Minitab was two regression models were conducted and analyzed.
Conclusion:	
  Our conclusion is that the two dimensions of innovation studied, patents and
research and development, Large Cap both have a positive explainationary power on goodwill
for Large Cap. For Mid Cap there no significant effect appears. For Small Cap patent has a
weak impact on goodwill, while research and development showed no impact.
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Förkortningar och definitioner
IASB

International

Accounting

Standards

Board

är

ett

internationellt

redovisningsorgan som tar fram standarder för finansiell rapportering. IASB
består av två	
   standarder, International Financial Reporting Standards (IFRS)
och International Accounting Standards (IAS).
IAS

International

Accounting

Standards

är

en

standard

som

innehåller

internationella redovisningsnormer.
IFRS

International Financial Reporting Standards är en internationell standard som
behandlar redovisning i börsnoterade företag.

IFRS 3

International Financial Standards 3 behandlar redovisning av rörelseförvärv.

FoU

Forskning och Utveckling
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1. Introduktion
Under denna rubrik beskrivs begreppet goodwill samt hur goodwill uppstår. Inledningen följs
av en bakgrundsbeskrivning där vi kortfattat redogör för studiens ämne som leder till studiens
problemdiskussion och syfte.
_____________________________________________________________________________________________	
  
1.1 Bakgrund
Goodwill uppstår i samband med företagsförvärv, då det förvärvade företaget betalar mer för
ett företag än det bokförda värdet av det köpta företagets eget kapital. Goodwill är ett
svårdefinierat begrepp eftersom det är en immateriell tillgång som exempelvis kan innehålla
ett bra rykte, kundrelationer, personalens erfarenheter och synergieffekter. Företag är beredda
att betala mer än det bokförda värdet för att komma åt dessa tillgångar, som tror kan ge
framtida ekonomiska fördelar. På senare år har goodwill fått en stor betydelse och posten
utgör den största delen av företagens immateriella tillgångar. Idag går utvecklingen snabbt
och företag måste satsa på nya innovationer för att vara konkurrenskraftiga. Innovationer ses
som en faktor som genererar framtida ekonomiska fördelar. Vi vill därför undersöka om och i
vilken utsträckning företags innovationsförmåga påverkar goodwillposten.
Aktiespararna (2014-03-10) ger ett exempel på vad de menar är ett missbruk av goodwill:
Gunnebo Nordic, en internationell säkerhetskoncern har under 15 år har utvecklats från att
vara ett mindre industriföretag till en koncern med 7 000 anställda med en omsättning på	
  
	
  6 700 miljoner kronor. Utvecklingen skedde till stor del genom förvärv av medelmåttiga
bolag inom säkerhetsbranschen runt om i Europa. I och med förvärven har det uppstått en stor
goodwillpost i Gunnebo Nordics koncernbalansräkning. Över årsskiftet 2005/2006 uppgick
goodwillposten till 1 056 miljoner kronor, att jämföra med koncernens egna kapital på	
  1 044
miljoner kronor. Detta innebär att hela koncernens egna kapital är hotat om goodwillposten
inte har något värde. Anledningen till varför någon betalar mer än värdet av ett bolags
nettotillgångar uppgår till, kan vara immateriella tillgångar som inte redovisas i
balansräkningen, exempelvis ett starkt varumärke eller en position på	
   marknaden vilket
köparen måste betala extra för (Lorentzon & Ekberg, 2014-03-10).
Thayne Forbes, VD för Intagible Business, menar att det finns ett antal grundläggande brister
när det gäller hantering av immateriella tillgångar i IFRS 3 (Forbes, 2014-04-25). Företag
spenderade 40 biljoner på företagsförvärv under året 2007. 53 % av den totala köpeskillingen
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redovisades som goodwill. Han menar att sedan EU införde den nya standarden har företag
dragit nytta av den nya metoden för att förbättra sina resultat. Företagen värderar goodwill till
en för stor andel av köpeskillingen, vilket kan innebära att risken är stor att både förtroendet
och inflytandet från de som nyttjar redovisningsinformationen minskar. Trots att revisorerna
säger sig följa redovisningsstandarden konstaterar Forbes: “IFRS 3 kräver att goodwillposten
ska förklaras och identifieras. Detta har dock bara skett i ett fåtal fall i praktiken, och även då	
  
har en liten förklaring getts. Visst måste företagen veta vad goodwill består av då	
  det har varit
en del av förvärvet; synergieffekterna, stordriftsfördelarna eller portföljeffekt exempelvis. Om
de inte kan beskriva det, varför köper de det?”	
  (Forbes, 2014-04-25).
1.2 Problematisering
Goodwillposten innebär en förväntan om framtida kassaflöden (Lee, 2011; Jarva, 2009) eller
framtida förväntade övervinster i verksamheten (Dansell & Phillips, 2011). Chauvin &
Hirschey (1994) skriver att goodwill representerar ett värde som härstammar från företags
förmåga att generera övernormala vinster. Vid ett företagsförvärv betalas ett högre pris än det
bokförda värdet, i och med att det köpande företaget vill ta del av de goda vinsterna som
överblickats vid den tidpunkten (Lönnqvist, 2011). Enligt Tearney (1973) bör ledningen
identifiera de bakomliggande orsakerna till det överskott som goodwill förväntas medföra.	
  
Ohlson (1995) menar att övernormal lönsamhet är skillnaden mellan marknadsvärde och
bokfört värde, dvs. goodwill. Goodwill förklaras som en betalning för förväntade framtida
ekonomiska fördelar som varken går att identifiera enskilt eller redovisa separat (Marton,
Lumsden, Lundqvist & Petterson, 2013). Peasnell (1981) skriver, på	
  samma sätt som Ohlson
(1995), att goodwill är lika med nuvärdet av förväntad övernormal lönsamhet i framtiden.
Även Abdullah (1999) skriver, i enlighet med Ohlson (1995), att skillnaden mellan det
observerade marknadsvärdet på	
   eget kapital och bokförda värdet är nuvärdet av förväntad
övernormal lönsamhet i framtiden. Ju större skillnaden mellan dessa värden är, desto mer
lönsam förväntas ett företag vara. Övernormal lönsamhet innebär att företagens avkastning är
högre än kapitalkostnaden (Ohlson, 1995). Lev & Sougianns (1999) menar att övernormal
lönsamhet även kan ses som ett resultat på	
  ett företags monopolmakt eller innovation.
Tidd & Bessant (2011) skriver att innovation är en hörnsten i vad som gör företag
framgångsrika genom att erbjuda något unikt bättre för konsumenten. Enligt Schumpeter
(1934) är övernormala vinster ofta belöningen för innovationer och innovationer har lyfts
fram som en helt avgörande faktor för långsiktig lönsamhet och konkurrenskraftiga fördelar.
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Övernormal lönsamhet kan uppstå	
   när ett företag introducerar värdefulla innovationer som
tillfredsställer konsumenternas krav (Roberts, 1999).
Det är idag allmänt känt att innovation är den dominerande faktorn i den nationella
ekonomiska tillväxten (OECD, 2014-04-23). Trots att innovationsprocessen studerats i
årtionden, är det först nu man börjat få	
  en förståelse för hur komplicerad den är och att det är
många faktorer som påverkar (Sànchez, Chaminade & Olea, 2000). Många författare menar
att innovation är nyckeln till ekonomisk tillväxt och Eisenhardt & Tabrizi (1995) har försökt
visa att den hastighet med vilken företag förser marknaden med nya produkter har en central
påverkan på	
  resultatet för högteknologiska företag.
Tidd & Bessant (2011) skriver att innovation alltid har varit en utmaning och det inte finns
något “bästa sätt”	
   att hantera innovationer: olika situationer kräver olika lösningar. Enligt
Innovaro (2014-04-25) har innovativa företag en stor påverkan med sina nya produkter,
tjänster och processer som med framgång tänjer på	
   gränserna, överträffar kundernas
förväntningar, drar nytta av ny teknik och genererar högre intäkter och ökade marginaler.
Företagens förmåga att göra innovationer är grundläggande för att ta sig in på	
   nya marknader,
skaffa sig marknadsandelar och andra konkurrensfördelar. De senaste decennierna har
innovation varit ett viktigt bidrag för företagens framgång. Genom detta övervinner företag
problem, samtidigt som de strävar efter att uppnå	
   en hållbar global konkurrensfördel (Hitt,
Ireland, Camp & Sexton, 2001). Det huvudsakliga sättet att generera vinst går numera hand i
hand med företags innovationsförmåga, eftersom innovationer ger de mest väsentliga
bidragen till företagens ökade sysselsättning, ekonomiska tillväxt och konkurrenskraft.
Således är innovationer nödvändiga av flera skäl, till exempel för att tillämpa effektivare och
mer produktiva tillverkningsprocesser, att prestera bättre på	
   marknaden, att förbättra sitt rykte
och att vara konkurrenskraftiga (Gunday, Ulusoy, Kilic & Alpkan, 2008). Gunday et al.
(2008) skriver att många studier har gjorts för att ta reda på	
   vilka faktorer som påverkar
företagens innovativa insatser, men att det trots det inte finns en komplett modell för
innovation. Flertalet författare anser att det bästa måttet på innovation är företags forskningoch utvecklingskostnader, men att även patent är ett mått som används för att mäta företags
innovationsförmåga (Kleinknecht et al., 2002; Hagedoorn & Cloodt, 2002).
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1.3 Syfte
Syftet med denna uppsats är att undersöka i vilken utsträckning som goodwillposten förklaras
av företags innovationsförmåga.
1.4 Avgränsningar
De företag som inte redovisat goodwill under samtliga undersökningsår, 2008-2012, har
exkluderats från studien, liksom de företag som inte har redovisade patent eller forskning- och
utvecklingskostnader.
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2. Teori
I teorikapitlet kommer vi presentera de teorier som studien behandlar. Kapitlet visar vår
teoretiska referensram som är centrala för studiens inriktning. Kapitlet avslutas med en
utvärdering av teorins vetenskapliga artiklar genom State-of-the-art.
_____________________________________________________________________
2.1 Vad är goodwill?
Den första definitionen av goodwill är enligt Johnson & Tearney (1993) att posten reflekterar
skillnaden mellan köpeskillingen och det bokförda värdet av en förvärvad tillgång. Churyk
(2005) menar att goodwill värderas och redovisas som det belopp som överstiger det verkliga
värdet av identifierbara nettotillgångar och syftar till att fånga det övervärde som skapats i det
förvärvade företaget. Goodwill är en tillgång som uppstår endast genom förvärv (Ramanna,
2008) och kan inte köpas eller säljas som en separat post (Wines, Dagwell & Windsor, 2007;
Seetharaman, Sreenivasan, Sudha & Yee, 2006). Det är den del av ett företags värde som inte
motsvaras av någon tillgångspost i det uppköpta företagets redovisning. Goodwill är ett dolt
värde som kan definieras som värdet av framtida ekonomiska fördelar av tillgångar som inte
går att enskilt identifiera (Zanoni, 2009). Johnson & Petrone (1998) menar att precis som en
maskin kan ses som en komponent i en fabrik, kan goodwill ses som en del av förvärvarens
investering i det köpta företaget, baserat på de förväntningar förvärvaren har om framtida
vinster från det förvärvade företaget.
Goodwill har på	
   senare tid blivit allt mer relevant på	
   grund av att värdet av goodwillposten
har en väsentlig betydelse på	
   hela företagets värde (Zanoni, 2009; Wiese, 2005). Om
skillnaden mellan förvärvet är positiv uppstår ett övervärde och detta värde ska redovisas i
balansräkningen

och

avskrivning

sker

över

den

beräknade

nyttjandeperioden.

Nyttjandeperioden	
  är den period som goodwillposten anses ge företaget ekonomiska fördelar
(Dansell & Phillips, 2011).
Nedskrivning av goodwill beräknas som skillnaden mellan bokfört värde av goodwill och det
uppskattade verkliga värdet av goodwill. Det är inte alltid så	
   lätt att värdera vilken
nedskrivning av goodwill som är nödvändig, eftersom det inte går att bara mäta skillnaden
mellan börsvärdet och bokfört värde, utan det krävs en noggrann granskning (Seetharaman,
Sreenivasan, Sudha & Yee, 2006). Därutöver är inte alla företag börsnoterade. Enligt
redovisningsstandarden IAS 36 visar en nedskrivning av goodwill företagets ekonomiska
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verklighet och hur företagets ekonomiska framtid kommer att bli (FAR Akademi, 2013).
Dock sker utvärderingen av goodwill efter företagsledningens egna värderingar, vilket kan bli
problematiskt (Seetharaman et al., 2006).
AbuGhazaleh,

Al-Hares

&

Haddad

(2012)

genomförde

en

studie

om

goodwillnedskrivningarnas värderelevans i Storbritannien för åren 2005 och 2006. Studien
omfattade 528 företag noterade på	
   London Stock Exchange. Resultatet var att det
genomsnittliga aktiepriset var £5,21 och att det genomsnittliga bokförda värdet före goodwill
var £0,79. Det genomsnittliga goodwillvärdet per aktie var £0,82, före nedskrivning av
goodwill (AbuGhazaleh et al., 2012). Detta resultat kan tolkas som att goodwillposten beror
på	
   att företagsledningen tror på	
   att de företag de förvärvar kommer ha en övernormal
lönsamhet. Det betyder att om goodwill skulle raderas, skulle alla företag på	
  Londonbörsen gå	
  
i konkurs.
Goodwill behandlas av International Financial Reporting Standards, IFRS 3 - Rörelseförvärv
och definieras där som “en tillgång som representerar framtida ekonomiska fördelar som
uppkommer från andra tillgångar förvärvade i ett rörelseförvärv som inte är enskilt
identifierade och separat redovisade”	
  (FAR Akademi, 2013). Goodwill förklaras av skillnaden
mellan vad ett företag som förvärvar ett annat företag betalar och marknadsvärdet på	
  
tillgångarna, med avdrag för skulderna. Internt upparbetad goodwill ska inte redovisas som
tillgång i balansräkningen eftersom det inte är en identifierbar resurs som kontrolleras av
företaget och det kan inte mätas på	
  ett tillförlitligt sätt (Tollington, 1998).
Nelson (1953, efter Chauvin & Hirschey, 1994) hävdade att goodwill är associerat bland
annat med utvecklingskostnader, kundlistor, varumärken, patent, upphovsrätter, licenser och
andra identifierbara källor av övernormal intjäningsförmåga. Goodwill är ogripbara tillgångar
som anses vara viktiga eller värdefulla för förvärvaren och som förvärvaren är beredd att
betala extra för (Chauvin & Hirschey, 1994).
Etablerade företag med en framgångsrik verksamhetshistoria har normalt en infrastruktur i
form av en kundbas, ledande expertis och andra immateriella faktorer som skapar ett värde
utöver deras identifierbara tillgångar (Wiese, 2005). Termen goodwill är missvisande och
förmedlar inte någon information om de underliggande tillgångar som förvärvats i ett
rörelseförvärv, vilket är den information som investerare är intresserade av menar Tearney
(1973).
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Goodwill är en av de viktigaste immateriella tillgångarna på	
   ett företags balansräkning,
eftersom posten kan ha en väsentlig effekt på	
   företags resultat (Wiese, 2005). Immateriella
tillgångar har under de senaste åren blivit en viktig del av den moderna ekonomin. Serfati
(2008) menar att det inte finns någon entydig definition av vad immateriella tillgångar
egentligen är, varken bland ekonomer eller revisorer. Det finns dock tre kärnegenskaper hos
immateriella tillgångar:
•

de är källan till framtida ekonomiska vinster,

•

saknar fysisk substans, och

•

de kan i viss grad säljas, helt eller delvis (Serfati, 2008).

IASB, International Accounting Standards Board, är ett internationellt redovisningsorgan vars
syfte är att ta fram standarder för finansiell rapportering som ska gälla i olika länder, för att
åstadkomma en internationell konvergens i hur redovisningen utförs världen över. Syftet är
också att öka pålitligheten, relevansen, och jämförbarheten i den finansiella rapporteringen
(IASB, 2014-04-11). IASB består av två	
   standarder, International Financial Reporting
Standards (IFRS) och International Accounting Standards (IAS) (Deegerman & Unerman,
2011). Genom ett av Europeiska Unionen (EU) utfärdat direktiv måste samtliga börsnoterade
företag tillämpa dessa standarder.
De nya internationella redovisningsreglerna (IFRS), som infördes år 2005, kräver att goodwill
ska ha ett bestående värde. En årlig nedskrivningsprövning ska göras, vilket inneburit en stor
skillnad för hanteringen av goodwillposten. Tidigare skrevs goodwill av linjärt, efter den
beräknade ekonomiska livslängden. Det normala var att företag skrev av goodwill under högst
20 år. Det var dock möjligt att skriva av posten under en längre tid, om årliga prövningar av
nedskrivningsbehov gjordes (Thorell, 2004). Goodwill ska nu istället regelbundet bedömas,
för att se om värdet överensstämmer med det värde som företaget har angett i sin
koncernredovisning eller om det ska göras en nedskrivning (Smith, 2006). De regler som
använts tidigare har gjort att företag kunnat göra olika tolkningar, vilket i sin tur har gjort det
svårt att jämföra företagen och en del menar även att tolkningsutrymmet kan innebära att
företagsledningen försöker framstå	
   som bättre (Lorentzon & Ekberg, 2014-03-10).
Goodwillpostens bedömning påverkar företags resultat och dessa belopp i balansräkningen
kan ses som högst tvivelaktiga enligt Lorentzon & Ekberg (2014-03-10). Enligt Seetharaman,
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Sooria & Saravanan (2002) är den största utmaningen för redovisare att förstå	
   den stora
skillnaden mellan balansräkningen och marknadsvärdet. De menar att detta gap utgör kärnan
av företags värde: dess immateriella tillgångar och intellektuella kapital, som representeras av
varumärken, konkurrenskraftiga fördelar, produkter, patent, kundrelationer, forskning och
utveckling, humankapital m.m. Det nuvarande redovisningsramverket har kritiserats, särskilt i
USA och Europa, där många anser att ramverket är otillräcklig och misslyckas med att
kommunicera de viktigaste tillgångarna och resurserna i dagens verksamheter, nämligen
immateriella tillgångar eller intellektuellt kapital (Seetharaman, Sooria & Saravanan, 2002).
2.2 IASB:s föreställningsram
Investerare placerar ett betydande ekonomiskt värde på	
   immateriella tillgångar som inte
uppfyller de gällande kriterierna i redovisningsprinciperna. Sådana skillnader mellan
redovisnings- och marknadsvärderingar får till följd att underminera förtroendet för
tillförlitligheten och relevansen av bokföringen (Wyatt, 1992). IASB:s föreställningsram tar
upp de kvalitativa egenskaper som gör informationen i de finansiella rapporterna användbar
och de fyra viktigaste egenskaperna är begriplighet, relevans, tillförlitlighet och jämförbarhet
(IASB, 2014-04-11).
Begriplighet innebär att informationen ska vara lättbegriplig för användarna men det
förutsätts att användarna har rimlig kunskap samt att de är beredda att studera informationen
med rimlig noggrannhet. Komplicerad information får däremot inte uteslutas med skälet att
den anses vara för svår för användarna att förstå, eftersom informationen kan vara viktig för
beslutsunderlag (IASB, 2014-04-11, p.30.).
Med relevans menas att informationen ska vara relevant som beslutsunderlag för att vara av
värde vilket betyder att den påverkar användarnas beslut och ska underlätta bedömningen av
detta. Relevansen påverkas av informationens karaktär och väsentlighet (IASB, 2014-04-11,
p. 31, 34).
Tillförlitlighet, informationen ska vara tillförlitlig och får inte innehålla väsentliga
felaktigheter eller vinklingar för att användarna ska kunna lita på	
   informationen.
Informationen ska även korrekt återspegla händelser och transaktioner vilket innebär att de
redovisas i enighet med deras ekonomiska innebörd (IASB, 2014-04-11, p. 36, 38, 40).
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Jämförbarhet innebär att användarna ska kunna bilda sig en uppfattning om enhetens
finansiella ställning genom att jämföra de finansiella rapporterna. Information om vilka
redovisningsprinciper som använts när rapporterna upprättats ska lämnas och det är viktigt att
det finns jämförelseuppgifter från tidigare perioder (IASB, 2014-04-11, p. 44-45, 47).
2.3 Kopplingen mellan goodwill och innovation
Övernormala vinster är den skillnad som uppstår mellan marknadsvärdet och det bokförda
värdet; det som utgör ett företags goodwillpost (Ohlson, 1995). Kaplan & Norton (2004)
skriver att immateriella tillgångar är svårare för konkurrenter att imitera, vilket gör dem till en
effektiv källa för hållbara konkurrensfördelar. Schumpeter (1942) menar att innovation är en
grundläggande källa till lönsamhet och Mueller (1977) anser att innovation är en möjlighet att
nå	
   övernormala vinster. Aghion, Harris, Howitt & Vickers (2001); Schumpeter (1942) och
von Hippel (1988) menar att en innovatör blir temporär monopolist i sin bransch.
Monopolistisk kontroll ger den framgångsrika innovatören möjlighet att öka sin ekonomiska
avkastning.

Baker

(2002)

skriver

att

tidningen

Fortune

rankat

företag

efter

innovationsförmåga under de senaste 15 åren, och att den rankingen visar att innovationer är
korrelerade med aktieavkastningen. Även Geroski, Machin & Van Reenen (1993) menar att
antalet innovationer som introduceras av ett företag har en positiv effekt på	
   dess lönsamhet,
vinstmarginal och större marknadsandelar än för de företag som inte innoverar.
Många chefer anser att innovation är strategiskt nödvändigt för att stimulera tillväxten och ge
positiv ekonomisk avkastning (Sorescu & Spanjol, 2008). Weston (1950) menar att när ett
projekt bara genererar normala vinster, tjänar inte investerare mer än vad som är en rättvis
kompensation för normal risk. Projekt med endast noll i net present value (NPV) av
övernormal vinst kanske kan säkerställa ett företags långsiktiga överlevnad, men kommer
aldrig ge den typ av konkurrensfördelar som uppstår från att investera i projekt som anses ha
”dramatisk potential”	
   (Schwartz, 2014-06-04), vilket gör det möjligt för företag att växa
kraftigt över tiden (Sorescu & Spanjol, 2008). Monopolräntor är den vinst som tjänas utöver
det som krävs som kompensation för normal risk (Weston, 1950). Företag som generar sådan
vinst är de som presenteras i tidningar och som har hög efterfrågan på	
   sina aktier, eftersom
kapital flödar till dessa företag och där den högsta riskjusterade avkastningen erhålls. Om
innovationer kan generera monopolräntor, bör chefer prioritera att föra sådana innovationer
till marknaden (Sorescu & Spanjol, 2008). Sorescu & Spanjol (2008) kom fram till att
banbrytande innovationer är förknippade med ökade vinster och monopolräntor, men även
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associerat med ökad risk för innovativa företag, men denna högre risk vägs upp av
övernormal avkastning.
Allt fler forskare är intresserade av att undersöka sambandet mellan innovation, övernormal
lönsamhet och konkurrens. De vill exempelvis ta reda på	
   vilka faktorer som gör att vissa
företag kan både uppnå	
  och bevara övernormal lönsamhet över tiden (Roberts, 1999). Roberts
(1999) menar att företag som upprepade gånger introducerar värdefulla innovationer som
löser behov som tidigare inte har tillfredsställt konsumenternas krav, kan nå övernormal
lönsamhet. Sharma & Lacey (2004) och Berzkalne & Zelgalve (2013) skriver att en stor del
av litteraturen och studier stödjer att det finns ett positivt samband mellan innovation och
företags lönsamhet.
Mueller (1986) menar att företag måste kunna svara på	
  två	
  viktiga frågor gällande övernormal
lönsamhet; var kommer de höga vinsterna ifrån? Och vilka faktorer ger dessa fördelar
uthållighet? Schumpeter (1934) svarar på	
  dessa frågor och menar att en ny innovativ produkt
tenderar att möta låg konkurrens vid införandet och kan därmed ge	
  övernormal lönsamhet. I
och med detta lockas företag att imitera innovationen, vilket leder till en ökning av
konkurrensen, vilket i sin tur leder till en minskad lönsamhet för företaget som introducerade
produkten från början (Schumpeter, 1934).
2.4 Hur mäter man innovationsförmåga?
Att mäta innovationer är svårt på	
  grund av att det per definition är “nya”	
  företeelser och det är
mycket svårt att förutspå	
  hur företaget kommer att lyckas med det i framtiden. Det har därför
blivit ett viktigt forskningsområde att ta fram och jämföra olika innovationsmått (Ejermo,
2012).
Ett av problemen är variationen av innebörden i begreppet innovation. Tushman & Nadler
(1986) definierar innovation som ett sätt att skapa nya varor. Innovation förväxlas ofta med
uppfinning (Neely & Hii, 1999), men Freeman (1982) konstaterar dock att det finns en tydlig
skillnad mellan dessa. Han menar att en uppfinning är en idé, skiss eller modell för att göra en
förbättring av en produkt, process eller system, medan innovation i ekonomisk mening sker i
och med den första kommersiella transaktionen med den nya produkten, processen eller
systemet. De flesta forskare är överens om att innovation är en process att omvandla
möjligheter till nya idéer för att sedan tillämpa dem i praktiken (Tidd, Bessant & Pavitt,
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1997). Innovationsprocessen kan likställas med en strävan att utnyttja ny och unik kunskap
(Subramaniam & Youndt, 2005).
Subramaniam & Youndt (2005) skriver att innovation på senare år har blivit allmänt erkänd
som ett sätt att bygga hållbara konkurrensfördelar och därmed förbättra organisationers
kapacitet. De menar även att det är allmänt accepterat att en organisations kapacitet att förnya
sig är knutet till dess intellektuella kapital. Innovation i sig handlar alltså	
   om att identifiera
och använda möjligheter för att skapa nya produkter och tjänster (Subrahamaniam & Youndt,
2005).
Kleinknecht, Van Montfort & Brouwer (2002) menar att innovation är viktigt för ekonomisk
tillväxt, sysselsättning och ekologisk hållbarhet; därför ökar behovet att mäta och utvärdera
innovation. Det är nödvändigt att mäta graden av innovation för att kunna ta fram
utvecklingsplaner och övervaka i vilken utsträckning dessa uppfylls. Att analysera
innovationsförmågan är viktigt, eftersom det bidrar till att fastställa de faktorer som påverkar
innovation (Berzkalne & Zelgalve, 2013). Innovations-kapaciteten avser företagets förmåga
att satsa på	
  innovation, det vill säga implementering av nya processer, produkter och idéer i
organisationer. Det är en av de viktigaste faktorerna som påverkar företags resultat (Hurley &
Hult, 1998).
Enligt Brouwer & Kleinknecht (1997) var mätning av innovation förr begränsad till forskning
och utveckling. Det ses idag som otillfredsställande, eftersom innovationsprocessen även
kräver ett antal andra aktiviteter, som inte har med forskning och utveckling att göra. Patent,
licenser, design, personalutveckling, varumärken och investeringar i ny produktionskapacitet
är exempel på	
   sådana verksamheter och kan vara av stor kvantitativ betydelse (Brouwer &
Kleinknecht, 1997).
Enligt litteraturen finns det inget riktigt bra mått på	
   innovationsförmåga. Flertalet författare
menar att det är möjligt att till en viss grad mäta innovationsförmåga med patent och
forsknings- och utvecklingskostnader. Andra kritiserar dock detta och menar att innovation är
mycket bredare än dessa mått och att det därför inte är mätbart (Berzkalne & Zelgalve, 2013).
Hagedoorn
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innovationsförmågan kan analyseras i termer av forskning och utveckling och patent. Dessa
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indikatorer kan antingen användas individuellt eller kombineras i ett flerdimensionell mått på	
  
innovationsförmåga (Kleinknecht et al., 2002).
2.4.1 Forskning och utveckling
Forskning och utveckling är innovationsindikator som har varit tillgänglig sedan 1950-talet
och är den mest populära indikatorn för att mäta innovation (Kleinknecht et al., 2002).
Kander, Ejermo & Schön (2007) skriver att det inte finns något heltäckande mått på	
  
innovationsverksamhet, utan forskning och utveckling har setts som en mätare. FoU-insatser
kan mätas genom utgifter för FoU, eller genom antalet personer som utför FoU (Kleinknecht
et al., 2002). Ejermo (2012) menar att det inte finns ett självklart linjärt samband mellan
forskning och utveckling och innovation eller tillväxt. Eftersom forskning och utveckling är
en indikator som behandlar de tidigare stadierna av innovationsprocessen och att forskningen
(F) oftast sker innan produkten och att utvecklingen (U) oftast senare. Kander et al. (2007)
menar att den totala mängden FoU i någon mån påverkas av politisk beslutsfattare, som väljer
att satsa på	
  exempelvis universitetsforskning, men att innovationer är svårare att påverka, då	
  
värdet på	
  innovationer speglas på	
  en marknad. Kleinknecht et al. (2002) tar upp fördelar och
nackdelar med forskning och utveckling som indikator för innovation. En fördel är att
uppgifter om forskning och utveckling har samlats in regelbundet sedan 1950-talet och att
långa tidsserier	
   därför är tillgängliga. Forsknings- och utvecklingsdata används ofta av
politiska analytiker för att jämföra innovationsförmågan länder emellan (Kleinknecht et al.,
2002).

2.4.2 Patent
Patent är ett offentligt ’kontrakt’ mellan en uppfinnare och en regering som beviljar
monopolrättigheter till den som ansöker om rätt till en uppfinning. Detta innebär att företag
får ensamrätt på	
  till exempel produktion, användning eller försäljning under en viss tidsperiod
(Fagerberg, Mowery & Nelson, 2005). Patent är en annan indikator som kan användas för att
mäta innovation och anses, enligt Kleinknecht et al. (2002), vara det näst bästa måttet, efter
forskning och utveckling.
Fördelen med patent som mått, liksom FoU, är att det finns mycket långa tidsserier finns
tillgängliga. Störningar som kan påverka dessa serier är endast av mindre betydelse och kan
ha orsakats av till exempel nya patentlagar eller domstolsbeslut (Kleinknecht et al., 2002).
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Enligt OECD (2014-04-23) är Sverige ett av de ledande länderna inom EU, när det gäller
antalet patentansökningar.
Chen, Lin & Huang (2007) konstaterar att antalet patent som ägs av ett företag ofta används
som ett mått på	
   dess innovationsförmåga. De påpekar att antalet patent kan ge en oprecis,
ibland missvisande, bild av innovationsförmågan. Hall, Jaffe & Trajtenberg (2001) menar att
patent är en god indikator på	
   innovation, men inte att det mäter det ekonomiska värdet av
teknikerna. Fagerberg, Mowery & Nelson (2005) menar att det finns nackdelar med patent
som mått. De hävdar att den mest påtagliga nackdelen är att patent är en indikator på	
  
uppfinnings-, snarare än innovations-förmåga.
Små	
  och medelstora företag anses inte i samma utsträckning som större företag ta till sig de
verktyg och tekniker som de större företagen använder sig av för att förbättra sina resultat
genom innovationer (Maravelakis, Bilalis, Antoniadis, Jones & Moustakis, 2006). De menar
att små	
   och medelstora företagen har kortare kommunikationslinjer och större flexibilitet,
vilket ska vara en fördel för deras innovationer. Undersökningar har överraskande nog gett
motsatt resultat. Innovationsundersökningar har kommit fram till att ju större ett företag är
desto mer sannolikt är att det är innovativt. Stora företag har tidigt insett vikten och behovet
av innovation, vilket är ett av få	
   sätt att vara konkurrenskraftig. Maravelakis, et al. (2006)
skriver att trots att de flesta små	
   och medelstora företag är medvetna om vikten av innovation
kan de vara långsamma med att implementera de verktyg och tekniker som behövs för att
innovera (Maravelakis et al., 2006).
2.5 State of the art
Vi har valt att utvärdera de vetenskapliga artiklar som teorikapitlet behandlar med hjälp av
State-of-the-art. State-of-the-art används för att utvärdera de vetenskapliga artiklarnas status
genom att se hur många citeringar som gjorts och sedan granska i vilken utsträckning de som
citerat artikeln i fråga har gjort studier som validerar den citerade artikelns teori (Philipson,
2014-04-13).
Philipson (2014-04-13) presenterar en skala mellan 0-100 % som visar hur accepterade de
vetenskapliga artiklarna är, alltså	
   huruvida säker vetenskapen är och om teorin förklarar
verkligheten. Skalan innehåller tre nivåer, vilka är dominating theory, emerging theory och
proposed new theory och representerar vad vetenskapen vet om ett fenomen. Dominating
theory tyder på	
   att artiklarnas resultat är accepterade och är både väl citerade och väl
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validerade. Emerging theory har färre citeringar och är inte lika väl validerad som dominating
theory, medan proposed new theory innebär att teorin har få	
   citeringar och begränsad
validering (Philipson, 2014-04-13).

Fenomen
X

Referens

Citeringar
< 100
200 - 300
> 500

Validering

Teorins styrka

Lite validerad

Föreslagen

Validerad

Framväxande

Väl validerad

Dominerande

Tabell 2.5, State-of-the-art exempel, egen.
Fenomen

Referens

Citeringar

Validering

Teorins styrka

36

Lite validerad

Föreslagen

9

Lite validerad

Föreslagen

50
3977

Lite validerad
Väl validerad

Föreslagen
Dominerande

Validerad

Framväxande

Lite validerad

Föreslagen

Goodwill
Goodwill

Övernormal
lönsamhet

Seetharaman,
Sreenivasan,
Sudha & Yee
(2006)
AbuGhazaleh,
Al-Hares &
Haddad (2012)
Churyk (2005)
Ohlson (1995)

Lev &
262
Sougiannis
(1999)
Roberts (1999)
407
Tabell 2.5.1, State-of-the-art goodwill, egen.
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Fenomen

Referens

Citeringar

Validering

Teorins styrka

Validerad

Framväxande

Väl validerad

Dominerande

Väl validerad

Dominerande

Lite validerad
Validerad

Föreslagen
Framväxande

Lite validerad

Föreslagen

Lite validerad

Föreslagen

Validerad

Framväxande

Lite validerad

Föreslagen

Validerad

Framväxande

Lite validerad

Föreslagen

Väl validerad

Dominerande

Innovation
Övernormal
lönsamhet på
grund av
innovation

Mueller (1977)

338

Aghion, Harris,
776
Howitt & Vickers
(2001)
Geroski, Machin
555
& Van Reenen
(1993)
Roberts (1999)
407
Mått på
Kleinknecht, Van
354
innovationsMonfort &
förmåga
Brouwer (2002)
Brouwer &
92
Kleinknecht
Hagedoorn &
694
Cloodt (2002)
FoU
Kleinknecht, Van
354
Monfort &
Brouwer (2002)
Kander, Ejermo
6
& Schön (2007)
Patent
Kleinknecht, Van
354
Monfort &
Brouwer (2002)
Chen, Lin &
28
Huang (2007)
Hall, Jaffe &
2068
Trajtenberg
(2001)
Tabell 2.5.2, State-of-the-art innovation, egen.
2.5.1 Reflektion över state-of-the-art

I avsnittet 2.5 State-of-the-art har teorikapitlets vetenskapliga artiklar utvärderats för att kunna
bedöma hur väl accepterade artiklarnas teorier är. Med State-of-the-art kan studiens
trovärdighet stärkas genom att undersöka hur väl accepterade artiklarnas teorier är, det vill
säga hur väl citerade och hur väl empiriska validerade artiklarna är enligt andra författare
(Philipson, 2014-04-13). Detta undersöks genom att läsa ett antal citerade artiklar av artikeln i
fråga och se om de citerade artiklarna har gjort liknande forskning.
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För att ge ett bidrag kan en studie validera en framväxande teori eller förslag. Den kan även
dekonstrurera en dominerande teori. Denna studies bidrag är att validera en föreslagen teori,
med utgångspunkten i att liknande forskning har gjorts där andra faktorers påverkan på
goodwill har studerats. Ett exempel är att börsvärdets påverkan på goodwillposten. Denna
studie

undersöker

istället

i

vilken

utsträckning

goodwillposten

förklaras

av

innovationsförmågan, vilket enligt vårt state-of-the-art-statement är ett förslag i tidigare
forskning.
2.6 Modell och hypoteser

Modell 2.6, studiens undersökningsområde, egen.
Modellen ovan visar vad studien ska undersöka. Proxivariablerna patent och forskning och
utveckling ska ge svar på	
   i vilken utsträckning dessa variabler påverkar goodwillposten.
Enligt litteraturen finns det inget riktigt bra mått på	
   innovationsförmåga men flertalet
författare föredrar forskning och utveckling som mått, men även patent är ett accepterat mått
på innovation. Eftersom dessa är de vanligaste måtten på	
   innovation, vill vi testa två	
  
hypoteser:
2.7 Hypoteser
H1: Patent har ett positivt samband på	
  goodwillposten
H2: Forskning och utveckling har ett positivt samband på	
  goodwillposten	
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3. Metod
I metodavsnittet kommer vi att presentera våra metodval samt hur vi har gått tillväga för att
genomföra studien. Vi kommer att med hjälp av enkel linjär regression undersöka i vilken
utsträckning goodwillposten kan förklaras av innovationsförmågan.
_____________________________________________________________________
3.1 Design
Forskningsmetod utgör en teknik för insamling av data, som kan användas som ett verktyg för
att lösa problem och utveckla ny kunskap (Bryman & Bell, 2013). Studien ska statistiskt testa
ett samband och därför behövs mycket och representativ data. Sådan data är bara möjlig att
erhålla genom en storskalig enkät eller genom sekundärdata. I vårt fall har sekundärdata
samlats in genom årsredovisningar och därmed kommer en kvantitativ metod att användas.
Sekundärdata ska hjälpa till med att svara på studiens hypoteser. Holme & Solvang (1997), i
enlighet med Bryman & Bell (2013), skriver att beroende på utförandet av datainsamlingen
blir studien antingen kvalitativ eller kvantitativ. Dessa metoder skiljer sig från varandra i både
utförande och i vilken typ av data som ska samlas in.
Bryman & Bell (2013) skriver att den grundläggande skillnaden mellan dessa två är att den
kvantitativa metoden presenterar information i siffror medan den kvalitativa använder sig av
ord för att presentera sina analyser. En kvantitativ forskare har ofta ett deduktivt synsätt med
en objektiv syn på verkligheten och tvärtom har en kvalitativ forskare ett induktivt synsätt
(Bryman & Bell, 2013). Holme & Solvang (1997) skriver att om forskaren vill göra
jämförelser eller hitta samband, baseras undersökningen på en kvantitativ metod. Den
kvalitativa metoden används då forskaren vill undersöka ett fenomen för att få en djupare
förståelse om ämnet man ska undersöka. Istället för att undersöka många enheter söker
forskare information från en mindre population (Bryman & Bell, 2013).
Denna studie kommer att präglas av en kvantitativ metod då syftet med uppsatsen är att
undersöka

i

vilken

utsträckning

av

goodwillposten

som

kan

förklaras

av

innovationsförmågan. Studien kommer att presentera informationen i siffror samt göra
jämförelser och söka samband, vilket innebär att en kvantitativ metod kommer att tillämpas.
Sekundärdatan som samlats in kommer analyseras med hjälp av en enkel linjär
regressionsmodell. Då studien inte har som syfte att få en djupare förståelse om fenomenet,
kan inte en kvalitativ undersökning göras.
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3.2 Slutledning
Det induktiva och det deduktiva synsättet är två olika synsätt som Bryman & Bell (2013) och
Thurén (2007) tar upp för att kunna dra slutsatser. De har som syfte att vid vetenskaplig
forskning, beskriva resonemanget kring en slutsats. Det induktiva synsättet handlar om
sannolikhet och innebär att man drar allmänna, generella slutsatser utifrån empiriska data
(Thurén, 2007). Ett exempel som Thurén (2007) tar upp är att om man har sett 1000 svanar
och alla har varit vita, kommer man därför tro att nästa svan man ser också kommer vara vit.
Skulle den svanen istället vara svart har teorin falsifierats.
Det deduktiva synsättet innebär logisk giltighet, alltså att man kan dra en logisk slutsats om
den är logiskt sammanhängande. Forskare som förhåller sig till denna metod går efter
slutsatser av tidigare forskning och premisser från nya empiriska undersökningar som
härleder till logiska slutsatser (Thurén, 2007). Det finns både för- och nackdelar med denna
metod. En nackdel med denna metod menar Thurén (2007) är att sambandet kan vara falskt
och att premisserna inte stämmer överens med verkligheten men på samma gång vara giltigt.
En annan nackdel kan vara att slutsatserna inte har tillräckligt med material och att forskare
därför kan dra förhastade slutsatser. Holme & Solvang (1997) menar att ju fler gånger
sambanden testas genom empiriska undersökningar, kan tilliten till teorin antingen stärkas
eller försvagas. Den deduktiva formen ser ut på följande sätt (Thurén, 2007):
Premiss: Alla människor är dödliga.
Premiss: Jag är en människa.
Slutsats: Alltså är jag dödlig.
Holme & Solvang (1997) skriver att det finns ett sätt som kallas hypotetiskt-deduktiv
teoribildning som är det mest använda sättet att utveckla teorier. Det innebär att man ställer
upp hypoteser som man undersöker för att sedan se om de stämmer överens med verkligheten
(Thurén, 2007; Holme & Solvang, 1997).
Denna uppsats bygger på en deduktiv slutledning, eftersom syftet är att undersöka hur stor del
av goodwillposten som kan förklaras av företags innovationsförmåga. Det innebär att man tar
reda på om det föreligger ett samband mellan premissen goodwillposten och konsekvensen
innovationsförmåga. Eftersom studien kommer att utgå från teori som leder till ett resultat är
det deduktiva synsättet som studien baseras på.
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3.3 Population och urval
De företag som tillämpar IFRS 3 är börsnoterade företag. Ett företag som är börsnoterat finns
med på aktiebörsen, vilket innebär att de är ett aktiebolag. I vår undersökning har vi valt att
undersöka hur stor del av goodwillposten som kan förklaras av innovationsförmågan för
företag börsnoterade på NASDAQ OMX Stockholm mellan åren 2008 och 2012. Till en
början tänkte vi undersöka bolag registrerade på Londonbörsen, eftersom andra studier av
denna börs hade kunnat ge mer referensvärden, vilket hade kunna fördjupa analysen. Detta
var inte möjligt eftersom högskolan inte hade tillgång till Londonbörsens data.
Enligt Chen, Kohlbeck & Warfields (2008) är det de större företagen som har goodwillposter
i sina balansräkningar, vilket också	
  tidigare studier har kommit fram till. På	
  grund av detta har
endast de största företagen inkluderats i studien. Studien har undersökt de 250 största
företagen 2012. Med största företagen menas de företag med högst omsättning år 2012.
Studiens population ska alltså:
•

tillämpa IFRS; ha en goodwillpost.

•

vara bland de 250 största företagen i Sverige, och

•

inte vara ett finansiellt bolag.

•

dessutom ska företagen redovisa patent och/eller forskning och utveckling under minst
något av undersökningsåren.

Företag som inte har goodwill under samtliga undersökningsår har tagits bort, då	
  de inte har
den data som krävs för studien. Med anledning av att finansiella bolag har en annorlunda
kapitalstruktur kommer de likaså	
  att tas bort (AbuGhazaleh, Al-Hares & Haddad, 2012). Av
de 250 största var 7 finansiella bolag och 89 redovisade inte goodwill samtliga år; 154
återstod alltså. Dessa 154 företags årsredovisningar studerades för de fem åren, vilket
resulterade i 770 observationer. Då	
   undersökningen behandlar företag noterade på	
   Large, Mid
och Small Cap, eliminerades 8 företag noterade på	
   First North och Aktietorget. Samtliga
observationer	
  plottades i Minitab.
Plottarna visade att det förekom outliers. Outliers är värden som avviker från resten av
observationerna (SPSS, 2014-07-21). Plottarna visade att det fanns 14 stycken extremvärden.
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Dessa exkluderades på	
  grund av att värdena påverkade R2-värdet och gav ett skevare resultat.
I tabell 3.3 nedan visas antalet bortsållade företag.

Bortsållade företag
250 största börsnoterade bolagen

250

Finansiella bolag

-7

Företag som inte redovisat goodwill samtliga undersökningsår

- 89

Företag som inte redovisat patent ellet FoU något år 2008-2012

- 65

First North + Aktietorget

-8

Outliers

- 14

Slutligt antal företag

= 67

Tabell 3.3, Bortsållade företag, egen.
Undersökningen har delat in företagen i tre grupper för de lättare ska kunna jämföras,
eftersom	
   företagen har mycket olika omsättning och storlek på	
   posterna som används.
Samtliga börser delas in i tre delar beroende på	
  storlek: Large Cap, Mid Cap och Small Cap.
Segmenten är (Swedbank, 2014-06-12):
•

Large Cap:

Börsvärde > 1 miljard euro

•

Mid Cap:

Börsvärde mellan 150 miljoner till 1 miljard euro

•

Small Cap:

Börsvärde < 1 miljard euro.

Tabell 3.3.1 visar hur företagen i undersökningen är indelade i de olika segmenten.

Large Cap

22

Mid Cap

17

Small Cap

28

Totalt
Tabell 3.3.1 Segmentindelning, egen.

= 67
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3.4 Operationalisering
I

en

primärdataundersökning

används

ny

data,

det

vill

säga

primärdata.

Vid

sekundärdataundersökning används istället data som finns sedan tidigare, sekundärdata
(Dahmström, 2011). Tanken var att data skulle hämtas från posterna för goodwill, patent
m.m., forskning och utveckling och balanserade utgifter för forskning och utveckling från
databasen

Retriever

för

åren

2008-2012.

De

balanserade

forskning-

och

utvecklingskostnaderna hämtades hem för år 2007. Genom att ta det tidigare årets balanserade
utgifter för FoU, minus årets balanserade utgifter för FoU och sedan addera summan på	
  
posten forskning och utveckling har det mest tillförlitliga siffrorna för posten FoU räknats ut.
För att kontrollera att Retrievers siffror var pålitliga gjordes ett tiotal stickprov av
slumpmässigt valda företag. Det visade sig att en stor del av siffrorna var felaktiga i samtliga
poster. I och med detta gjordes en manuell genomgång av företagens alla årsredovisningar för
åren 2008-2012 samt för de balanserade forskning- och utvecklingskostnaderna	
  år	
  2007.
Sekundärdata från företagens årsredovisningar valdes därför att dessa uppgifter anses vara
pålitliga, då	
   de måste följa IASB:s föreställningsram. IASB:s föreställningsram beskriver de
kvalitativa egenskaper som gör att informationen i rapporterna ska vara användbar. De fyra
viktigaste egenskaperna är begriplighet, relevans, tillförlitlighet och jämförbarhet (IASB,
2014-04-11). Ett annat alternativ att utföra denna undersökning hade varit att genomföra
intervjuer. Detta tillvägagångssätt hade inte kunnat bidra med den data som behövs för att
utföra studien. Den mängd data som behövs för att kunna generalisera hade varit svår att nå	
  
genom intervjuer, därför valde vi att använda sekundärdata.
3.5 Analysmetod
Sekundärdatan skrevs in i ett exceldokument som sedan överfördes till statistikprogrammet
Minitab, där deskriptiv statistik och två enkla linjära regressionsmodeller togs fram. Minitab
användes därför att programmet enkelt kan ta fram den information som behövdes.
3.5.1 Enkel linjär regression
Syftet med enkel regressionsanalys är att utvärdera den relativa effekten av en oberoende
variabel på	
  en beroende. En enkel regressionsmodell innehåller endast en oberoende variabel
och modellens ekvation ser ut som följer:
Y = a + bx + e
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Där
parametern a är interceptet på	
  y-axeln
parametern b är är lutningen på	
  regressionslinjen
och parametern e är den slumpmässiga feltermen
(Silverman, Tuncali & Zou, 2003).
Denna studie har till syfte att undersöka sambandet mellan goodwill och innovationsförmåga,
vilket innebär att en enkel linjär regressionsanalys är lämpligast. I en enkel linjär
regressionsanalys undersöker man hur en beroende variabel, i detta fall goodwillposten,
påverkas av en eller flera oberoende variabler (Körner & Wahlgren, 2000) och mäter det
linjära sambandet mellan två	
   variabler (Silverman et al., 2003). De oberoende variablerna i
denna studie är forskning och utveckling samt patent, vilkas båda kan ses som mått på	
  
innovationsförmåga.
Valet att göra två	
  enkla linjära regressioner istället för en multipel linjär regression var för att
kunna se i vilken utsträckning de två	
   oberoende variablerna patent och forskning och
utveckling enskilt påverkar goodwillposten. Eftersom påverkan var svagare än förväntat fanns
ingen anledning att göra en multipel regression istället.
3.5.2 Förklaringsgraden R2
R2-värdet är ett väletablerat och	
  användbart mått för att förklara i hur hög grad den beroende
variabeln kan förklaras av den oberoende variabeln	
   i regressionsanalys	
   (Nagelkerke, 1991).
Med andra ord visar R2 den variationen i Y som kan förklaras av variationen i X i det linjära
förhållandet (Silverman et al., 2003).
3.5.3 Heteroskedasticitet
Det är mycket vanligt att det i dataanalys förekommer några extrema eller ovanliga
observationer;

extremvärden.

Ett

problem

som

kan

uppstå	
   vid

användning

av

regressionsanalyser är heteroskedasticitet, vilket innebär att det finns stora skillnader mellan
observationerna (Rana, Midi & Imon, 2008). Då	
   de undersökta företagen varierade i storlek
fanns risken att heteroskedasticitet kunde uppstå	
  (Lo & Lys, 2000). Eftersom att studien valt
att dela upp företagen i segmenten Large, Mid och Small Cap har den risken minskat, men
trots uppdelningen fanns det fortfarande extremvärden och stor varians. Dessa extremvärden
togs därför bort för att ytterligare minska risken för heteroskesticitet och därmed stärka
reliabiliteten.
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3.6 Metodens kvalitet
Det finns tre viktiga kriterier för företagsekonomisk forskning; replikerbarhet, validitet och
reliabilitet (Bryman & Bell, 2013). Dessa tre mått används för att mäta kvaliteten i en studie,
(Bryman & Bell, 2013). I teorikapitlet 2.5 har en State-of-the-art genomförts, där de
vetenskapliga artiklarna har utvärderats. Utförandet av State-of-the-art har hjälpt att uppskatta
artiklarnas trovärdighet.
3.6.1 Validitet
Bryman & Bell (2013) skriver att validitet är det viktigaste forskningskriteriet. Det handlar
om huruvida slutsatserna från en undersökning hänger ihop eller inte. De tar upp tre olika
slags validitet; begreppsvaliditet, extern validitet och intern validitet.
Begreppsvaliditet är relaterad till reliabiliteten och är ett kriterium som främst gäller
kvantitativ forskning. Det har som uppgift att mäta om ett begrepp speglar det som begreppet
anses mäta. Om ett mått på ett begrepp är instabilt och varierar anses det inte vara reliabelt
och därmed kan måttet inte ha en hög validitet för begreppet. Studien använder sig av en
enkel linjär regression som är ett väl använt mått och bedömningen är därför att studien har en
hög begreppsvaliditet (Bryman & Bell, 2013).
Intern validitet behandlar frågor om kausalitet och tar reda på om det finns ett samband
mellan två eller flera variabler (Bryman & Bell, 2013). Den väcker frågan om hur säker man
kan vara på att den oberoende variabeln ansvarar för variationen i den beroende variabeln.
Studien ska undersöka om den oberoende variabeln, innovationsförmågan, ansvarar för
variationen i den beroende variabeln, goodwill. Goodwill påverkas av andra faktorer än
innovationsförmågan, men studien ska undersöka om det finns ett samband mellan dessa
variabler.
Bryman & Bell (2013) skriver att den externa validiteten handlar om huruvida forskaren
tolkar sina resultat från en undersökning och generaliserar dessa. I detta sammanhang är det
av väsentlig betydelse hur urvalet av individer och organisationer välj ut (Bryman & Bell,
2013). Vi valde att studera de 250 största företagen är på grund av att det finns bevis för att de
största företagen har en goodwillpost (Chen, Kohlbeck & Warfields, 2008).
I grund och botten mäter både validitet och reliabilitet hur pass tillförlitliga, giltiga och
noggranna mätningarna är. Bryman & Bell (2013) menar att information alltid ska granskas
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kritiskt för att se hur tillförlitlig och giltig den är, vilket både validitet och reliabilitet avser att
hjälpa till med. De menar att det är viktigt att ta hänsyn till sådant som kan påverka dessa mått
för att få det bästa möjliga resultat av en studie.
3.6.2 Reliabilitet
Reliabilitet är ett mått som Bryman & Bell (2013) menar är mer aktuellt för kvantitativa
studier. Anledningen kan vara att vid en kvantitativ studie är man mer intresserad av om ett
mått är stabilt eller inte. Reliabilitetens huvudsakliga uppgift är att mäta tillförlitligheten i en
studie och behandlar frågan kring om en undersökning som görs om på nytt ger samma
resultat vid ett annat tillfälle. I och med detta är det av väsentlig betydelse att motivera och
redogöra hur man gått tillväga och att mätningen har skett korrekt (Bryman & Bell, 2013).
Vår undersöknings syfte är att undersöka i vilken utsträckning som goodwillposten förklaras
av företags innovationsförmåga. Information har hämtats från företagens årsredovisningar. I
och med att årsredovisningar måste följa vissa redovisningsstandarder, anses de vara
tillförlitliga och ha hög reliabilitet. Informationen har samlats in manuellt, genom att gå
igenom företagens årsredovisningar för åren 2008-2012 (samt år 2007 för de balanserade
utvecklingskostnaderna). Detta stärker att siffrorna är riktiga.
3.6.3 Replikerbarhet
Replikbarhet liknar reliabilitet, som innebär i vilken utsträckning som samma resultat erhålls
vid en upprepning av undersökningen. Undersökningen måste vara möjligt att upprepa för att
en replikation ska kunna göras. Därmed är det väsentligt att forskaren beskriver i detalj
tillvägagångssätt för att en replikation ska bli möjlig att genomföra. Denna studie har i detalj
förklarat hur den genomförts och därför kan en replikation av undersökningen göras.

32 (49)

4. Empiri & Analys
I detta kapitel kommer vi att presentera vårt empiriska material och analysera det. Analysen
genomförs med hjälp av enkel linjär regression som studerar beroendet av en variabel på	
  en	
  
eller	
  flera	
  andra variabler.
_____________________________________________________________________
4.1 Deskriptiv statistik
I tabell 4.1 visas en översikt av median och varians i data för de variabler som använts i den
linjära regressionen. Tabellen är uppdelad i Large, Mid och Small Cap. Medianen visas för att
det är ett lämpligt lägesmått, eftersom den inte påverkas av extremvärden (Dahmström, 2011).
Extremvärden har förekommit i datasetet, vilket utlästs utifrån plottarna som gjorts i Minitab,
se figurerna nedan. Medelvärdet är exkluderat eftersom detta kan vara missvisande, då	
  det ger
ett högre värde om fördelningen är positiv och ett lägre värde om fördelningen är negativ.
Medianen är därför att föredra framför medelvärdet (Newbold, Carlson & Thorne, 2007).
Variansen visar spridningsmåttet mellan det lägsta och högsta värdet för varje år och grupp.
Large	
  cap
Patent

Goodwill
Median
2012 3 581 800

Varians

Median

17 045 -12 169 000

137 000

2011 3 573 600

13 209 - 9 952 000

2010 2 246 500

16 807 - 17 688 000

2009 2 441 500
2008 2 754 500

Varians

Varians

48 975 - 877 000

303 573

0 - 2 579 000

140 500

0 - 863 000

402 394

0 - 2 429 000

194 500

0- 1 009 000

381 500

0 - 2 091 000

14 183 - 19 147 000

154 254

0 - 1 170 000

376 500

0 - 2 007 000

11 319 - 19 374 000

133 609

0 - 368 000 000

431 000

0 - 2 092 000

Mid	
  cap
Patent

Goodwill
Median

FoU
Median

Varians

Median

Varians

FoU
Median

Varians

2012

494 037

25 827 - 1 418 100

3 000

0 - 94 101

17 400

0 - 299 000

2011

371 000

33 448 - 1 199 000

4 000

0 - 139 000

17 750

0 - 466 288

2010

341 559

17 679 - 1 199 000

6 500

0 - 378 000

17 000

0 - 238 000

2009

324 000

17 987 - 1 199 000

3 000

0 - 453 000

16 400

0 - 277 338

2008

324 000

16 030 - 1 240 100

737

0 - 512 000

12 000

0 - 326 000

Small	
  cap
Patent

Goodwill
Median

Varians

Median

Varians

FoU
Median

Varians

2012

119 614

4 354 - 433 300

442

0 - 102 031

24 607

0 - 101 686

2011

103 760

4 354 - 436 000

500

0 - 68 872

21 076

0 - 7 419 703

2010

120 044

4 354 - 437 200

889

0 - 59 572

20 170

0 - 5 050 179

2009

135 530

4 354 - 475 200

1 289

0 - 73 956

20 459

0 - 4 402 810

2008

130 830

4 354 - 564 300

770

0 - 83 299

15 544

0 - 4 667 646

Tabell 4.1, översikt av median och varians, egen.
En skillnad som visas i tabell 4.1 är att medianen är betydligt större för Large än för Mid och
Small Cap. Detta beror på	
   att Large Cap består av större företag med högre omsättning än
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övriga. Detta är även anledningen till varför indelningen i Large, Mid och Small Cap gjordes.
Det finns en tydlig skillnad i variansen för patent över åren, posten varierar. En anledning kan
vara att företagen är av olika karaktär och verkar i olika branscher, vilka investerar olika
mycket i patent. Variansen i forskning och utveckling är högre för Large och Small än för
Mid Cap. Orsaken kan vara	
   företagens olika karaktär. Small Cap tenderar att prioritera
forskning och utveckling för att expandera.
Large Cap
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Figur 4.1.1, plottar Large Cap, egen.
Mid Cap
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Figur 4.1.2, plottar Mid Cap, egen.
Small Cap
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Figur 4.1.3, plottar Small Cap, egen.
4.2 Analys av plottarna
Här följer en analys av plottarna som gjorts i Minitab. Analyserna kommer att presenteras
för Large, Mid och Small Cap över åren 2008-2012. Plottarna finns i bilaga X.
I tabellen nedan visas förklaringsgraden, R2 värdet. I tabell	
   4.2 kan utläsas att det endast är
Large Cap som har tillräckliga värden för kunna analyseras. Mid och Small Cap har för svaga
värden och kan därför inte analyseras, men en diskussion om detta kommer att tas senare.

R²-värdet
Large Cap

R²-värdet
Mid Cap

R²-värdet
Small Cap

Patent

31,1%

0,4%

3,4%

FoU

18,4%

1,3%

0,0%

Tabell 4.2 R2-värdet, egen.
4.3 Analys av Large Cap
Plottarna för Large Cap i Figur 4.1.1 visar att både patent och forskning och utveckling är
positivt korrelerade med goodwillposten under alla år, och att det finns en positiv relation
mellan goodwill och innovation. Kleinknecht et al. (2002) menar att dessa två	
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innovationsindikatorer

kan

mäta

innovation.

I

och

med

detta

har

två	
   enkla

regressionsmodeller gjorts för att kunna se hur stor del av goodwillposten kan förklaras av
forskning och utveckling. En regressionsmodell för vardera posten används för att se hur
variablerna enskilt påverkar goodwillposten.
Förhållandet mellan goodwillposten och innovation beskrivs bäst genom att kolla på	
   R2värdet, som visar hur stor procent av variationen i goodwillposten som kan förklaras av
graden innovation (Berzkalne & Zelgalve, 2013). Förklaringsgraderna för Large Cap är större
än för övriga Caps. Detta tyder på	
   att goodwillposten i viss utsträckning kan förklaras av
posterna patent och forskning och utveckling. Förklaringsgraden för den oberoende variabeln
patent är 30,4%, vilket innebär att den kan förklara varje års värde i goodwillpostens värde
med denna procentsats. Detta kan bero på	
   sammansättningen av företag i urvalet; det är
framförallt läkemedelsindustrin och teknikindustrin som investerar i patent; mer sällan till
exempel handel, m.m. (Kleinknecht et al., 2002). I den andra linjära regressionsmodellen för
den oberoende variabeln forskning och utveckling är förklaringsgraden 17,7%. Den enkla
regressionsmodellen visar då	
   att forskning och utveckling kan förklara 17,7% av variationen i
goodwillposten för Large Cap. Detta innebär då	
   att det finns ett positivt samband mellan
goodwillposten för både patent och forskning och utveckling. Företag som skapar värdefulla
innovationer kan ge övernormal lönsamhet (Roberts, 1999) och enligt Ohlson (1995) är
goodwillposten ett uttryck för övernormal lönsamhet. Som Sharma & Lacey (2004) och
Berzkalne & Zelgalve (2013) skriver, stödjer en stor del av litteraturen att innovation och
företags lönsamhet har ett positivt samband, vilket stämmer överens med plottarna för Large
Cap i vår studie.
Företag som innoverar har större möjlighet att nå övernormala vinster (Mueller, 1977), vilket
speglar goodwillposten i Large Cap som är betydligt större än i Mid och Small Cap.
4.4 Diskussion om Mid och Small Cap
Vad gäller Mid och Small Cap är förklaringsgraderna betydligt lägre och har därför svag
påverkan på	
   goodwillposten. De flesta företagen har inte investerat tillräckligt i patent och
forskning och utveckling, vilket innebär att goodwillposten i dessa företag inte kan förklaras
av innovationsförmågan. Patenten kan variera mycket över åren vilket kan bero på	
  tillfälliga
förändringar och att många innovationer inte patenteras, (Kleinknecht et al., 2002). För Mid
och Small Cap kan en variation i investeringen i patent utläsas utifrån plottarna.
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5. Slutsats
Studien baseras på finansiell data som samlats in från de finansiella rapporterna för 67
svenska börsbolag. Data som samlades in har statistiskt testas och analyserats i Minitab.
Syftet med studien är att undersöka i vilken utsträckning goodwillposten kan förklaras av
innovationsförmågan i svenska börsnoterade företag. Två hypoteser har testats.
H1: Patent har ett positivt samband på goodwillposten
För Large Cap visas att patent har en positiv effekt på goodwillposten. Resultatet visar att
goodwillposten kan förklaras av 31,1% av patent. Mid Cap har en förklaringsgrad på 0,4%
och har alltså inget samband. Förklaringsgraden är så pass låg att man inte kan påvisa att
patent har en effekt på goodwillposten. Small Cap har en förklaringsgrad på 3,4% och har
därmed en svag påverkan på goodwillposten. Studien bekräftar att för Large Cap har patent en
positiv effekt på goodwillposten och därför accepteras H1.
H1 accepteras i Large Cap och delvis i Small Cap, vilket innebär att i dessa två segment har
patent en viss påverkan på goodwill.
H2: Forskning och utveckling har ett positivt samband på goodwillposten
För Large Cap visas att det finns ett positivt samband mellan forskning och utveckling på
goodwillposten, med en förklaringsgrad på 18,4%. Mid och Small Cap har en förklaringsgrad
på 1,3% respektive 0,0%, vilket tyder på att det knappt finns något samband.
H2 accepteras endast för Large Cap, då de övriga segmenten inte har tillräckligt hög
förklaringsgrad för att kunna bekräfta att det finns ett samband.
Studien visar att Large Cap har ett positivt samband mellan patent och forskning och
utveckling på goodwillposten. Detta innebär att studien bekräftar att H1 och H2 accepteras
endast på Large Cap. Vad gäller Mid och Small Cap visar studien ett mycket litet eller inget
samband och är därför svåra att analysera.
Patent och forskning och utveckling anses vara de variabler som de flesta i litteraturen
använder för att mäta innovationsförmågan. Frågan är varför resultatet givit svaga eller
mycket svaga resultat för både Mid och Small Cap. I och med att studien använt dessa
variabler har frågor uppstått om innovationsförmågan kanske inte har större påverkan på
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goodwillposten i dessa segment eller om det är andra anledningar som ligger bakom de låga
förklaringsgraderna. En anledning till detta kan vara att proxyvariablerna patent och forskning
och utveckling inte mäter företags innovationsförmåga tillräckligt. En annan anledning kan
vara redovisningen av dessa poster. En del företag väljer att inte redovisa dessa poster separat
och de kan därför ingå i produktionskostnaderna istället. Om så är fallet, har det inte varit
möjliga att fånga dessa siffror i vår studie. Det finns därför anledning att anta att studien
väsentligen underskattar inovationsförmågans betydelse för godwillvärdet, även om även
andra faktorer också förklarar goodwillposten.
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6. Rekommendationer
Det skulle vara intressant att undersöka om resultatet skulle skilja sig om en annan databas
med större företag. Eftersom studien är begränsad till enbart svenska företag hade en studie
som inkluderade fler multinationella företag kunnat ge ett säkrare resultat. Detta därför att om
fler företag hade undersökts, hade det sannolikt varit enklare att se likheter och skillnader. Det
hade även varit intressant att se om en multipel regressionsanalys gett ett annorlunda resultat
om påverkan inte hade varit så pass svag. Eftersom det inte finns ett korrekt mått på
innovationsförmåga, hade det varit intressant att se om andra mått kunnat ge antingen ett
bättre eller sämre samband. Ytterligare ett förslag är att göra en jämförelse mellan olika
branscher. Företag som verkar i samma bransch borde kunna ge ett mer pålitligt resultat
eftersom de konkurrerar med varandra och därmed borde ha liknande investeringssatsningar
på innovation. Exempelvis tror vi att IT-branschen satsar mer på att vara innovativa än
handelsbranschen. Det sista förslaget är att genomföra en kvalitativ undersökning med de
företagen som rankats som mest innovativa. Med en kvalitativ undersökning hade studien
kunna undersöka och ta del av företagens tankar och uppfattningar om vad de anser vara ett
bra innovationsmått.
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7. Kritik av studien
Vi förstår att goodwillposten kan förklaras av andra faktorer än innovationsförmågan. Vi har
haft begränsade resurser för att ta	
  fram de data vi egentligen velat ha och hade tänkt oss från
början. Vi tror att en större databas hade kunnat ge ett bättre och säkrare resultat eftersom fler
och större företag då	
  hade inkluderats och jämförts. Vi inser även att de företagen som valts
har varit av olika karaktär och därför hade en jämförelse mellan olika branscher kunna gett ett
bättre och mer intressant resultat, men på	
  grund av begränsningen har detta inte varit möjligt.
Som diskuterats i slutsatsen kan innovationsförmågan ha underskattats i denna studie på	
  
grund av att vissa företag inte separatredovisar posterna patent och forskning och utveckling.
Risken finns att dessa poster har inkluderats i företags produktionskostnader och därför har
det varit omöjligt att få	
  fram dessa siffror.

42 (49)

8. Referenser
Abdullah, S.N. (1999) A note cautioning against financial analysts’	
  high reliance on
profitability data: the case of the pharmaceutical and construction sectors in the UK. Analisis
6(1-2), pp. 1-14.
AbuGhazaleh, N.M., Al-Hares, O.M. & Haddad, A.E. (2012). The Value Relevance of
goodwill impairments: UK Evidence. International Journal of Economics and Finance, 4(4),
pp. 206-216.
Aghion, P., Harris, C., Howitt, P. & Vickers, J. (2001). Competition, imitation and growth
with step-by-step innovation. The Review of Economic Studies, 68(3), pp. 467-492.	
  
Baker, K.A. (2014-04-22). Hämtad från:
http://www.au.af.mil/au/awc/awcgate/doe/benchmark/ch14.pdf.	
  
Berzkalne, I. & Zelgalve, E. (2013). Innovation and company value: evidence from the Baltic
countries. Regional Formation And Development Studies, 3(11), pp. 39-51.
Brouwer, E. & Kleinknecht, A. (1997). Measuring the unmeasurable: a country's non-R & D
expenditure on product and service innovation. Research Policy, 25(8), pp. 1235-1242.
Chauvin, K.W. & Hirschey, M. (1994). Goodwill, profitability, and the market value of the
firm. Journal of Accounting and Public Policy, 13(2), pp. 159-180.
Chen, C., Kohlbeck, M. & Warfields, T. (2008). Timeliness of impairment recognition:
Evidence from the initial adoption of SFAS 142. Advances in Accounting, incorporating
Advances in International Accounting, 24(1), pp. 72-81.
Chen, D.Z., Lin, W.Y.C. & Huang, M.H. (2007). Using essential patent index and essential
technological strength to evaluate industrial technological innovation competitiveness.
Scientometrics, 71(1), pp. 101-116.
Churyk, N.T. (2005). Reporting goodwill: are the new accounting standards consistent with
market valuations?. Journal of Business Research, 58(10), pp. 1353-1361.
Dahmstöm, K. (2011). Från datainsamling till rapport - att göra en statistisk undersökning.
Upplaga 5:1, Lund: Studentlitteratur.
Dansell, R. & Phillips, Dan. (2011). Koncernredovisning i praktiken, Sjätte upplagan,
Stockholm: Bonnier Utbildning AB..
Deegerman, C. & Unerman, J. (2011). Financial Accounting Theory. McGraw-Hill. New
York. 2nd edition.

43 (49)
Eisenhardt, K.M. & Tabrizi, B.N. (1995). Accelerating adaptive processes: Product
innovation in the global computer industry. Administrative science quarterly, 40(1), pp. 84110.
Ejermo, O. (2014-04-23). Svensk innovationskraft - ett innovationsekonomiskt perspektiv.
Hämtad från http://entreprenorskapsforum.se/wpcontent/uploads/2012/03/PS_Innovationskraft_Ejermo.pdf.	
  
FAR Akademi. (2013). IFRS-volymen 2013. Stockholm: FAR Akademi.
Forbes, T. (2014-04-25). Intangibles and IFRS 3: seen but not heard? Hämtad från:
http://www.intangiblebusiness.com/news/financial/2008/02/intangibles-and-ifrs3-seen-butnot-heard.
Freeman, C. & Soete, L. (Eds.). (1997). The economics of industrial innovation. Psychology
Press.
Geroski, P., Machin, S. & Van Reenen, J. (1993). The profitability of innovating firms. The
RAND Journal of Economics, 24(2), pp. 198-211.
Gunday, G., Ulusoy, G., Kilic, K. & Alpkan, L. (2008). Modelling innovation: determinants
of innovativeness and the impact of innovation on firm performance, pp. 766-771, in 4th
IEEE International Conference on Management of Innovation and Technology, 2008. ICMIT
2008. IEEE.
Hall, B.H., Jaffe, A.B. & Trajtenberg, M. (2001). The NBER patent citation data file:
Lessons, insights and methodological tools (No. w8498). National Bureau of Economic
Research.
Hagedoorn, J. & Cloodt, M. (2002). Measuring innovative performance: is there an advantage
in using multiple indicators? Research Policy, 32(8), pp. 1365-1379.
Hitt, M.A., Ireland, R.D., Camp, S.M. & Sexton, D.L. (2001). Strategic entrepreneurship:
entrepreneurial strategies for wealth creation. Strategic management journal, 22(6‐7), pp.
479-491.
Holme, I.M. & Solvang, B.K. (1997). Forskningsmetodik om Kvantitativa och Kvalitativa
Metoder. 2ED, Lund: Studentlitteratur.
Hurley, R.F. & Hult, G.T.M. (1998). Innovation, market orientation, and organizational
learning: an integration and empirical examination. The Journal of Marketing, 62(3), pp. 4254.
IASB (2014-04-11) Föreställningsram för utformning av finansiella rapporter i staten..
Hämtad från: http://www.esv.se/PageFiles/2734/forestallningsram-for-utformning-avfinansiella-rapporter-i-staten.pdf.	
  

44 (49)
Innovaro (2014-04-25). Innovation leaders 2007 / 8 Analysis Summary. Hämtad, från:
http://fp05-527.web.dircon.net/Innovation%20Leaders%202008.pdf.
Jarva, H. (2009). Do firms manage fair value estimates? An examination of SFAS 142
goodwill impairments. Journal of Business Finance & Accounting, 36(9‐10), pp. 1059-1086.
Johnson, J. & Tearney, M. (1993). “Goodwill – An Eternal Controversy”. The CPA Journal,
63(4), pp. 58-69.
Johnson, L.T. & Petrone, K.R. (1998). Is goodwill an asset?. Accounting Horizons, 12, pp.
293-303.
Kander, A., Ejermo, O. & Schön, L. (2007). De empiriska paradoxernas upplösning: FoU och
tillväxten. Ekonomisk Debatt, 35(5), pp. 6-15.
Kaplan, R.S. & Norton, D.P. (2004). Measuring the strategic readiness of intangible assets.
Harvard business review, 82(2), pp. 52-63.
Kleinknecht, A., Van Montfort, K. & Brouwer, E. (2002). The non-trivial choice between
innovation indicators. Economics of Innovation and new technology, 11(2), pp. 109-121.
Körner, S. & Wahlgren, L. (2000). Statistisk dataanalys. Lund: Studentlitteratur.
Lee, C. (2011). The effect of SFAS 142 on the ability of goodwill to predict future cash flows.
Journal of Accounting and Public Policy, 30(3), pp. 236-255.
Lev, B. & Sougiannis, T. (1999) Penetrating the Book-to-Market Black Box: The R&D
Effect. Journal of Business Finance & Accounting, 26(3-4), pp. 419-449.
Lorentzon, J. & Ekberg, M. (2014-03-10). Missbruk av goodwill en fråga för revisorerna.
Aktiespararna, nr 6/7. Hämtad från:
http://www.aktiespararna.se/Artikelarkiv/Repotage/2007/maj/Missbruk-av-goodwill--enfraga-for-revisorerna/?lb=no&kampanj=pop-up-nej-tack.
Lönnqvist, R. (2011). Årsredovisning i aktiebolag och koncerner, Upplaga 5:1,
Lund: Studentlitteratur AB.
Maravelakis, E., Bilalis, N., Antoniadis, A., Jones, K.A. & Moustakis, V. (2006) Measuring
and benchmarking the innovativeness of SMEs: A three-dimensional fuzzy logic approach,
Production Planning & Control: The Management of Operations, 17(3), pp. 283-292.
Marton, J., Lumsden, M., Lundqvist, P. & Petterson, A.K. (2013). IFRS - i teori och praktik,
Tredje upplagan, Stockholm: Sanomna Utbildning AB.
Mueller, D.C. (1977). The persistence of profits above the norm. Economica, 40(176), pp.
369-380.
Mueller, D.C. (1986). Profits in the long run. New York, Cambridge University Press.

45 (49)
Nagelkerke, N.J. (1991). A note on a general definition of the coefficient of determination.
Biometrika, 78(3), pp. 691-692.
Neely, A. & Hii, J. (1999). The innovative capacity of firms, pp. 47-53, in Report
commissioned by the Government Office for the East of England, Center for Business
Performance, Judge Institute of Management Studies, University of Cambridge, UK.
Newbold, P., Carlson, W.L. & Thorne, B. (2007). Statistics for Business and Economics.
Pearson Education: New Jersey. Sixth Ed.
OECD. (2014-04-23). OECD Reviews of Innovation Policy: Sweden 2012. Hämtad från:
http://www.keepeek.com/Digital-Asset-Management/oecd/science-and-technology/oecdreviews-of-innovation-policy-sweden-2012_9789264184893-en#page140.	
  
Ohlson, J.A. (1995) Earnings, Book Values, and Dividends in Equity Valuation*.
Contemporary Accounting Research, 11(2), pp. 661-687.
Peasnell, K.V. (1981) On Capital Budgeting and Income Measurement. Abacus, 17(1), pp.
52-67.
Philipson, S. (2014-04-13).State of the art: a crash course to understanding the ’frontiers of
science’, working paper, Hämtad från: https://lms.hig.se/bbcswebdav/pid-219152-dt-contentrid-1672353_1/courses/VT14_EXARB/State-of-the-art%288%29.pdf.
Ramanna, K. (2008). The implications of unverifiable fair-value accounting: Evidence from
the political economy of goodwill accounting. Journal of Accounting and Economics, 45(2),
pp. 253-281.
Roberts, W.P. (1999). Product innovation, product-market competition and persistent
profitablity in the U.S pharmaceutical industry. Strategic Management Journal 20. pp. 655670.
Schumpeter, J.A. (1934). The theory of economic development: An inquiry into profits,
capital, credit, interest, and the business cycle. (Vol. 55). Cambridge: Transaction Publishers.
Schumpeter, J.A. (1942). Capitalism, socialism and democracy. 5th edition. London: George
Allen & Unwin.
Schwartz, J. (2014-06-04). The five founding principles that drive innovation. Financial
Times. Hämtad från: http://www.ft.com/intl/cms/s/1/b8f95c9e-4283-11db-8dc30000779e2340.html#axzz33fSvhIOs.
Seetharaman, A., Sooria, H.H.B.Z. & Saravanan, A.S. (2002). Intellectual capital accounting
and reporting in the knowledge economy. Journal of Intellectual capital, 3(2), pp. 128-148.
Seetharaman, A., Sreenivasan, J., Sudha, R. & Yee, T.Y. (2006). Managing impairment of
goodwill. Journal of Intellectual Capital, 7(3), pp. 338-353.

46 (49)
Serfati, C. (2008). Financial dimensions of transnational corporations, global value chain and
technological innovation, Journal of Innovation Economics, 2(2), pp. 35-61.
Sharma, A. & Lacey, N. (2004). Linking product development outcomes to market valuation
of the firm: The case of the us pharmaceutical industry*.Journal of Product Innovation
Management, 21(5), pp. 297-308.
Silverman, S.G., Tuncali, K. & Zou, K.H. (2003). Correlation and simple linear regression.
Radiology, 227(3), pp. 617-628.
Smith, D. (2006). Redovisningens språk. Tredje upplagan. Lund: Studentlitteratur.
Sorescu, A.B. & Spanjol, J. (2008). Innovation's effect on firm value and risk: Insights from
consumer packaged goods. Journal of Marketing, 72(2), pp. 114-132.
SPSS. (2014-07-21). Outliers. Hämtad från:
http://www.unige.ch/ses/sococ/cl//stat/concepts/outliers.html.	
  
Subramaniam, M. & Youndt, M.A. (2005). The influence of intellectual capital on the types
of innovative capabilities. Academy of Management Journal, 48(3), pp. 450-463.
Swedbank (2014-06-12) Hur bolaget klassificeras. Hämtad, från:
https://www.swedbank.se/privat/spara-och-placera/aktier/lar-mer-omvardepapper/aktieskola/hur-bolagen-klassificeras/index.htm.
Tearney, M.G. (1973). Accounting for goodwill: A realistic approach. Journal of
Accountancy 136(1) pp. 41-45.
Tidd, J., Bessant, J. & Pavitt, K. (1997). Managing Innovation. Chichester, Wiley.
Tidd, J. & Bessant, J. (2011). Managing innovation: integrating technological, market and
organizational change. West Sussex: John Wiley & Sons.
Thorell, P. (2004). Den nya koncernredovisningen. Malmö: Ernst & Young AB och Liber
AB.
Tollington, T. (1998). Separating the brand asset from the goodwill asset. Journal of Product
& Brand Management, 7(4), pp. 291-304.
Tushman, M. & Nadler, D. (1986). Organizing for innovation. California management
review, 28(3), pp. 74-92.
Von Hippel, E. (1988). The sources of innovation. New York, Oxford University Press.
Weston, J.F. (1950), “A Generalized Uncertainty Theory of Profit,”	
  American Economic
Review, 40(1), pp. 40-60.
Wiese, A. (2005). Accounting for goodwill: the transition from amortisation to impairment–
an impact assessment. Meditari Accountancy Research, 13(1), pp. 105-120.

47 (49)
Wines, G., Dagwell, R. & Windsor, C. (2007). Implications of the IFRS goodwill accounting
treatment. Managerial Auditing Journal, 22(9), pp. 862-880.
Wyatt, A. (1991). The SEC says: mark to market. Accounting Horizons, 5(1), pp. 80-84.
Zanoni, A.B. (2009). Accounting for goodwill. New York: Routledge.

48 (49)

9. Bilagor
Företag Large Cap
Skanska AB	
  

Boliden AB	
  

AarhusKarlshamn
AB (publ)	
  

Investmentaktiebol
aget Latour	
  

Swedish
Orphan
H & M Hennes &
Modern
Times
Axfood Aktiebolag	
  
Biovitrum
AB
Mauritz AB	
  
Group MTG AB	
  
(publ)	
  

Aktiebolaget
Elektrolux	
  

Swedish Match AB	
  

Oriflame Cosmetics
AB	
  

Sandvik Aktiebolag	
   SAAB Aktiebolag	
  

Elekta AB	
  

Atlas
Copco
Aktiebolag	
  

Svenska Cellulosa
Getinge AB	
  
Aktiebolaget SCA	
  

NIBE
AB	
  

HEXPOL AB	
  

Aktiebolaget SKF	
  

Husqvarna
Aktiebolag	
  

Industrier

Trelleborg AB	
  

Företag Mid Cap
Nederman Holding
Orexo AB	
  
Aktiebolag	
  

Bilia AB	
  

Duni AB	
  

Indutrade
Aktiebolag	
  

ITAB
Shop
SkiStar Aktiebolag	
  
Concept AB	
  

Betsson AB	
  

SWECO AB	
  

Beijer Alma AB	
  

Lagercrantz Group
Aktiebolag	
  

Gunnebo
Aktiebolag	
  

Industrial
and
Opus Group
Financial Systems,
(publ)	
  
IFS Aktiebolag	
  

Bure Equity AB	
  

AB

Nolato Aktiebolag	
  

49 (49)

Haldex Aktiebolag	
  

Företag Small Cap

Semcon Aktiebolag	
   Connecta AB	
  

Pricer Aktiebolag	
  

HMS Networks AB	
  

Midway
Holding Global
Health
Enea Aktiebolag	
  
Aktiebolag	
  
Partner AB	
  

	
  

Vitrolife AB	
  

TradeDoubler
Aktiebolag	
  

Nordic
Partners
AB	
  

Service Malmbergs
Holding Elektriska
Aktiebolag	
  

Studsvik AB	
  

Feelgood Svenska
Biotage AB	
  
Aktiebolag	
  

Net Insight AB	
  

VBG GROUP AB	
  

ACAP Invest AB	
  

Aspiro AB	
  

Aktiebolaget
Geveko	
  

Lammhults Design Vitec
Software FormPipe Software
Group AB	
  
Group AB	
  
AB	
  

Consilium
Aktiebolag	
  

Björn Borg AB	
  

Opcon Aktiebolag	
  

Elos AB	
  

Svedbergs
Dalstorp AB	
  

i

Anoto Group AB	
  

