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	 I	

Sammanfattning 

Titel: Efterlever företag IFRS 3  i redovisningen av immateriella tillgångar och goodwill? – 

Utifrån ett storlekskriterium 

Seminariedatum: 2 juni 2016 

Kurs: FEKH69 Examensarbete kandidatnivå i redovisning, 15 högskolepoäng 

Författare: Emma Allen, Johanna Edman och Dorentina Morina 

Handledare: Peter W. Jönsson 

Nyckelord: IFRS 3, efterlevnad, immateriella tillgångar, goodwill, väsentlighet 

Syfte: Uppsatsens syfte är att beskriva och analysera efterlevnaden av IFRS 3 utifrån ett 

storlekskriterium. Uppsatsen diskuterar vidare om de utvalda företagen möter kraven som 

ställs upp i IFRS 3 för redovisning av immateriella tillgångar i samband med rörelseförvärv. 

Metod: Uppsatsen har ett deskriptivt och hypotesprövande tillvägagångssätt. Materialet har 

framställts utifrån tidigare studier inom området, IFRS-volymen 2013 samt data som 

sammanställts kring rörelseförvärv för noterade företag i Stockholmsbörsen 2014. 

Teoretiska perspektiv: Den första delen av den teoretiska referensramen utgörs av 

standarder & riktlinjer – främst IFRS 3. Vidare redogörs för teorier kring goodwill, 

väsentlighet, efterlevnad samt institutionella teorier. Slutligen presenteras tidigare studier på 

främst den svenska marknaden som används vid jämförelse med den egeninsamlade datan. 

Empiri: Empirin är uppdelad i tre delstudier för att svara upp till uppsatsens tre 

frågeställningar. De stora förvärven 2014 analyseras inledningsvis utifrån beskrivning av 

immateriella tillgångar, sedan studeras andelen goodwill i relation till summan av goodwill 

och immateriella tillgångar och avslutningsvis utförs ett t-test för att pröva om stora förvärv 

redovisar mer specifikt än små förvärv. 

Resultat: Resultatet har visat att det kan statistiskt säkerställas att stora förvärv redovisar mer 

specifikt än små förvärv. Detta stärks även av övriga delstudier, som visar på en förbättring av 

redovisning i enlighet med IFRS 3 vid stora förvärv.  
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Abstract 
Title: Do companies comply with IFRS 3 in accounting for intangible assets and goodwill? – 

Based on a size criterion 

Seminar Date: June 2, 2016 

Course: FEKH69 Bachelor in accounting, 15 hp 

Authors: Emma Allen, Johanna Edman and Dorentina Morina 

Keywords: IFRS 3, compliance, intanglible assets, goodwill and materiality 

Objective: The aim of this thesis is to describe and analyze compliance with IFRS 3 based on 

a size criterion. Furthermore the paper discusses whether the selected companies meet the 

requirements set in IFRS 3 for recognition of intangible assets in connection with business 

acquisitions. 

Method: The thesis has a descriptive and hypothesis-driven approach. The material has been 

prepared on the basis of previous studies in the field, the IFRS volume and data compiled on 

business acquisitions of listed companies on the Stockholm Stock Exchange 2014. 

Theoretical perspectives: The first part of the theoretical framework consists of standards 

and guidelines-mainly IFRS 3. In addition, an account of theories of goodwill, materiality, 

compliance and institutional theories are given. Finally earlier studies are presented that are 

used in comparison to the self-collected data. 

Empirical: The empirical data is divided into three sub-studies to answer up to three 

questions. The major acquisitions 2014 are analyzed initially based on respective description 

of intangible assets. Secondly the proportion of goodwill in relation to the balance of goodwill 

and intangible assets is divided. Finally a t-test is performed to determine if large acquisitions 

present more specific than small acquisitions. 

Results: The results have shown that it can be statistically ensured that large aqcuisitions 

present information concerning acquired intangibles. This is also strenghtened by the other 

sub-studies, which show an improvement in financial statements in accordance with IFRS 3 in 

accoutning for larger acquisitions.  
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Förkortningar  
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FASB - Financial Accounting Standards Board 

IAS - International Accounting Standards 

IASB - International Accounting Standards Board 

IFRS - International Financial Reporting Standards 
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1 Inledning 
1.1 Bakgrund & Problematisering  
De senaste årens utveckling mot ett mer finansialiserat samhälle har lagt press på 

rapporteringen kring finansiella rapporter (Sawyer, 2013). Globaliseringen av 

kapitalmarknaden har lett till ett ökat antal förvärv och är en av många faktorer som medfört 

ett behov av att jämföra finansiella rapporter. För att tillgodose behovet av jämförbara 

finansiella rapporter utgav IASB regelverket IFRS som i EU trädde i kraft 1 januari 2005. 

(Marton, Lumsden, Lundqvist & Pettersson, 2012) 

 

Immateriella tillgångar är något som har fått större betydelse samt ökat i takt med att 

ekonomin blivit mer kunskapsbaserad. En av svårigheterna med hantering av sådana typer av 

tillgångar är att de kan vara komplicerade att identifiera och separera. Enligt IFRS 3 - 

Rörelseförvärv, ska immateriella tillgångar identifieras till den grad det är möjligt. Om 

tillgångarna inte kan identifieras och separeras redovisas de istället som goodwill. (Marton et 

al., 2012) Goodwill uppkommer alltså vid förvärv som skillnaden mellan förvärvsbeloppet 

och nettot av identifierbara tillgångar och skulder, till verkligt värde (Carlsson & Sandell, 

2014). 
 

IFRS består av principbaserade regler vilket möjliggör subjektiva bedömningar vid allokering 

av köpeskillingen mellan immateriella tillgångar och goodwill (Marton et al., 2012). Det 

saknas ofta beskrivning om vad de immateriella tillgångarna faktiskt består av, samtidigt som 

goodwill har kommit att utgöra en allt större del av den totala köpeskillingen (Gauffin, 

Hagström & Nilsson, 2016). Detta kan anses medföra viss problematik då IFRS 3 säger att 

immateriella tillgångar ska redovisas till den grad det är möjligt samtidigt som att information 

i de finansiella rapporterna endast ska lämnas om förvärvet kan anses vara av väsentlig 

karaktär. Utgivarna av de finansiella rapporterna måste därmed ta ställning till om förvärvet 

kan anses vara väsentligt eller inte. En subjektiv bedömning av detta medför att de finansiella 

rapporterna blir svåra att jämföra och efterlevnaden av IFRS 3 kan ifrågasättas. (Marton et al., 

2012) 
 

Gauffin & Nilsson har under de senaste tio åren (2006, 2007, 2008, 2009, 2011a, 2011b, 

2012, 2013, 2014, 2016) gjort en årlig studie där de följt utvecklingen av efterlevnad av IFRS 
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3 för företag noterade på Stockholmsbörsen. Deras studie, men även ett flertal andra inom 

området, har fokusen på allokering av förvärvspriset utan att ta hänsyn till storleken av 

rörelseförvärven, vid varje enskilt fall (Gauffin, Hagström & Nilsson, 2016; Hadjiloucas & 

Winter, 2005; Dashman, Durand & Watson, 2009). IAS 1 anger att ett företag inte behöver ge 

specifik beskrivning av immateriella tillgångar om informationen inte är väsentlig. Detta 

gäller även om IFRS anger en lista med de krav som gäller vid angivelse av information. 

(IFRS, 2013) Därmed är det svårt att dra slutsatser om efterlevnaden av IFRS 3 utan att ta 

hänsyn till väsentligheten, varför tidigare studiers resultat också kan ifrågasättas. 

Gränsdragningen mellan vad som anses väsentligt respektive oväsentligt skapar också 

svårigheter kring den praktiska appliceringen av standarden och därmed också 

klassificeringsgraden av efterlevnad.  

1.2 Frågeställning & Syfte  
Utifrån ovanstående nämnda problematik har följande frågeställningar formulerats: 
 

• Ger företagen specifik information för att beskriva vad de immateriella tillgångarna 

består av?  

• Hur stor andel goodwill redovisas i relation till totalt immateriella tillgångar och 

goodwill?  

• Redovisar företag som gjort stora förvärv mer specifikt än företag som gjort små 

förvärv?  
 

Syftet med denna uppsats är således att beskriva och analysera efterlevnaden av IFRS 3 

utifrån ett storlekskriterium. Uppsatsen diskuterar vidare om de utvalda företagen möter 

kraven som ställs upp i IFRS 3 för redovisning av immateriella tillgångar i samband med 

rörelseförvärv.  
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1.3 Disposition   

Kapitel 2   Kapitel 2 redogör för metoden som används i uppsatsen. Kapitlet presenterar 

inledningsvis tillvägagångssättet som används för att forma studien, hur 

genomförandet har gått tillväga samt kritik av val av källor. Avslutningsvis 

diskuteras uppsatsens validitet och reliabilitet. 

Kapitel 3   Kapitel 3 redogör för den teoretiska referensram som använts i studien. De 

relevanta standarder och riktlinjer som finns för studien kommer först, såsom 

IFRS 3 och IAS 38.  Vidare introduceras de teorier som lagt grund i studien, 

främst goodwill men även väsentlighet samt efterlevnad. Slutligen presenteras 

de tidigare studier inom området som lagt grund för denna studie. 

Kapitel 4   Kapitel 4 presenteras resultatet av studien som utförts. Studien är uppdelad i tre 

delstudier, för att svara upp till de tre frågeställningar som ställts i uppsatsen. 

Resultatet för delstudierna presenteras först kvantitativt och sedan görs en 

kvalitativ jämförelse mellan de olika branscherna som förekommer i studiens 

data. 

Kapitel 5   Kapitel 5 ger en redogörelse för analysen av studien. Det empiriska resultatet 

diskuteras och analyseras, och vidare även jämförs med tidigare studier på den 

svenska marknaden. Även en bredare diskussion förs kring efterlevnad av IFRS 

3 samt institutionella teorier. Analysen lägger grund för den slutsats som 

kommer. 

Kapitel 6   Kapitel 6 presenterar de slutsatser som kan dras utifrån ovanstående studie, samt 

svarar upp till studiens syfte och frågeställningar. 

Kapitel 7   Kapitel 7 avslutar studien med en diskussion och förslag till vidare forskning. 

Diskussionen tar upp problematiken som presenterats inledningsvis i uppsatsen, 

men med djupare inblick som erhållits av denna studie. 
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2 Metod  
En hypotesprövande studie förutsätter att tillräcklig information finns inom ett område för att 

kunna härleda antaganden från teorin i förhållande till verkligheten. Det finns en stor del 

information kring efterlevnad av IFRS 3, varför denna studie kan beskrivas som 

hypotesprövande. Hypotesen som prövas i denna studie är: ”Har redovisningen kring större 

rörelseförvärv en högre grad av efterlevnad än mindre förvärv?” Studien kan också anses som 

deskriptiv då det redan finns en viss mängd kunskap om hur företag redovisar immateriella 

tillgångar och goodwill. Studien begränsar sig till att detaljerat studera en aspekt; redovisning 

med hänsyn taget till storleken av förvärven, vilket är en metod som är utmärkande för 

deskriptiv undersökning. (Patel & Davidson, 2011) Vidare används informationen, som 

samlats kring stora förvärv, för att pröva hypotesen och jämföra med Gauffin, Hagström & 

Nilssons (2016) studie.  
 

Relationen mellan teori och empiri kan i denna studie förklaras genom en deduktiv ansats. 

Utifrån befintliga teorier har en hypotes formulerats som sedan har testats empiriskt. Fördelen 

med detta arbetssätt är att objektiviteten kan förstärkas genom att använda sig av befintlig 

teori men samtidigt kan den befintliga teorin vara riktad och påverka forskarens perception. 

(Patel & Davidson, 2011) Detta är något som har tagits hänsyn till under hela arbetsprocessen.  
 

Studien använder sig av en kombination av kvantitativ och kvalitativ metod vid insamling av 

data. Kvantitativ metod är en metod för datainsamling som mäter, beskriver eller förklarar 

något. (Bryman & Bell, 2013) Denna metod har använts när de finansiella rapporterna och 

dess siffror studerats för att vidare kunna jämföra med Gauffin, Hagström & Nilssons (2016) 

studie men också för uppställd hypotesprövning. Kvalitativ metod har till syfte att analysera 

och förstå hur grupper eller människor förhåller sig till ett visst fenomen (Lundahl & Skärvad, 

2011). I denna studie kan denna metod anses utgöra analysen av hur ett urval av företag 

förhåller sig till delar av IFRS 3.   

2.1 Insamling av Material & Data 

Materialet som har använts utgörs av både primärdata och sekundärdata. Primärdata är 

egeninsamlad data (Lundahl & Skärvad, 2011) som i denna studie representeras av listan 

bestående av urvalet av förvärv som rangordnats efter relationen mellan förvärvets storlek och 
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företagets balansomslutning (Bilaga 3). Listan är skapad utifrån de utvalda företagens 

årsredovisningar som utgör sekundärdata (Lundahl & Skärvad, 2011). Vidare har material 

använts från vetenskapliga artiklar, tryckt litteratur i form av böcker samt IFRS-volymen 

2013.  
 

Gauffin & Nilssons (2006, 2007, 2008, 2009, 2011a, 2011b, 2012, 2013, 2014, 2016) årliga 

studie har analyserats. Detta för att skapa en uppfattning av deras resultat kring hur företag 

förhåller sig till IFRS 3 och hur fördelningen av immateriella tillgångar ser ut. Arbetet 

fortsattes genom att upprätta en liknande studie men med ett storlekskriterium som 

utgångspunkt. Genom databasen Zephyr, som finns att tillgå via Lunds universitets bibliotek, 

har data tagits fram för förvärv gjorda i noterade företag på Stockholmsbörsen 2014. (Bilaga 1 

& 2) Listan har varit utgångspunkt för all empiri och används för att bestämma vilka företag 

som ansetts vara relevanta för studien ur ett storleksperspektiv. Genom att studera respektive 

företags årsredovisning kunde information hämtas om immateriella tillgångar och goodwill, 

vilket vidare analyserades. (Bilaga 8) IFRS-volymen, vetenskapliga artiklar samt litteratur 

utgör det teoretiska underlaget för att i studiens avslutande del kunna sätta teori och empiri i 

förhållande till varandra.  

2.2 Genomförande & Urval  
Genomgående i studien antas att ett stort förvärv är väsentligt ur förvärvarens perspektiv. Som 

ett första steg inför uppsatsskrivningen studerades Gauffin & Nilssons (2006, 2007, 2008, 

2009, 2011a, 2011b, 2012, 2013, 2014, 2016) årliga studie. Som tidigare nämnts diskuterar 

författarna inte förvärvens storlek gällande efterlevnad av IFRS 3 vilket har betydelse i 

diskussionen av redovisning och väsentlighet. Uppsatsen behandlar därmed efterlevnad med 

hänsyn taget till förvärvens storlek. 
 

Med utgångspunkt i detta kriterium skapades en lista bestående av förvärv gjorda i noterade 

företag på stockholmsbörsen under 2014. Listan över förvärven togs fram genom databasen 

Zephyr (Bilaga 1 & 2) vilken vidare omarbetades till tre olika listor med beräknade: (i) 

förvärv i relation till eget kapital, (ii) förvärv i relation till balansomslutning, samt (iii) förvärv 

i relation till nettoomsättning. Detta för att se storleken på rörelseförvärven relativt de 

förvärvande företagen. Storleken på förvärven i förhållande till eget kapital påverkas i stor 

utsträckning av hur respektive företag valt att finansiera sitt företag, men säger lite om 

företagets faktiska storlek. (Loth, R., 2016) Balansomslutningen säger däremot mer om 
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företagets storlek eftersom alla företagets tillgångar omfattas oavsett finansiering och ger 

därmed en mer rättvis grund för jämförelse. Nettoomsättningen visar företagets primära 

intäkter, vilka kan variera från år till år samt är beroende på vilken typ av rörelse företaget 

bedriver. (Marton, Sandell & Stockenstrand, 2015) Därmed finns det ett antal faktorer som 

kan komma att ge ett snedvridet resultat. Förvärv i relation till balansomslutning har därmed 

valts som det mest lämpliga underlaget. (Bilaga 3)  
 

Listan över förvärv, som tagits fram genom Zephyr, resulterade i 123 företag. (Bilaga 1 & 2) 

Listan har bearbetats ytterligare för att utesluta de företag som inte hade redovisat en enskild 

köpeskilling över gällande förvärv, vilket resulterade i 54 återstående företag. (Bilaga 3) Vid 

analys av köpeskillingsfördelningen har fokus lagts på immateriella tillgångar och goodwill. 

Immateriella tillgångar och goodwill baseras i större grad på subjektiva bedömningar medan 

materiella tillgångar inte är föremål för stora bedömningsfrågor. Materiella tillgångar har 

därmed inte studerats. 
 

Av dessa 54 företagsförvärv bedöms förvärven som stora i denna studie om förvärven 

utgjorde mer än 10 % av balansomslutningen. (Bilaga 4A) Listan över 19 företag har vidare 

använts i de återstående delarna av empirin.  

2.2.1 Delstudie 1: Beskrivning av förvärvade immateriella tillgångar 

För att studera hur de immateriella tillgångarna förklarats och definierats har i delstudie 1 

ovanstående urval använts (Bilaga 4A). Av de utvalda företagen studeras informationen kring 

immateriella tillgångar som rapporterats i samband med respektive förvärv. Samtidigt ska 

specifik information endast lämnas om informationen är väsentlig. Problematiken mellan 

dessa två budskap är därmed intressant att analysera gällande efterlevnad av IFRS 3. 

Goodwill utgörs av en restpost av tillgångar som inte kan specificeras (IFRS, 2013) och är 

därmed svårt att bedöma rätt hantering i redovisningen av goodwill. I studien har valts att inte 

fokusera på goodwill. 
 

I delstudie 1 har informationen i årsredovisningarna gällande immateriella tillgångar 

analyserats. Syftet är att utreda om informationen kring immateriella tillgångar vid stora 

förvärv redovisats mer specifikt än vad som observerats i tidigare studier. Detta gjordes 

genom att rangordna informationen i tre olika nivåer, I-III (Bilaga 5). 
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• Nivå I: Specifik information 

Nivå I innebär att det finns information i årsredovisningen som särskiljer vad de 

immateriella tillgångarna faktiskt är, exempelvis kundavtal eller varumärken. Finns 

inte denna information testas om nivå II kan uppfyllas. 
 

• Nivå II: Övergripande information 

Nivå II innebär att företagen skrivit information om att immateriella tillgångar finns, 

men inte tydligt särskilt dem.  
 

• Nivå III: Ingen information 

Om nivå II inte kan uppfyllas placeras resterande företag på den lägsta nivån, nivå III, 

det vill säga de företag som inte redovisar någon information om immateriella 

tillgångar.  
 

2.2.2 Delstudie 2: Goodwill i relation till summan av goodwill & 
immateriella tillgångar 

För att studera hur stor andel goodwill som redovisats i relation till summan av goodwill och 

immateriella tillgångar skärptes urvalet av företag ytterligare. Detta har gjorts genom att 

exkludera de företag som inte hade en köpeskillingsfördelning. Urvalet i denna studie består 

därmed av 17 förvärv. (Bilaga 6) Informationen har även i denna delstudie hämtats från 

företagens årsredovisningar. (Bilaga 8)  
 

Företag redovisar idag en stor andel av köpeskillingen som goodwill, vilket kan innebära att 

det finns brist på identifiering av immateriella tillgångar (Gauffin, Hagström & Nilsson, 

2016). Denna delstudie utförs i syfte att studera detta fenomen samt hur stor del av de 

immateriella tillgångarna som har identifierats.  
 

2.2.3 Delstudie 3: Stora förvärv vs. Små förvärv  

För att kunna jämföra stora och små förvärv användes två riktade urval. (Bilaga 4A & 4B). 

Jämförelsen har utförts för att studera om det är möjligt att säkerställa att företag som gör 

stora förvärv redovisar en mindre andel goodwill och följaktig mer specifikt än små. 

Medelstora förvärv som utgjorde mellan 2-10 % i relation till balansomslutningen uteslöts för 
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att fokusera på två extrema grupper och på så sätt få ett tydligt resultat. För att testa hypotesen 

har ett t-test används med en signifikansnivå på 10 %.  
 

Stora förvärv utgörs av den grupp om 19 företag, som tidigare definierats. (Bilaga 4A) 

Gruppen små förvärv har i studien utgjorts av företag med ett förvärv på mindre än 2 % av 

balansomslutningen, vilket resulterade i en grupp med 18 företag. Ytterligare ett urval gjordes 

för att eliminera de företag som saknade en fördelning av köpeskillingen samt det förvärv som 

resulterade i negativ goodwill. Det slutliga urvalet av små förvärv resulterade i en grupp på 14 

företag. (Bilaga 4B) För att pröva om hypotesen är statistiskt säkerställd användes relevant 

litteratur (Körner & Wahlgren, 2015). 

2.3 Källkritik 
Årsredovisningarna för 2014 har i studien använts som material till empirin. Hänsyn har inte 

tagits till eventuella förändringar som i något av de valda förvärven korrigerats i 

årsredovisningarna för 2015. Det bör också beaktas att informationen i årsredovisningar kan 

vara vinklat i syfte att företagen vill framställa sin ekonomiska situation på bästa sätt men 

samtidigt kan de anses tillförlitliga då de granskats av en extern revisor. En faktor som dock 

kan ha påverkat tillförlitligheten i studien är att samtliga sidor i årsredovisningar inte 

granskats. Detta kan innebära en risk att relevant information kring rörelseförvärven har 

utelämnats.   

 

Det urval av vetenskapliga artiklar som använts i studien är publicerade av högt meriterade 

författare inom redovisningsområdet och anses vara tillförlitliga källor. Trots detta finns en 

risk att de vetenskapliga artiklarna kan vara vinklade och ge selektiv information kring ämnet. 

Vidare har all tryckt litteratur som använts varit studentlitteratur och kan anses ha hög 

tillförlitlighet.  
 

IFRS-volymen är en tillförlitlig källa då det är ett regelverk som godtagits av EU. Samtidigt 

kan kritik riktas mot att IFRS är ett relativt nytt regelverk med föga praxis som vägledning. 

Detta kan innebära svårigheter med att bedöma vad som kan anses korrekt och inte gällande 

efterlevnaden av IFRS 3.  
 

 



	 9	

2.4 Validitet & Tillförlitlighet 

Validitet handlar om huruvida de slutsatser som studien visar kan anses hänga ihop eller inte. 

Det finns olika typer av validitet som kan förekomma. Intern validitet handlar om kausaliteten 

mellan två variabler är bärkraftig eller inte. Frågan som kan ställas är om det kan säkerställas 

att den oberoende variabeln orsaker det resultat den beroende variabeln utvisar. (Bryman & 

Bell, 2013) I denna studie är intern validitet relevant vid analysen om huruvida 

storlekskriteriet kan anses påverka företagens redovisning av immateriella tillgångar. Extern 

validitet handlar om huruvida resultatet i studien kan generaliseras till andra situationer. 

(Bryman & Bell, 2013) I detta sammanhang är det viktigt att det urval som gjorts för studien 

är rätt (Bryman & Bell, 2013), dvs. att de utvalda företagen är de relevanta för det som ska 

analyseras. Studien kan anses ha hög validitet, då storlekskriteriet kan antas ge en påverkan på 

redovisningen av immateriella tillgångar. Dock bör det beaktas att studien omfattas av små 

stickprov vilket kan komma att påverka resultatet och innebär en större sannolikhet för att det 

är slumpen som skapat resultatet.  

Tillförlitlighet handlar om i vilken utsträckning en upprepning av samma studie skulle ge 

samma resultat som de som presenterats i denna uppsats (Bryman & Bell, 2013). De 

kvantitativa momenten i studien bedöms ha hög tillförlitlighet utifrån ett 

objektivitetsperspektiv. Materialet har samlats in noggrant och ett flertal kontroller har gjorts 

för att säkerställa att det material som använts är korrekt. Dock finns det faktorer som 

påverkar tillförlitligheten. I vissa årsredovisningar saknades slutlig information angående en 

del av förvärven och då användes preliminära upplysningar istället. I de fall redovisning av 

goodwill saknas, har antaganden gjorts om att det ej genererats goodwill. I de resterande 

årsredovisningarna där en klar redogörelse av förvärvade immateriella tillgångar fanns 

tillgänglig samt tydlig indelning av dessa krävde således ingen tolkning. Ytterligare en faktor 

som bör beaktas är att det i delstudie 3 valts en signifikansnivå på 10 % vid utfört t-test.  

2.5 Kapitelsammanfattning  
I detta kapitel redogjordes för den metod som studien använt sig av. Studien har ett 

hypotesprövande samt deskriptiv tillvägagångssätt. Först presenterades förfarandet för 

insamling av material och data, där de urval som använts i utförandet av studien 

presenteras.  Därefter gjordes en presentation av genomförande och urval. Sista delen av 

kapitlet kritiserade delar av studien samt kommenterade studiens validitet och tillförlitlighet.   
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3 Teoretisk referensram 
Tidigare studier inom området indikerar ett underliggande problem med efterlevnad av IFRS 

3, bland annat Financial Reporting Council (2010), the European Commission (2011) och 

U.S. Securities and Exchange Commission (2007). Glaum, Schmidt, Street & Vogel (2012) 

lyfter fram bolags- och nationsspecifika redovisningstraditioner och system för verkställandet 

av IFRS som avgörande faktorer i efterlevnad av IFRS 3. Tsalavoutas, André & Dionysiou 

(2014) har i sin undersökning visat på bristande upplysningar och stora skillnader mellan 

företagens rapportering kring IFRS 3 och goodwillrapportering. Vad gäller studier på den 

svenska marknaden har Gauffin & Nilsson under tio år (2006, 2007, 2008, 2009, 2011a, 

2011b, 2012, 2013, 2014, 2016) följt efterlevanden av IFRS 3 hos samtliga börsnoterade 

företag som gjort rörelseförvärv.  

3.1 Standarder & Riktlinjer  
För börsnoterade bolag inom EU är det obligatoriskt att upprätta koncernredovisningen i 

enlighet med IFRS. IFRS är ett principbaserat regelverk, vilket innebär att det ges utrymme 

för företag att göra egna professionella tolkningar och bedömningar av principerna. Det är 

därmed viktigare att ge vägledning om hur de ska användas, till skillnad från ett regelbaserat 

system som är striktare och mer specifikt. (Marton et al., 2012)  

3.1.1 IFRS 3 - Rörelseförvärv 

IFRS 3 syftar till att förbättra relevans, tillförlitlighet och jämförbarhet av information i 

finansiella rapporter vid rörelseförvärv. Enligt IFRS 3 är ett rörelseförvärv en transaktion eller 

händelse där en förvärvare erhåller bestämmande inflytande över ett eller flera företag. Som 

tidigare nämnts ska IFRS 3 tillämpas vid rörelseförvärv för börsnoterade företag i Sverige. 

IFRS 3 kräver att moderbolaget vid rörelseförvärv ska identifiera de tillgångar som förvärvats 

samt hur köpeskillingen allokerats. Enligt samma princip ska immateriella tillgångar 

identifieras till den grad det är möjligt. (IFRS, 2013)  

3.1.2 Redovisningskvalitet & Jämförbarhet 

Företag har fått det allt enklare att vara verksam över landsgränser vilket också ökat antalet 

förvärv. Finansiella rapporter utgör ett viktigt beslutsunderlag i samband med investeringar, 

varför en möjlighet till jämförelse av dessa är av stor vikt. IFRS principer öppnar dock upp 
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för företag att göra enskilda bedömningar av dessa principer vilket snarare försvårar 

jämförbarhet av finansiella rapporter mellan länder. Med detta följer risken att redovisningen 

inte får den kvalitet som förväntas. (Carrington, Catasús, Alander, Johed, Lundqvist, Marton 

& Runesson, 2015)  

3.1.3 Immateriella tillgångar 

För att kunna göra en bedömning om vad en immateriell tillgång är bör först definieras vad en 

tillgång är. IASBs föreställningsram definierar en tillgång som en resurs som företaget har 

bestämmande inflytande över, som kommit till följd av inträffade händelser och något som 

förväntas ge ekonomiska fördelar i framtiden (IFRS, 2013). 
 

IAS 38 behandlar immateriella tillgångar. En immateriell tillgång definieras som en tillgång 

som är icke-monetär och som är utan fysisk form, och skiljer sig därmed från finansiella 

tillgångar samt materiella tillgångar. I samband med redovisning av immateriella tillgångar 

måste en bedömning göras om: (i) det finns en redovisningsbar tillgång som kan inkluderas i 

balansräkningen, (ii) hur denna tillgång ska värderas vid anskaffningstillfället och (iii) hur 

värdeförändringar ska hanteras. IAS 38 behandlar de kriterier som ska uppfyllas för att 

immateriella tillgångar ska vara redovisningsbara. I denna studie är det kriteriet 

identifierbarhet som är av intresse. Tillgången ska antigen vara avskiljbar som exempelvis 

varumärken eller vara baserad på juridiska rättigheter såsom kundavtal. Identifierbarhet krävs 

för att kunna särskilja immateriella tillgångar från goodwill. Goodwill utgörs då av de 

tillgångar som inte är enskilt identifierade eller separerade (Marton et al., 2012). 

Vid anskaffningstillfället ska immateriella tillgångar värderas. När tillgången är en del av ett 

rörelseförvärv kan det uppstå två typer av problem. Ett första uppkommer vid svårigheten 

med att separera tillgången från hela förvärvet. Vidare ska tillgången värderas till verkligt 

värde, vilket är problematiskt då många faktorer spelar in när denna bedömning ska göras. 

Bedömningen ska vidare vara grund för efterföljande värdering, som görs för att återspegla 

värdeförändringar. Immateriella tillgångar kan både skrivas av eller värdenedgångsprövas, 

beroende på nyttjandeperioden. Immateriella tillgångar som har en bestämbar nyttjandeperiod 

ska skrivas av medan de med obestämbar nyttjandeperiod ska istället årligen 

värdenedgångsprövas. IAS 36 behandlar nedskrivningar, vilken säger att en tillgång ska 

skrivas ner när det verkliga värdet är lägre än det redovisade värdet. (Marton et al., 2012)  
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3.2 Teorier 

3.2.1 Goodwill 

I samband med förvärv uppstår ofta en goodwillpost till betydande belopp. Posten har därmed 

en stor påverkan på redovisningen. Goodwill kan redovisas på tre olika sätt varvid IFRS 3 

tillämpar den tredje metoden där aktivering av goodwill sker med årlig 

värdenedgångsprövning. (Marton et al., 2012) 

Ett av de största problemen som uppkommer med goodwill är skillnaden i redovisning mellan 

upparbetad goodwill och förvärvad goodwill. Eftersom upparbetad goodwill inte möter 

kriterierna för att redovisas som en identifierad tillgång, redovisas de därmed inte som en 

sådan i respektive företag. När ett företag förvärvas ska upparbetad goodwill redovisas som 

förvärvad goodwill och ett värde allokeras till denna. Härmed uppstår problem kring 

separerbarhet och identifiering av immateriella tillgångar, som exempelvis humankapital. 

(Amel-Zadeh, Meeks & Meeks, 2015) Företaget måste självt dra en gräns mellan vad som 

redovisas som immateriella tillgångar och vad som ska redovisas som goodwill. Detta kan 

skapa stora skillnader beroende på vad respektive företag bedömer separerbart.   

Det finns två perspektiv på vad goodwill utgörs av. Utifrån det första perspektivet ses 

goodwill som en residual. Den uppkommer då identifiering och mätning av immateriella 

tillgångar inte skett korrekt. Alltså är goodwill egentligen en immateriell tillgång som kan, 

men inte har, identifierats. Från det andra perspektivet är goodwill summan av immateriella 

tillgångar som inte kan identifieras eller separeras. Detta kan exempelvis vara det verkliga 

värdet av synergieffekter som uppstår när två rörelser kombineras. Goodwill har alltså ett 

värde i sig själv. Med ovan synsätt kan argumenteras både för och emot att goodwill är en 

tillgång. (Giuliani & Brännström, 2011) 

Enligt marknaden finns det ett värde på goodwill då förvärvaren betalar ett pris på förvärvet 

som inkluderar goodwill. Om goodwill inte ansetts ha ett värde hade inte heller det köpande 

företaget betalat ett “överpris” som inkluderar goodwill. Istället hade förvärvet motsvarat 

nettot av övertagna tillgångar och skulder till verkligt värde. (Amel-Zadeh, Meeks & Meeks, 

2015) Enligt IFRS 3 är goodwill skillnaden mellan de identifierbara förvärvade tillgångarna 

och övertagna skulderna och klassificeras därmed som en residual som inte kan identifieras 

eller separeras. IFRS 3 är alltså en kombinerad version av de två perspektiven på 

goodwill.  IASB har gjort ett försök att minska andelen goodwill genom att skärpa till kraven 
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för utlämnande av information gällande goodwill vid rörelseförvärv i IFRS 3. Trots IASBs 

försök att tydliggöra vad goodwill består av ser de flesta företag fortfarande goodwill som en 

restpost i enlighet med det tidigare nämnda första perspektivet. Detta leder till att merparten 

av företag som redovisar enligt IFRS 3 inte redogör för sin goodwill, utan ger allmänna 

förklaringar till vad goodwill består av. (Giuliani & Brännström, 2011) 

3.2.2 Väsentlighet 

Det finns inga särskilda rekvisit som enligt IASB måste uppfyllas för att den finansiella 

informationen ska vara väsentlig. Det är upp till företaget självt att bestämma dess karaktär. 

(Marton et al., 2012) 

Enligt IASBs ramverk är information väsentlig: 

”… om utelämning eller misstag skulle kunna påverka beslut som användarna gör på 

grundval av finansiell information om ett specifik rapporterande företaget.” (IFRS, 2013) 

Väsentlighet är grundläggande vid tillämpning av IFRS då standarder måste tillämpas när de 

ger väsentlig information till finansiella rapporter. De behöver dock inte tillämpas om 

effekten blir oväsentlig. Väsentlighet anses också vara företagsspecifikt vilket innebär att vad 

som uppfyller väsentlighetskriteriet kan variera mellan bransch och företag. Alltså kan 

styrelsen inte ange en enhetlig kvantitativ tröskel för väsentlighet eller förutbestämma vad 

som anses väsentligt innan olika situationer uppstår. Detta öppnar upp för enskild bedömning 

och tolkning hos företaget som ger ut finansiella rapporter. Väsentlighetsbegreppet kräver en 

helhetsbedömning och baseras på vem som är mottagare samt vilka beslut som fattas av 

informationen i redovisningen. (Drefeldt, Sundewall, Marton & Malmqvist, 2016) 

Studier på området ifrågasätter inte IASBs definition av väsentlighet men däremot den breda 

tolkning som definitionen tillåter. Amerikanska normgivare har uttryckt oro angående 

användningen av ”skulle kunna” påverka beslut utan någon rimlighetskomponent, då den 

etablerar en låg tröskel för vad som anses väsentligt. Till skillnad från FASB som i sin 

definition använder sig av “sannolikt” påverka beslut. (Messier, Martinov-Bennie & Eilifsen, 

2005) 

För att kunna avgöra om något är väsentligt enligt IASBs definition är det avgörande att 

upprättaren och revisorn förstår vilka faktorer och information som påverkar intressenters 

beslut. (Messier, Martinov-Bennie & Eilifsen, 2005) Holstrum & Messier (1982) pekar på tre 
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huvudproblem vid tillämpningen av väsentlighetsavgörande enligt IASBs definition; (i) brist 

på information om hur informationen i finansiella rapporter används av intressenter vid 

investerings- och kreditbeslut (ii) vad som anses väsentligt baseras på tre grupper; upprättare, 

revisorer och användare, som sannolikt har olika synsätt på vad som är väsentligt och (iii) det 

att inte finns tillräcklig information om hur väsentlighetsbedömning av upprättare och 

revisorer påverkar användarnas beslut. Bristen på förståelse för intressenters användning av 

information i finansiella rapporter är en utmaning för utgivare och revisorer i att bestämma 

väsentlighet i olika typer av räkenskapsinformation. Det uppstår därmed en betydande risk för 

att det bildas ett gap mellan vilken information som faktisk används av intressenter och den 

information som upprättare och revisorer anser väsentlig. (Messier, Martinov-Bennie & 

Eilifsen, 2005) 

3.2.3 Efterlevnad & Rapportering 

Det har gjorts ett flertal studier av stora börsnoterade bolag i Europa för att analysera vilka 

faktorer som kan påverka graden av företagens efterlevnad av regelverket IFRS. Som tidigare 

nämnts har IFRS till syfte att förbättra transparens och underlätta för jämförbarhet i 

finansiella rapporter samt tjäna som ett beslutsunderlag för intressenter. (Glaum et al., 2012) 

Det finns ett flertal olika anledningar till varför en fullkomlig efterlevnad av regelverket inte 

förekommer. Bland annat finns det skillnader i hur länder implementerar IFRS på grund av 

frånvaron av effektiv kontroll i tillämpningen. (Glaum et al., 2012) Dessa skillnader kan 

delvis hänföras till vilket rättssystem respektive land har. För de länder som har ett 

principbaserat rättssystem innebär det en mindre förändring och därmed lättare att tillämpa 

IFRS. För de länder som snarare har ett regelbaserat system, krävs en större förändring och 

anpassning till IFRS vilket också kan medföra sämre grad av efterlevnad. (Tsalavoutas, André 

& Dionysiou, 2014)  

Det förekommer bolagsspecifika faktorer vilket påverkar graden av efterlevnad, exempelvis 

ägarstruktur, storlek på revisionsfirma samt industri. I vissa industrier är det både komplicerat 

samt kostsamt att värdera tillgångar och skulder vilket kan ge upphov till mindre grad av 

rapportering och därmed också sämre efterlevnad av IFRS. Det sistnämnda har för övrigt gett 

upphov till att industrisektorn utvecklat en gemensam praxis som skapar legitimitet för deras 

beteende. (Glaum et al., 2012)  
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Det finns även ett nära samband mellan rapportering och efterlevnad. Som nämnts tidigare 

måste företag enligt IFRS 3 lämna upplysningar om förvärv och däribland en beskrivning av 

vad som utgör goodwill. Företag tenderar att inte lämna sådan information som 

rekommenderas av regelverket, vilket beror på ett flertal faktorer. IFRS 3 presenterar ingen 

specifik vägledning om hur företag i praktiken bör lämna information vilket i sin tur lämnar 

plats för hög diskretion. (Tsalavoutas, André & Dionysiou, 2014) Samtidigt är det kostsamt 

att samla, bearbeta, samt publicera finansiell information. Informationen kan dessutom vara 

av sådant slag att det kan skada företagets rykte vilket är ett incitament för företag att inte 

vilja rapportera information. (Glaum et al., 2012) Ytterligare en anledning som kan förklara 

brist på information om immateriella tillgångar och goodwill är de små påföljder som kan bli 

aktuella vid otillräcklig information. När rapporter granskas bedöms eventuella fel i 

rapporterna efter ett väsentlighetskriterium. Avvikelserna måste vara av väsentlig karaktär för 

att leda till en oren revisionsberättelse. Risken för anmärkning när otillräcklig information 

lämnas är liten och påföljderna för små för att utgöra ett incitament för företag att efterleva 

reglerna. (Gauffin, Hagström & Nilsson, 2016) 

3.2.4 Institutionell teori 

Institutionell teori förklarar val och praxis hos företag, hur organisationer påverkas av sin 

omgivning samt varför likformighet tenderar att uppstå. Härigenom kan företags val av 

redovisningsregler och dess applicering i praktiken studeras utifrån ekonomiska incitament. 

(Deegan & Unerman, 2011)  
 

Organisationer måste ständigt anpassa sig till interna samt externa förändringar vilket gör 

varje organisation unik. Samtidigt visar organisationer upp en homogen praxis som förankrar 

sig i den formella strukturen. (Eriksson-Zetterquist, 2009) Det finns en tendens till att 

organisationer som arbetar inom en social ram av normer och värderingar har ett givet 

antagande om vad som anses utgöra lämpligt beteende. Detta medför i sin tur att 

organisationer följer samma praxis för att uppnå legitimitet i samhället. (Oliver, 1997) Den 

formella strukturen kan anses vara starkt institutionaliserad och utgörs av så kallade myter. En 

myt kan exempelvis beröra en viss redovisningsteknik som används av organisationer för att 

framstå som lämplig och modern, även om den inte skulle vara särskilt effektiv. 

Organisationer utvecklar och använder sig alltså av en enhetlig formell struktur för att 

uppfattas som legitima, något som präglar redovisningens utformning. (Eriksson-Zetterquist, 

2009; Deegan & Unerman 2011)  
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Strävan efter legitimitet bland organisationer bidrar också till att de tenderar att efterlikna 

varandra, ett fenomen kallat isomorfism. I detta sammanhang är det främst imiterande 

isomorfism som är av intresse. Vid en viss osäkerhet inom organisationen, exempelvis 

gällande en redovisningsteknik, kan organisationen välja att imitera en annan organisation 

som verkar mer framgångsrik eller som uppfattas legitim. Isomorfism kan också förekomma 

genom normativa krafter. Vad som anses är rätt redovisningsteknik kommer då från 

inflytandet från professioner och utbildningar. (Eriksson-Zetterquist, 2009) 

3.3 Förvärv på amerikanska marknaden & svenska 
marknaden 

3.3.1 Amerikanska marknaden  

En undersökning som analyserat förvärv på den amerikanska marknaden har visat att 

köpeskillingen i förvärven under år 2003 har fördelats med 26 % på materiella tillgångar, 22 

% immateriella tillgångar samt 52 % goodwill. Resultatet uppmärksammar de bekymmer som 

finns kring mängden av förvärvspriset som allokeras till goodwillposten och visar på att en 

ökad transparens behövs kring rörelseförvärv. Detta är i linje med resonemanget kring 

införandet av IFRS 3, som menar att det finns ett behov för att förtydliga vad rörelseförvärv 

består av. (Hadjiloucas & Winter, 2005) 

3.3.2 Svenska marknaden  

Noterade företag har år 2014 upprättat helårsrapporter i tio år enligt IFRS. Författarna Gauffin 

& Nilsson (2006, 2007, 2008, 2009, 2011a, 2011b, 2012, 2013, 2014, 2016) har under dessa 

tio år studerat hur de noterade företagen redogör för sina förvärv enligt regelverket. Det 

tionde året har ytterligare en författare, Hagström, tillkommit. (Gauffin, Hagström & Nilsson, 

2016) 
 

Med Hadjiloucas & Winters (2005) studie som inspiration utförde Gauffin & Nilsson (2006) 

den första studien. Studien omfattar företag på Stockholmsbörsen som genomfört minst ett 

rörelseförvärv under år 2005. Syftet var att utreda förvärvsanalyserna och hur köpeskillingen 

fördelade sig mellan materiella tillgångar, immateriella tillgångar samt goodwill men också 

förekomsten av skillnader mellan fördelningarna som utförs i USA såväl som i Sverige. 

Studiens urval bestod av 98 företag. Med de företagen som utgångspunkt utgjorde 25 % av 
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köpeskillingen materiella tillgångar, 23 % immateriella tillgångar och resterande 52 % var 

goodwill. Alltså en nästan identisk fördelning jämfört med studien som gjorts på den 

amerikanska marknaden. (Gauffin & Nilsson, 2006) 

Studien undersökte även relationen mellan goodwill och summan av goodwill och 

immateriella tillgångar. Ytterligare urval gjordes genom att eliminera de företag vars 

köpeskilling exakt motsvarade de materiella tillgångarna samt de företagen med negativ 

goodwill. Resultatet visade att 19 företag redovisade goodwill men inga immateriella 

tillgångar samt åtta företag som redovisade att de förvärvade tillgångarna motsvarade 

köpeskillingen exakt och således ingen goodwill. Vidare visade resultatet att endast 14 % av 

förvärven har mindre än 50 % redovisad goodwill. (Gauffin & Nilsson, 2006) 

Som ett sista steg i Gauffin & Nilssons (2006) studie, studerades de identifierade immateriella 

tillgångarna och hur dem beskrivits i årsredovisningarna. De huvudsakliga immateriella 

tillgångarna var kundavtal/relationer, system/teknologi och varumärken. Endast 48 av 98 

företag hade specifik information i årsredovisningarna kring de immateriella tillgångarna 

medan åtta företag hade övergripande information. Resterande 42 undersökta företag hade 

bristfällig information gällande de immateriella tillgångarna. (Gauffin & Nilsson, 2006) 

Gauffin, Hagström & Nilsson (2016) har följt upp de nio föregående undersökningarna. Ett 

urval gjordes utifrån de företag som under 2014 genomförde minst ett rörelseförvärv. 

Ytterligare begränsningar gjordes för att utesluta de företag där köpeskillingsfördelning inte 

kunnat utläsas. Totalt sett omfattade studien 87 företag som genomförde minst ett 

rörelseförvärv under 2014. Resultatet av studien gällande förvärvsanalysen 2014 visade att i 

genomsnitt utgjordes 26 % materiella tillgångar, 23 % immateriella tillgångar och resterande 

51 % var goodwill. (Gauffin, Hagström & Nilsson, 2016) 
 

Studien undersökte tillika relationen mellan goodwill och det totala värdet av goodwill och 

identifierade immateriella tillgångar. Resultatet visade för år 2014 att 20 % av de studerade 

företagen hade goodwill men inga identifierade immateriella tillgångar. De företag med 

identifierade immateriella tillgångar men ingen goodwill utgjordes av 6 % 2014, vars 

förvärvade tillgångar och skulder därmed matchade köpeskillingen exakt. Resultatet visade 

även att endast 21 % av förvärven har mindre än 50 % redovisad goodwill. (Gauffin, 

Hagström & Nilsson, 2016) En förklaring till den stora mängden goodwill kan vara att en del 

företag väljer att inte göra omfattande insatser för att identifiera immateriella tillgångar när 

det kommer till mindre förvärv. Vad som motsvarar ett mindre förvärv är en 
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bedömningsfråga. I IFRS 3 finns nämligen inget krav på att upplysningar angående 

förvärvsanalys omfattande oväsentlig information måste redovisas. Författarna menar att små 

förvärv bedöms utifrån hur väsentliga de är för gällande företag. (Gauffin, Hagström & 

Nilsson, 2016) 
 

Utöver fördelningen av köpeskillingen undersöker författarna återigen de upplysningar 

företag ger ut angående immateriella tillgångar. Studien visade en försämring av andelen 

företag som ger specifik information om de immateriella tillgångarna. År 2009 saknade 50 % 

av de studerade företagen specifik information och fram till år 2014 ökade denna andel till 66 

%. (Gauffin, Hagström & Nilsson, 2016) 
 

Gauffin, Hagström & Nilsson (2016) kommenterar avslutningsvis att vid studiens början år 

2006 förväntades ett resultat som skulle visa en trend mot förbättring av företagens 

redogörelser. Utfallet visade att de mindre bra samt de bästa redogörelserna har försvunnit 

genom åren. Istället har en likformig samt medioker redovisning observerats i rapporteringen. 

(Gauffin, Hagström & Nilsson, 2016) 

3.4 Kapitelsammanfattning 
I detta kapitel gavs en djupare förklaring av de teorier som används i studien. Första delen 

behandlade standarder och riktlinjer som IFRS 3, immateriella tillgångar samt vad som avses 

med väsentlighet, redovisningskvalitet och jämförbarhet. I den andra delen behandlades 

teorier och begrepp som väsentlighet, goodwill, efterlevnad och rapportering och institutionell 

teori. Dessa begrepp och riktlinjer ligger till grund för vidare analyser och diskussioner i 

uppsatsen. Den avslutade tredje delen redogjorde för tidigare studier gjorda på den 

amerikanska såväl som svenska marknaden.  
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4 Empiri  
Denna studie är fördelad på tre delar för att kunna analysera hur valda företag fördelade 

köpeskillingen vid företagsförvärv enligt IFRS 3. Urvalet som använts har tidigare definierats 

i kapitel 2. I ett första steg studerades motiveringen av de identifierade immateriella 

tillgångarna i årsredovisningarna. Som ett andra steg studerades hur stor andelen goodwill är i 

förhållande till summan av immateriella tillgångar och goodwill. I ett tredje sista steg 

genomfördes ett statistiskt t-test för att testa om redovisningen av immateriella tillgångar är 

mer specifik i stora förvärv än redovisningen av små.  

4.1 Delstudie 1: Beskrivning av förvärvade immateriella 
tillgångar 
I delstudie 1 studerades beskrivningen av förvärvade immateriella tillgångar. För att kunna 

särskilja på informationen är den som tidigare nämnts klassificerad i tre nivåer; (I) specifik 

information, (II) övergripande information samt (III) ingen information. (Bilaga 5) 

 

Efter genomförd ovanstående delstudie gavs följande resultat. Av 19 företag uppfyllde 10 

företag kraven för (I) specifik information med en procentsats på 53 %. Av dessa företag var 

fyra förvärv inom informationsteknik (Stockwik, Hexatronic Group samt Vitec som gjort två 

förvärv) fyra av förvärven inom hälsovård (Meda, Vitrolife, Recipharm vilka har gjort två 

förvärv) och resterande två inom industrivaror & tjänster (Alfa Laval samt Nibe industrier). 

Bland dessa var de vanligaste förekommande beskrivningarna av immateriella tillgångar 

varumärke, kundkontrakt och produkträttigheter. Vidare var det 21 % som redovisade (II) 

övergripande information. Inom denna grupp var två förvärv inom industrivaror & tjänster 

(Arcam samt Loomis), ett inom informationsteknik (Acando) samt ett inom branschen 

material (SSAB). Av företagen var det 26 % som (III) inte redovisade någon information om 

immateriella tillgångar. Två av förvärven är inom energi (Swede Resources samt Soltech 

Energy Sweden), ett inom dagligvaror (Matse Holding), ett inom informationsteknik (Oniva 

Online Group Europe) samt ett inom finans och fastighetsbranschen (D. Carnegie & Co.).  
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Figur 1. Redovisning av immateriella tillgångar.  

4.2 Delstudie 2: Goodwill i relation till summan av 
goodwill och immateriella tillgångar  
Delstudie 2 behandlade fördelningen av goodwill i relation till summan av immateriella 

tillgångar och goodwill (Bilaga 6). Syftet var att utreda hur stor andel goodwill som 

redovisats i förhållande till summan av immateriella tillgångar och goodwill. Resultatet av 

detta visade i sin tur på hur stor andel de immateriella tillgångarna är.  
 

Resultatet av delstudien visade att inga företag redovisar goodwill i intervallet 0-10%. De 

förvärv med lägst andel goodwill, 10 - 20 %, bestod av ett företag i branschen industrivaror & 

tjänster (Arcam) samt ett företag inom informationsteknik (Acando). Den största andelen 

företag, 4 av 17 företag, redovisade goodwill på 20-30 %. Av dessa förvärv var ett inom 

material (SSAB), två inom informationsteknik (Vitec med två förvärv) samt ett inom 

hälsovård (Recipharm). Av de företagen som redovisade högre andelar goodwill hade två 

företag (Nibe Industrier samt Loomis) en goodwillandel på intervallet 70-80 %. Resultatet 

visade även att ett förvärv (Matse Holding) hade en goodwillandel inom intervallet 80-90 % 

vilken var verksam inom dagligvaror. Två företag redovisade goodwill på 100 % vilka var 

inom branscherna finans & fastigheter (D. Carnegie) och informationsteknik (Oniva Online 

Group). 
 
 
 

Nivå	1	-	SpeciWik	information	

Nivå	2	-	Övergripande	information	

Nivå	3	-	Ingen	information	
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Figur 2. Goodwill i relation till summan av goodwill och immateriella tillgångar. 

4.3 Delstudie 3: Stora förvärv vs. Små förvärv 
Avslutningsvis studerades i delstudie 3 huruvida redovisningen av immateriella tillgångar 

varit mer specifik vid stora förvärv kontra små förvärv (bilaga 4A & 4B). Detta genomfördes 

med hjälp av ett ensidigt t-test för två oberoende grupper (Bilaga 7).  
 

Gruppen med stora förvärv bestod av ett företag inom dagligvaror (Matse Holding), ett inom 

finans- och fastighet (D. Carnegie & Co.), ett inom material (SSAB), två inom energi (Swede 

Resources samt Soltech Energy Sweden), fyra inom hälsovård (Vitrolife, Meda, Recipharm 

med två förvärv), fyra inom industrivaror & tjänster (Arcam, Alfa Laval, Nibe industrier samt 

Loomis) samt sex företag inom informationsteknik (Stockwik, Acando, Vitec med två 

förvärv, Hexatronic Group samt Oniva Online Group Europe). Av de små förvärven var ett 

inom dagligvaror (Nordic Service Partn. Holdings), ett inom hälsovård (Getinge), ett inom 

informationteknik (Hexagon), ett finans och fastighet (Intrum Justitia), ett inom material 

(Hexpol), två inom telekomoperatör (Comhem Holding samt Telia Company) samt sju inom 

industrivaror & tjänster (Wise Group, Saab, Rejlers, Gunnebo, OEM International med två 

förvärv, Securitas). För en överblick över gruppen med stora förvärv och gruppen med små 

förvärv, se bilaga 4A & 4B.  
 

0	
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4	
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Resultatet av t-testet visade att det med ett p-värde på 7,5 % kunde säkerställas en skillnad i 

hur stor andel goodwill som redovisas vid stora kontra små förvärv. Stora förvärv redovisade 

således en lägre andel goodwill.  

4.4 Kapitelsammanfattning 

I empiri presenterades tre delstudier av insamlad data och resultat som tagits fram. Den första 

delstudien delar in de undersökta företagen i tre grupper beroende på hur de redovisar 

förvärvade immateriella tillgångar. Den andra delstudien behandlade förhållandet mellan 

goodwill och summan av immateriella tillgångar och goodwill. I den sista delstudien utfördes 

ett t-test som undersöker skillnaden mellan goodwill som andel av köpeskillingen i stora 

respektive små förvärv.  
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5 Analys 
5.1 Resultat 

5.1.1 Delstudie 1   

Av de undersökta förvärven redovisade 53 % (I) specifik information kring fördelningen av 

immateriella tillgångar, 21 % har (II) övergripande information och 26 %  redovisar (III) inte 

någon information alls. Genom att enbart analysera delstudiens resultat kan påstås att andelen 

som redovisade specifik information är föga liten. Ungefär 50 % av förvärven skulle behöva 

förbättra redovisningen av förvärvade immateriella tillgångar. När resultatet från delstudie 1 

jämfördes med tidigare studier inom samma område, men som inte tagit hänsyn till storleken 

av förvärven, observerades dock en förbättring av redovisningen. Gauffin, Hagström & 

Nilssons (2016) studie visade att ca 66 % inte angett en närmare specifikation av förvärvade 

immateriella tillgångar. Detta kan jämföras med delstudiens (II) övergripande information 

eller (III) ingen information, som i denna studie utgjordes av 47 %. Resultatet visade därmed 

att när ett rörelseförvärv är stort i förhållande till förvärvarens balansomslutning redovisas de 

övertagna immateriella tillgångarna mer specifikt. 
 

Av de företag som studerats i delstudien var majoriteten verksamma inom branscherna 

informationsteknik, hälsovård samt industrivaror & tjänster. Av dessa branscher utmärkte sig 

informationsteknik och industrivaror & tjänster genom att de hade en spridd nivåindelning. 

Inom branschen informationsteknik förekommer sex förvärv (Stockwik, Hexatronic Group, 

Acando, Oniva Online Group Europe samt Vitec med två förvärv), varav fyra (Stockwik, 

Hexatronic Group samt Vitec med två förvärv) hade redovisat (I) specifik information, ett 

förvärv (Acando) hade redovisat (II) övergripande information och ett förvärv (Oniva Online 

Group Europe) hade redovisat (III) ingen information. De företag som redovisade enligt nivå 

(I) är främst programvarubolag och de som redovisade enligt nivå (II) och (III) kan hänföras 

till konsultbolag. En anledning till sämre redovisning inom just konsultbolag skulle kunna 

vara att denna typ av företag har mer humankapital vilket kan vara svårare att identifiera och 

allokera värden till.  
 

Inom branschen industrivaror & tjänster hade hälften (Alfa Laval samt Nibe Industrier) 

redovisat (I) specifik information och hälften (Arcam samt Loomis) redovisade (II) 

övergripande information. Gemensamt för företagen som redovisade enligt nivå (I) är att båda 
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företagen tillverkar olika typer av utrustning inom värme. Resterande två är verksamma inom 

värdehantering samt systemutveckling. De företag inom branschen industrivaror & tjänster 

som redovisade bättre hade en materiell produktion relativt de företag med sämre redovisning 

vars produkter/ tjänster kan vara svårare att specificera. 
 

Av ovanstående kunde ett samband urskiljas. Företagen verksamma i ovan nämnda branscher 

har gemensamt att de som redovisade enligt nivå (I) relativt företagen som redovisade enligt 

nivå (II) och (III) hade en större grad av materialitet i sin produktion. Skillnaderna skulle 

också kunna hänföras till att de företag som arbetar med den mest förekommande 

produktionen inom respektive bransch har en relativt mer specifik redovisning av förvärvade 

immateriella tillgångar. Den mest förkommande produktionen kan därmed tänkas ha en 

etablerad redovisningspraxis att utgå från. 

5.1.2 Delstudie 2 

Resultatet av delstudie 2 visar att 47 % av förvärven hade en goodwillandel som överstiger 50 

%. Gauffin, Hagström & Nilssons (2016) studie visade däremot att 79 % av förvärven hade 

redovisat goodwill som överstiger 50 %. När samtliga företag studerats, utan hänsyn till 

storlek, ligger majoriteten av förvärven på en högre andel goodwill. Detta kan eventuellt 

förklaras med att IFRS endast kräver att väsentlig information redovisas. I enlighet med detta 

bör gruppen av stora förvärv ha redovisat sina immateriella tillgångar bättre än gruppen med 

samtliga förvärv. Trots att resultatet i denna delstudie visade förbättring av redovisningen vid 

jämförelse av Gauffin, Hagström & Nilssons (2016) studie kan andelen goodwill ändå anses 

stor.  
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  Tabell 1: Företagens nivåindelning samt goodwillandel  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De företag (Alfa Laval samt Nibe Industrier) inom branschen industrivaror & tjänster som 

redovisade (I) specifik information i delstudie 1 hade i denna delstudie en goodwillandel som 

motsvarade intervallen 60-70 % och 70-80 %. De hade en relativt liten andel immateriella 

tillgångar att redovisa kring, vilket kan innebära att det finns tillgångar i goodwillposten som 

borde redovisats som immateriella tillgångar. Ett alternativt synsätt är att eftersom de hade 

redovisat (I) specifik information kring de immateriella tillgångarna i delstudie 1 hade de helt 

enkelt identifierat och separerat de immateriella tillgångarna som gick att identifiera och 

separera.  
 

Resterande företag (Arcam samt Loomis) inom branschen industrivaror & tjänster som 

redovisade övergripande information (II) i delstudie 1, hade i delstudie 2 goodwill som 

motsvarar intervallen 10-20 % och 70-80 %. Att företaget (Arcam) redovisade en 

goodwillandel inom intervallet 10-20 % och samtidigt redovisade (II) övergripande 

information kan bero på att de hade en väldigt stor andel immateriella tillgångar att hantera. 

Det kan därför ifrågasättas om anledningen till resultatet är på grund av att ett för stort värde 

allokerats till immateriella tillgångar. Eftersom de inte identifierade de immateriella 

tillgångarna specifikt kanske en del av värdet som redovisades som immateriella tillgångar 

istället skulle ha allokerats till goodwillposten. Förvärvet (Loomis) med en goodwillandel 

	 Nivå	(I)	 Nivå	(II)	 Nivå	(III)	
10-20	%	 	 Arcam	 	

	 	 Acando	 	
20-30	%	 Recipharm	 SSAB	 	

	 Vitec	 	 	
	 Vitec	 	 	

30-40	%	 Hexatronic	Group	 	 	
40-50	%	 Vitrolife	 	 	

	 Meda	 	 	
50-60	%	 Stockwik	 	 	

	 Recipharm	 	 	
60-70	%	 Alfa	Laval	 	 	
70-80	%	 Nibe	Industrier	 Loomis	 	
80-90	%	 	 	 Matse	Holding	
90-100%	 	 	 Oniva	Online	Group	
	 	 	 D	Carnegie	&	Co	
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motsvarande intervallet 70-80 % i delstudie 2 hade endast redovisat (II) övergripande 

information i delstudie 1. Detta visade generellt på en sämre redovisning. Företaget har en 

verksamhet som är skiljt från resterande företags verksamhet inom samma bransch, vilket kan 

vara anledningen till att det inte finns en etablerad redovisningspraxis inom denna 

verksamhet.  
 

En större andel av företagen inom informationsteknik (Acando samt Vitec med två förvärv) 

redovisade goodwill i intervallen 10-20 % och 20-30 %. Inom denna bransch kan antas att 

immateriella tillgångar utgör en stor del av verksamheten och utgör därmed ett incitament för 

att identifiera sina tillgångar som immateriella, vilket i sin tur leder till en låg andel goodwill.  

Företaget (Vitec) om redovisade goodwill i intervallet 20-30 % hade redovisat (I) specifik 

information medan företaget (Acando) inom intervallet 10-20 & hade redovisat (II) 

övergripande information. Detta företag (Acando) är verksamt inom konsulting. Deras låga 

andel goodwill kan bero på att redovisningen ger (II) övergripande information. Skulle de 

redovisa (I) specifik information skulle andelen goodwill kunnat vara högre då humankapital 

inte får redovisas som en immateriell tillgång.  
 

Det finns två företag som avviker från resterande inom branschen. Det ena företaget hade en 

goodwillandel i intervallet 50-60%. Detta företag (Stockwik) redovisade dock (I) specifik 

information i delstudie 1. Att dem avviker i delstudie 2 kan bero på att verksamheten i hög 

grad skiljer sig från resterande företags verksamhet och kan därmed ha en annan 

sammansättning av immateriella tillgångar och goodwill. Det andra företaget (Oniva Online 

Group) redovisade i delstudie 1 (III) ingen information kring sina immateriella tillgångar, och 

i delstudie 2 goodwill på 100 %. Företaget är verksamt inom konsulting vilket kan resultera i 

en hög andel goodwill men deras höga siffra tyder också på att ett försök till att särredovisa 

några immateriella tillgångar förmodligen inte har gjorts.  
 

Hälsobranschen redovisade goodwill i intervallen 20-30 %, 40-50 % samt 50-60 %.  

Ett av företagen (Recipharm) hade gjort två förvärv. Specifikt redovisade det ena förvärvet en 

goodwillandel på 28 % och det andra förvärvet en goodwillandel på 51 %. Detta visade på att 

det inte finns en lika stor spridning i andelen goodwill som kan tydas i figur 2. Vidare 

redovisade alla förvärv (Meda, Vitrolife samt Recipharm med två förvärv) inom denna 

bransch i delstudie 1 (I) specifik information. Att spridningen mellan goodwillandelen inte är 

stor samt att alla redovisade (I) specifik information indikerar på en generellt bättre 
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redovisning. Det kan dock även innebära att företag inom denna bransch har en tydlig praxis 

som följs vilket resulterar i en likartad redovisning.  

5.1.3 Delstudie 3  

Resultatet av delstudie 3 visade att det statistiskt kan säkerställas att stora förvärv redovisar 

mer specifikt och därmed en mindre andel goodwill. Detta är ett resultat som var väntat då 

IFRS 3 kräver att väsentliga förvärv ska redovisas till den grad det är möjligt, vilket är ett 

samband som antagits genomgående i studien.  
 

Den statistiskt säkerställda skillnaden kan bero på att stora företag ofta har många 

intressenter. Det är då viktigt för dem att separera och värdera sina förvärvade immateriella 

tillgångar. Framför allt när det kommer till större förvärv som ofta förvärvas på grund av 

strategiska beslut. Ju större förvärv, desto viktigare är det att vara tydlig inför sina 

intressenter. Ett stort förvärv till ett större belopp innebär också en större risk. Det blir därmed 

en större press på företag i att redogöra för vilka tillgångar som förvärvats och till vilket 

värde.  
 

För mindre förvärv är de ekonomiska konsekvenserna mindre och intressenterna kan därför 

antas vara mindre benägna att efterlysa information. Dessutom är påföljderna av en icke 

efterlevnad av IFRS inte särskilt stora eller troliga. Därmed blir följden att företaget inte 

lägger resurser på att ge en tydligare allokering av immateriella tillgångar. 

5.2 Efterlevnad av IFRS 3 
I samband med ovanstående delstudiers resultat bör principerna i IFRS 3 och dess påverkan 

på redovisningen kring immateriella tillgångar analyseras. Utrymmet för subjektiv bedömning 

medför att företag tolkar principerna om redovisning av immateriella tillgångar olika. Detta 

kan exempelvis förklara varför även stora förvärv i denna studie visar på en sämre 

identifiering av dessa. För att redovisa något som en immateriell tillgång krävs att tillgången 

kan identifieras och separeras. Det kan dock innebära svårigheter i att urskilja och allokera 

värden till de som inte tidigare varit identifierade, varvid de i en sådan situation istället 

redovisas som goodwill.  
 

En möjlig effekt av eventuella skillnader i tolkningen av IFRS 3 samt bedömningar kan vara 

en inkonsekvent tillämpning inom branscher och bland företag, vilket i sin tur påverkar 
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kvalitet och jämförbarhet av redovisningen. För att intressenter ska kunna jämföra företagens 

redovisning förutsetts att det finns en enhetlig tillämpning där lika fall behandlas lika. 

Kvaliteten på redovisningen kan därmed bli lidande då standarden inte tillämpas konsekvent.  

Det finns även sedan tidigare belägg för att det förekommer skillnader i implementering av 

IFRS vilket redan vid detta första steg skapar skillnader som präglar hur standarden senare 

används. Graden av efterlevnad kan även hänföras till ett historiskt perspektiv. Sverige är 

präglat av ett regelbaserat system vilket uttrycker regler i specifika termer till skillnad från 

IFRS som istället grundar sig på principer. Denna studie samt Gauffin, Hagström & Nilssons 

(2016) studie visar på att svenska företag generellt har en sämre grad av efterlevnad, trots att 

det finns en tendens till förbättring i de stora förvärven. Anledningen skulle kunna vara att det 

för svenska företag är en större utmaning och förändring att anamma principbaserade regler, 

än för de länder som redan hade ett principbaserat redovisningsregelverk.   
 

En annan faktor som kan påverka skillnader i allokeringen av förvärvspriset är kriteriet 

väsentlighet. Väsentlighet är något som beaktas genomgående i IFRS både vid redovisning 

och värdering. Vid rörelseförvärv är övervägandet av väsentlighet vid identifiering och 

värdering av de övertagna tillgångarna och skulderna en viktig fråga. I denna studie har ett 

antagande gjorts om vad som borde bedömas som stora förvärv och då också vad som anses 

som väsentliga förvärv. I de fall förvärv inte anses väsentliga, motiveras företaget till en 

mindre extensiv redovisning. Det kan därför variera mycket mellan förvärv och företag trots 

att de använder sig av samma regelverk. Detta kan också förklara de skillnader som 

observeras mellan denna studie och Gauffin, Hagström & Nilssons (2016) studie där det inte 

tas hänsyn till väsentlighet i förvärven vid bedömningen av efterlevnaden av IFRS 3. Vad 

som anses som väsentligt ska baseras på i vilken grad utelämning eller felaktig rapportering 

påverkar intressenters beslut. Då det finns lite information kring vad intressenter anser 

väsentligt i ett beslutsfattande kan det vara svårt att avgöra vad som uppfyller detta kriteriet. 

Kriteriet blir således ett föremål för tolkning, som kan leda till stora skillnader i redovisningen 

mellan företag. Resultatet av en icke specifik redovisning av immateriella tillgångar samt hög 

goodwill kan bero på hur företaget bedömt kring vad som utgör väsentlig information.  
 

I samband med detta kan även efterlevnaden av IFRS diskuteras. Med en hög andel goodwill 

och därmed en låg andel identifierade immateriella tillgångar kan företagens efterlevnad av 

reglerna också anses låg. Det kan vara enkelt att ifrågasätta detta beteende hos företag men  



	 29	

Gauffin, Hagström & Nilsson (2016) har i sin studie framfört att risken för påföljd vid 

otillräcklig rapportering av immateriella tillgångar är minimal. Skulle påföljd bli aktuellt är 

dessa dessutom små vilket inte utgör ett tillräckligt starkt incitament för företag att fullt ut 

efterleva IFRS 3. Kanske borde normsättare se över om påföljderna ska skärpas för att öka 

incitamenten för efterlevnad.  

Ytterligare en förklaring kan spåras till definitionen av hur redovisning av immateriella 

tillgångar ska ske och vidare hur företag uppfattar goodwill. IFRS 3 definierar goodwill som 

skillnaden mellan förvärvsbeloppet och nettot av identifierbara tillgångar och skulder, till 

verkligt värde. Dock finns det olika synsätt på vad goodwill egentligen består av och då också 

olika hantering av goodwillposten. Detta innebär att företag som redovisar enligt IFRS inte 

alltid har en syn på goodwill som är i linje med IASBs definition. Detta kan i sin tur kan vara 

en av anledningarna till varför de inte efterlever IFRS 3.  

5.3 Institutionella teorier  
Resultaten från delstudierna skulle också kunna hänföras till institutionella faktorer. 

Resultatet från delstudie 3 samt Gauffin, Hagström & Nilssons (2016) studie, visar båda på att 

en stor andel företag inte redovisar på ett sätt som lever upp till IFRS till fullo, oavsett storlek 

på förvärven. Det kan alltså urskiljas en sorts likformighet bland företagen och dess 

redovisning av immateriella tillgångar. Likformigheten skulle kunna förklaras av 

legitimitetsskäl. Företag strävar efter att uppnå legitimitet och gör detta genom att efterlikna 

och anamma de redovisningsmetoder som anses korrekt och utgör en norm. De vill alltså inte 

uppfattas som avvikande eller olik från andra. Detta har också ett nära samband med 

imiterande isomorfism. Om ett flertal företag redovisar immateriella tillgångar på ett särskilt 

sätt som anses korrekt, imiterar andra företag denna metod. Resultatet av studien kan alltså 

delvis förklaras av att inget företag vill sticka ut ur mängden.  

Företag måste anpassa sig till såväl interna som externa förändringar vilket i sin tur gör varje 

företag unikt på sitt sätt. Samtidigt finns det alltså en viss oro över att vara avvikande från i 

detta fall en sorts allmän vedertagen redovisningspraxis. IFRS kan också anses vara i linje 

med att företag bör redovisa enhetligt för att vidare kunna uppnå jämförbarhet av de 

finansiella rapporterna. Principerna eftersträvar alltså en likformighet bland företag som till 

viss del kan bekräftas av att företagen självt eftersträvar detta.  
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5.4 Kapitelsammanfattning 
I ovanstående kapitel analyserades de resultat som tagits fram i empirin med utgångspunkt 

från den teoretiska referensramen. Analysen började med att för varje delstudie se på 

branscherna och de faktorer som kan ha påverkat de framställda resultaten. Därefter företogs 

en mer generell analys av det övergripande resultatet av empirin utifrån graden av efterlevnad 

av IFRS. Till slut analyserades resultaten med hjälp av institutionella teorier.  
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6 Slutsats   
6.1 Slutsats  
Trots att det fortfarande finns utrymme för förbättring, framkommer att det fanns relevans i 

att använda sig av väsentlighet vid urval av förvärv. Det observeras en genomgående bättre 

efterlevnad vid stora förvärv jämfört med tidigare studier som inte tagit hänsyn till förvärvens 

väsentlighet. Resultatet visar även att redovisning av information kring immateriella 

tillgångar samt goodwill i förhållande till summan av immateriella tillgångar och goodwill 

tenderar att skilja sig ur ett branschperspektiv. De olika faktorerna som kan påverka 

ovanstående redogörs för nedan.  

6.1.1 Tolkning av IFRS-regelverk 

En anledning till bristande efterlevnad är att IFRS skapar utrymme för tolkning. Det är främst 

väsentlighetskriteriet som skapar problematik då det är föremål för tolkning samt beroende av 

varje enskild situation. Således finns det inget enhetligt facit att grunda bedömningen av 

efterlevnad på. Detta skapar också svårighet med att bedöma graden av efterlevnad då den är 

beroende av att hänsyn tas till väsentligheten. Om företag har en särpräglad tolkning av 

väsentlighet är det också svårt att jämföra vem som efterlever och inte. I delstudie 1 samt 2 

visas på skillnader i både redovisningen samt allokeringen av immateriella tillgångar och 

goodwill, vilket kan hänföras till olik tolkning av väsentlighet.  

6.1.2 Gränsdragning mellan immateriella tillgångar & goodwill 

Tillgångar som faller utanför tillgångsdefinitionen redovisas i posten goodwill. Då denna 

gränsdragning kan vara svår, redovisar företag olika gällande sina immateriella tillgångar och 

goodwill, vilket visas i delstudie 2. Humankapital är ett exempel på en tillgång som inte 

uppfyller kravet för att få redovisas som en tillgång och ska därmed redovisas under posten 

goodwill. En del företag har valt att inte definiera sina immateriella tillgångar vilket kan 

innebära att humankapital inkluderas i denna post. Detta ser bättre ut, men är inte 

nödvändigtvis korrekt. Ett exempel på detta kan tydas från Acandos resultat i delstudie 2. 

Acando är verksamma inom konsulting och har redovisat en låg andel goodwill, samt (II) 

övergripande information. I den stora andelen immateriella tillgångar kan det mycket väl 

finnas en del humankapital, vilket hade framgått om Acando istället hade redovisat (I) 

specifik information. Det hade resulterat i en högre andel goodwill, vilket kan tolkas som 
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sämre redovisning men är det alternativ som är i enlighet med efterlevnad enligt IFRS 3. En 

anledning till varför humankapital inkluderas i immateriella tillgångar kan vara att IFRS 

definition av goodwill inte är i linje med företags definition, dvs. något som inte riktigt kan 

förklaras. Därmed kan detta vara en anledning till varför företag väljer att inte specificera 

denna post utan istället ha en immateriell tillgång som inte definierats. Problematiken med 

humankapital illustrerar ett genomgående problem. Företag som i sin produktion har högre 

grad av materialitet har därmed också en lägre eller inget humankapital. Detta gör att de 

enklare hanterar de principbaserade reglerna i IFRS 3.  

6.1.3 Institutionella faktorer  

Ytterligare en förklaring till redovisningsskillnader är att det i samhället kan finnas en 

etablerad redovisningspraxis bland vissa företag. Företag väljer att redovisa likt andra företag 

i syfte att uppfattas som legitim av sin omgivning. Detta visas i resultatet av delstudie 1 samt 

2. Inom hälsobranschen redovisar samtliga förvärv (I) specifik information av de immateriella 

tillgångarna samt låg andel goodwill i ungefär samma intervall. Det kan därmed konstateras 

att de har en bättre redovisning i förhållande till resterande branscher i denna studie och 

således en förekommande redovisningspraxis. Det framkommer också ur delstudie 2 att de 

företag, vilka har en verksamhet som skiljer sig från vanligtvis förekommande i samma 

bransch, redovisar sämre. Loomis inom industrivaror & tjänster arbetar med värdehantering 

och Stockwik inom IT-branschen är ett programvarubolag, vilka båda skiljer sig från 

respektive bransch samt har en hög andel goodwill. En sämre redovisning i dessa förvärv kan 

alltså härledas till att det finns en mindre etablerad redovisningspraxis i denna typ av 

verksamhet. Utifrån studien kan en slutsats dras om att det i vissa branscher finns en starkare 

branschpraxis som resulterar i en bättre redovisning kring de immateriella tillgångarna och 

goodwill.  

6.1.4 Påföljder  

Skillnaden i redovisning mellan stora och små förvärv som säkerställs i delstudie 3 kan 

hänföras till att större förvärv utgör en större summa och således en större ekonomisk risk. 

Det kan antas att intressenter kräver en mer specificerad redovisning av de förvärvade 

tillgångarna desto större förvärv vilket innebär ett lägre värde på goodwill. De mindre 

förvärven utgör en mindre investering och utgör en mindre ekonomisk risk vilket i sin tur gör 

intressenter mindre benägna att kräva detaljerad information kring förvärvet. Vidare är risken 
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för påföljder vid bristande efterlevnad av IFRS 3 små och mindre troliga. Det kan alltså påstås 

att det inte föreligger ett tillräckligt starkt incitament för företag att efterleva regelverket fullt 

ut. 
 

Trots mer specifik redovisning kring immateriella tillgångar vid stora rörelseförvärv vid 

jämförelse med små, finns utrymme för förbättring. Ett alternativ är att reglerna förändras så 

att det blir enklare att följa dem eller som ett andra alternativ öka risken för högre påföljder, 

vilket också är i linje med Gauffin, Hagström & Nilssons (2016) slutsats.  
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7 Diskussion 
7.1 Diskussion 
Utvecklingen mot ett finansialiserat samhälle kräver bra rapportering kring finansiella 

rapporter. Detta ökar betydelsen av jämförbarhet och kvalitet i redovisningen vilket IFRS 3 

har försökt hantera. Ett flertal studier indikerar dock att utformningen av regelverket ger ett 

stort utrymme för olika tolkningar vilket vidare går emot IFRS 3 syfte, att öka jämförbarhet 

och kvalitet. Regelverket bör utveckla tydligare definition kring gränsdragningen mellan 

immateriella tillgångar och goodwill. Dessutom bör påföljderna vid en icke efterlevnad göras 

mer stringent för att öka incitament till efterlevnad av reglerna.  
 

Betydelsen av immateriella tillgångar ökar i takt med att ekonomin blir mer 

kunskapsbaserad.  Humankapital är en bland många ekonomiska resurser som inte definieras 

som en tillgång enligt IFRS och får därmed inte redovisas som en sådan. I takt med 

utvecklingen mot en lägre nivå av materialitet i verksamheten blir det allt viktigare att ta itu 

med hanteringen av kunskapsbaserade tillgångar. Detta visas även i denna studie, där en del 

av de undersökta företagen valt att inte identifiera sina immateriella tillgångar, vilket kan 

tolkas som en invändning mot regelverket.  
 

Även definitionen av väsentlighet i IFRS skapar problem. Definitionen är svårtolkad och 

subjektiv. En potentiell lösning kan vara att IASB följer FASB och väljer att definiera 

väsentlighet som något som “sannolikt” kan påverka beslut istället för “skulle kunna”. Detta 

är en tydligare riktlinje som möjligtvis förbättrar efterlevnaden av IFRS 3. Trots IFRS syfte 

att uppnå en gemensam standard vilken var tänkt att leda till bättre jämförbarhet och kvalitet 

finns det fortfarande åtgärder som måste vidtas för att till fullo kunna uppnå detta. En 

förenkling och ett förtydligande av standarden, främst kring redovisningen av immateriella 

tillgångar och goodwill, skulle kunna möjliggöra en mer applicerbar standard.  
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7.2 Vidare forskning 
I ovanstående studier har studerats hur företag redovisar kring immateriella tillgångar och 

goodwill för att vidare se till efterlevnaden av IFRS 3. Delstudie 1 och 2 har diskuterat 

branschpraxis som en möjlig förklaring. En djupstudie med fokus på branschpraxis kring 

efterlevnad av IFRS 3 skulle vara ett intressant ämne för fortsatt forskning.  
 

Det skulle också vara intressant att studera hur intressenter ser på fördelningen mellan 

immateriella tillgångar och goodwill. Är det faktorer som påverkar deras investeringsbeslut? 
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9 Bilagor  
Bilaga 1 
Sökresultat från databasen Zephyr - avgränsningar 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Step result Search result
1. 12,860 12,860

2. 87,000 291
3. 557,621 182
4. 546,105 163

5. 21,638 129
6. 271,346 123

TOTAL 123

Product name Zephyr
Update number 30
Software version 30.0

Deal type: Acquisition

Data update 21/04/2016 (n° 30158590)
Username Lund university1-953
Export date 22/04/2016

Percentage of stake: Percentage of acquired stake (min: 50 % 
max: 100 %)

Country (primary adresses): Sweden (SE) ( Acquiror )
Listed/Unlisted/Delisted companies: listed acquiror

Boolean search : 1 And 2 And 3 And 4 And 5 And 6

Cut off date 31/03

All stock exchange: Nasdaq OMX - Stockholm ( Acquiror )

Time period: 2014 (completed-confirmed)
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Bilaga 2 
Sökresultat från databasen Zephyr  

 

Deal Number Acquiror name

Ac
qu
iro
r Target name

Target 
country 
code Deal type

Deal 
status

Deal value
th EUR

1. 1909130214 MEDA AB SE ROTTAPHARM SPA IT Acquisition 100% Completed 2 275 000,00

2. 1909068887 ALFA LAVAL AB SE FRANK MOHN AS NO Acquisition 100% Completed 1 597 505,29

3. 1909011498 ATLAS COPCO AB SE EDWARDS GROUP LTD KY Acquisition 100% Completed 1,167,476.71*

4. 1909063234 SSAB AB SE RAUTARUUKKI OYJ FI Acquisition 100% Completed 1 089 076,90

5. 1909057762 SANDVIK AB SE VAREL INTERNATIONAL 
ENERGY SERVICES INC.

US Acquisition 100% Completed 540,166.69*

6. 1909110923 D CARNEGIE & CO AB SE HYRESBOSTADER I 
SVERIGE II AB

SE Acquisition 100% Completed 267,349.90*

7. 1909118237 NIBE INDUSTRIER AB SE WATERFURNACE 
RENEWABLE ENERGY 
INC.

CA Acquisition 100% Completed 260,312.45*

8. 1909090618 LOOMIS AB SE VIA MAT HOLDING AG CH Acquisition 100% Completed 164 240,98

9. 1909107658 RECIPHARM AB SE CORVETTE GROUP SPA IT Acquisition 100% Completed 121,800.00*

10. 1909078375 D CARNEGIE & CO AB SE STENDORREN 
BOSTADER AB

SE Acquisition 100% Completed 121 442,25

11. 1909167717 RECIPHARM AB SE LUSOMEDICAMENTA 
SOCIEDADE TECNICA 
FARMACEUTICA SA

PT Acquisition 100% Completed 112,300.00*

12. 1909056393 HEXAGON AB SE VERIPOS INC. KY Acquisition 
increased from 
27.443% to 
100%

Completed 107,541.28*

13. 1909044571 BOLIDEN AB SE ALTONA MINING LTD'S 
FINNISH ASSETS

FI Acquisition 100% Completed 78,432.88*

14. 1909164205 VITROLIFE AB SE UNISENSE FERTILITECH 
A/S

DK Acquisition 100% Completed 75,800.60*

15. 1909111291 ACANDO AB SE CONNECTA AB SE Acquisition 100% Completed 51,056.71*

16. 1909049719 CLOETTA AB SE ALRIFAI NUTISAL AB SE Acquisition 100% Completed 46,213.82*

17. 1909176797 NOBIA AB SE ROLLFOLD HOLDINGS 
LTD

GB Acquisition 100% Completed 43,216.52*

18. 1909030565 SAAB AB SE THYSSENKRUPP 
MARINE SYSTEMS AB

SE Acquisition 100% Completed 36 707,89

19. 1907025016 ELANDERS AB SE MENTOR MEDIA LTD SG Acquisition 100% Completed 35,261.38*

20. 1909054901 COM HEM HOLDING AB SE PHONERA FÖRETAG AB SE Acquisition 100% Completed 35 203,86

21. 1909067770 FAGERHULT AB SE ARLIGHT AYDINLATMA 
AS

TR Acquisition 100% Completed 35,000.00*

22. 1909067176 INTRUM JUSTITIA AB SE PROFIDEBT SRO CZ Acquisition 100% Completed 31,000.00*

23. 1909075705 MODERN TIMES GROUP 
MTG AB

SE TRACE PARTNERS SAS FR Acquisition 75% Completed 30,000.00*

24. 1601463332 HEXPOL AB SE KARDOES RUBBER 
COMPANY

US Acquisition 100% Completed 23 752,18

25. 1909052398 ARCAM AB SE RAYMOR INDUSTRIES 
INC.'S ADVANCED 
POWDERS AND 
COATINGS DIVISION

CA Acquisition 100% Completed 23,315.96*

26. 1909108339 CLOETTA AB SE ARAN CANDY LTD IE Acquisition Completed 15 504,67

27. 1909131470 SECURITAS AB SE SAIT NV BE Acquisition 100% Completed 13,538.73*

28. 1909054467 VITEC SOFTWARE 
GROUP AB

SE ACUTE FDS OY FI Acquisition 100% Completed 12,000.00*

29. 1601466439 GETINGE AB SE CETREA A/S DK Acquisition 100% Completed 11,891.88*
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30. 1909173846 HEXPOL AB SE PORTAGE PRECISION 
POLYMERS INC.'S 
BUSINESS

US Acquisition 100% Completed 10,604.45*

31. 1909119914 VITEC SOFTWARE 
GROUP AB

SE ALOC A/S DK Acquisition 100% Completed 9 523,20

32. 1909074682 SWEDE RESOURCES AB SE US ENERGY GROWTH 
AB

SE Acquisition 100% Completed 7 321,79

33. 1909122423 FORMPIPE SOFTWARE 
AB

SE GXP LTD GB Acquisition 100% Completed 5,996.07*

34. 1909073337 HEXATRONIC 
SCANDINAVIA AB

SE PROXIMION AB SE Acquisition 100% Completed 5 990,82

35. 1909121595 CONSILIUM AB SE JKK GROUP AS NO Acquisition 60% Completed 5 814,15

36. 1909137676 OSCAR PROPERTIES 
HOLDING AB

SE OSCAR PROPERTIES 
GASKLOCKOR AB

SE Acquisition 
increased from 
50% to 100%

Completed 4 910,14

37. 1909092790 AGES INDUSTRI AB SE SOLNA PRESSGJUTERI 
AB

SE Acquisition Completed 4 453,76

38. 1909077914 VITEC SOFTWARE 
GROUP AB

SE AUTODATA NORGE AS NO Acquisition 100% Completed 4 033,95

39. 1909059702 AF AB SE ES-KONSULT ENERGI & 
SÄKERHET AB

SE Acquisition 100% Completed 3,043.34*

40. 1909061130 AF AB SE XACT CONSULTANCE AS NO Acquisition 100% Completed 2,994.65*

41. 1909000224 OEM INTERNATIONAL AB SE NEXA TRADING AB SE Acquisition 100% Completed 2,838.40*

42. 1909170393 ITAB SHOP CONCEPT AB SE PROFILE LIGHTING 
SERVICES LTD

GB Acquisition 100% Completed 2 243,72

43. 1909151347 STOCKWIK 
FORVALTNING AB

SE BERGFAST AB SE Acquisition 100% Completed 1 893,39

44. 1909052478 ARCAM AB SE DISANTO TECHNOLOGY 
INC.

US Acquisition 100% Completed 1 715,04

45. 1909115530 VJ SINCE 1890 SVERIGE 
AB

SE ROBERT FRIMAN & CO 
AB

SE Acquisition 100% Completed 1 469,87

46. 1909159569 ITAB SHOP CONCEPT AB SE NEW STORE EUROPE 
DENMARK A/S

DK Acquisition 100% Completed 940,08

47. 1909172602 OEM INTERNATIONAL AB SE KUBLER SVENSKA AB SE Acquisition 100% Completed 769.73*

48. 1909120824 OEM INTERNATIONAL AB SE SCANDING A/S DK Acquisition 100% Completed 603.50*

49. 1909176189 ITAB SHOP CONCEPT AB SE REKLAMEPARTNER AS NO Acquisition 51% Completed 457,65

50. 1909111855 WISE GROUP AB SE FABI KOMPETANSE AB SE Acquisition 100% Completed 420,00

51. 1601363989 TRUE HEADING AB SE MERD SYSTEMS AB SE Acquisition 100% Completed 225,86

52. 1601315937 NIBE INDUSTRIER AB SE ENERTECH GLOBAL LLC US Acquisition 
increased from 
10% to 100%

Completed n.a.

53. 1601453339 FINGERPRINT CARDS AB SE ANACATUM DESIGN AB SE Acquisition 100% Completed n.a.

54. 1601453557 SOLTECH ENERGY 
SWEDEN AB

SE WASA ROR T 
MICKELSSON AB

SE Acquisition 100% Completed n.a.

55. 1601491591 TELEFONAKTIEBOLAGET 
LM ERICSSON

SE CREATIVE BROADCAST 
SERVICES HOLDINGS 
(2) LTD

GB Acquisition 100% Completed n.a.

56. 1909004124 TRELLEBORG AB SE MAX SEAL INC. US Acquisition 51% Completed n.a.

57. 1909046827 SYSTEMAIR AB SE MENERGA GMBH'S 
SALES COMPANIES IN 
GERMANY

DE Acquisition 100% Completed n.a.

58. 1909057040 ASSA ABLOY AB SE LUMIDIGM INC. US Acquisition 100% Completed n.a.

59. 1909058369 ORASOLV AB SE M-DENTAL AB SE Acquisition 100% Completed n.a.
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60. 1909061216 ATLAS COPCO AB SE GRUV ENTREPRENAD 
ANLÄGGNING 
WELLTECH SYSTEM AB

SE Acquisition 100% Completed n.a.

61. 1909061397 CHRISTIAN BERNER 
TECH TRADE AB

SE RÖCHLING LERIPA 
PAPERTECH SERVICE 
OY

FI Acquisition 100% Completed n.a.

62. 1909067834 SYSTEMAIR AB SE MENERGA AG CH Acquisition 100% Completed n.a.

63. 1909069530 ONIVA ONLINE GROUP 
EUROPE AB

SE BINERO AB SE Acquisition 
increased from 
48% to 100%

Completed n.a.

64. 1909072427 SWEDBANK AB SE SPARBANKEN ORESUND 
AB

SE Acquisition 100% Completed n.a.

65. 1909073065 HEXAGON AB SE AIBOTIX GMBH DE Acquisition 100% Completed n.a.

66. 1909079423 SWECO AB SE METRO ARKITEKTER AB SE Acquisition 100% Completed n.a.

67. 1909079490 SWECO AB SE ALFAKONSULT AB SE Acquisition 100% Completed n.a.

68. 1909081932 HEXAGON AB SE SAFEMINE AG CH Acquisition 100% Completed n.a.

69. 1909083067 INDUTRADE AB SE SVENSKA GEOTECH AB SE Acquisition 100% Completed n.a.

70. 1909084634 AF AB SE DLA-ELTEKNIK AB SE Acquisition 100% Completed n.a.

71. 1909089400 SAPA AB SE HOLDEN ALUMINIUM 
TECHNOLOGIES LTD

GB Acquisition 100% Completed n.a.

72. 1909092050 AARHUSKARLSHAMN AB SE CSM BENELUX NV'S 
BAKING OIL AND FAT 
MANUFACTURING 
ACTIVITIES

BE Acquisition 100% Completed n.a.

73. 1909092829 ATLAS COPCO AB SE ASH AIR (NZ) LTD NZ Acquisition Completed n.a.

74. 1909095868 TRELLEBORG AB SE SUPERLAS 
INTERNATIONAL GMBH

AT Acquisition 100% Completed n.a.

75. 1909096232 MATSE HOLDING AB SE BONHEUR AB SE Acquisition 100% Completed n.a.

76. 1909099631 ADDTECH AB SE SOLAR SUPPLY 
SWEDEN AB

SE Acquisition 100% Completed n.a.

77. 1909100191 SYSTEMAIR AB SE MENERGA GMBH'S 
SALES COMPANIES IN 
FRANKFURT AND BAD 
KISSINGEN

DE Acquisition Completed n.a.

78. 1909101084 LAGERCRANTZ GROUP 
AB

SE LIAB LOAD INDICATOR 
AB

SE Acquisition 100% Completed n.a.

79. 1909102915 INDUTRADE AB SE CORROSION 
RESISTANT PRODUCTS 
LTD

GB Acquisition 100% Completed n.a.

80. 1909103187 FORSAKRINGSAKTIEBOL
AGET SKANDIA AB

SE FÖRSÄKRINGSGIROT 
SVERIGE AB

SE Acquisition 100% Completed n.a.

81. 1909107103 SECURITAS AB SE SGE SURVEILLANCE 
GARDIENNAGE DE 
L'EST SARL

FR Acquisition 100% Completed n.a.

82. 1909107793 ELEKTA AB SE MESI MEDIKAL 
SISTEMLER TIC VE SAN 
AS

TR Acquisition 100% Completed n.a.

83. 1909108891 HEXAGON AB SE ILAB SISTEMAS 
ESPECIALISTAS DE 
INFORMATICA LTDA

BR Acquisition 100% Completed n.a.

84. 1909110338 NCC AB SE NAMEK AB SE Acquisition 100% Completed n.a.

85. 1909112896 SYSTEMAIR AB SE AIRWELL FRANCE SAS' 
ASSETS

FR Acquisition 100% Completed n.a.

86. 1909113127 DUNI AB SE PAPER + DESIGN GMBH 
TABLETOP

DE Acquisition 100% Completed n.a.

87. 1909113930 HEXAGON AB SE NORTH WEST 
GEOMATICS LTD

CA Acquisition 
increased from 
10% to 100%

Completed n.a.
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88. 1909115009 INDUTRADE AB SE MICRO SPRING & 
PRESSWORK COMPANY 
LTD

GB Acquisition 100% Completed n.a.

89. 1909116766 INDUTRADE AB SE BIRMINGHAM 
SPECIALITIES LTD

GB Acquisition 100% Completed n.a.

90. 1909120289 NORDIC SERVICE 
PARTNERS HOLDING AB

SE 2 BURGER KING 
RESTAURANTS IN 
MALMO

SE Acquisition 100% Completed n.a.

91. 1909122293 INDUTRADE AB SE ALH SYSTEMS LTD GB Acquisition 100% Completed n.a.

92. 1909126192 HEXAGON AB SE GEODATA DIFFUSION 
SAS

FR Acquisition 100% Completed n.a.

93. 1909126276 ASSA ABLOY AB SE ASSA ABLOY ENTRANCE 
SYSTEMS LTD

GB Acquisition 100% Completed n.a.

94. 1909126443 BEIJER REF AB SE BORRESEN COOLTECH 
AS

NO Acquisition 100% Completed n.a.

95. 1909126453 HEXAGON AB SE VERO SOFTWARE LTD GB Acquisition 100% Completed n.a.

96. 1909129672 AARHUSKARLSHAMN AB SE FABRICA NACIONAL DE 
GRASAS SA

CO Acquisition 100% Completed n.a.

97. 1909130863 ADDTECH AB SE FLOW-TEKNIKK AS NO Acquisition 100% Completed n.a.

98. 1909135819 INDUTRADE AB SE BAILEY MORRIS LTD GB Acquisition 100% Completed n.a.

99. 1909138437 LINDAB INTERNATIONAL 
AB

SE KLIMASYSTEM AS NO Acquisition 100% Completed n.a.

100
.

1909139495 SYSTEMAIR AB SE AIRWELL 
DEUTSCHLAND GMBH

DE Acquisition 100% Completed n.a.

101
.

1909144118 SKF AB SE GLOI AB SE Acquisition Completed n.a.

102
.

1909147613 INDUTRADE AB SE BL PRODUCTS AB SE Acquisition 100% Completed n.a.

103
.

1909149351 BEIJER REF AB SE GRUN GROSSHANDEL 
FUR KALTE- UND 
KLIMAZUBEHOR GMBH 
& CO. KG'S NET 
ASSETS

DE Acquisition 100% Completed n.a.

104
.

1909151178 ASSA ABLOY AB SE TURVAYKKOSET OY FI Acquisition 100% Completed n.a.

105
.

1909151313 INDUTRADE AB SE WINAB VIKVAGGAR AB SE Acquisition 100% Completed n.a.

106
.

1909151607 TELIASONERA AB SE IPEER AB SE Acquisition 100% Completed n.a.

107
.

1909151623 HIFAB GROUP AB SE KANENERGI SWEDEN 
AB

SE Acquisition 100% Completed n.a.

108
.

1909152659 REJLERS AB SE SONIKA AB SE Acquisition 100% Completed n.a.

109
.

1909155309 LAGERCRANTZ GROUP 
AB

SE PRECIMETER CONTROL 
AB

SE Acquisition 100% Completed n.a.

110
.

1909155356 GUNNEBO AB SE CLEAR IMAGE MMS LTD GB Acquisition 100% Completed n.a.

111
.

1909157502 INDUTRADE AB SE GELINS-KGK AB SE Acquisition 100% Completed n.a.

112
.

1909161791 AURIANT MINING AB SE AWILIA ENTERPRISES 
LTD

CY Acquisition 
increased from 
30% to 100%

Completed n.a.

113
.

1909161884 ITAB SHOP CONCEPT AB SE NEW STORE EUROPE 
HOLDING BV'S 
BANKRUPTCY ESTATE

NL Acquisition 100% Completed n.a.

114
.

1909164077 HANZA HOLDING AB SE KA ELEKTRONIK AB SE Acquisition 100% Completed n.a.

115
.

1909167611 BRAVIDA HOLDING AB SE HS:VAGLE ELEKTRO AS NO Acquisition Completed n.a.

116
.

1909168119 ASSA ABLOY AB SE TRAKA AFRICA (PTY) 
LTD

ZA Acquisition 100% Completed n.a.

117
.

1909168298 ITAB SHOP CONCEPT AB SE EUROLYS AS'S ASSETS NO Acquisition 100% Completed n.a.

118
.

1909176692 INDUTRADE AB SE FLOWTEC 
INDUSTRIETECHNIK 
GMBH

AT Acquisition 100% Completed n.a.
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119
.

1909177059 INDUTRADE AB SE VERBEECK PACKAGING 
GROUP NV

BE Acquisition 100% Completed n.a.

120
.

1909178870 ATLAS COPCO AB SE TITAN TECHNOLOGIES 
INTERNATIONAL INC.

US Acquisition 100% Completed n.a.

121
.

1909178970 KNOWIT AB SE METRONET AS NO Acquisition 100% Completed n.a.

122
.

1909190132 TELEFONAKTIEBOLAGET 
LM ERICSSON

SE AMBIENT 
CORPORATION'S 
ASSETS

US Acquisition 100% Completed n.a.

123
.

1909395732 INDUTRADE AB SE IRIS HJALPMEDEL AB SE Acquisition 100% Completed n.a.
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Bilaga 3 
Förvärv & Balansomslutning 

 

 Företagsnr. Företagsnamn Förvärv MSEK Balansomslutning Förvärv/ 
Balansomslutning 

1 32. SWEDE 67 56,8 1,179577465 
2 75. MAT 165,4 189,9 0,870984729 
3 14. VITR 339 972,5 0,348586118 
4 43. STWK 25 71,9 0,347705146 
5 54. SOLT 5,5 16 0,34375 
6 63. ONG 73,7 223,5 0,329753915 
7 6. DCAR 3739 12782 0,292520732 
8 1. MEDA 17654 65112 0,271132817 
9 25. ARCM 253 933,7 0,270964978 

10 2. ALFA 14782 55786 0,264976876 
11 15. ACAN 448,1 1790,2 0,250307228 
12 11. RECI 1038,9 5403,7 0,192257157 
13 9. RECI 997,9 5403,7 0,184669763 
14 4. SSAB 14967 89727 0,166805978 
15 28. VIT 104 773 0,13454075 
16 7. NIBE 2415 18110 0,133351739 
17 8. LOOM 1641 13027 0,125969141 
18 34. HTRO 57,4 482 0,119087137 
19 31. VIT 88,3 772,9 0,114245051 
20 44. ARCM 87,5 934 0,093683084 
21 21. FAG 312,4 3531,7 0,088455984 
22 19. ELAN 312 3569,8 0,087399854 
23 33. FPIP 37,8 658,5 0,057403189 
24 35. CONS 56,8 1180 0,048135593 
25 5. SAND 5099 106319 0,047959443 
26 38. VIT 35,22 773 0,045562743 
40 114. HANZA 23,5 578 0,040657439 
27 53. FING 15,3 424,6 0,036033914 
28 17. NOBI 252 7855 0,032081477 
29 36. OP 45 1435 0,031358885 
30 120. ATCO 3170 105281 0,030109896 
31 24. HPOL 219 7284 0,030065898 
32 57. SYSR 105,4 3983,4 0,026459808 
33 23. MTG 358 14131 0,025334371 
34 41. OEM 25 1123,3 0,022255853 
35 16. CLA 220 9962 0,022083919 
36 26. CLA 207 9962 0,02077896 
37 50. WISE 3,8 215 0,017674419 
38 20. COMH 311 18720 0,016613248 
39 12. HEXA 104,1 6812 0,015281856 
41 30. HPOL 99 7284 0,013591433 
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42 90. NSP 7 556,3 0,012583139 
43 18. SAAB 340 29556 0,011503586 
44 108. REJL 10,5 943,4 0,011129955 
45 22. IJ 90 11341 0,007935808 
46 110. GUNN 36,3 4825,2 0,007523004 
47 47. OEM 7,1 1123,3 0,006320662 
48 48. OEM 5,2 1123,3 0,004629217 
49 27. SECU 99,7 41083,8 0,002426747 
50 29. GETI 110 52818 0,002082623 
51 67. SWEC 12,3 5917,1 0,002078721 
52 64. SWED 2938 2121297 0,001385002 
53 66. SWEC 7,8 5917,1 0,001318213 
54 106. TELIA 143 272066 0,000525608 
55 3. ATCO    
56 10. DCAR    
57 13. BOL    
58 37. AGES    
59 39. ÅF    
60 40. ÅF    
61 42. ITAB    
62 45. VJ1890    
63 46. ITAB    
64 49. ITAB    
65 51. True H.    
66 52. NIBE    
67 55. ERIC    
68 56. TREL    
69 58. ASSA    
70 59. ORA    
71 60. ATCO    
72 61. CBTT    
73 62. SYSR    
74 65. HEXA    
75 68. HEXA    
76 69. INDT    
77 70. ÅF    
78 71. SAPA    
79 72. AAK    
80 73. ATCO    
81 74. TREL    
82 76. ADDT    
83 77. SYSR    
84 78. LAGR    
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85 79. INDT    
86 80. SKBNO    
87 81. SECU    
88 82. EKTA    
89 83. HEXA    
90 84. NCC    
91 85. SYSR    
92 86. DUNI    
93 87. HEXA    
94 88. INDT    
95 89. INDT    
96 91. INDT    
97 92. HEXA    
98 93. ASSA    
99 94. BEIJ    

100 95. HEXA    
101 96. AAK    
102 97. ADDT    
103 98. INDT    
104 99. LIAB    
105 100. SYSR    
106 101. SKF    
107 102. INDT    
108 103. BEIJ    
109 104. ASSA    
110 105. INDT    
111 107. HIFA    
112 109. LAGR    
113 111. INDT    
114 112. AUR    
115 113. ITAB    
116 115. BRAV    
117 116. ASSA    
118 117. ITAB    
119 118. INDT    
120 119. INDT    
121 121. KNOW    
122 122. ERIC    
123 123. INDT    
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Bilaga 4 
4A. Stora förvärv samt branscher 
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4B. Små förvärv samt branscher  
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Bilaga 5 
Företag indelade i Nivå I-III, samt branscher  

 

  

	 Företagsnr.	 Företagsnamn	 Bransch	 Nivå	(I-III)	
1	 32.	 Swede	 Energi	 3	
2	 75.	 MAT	 Dagligvaror	 3	
3	 14.	 VITR	 Hälsovård	 1	
4	 43.	 STWK	 Informationsteknik	 1	
5	 54.	 SOLT	 Energi	 3	
6	 63.	 ONG	 Informationsteknik	 3	
7	 6.	 DCAR	 Finans	&	Fastighet	 3	
8	 1.	 MEDA	 Hälsovård	 1	
9	 25.	 ARCM	 Industrivaror	&	tjänster	 2	
10	 2.	 ALFA	 Industrivaror	&	tjänster	 1	
11	 15.	 ALFA	 Informationsteknik	 2	
12	 11.	 ACAN	 Hälsovård	 1	
13	 9.	 RECI	 Hälsovård	 1	
14	 4.	 SSAB	 Material	 2	
15	 28.	 VIT	 Informationsteknik	 1	
16	 7.	 NIBE	 Industrivaror	&	tjänster	 1	
17	 8.	 LOOM	 Industrivaror	&	tjänster	 2	
18	 34.	 HTRO	 Informationsteknik	 1	
19	 31.	 VIT	 Informationsteknik	 1	
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Bilaga 6 
Goodwill i relation till summan av goodwill och immateriella tillgångar  

 

  

	 Företagsnr.	 Företagsnamn	 Immateriella	
tillgångar	

Goodwill	 Totalt	 Andel	
goodwill	

1 14. VITR 176,1 170,7 346,8 0,492214533	
2 43. STWK 8,6 12,4 21	 0,59047619	
3 1. MEDA 11036 9758 20794	 0,469269982	
4 25. ARCM 188,8 35,9 224,7	 0,15976858	
5 2. ALFA 4953 9830 14783	 0,664952987	
6 15. ACAN 441,3 70,3 511,6	 0,137412041	
7 11. RECI 730,7 283,2 1013,9	 0,279317487	
8 9. RECI 505,4 539,9 1045,3	 0,516502439	
9 4. SSAB 2085 586 2671	 0,219393486	

10 28. VIT 101485 26807 128292	 0,208953013	
11 7. NIBE 698 1714 2412	 0,710613599	
12 8. LOOM 261 1028 1289	 0,797517455	
13 34. HTRO 10303 6265 16568	 0,37813858	
14 31. VIT 59159 22428 81587	 0,274896736	
15 75. MAT 26445 127914 154359	 0,8286786	
16 63. ONG 0 73120 73120	 1	
17 6. DCAR 0 698397 698397	 1	
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Bilaga 7 
 
För att utforma t-testet har Körner & Wahlgren (2015) använts. Vi har utfört ett ensidigt t-test 
på 10% signifikansnivå där vi testat om redovisningen av immateriella tillgångar är bättre i 
stora förvärv än små förvärv. Gruppen med stora består av de förvärv som relativt överstiger 
10 % av företagets balansomslutning. Gruppen med små förvärv består av de företag som 
relativt understiger 2 % av företagets balansomslutning. (Bilaga 6A & 6B) Genom att ta bort 
de mellanstora förvärven eliminerar vi den gruppen av förvärv som inte hör till de två 
extremerna.  
   𝑡 = !!! !!! !!

!!! ( !!! ! !!!

 

  
Testfunktionen är t-fördelad med n1+n2-2 frihetsgrader då H0 är sann.  
 

Variansen ges av:   𝑠!! !!! !

!!!
 

 
 

Den poolade variansen ges av: 𝑠!! =  !!!!  !!!! !!!!  !!!

!!! !!!!
 

 
n1= 19 x1= 0.4147  
n2= 18   x2= 0.5650 
µ1= medelvärdet för andelen goodwill av total köpeskilling för stora förvärv 
µ2= medelvärdet för andelen goodwill av total köpeskilling för små förvärv 
H0: µ2-µ1= d0 
H1: µ2-µ1> d0  
 
Frihetsgrader = 14+19-2= 31 
 
Inför t-testet formulerades studiens nollhypotes samt mothypotes. Nollhypotesen svarar för att 
det inte finns en signifikant skillnad i andelen av köpeskillingen som allokeras till goodwill 
vid stora och små förvärv. Mothypotesen svarar för att andelen av köpeskillingen som 
redovisas som goodwill är mindre i stora förvärv än i små förvärv. Det kritiska området 
beräknas till t0.10,31 = 1.310 vilket innebär att H0 förkastas om: tobs > tkrit= 1.697. Genom att 
beräkna de två gruppernas medelvärde samt standardavvikelse kunde t-testet genomföras.  
 
Resultatet visade tobs= 1.4723 vilket betyder att tkrit  < tobs  och gör att det observerade värdet 
hamnar i acceptansområdet. Detta innebär att man utifrån resultatet av t-testet kan på en 10 % 
signifikansnivå säkerställa att små förvärv redovisar en större andel goodwill än de stora 
förvärven. Man förkastar således H0. 
 

Grupp X S N P-värde 

1 0,4147 0,1280 19 0,0755 

2 0,5650 0,3059 14  
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