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Sammanfattning 

Identifiering av immateriella tillgångar - En studie om redovisning av tillgångar vid 

företagsförvärv på svenska MTF:er  
 

Ett uppmärksammat redovisningsproblem är identifiering av immateriella tillgångar vid 

företagsförvärv. Företagets resultat kan bli annorlunda beroende på hur företaget väljer att 

identifiera immateriella tillgångar skilt från goodwill. Då praxis kring identifiering av 

immateriella tillgångar saknar tydlighet lämnas utrymme för företag att redovisa immateriella 

tillgångar på olika sätt. I studien undersöks hur identifiering av immateriella tillgångar hanteras 

av företag på svenska Multilateral Trading Facilities (MTF) och hur dessa företag fördelar 

köpeskillingen på netto materiella tillgångar, immateriella tillgångar och goodwill i jämförelse 

med börsnoterade företag. Studien utgår ifrån ett systemsynsätt och är deskriptiv. Uppsatsen 

syftar därför till att beskriva problematiken kring identifiering av immateriella tillgångar vid ett 

företagsförvärv snarare än att skapa generella slutsatser. Studien utgår från en kvantitativ metod 

där data samlas in från årsredovisningar för de aktuella företagen för år 2012. Resultatet visade 

att börsnoterade företag identifierade mer immateriella tillgångar skilt från goodwill. Samtidigt 

gick det inte att avgöra om det berodde på att företag på MTF:er var bättre eller sämre än 

börsnoterade företag i redovisningen av företagsförvärv. Utöver detta framkom dessutom att 

informationen kring företagsförvärv i årsredovisningen lämnar mycket att önska. För att förbättra 

identifieringen av immateriella tillgångar krävs tydligare praxis samt att revisorerna vågar säga 

ifrån.   
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Abstract 

Identification of intangible assets – a study on assets in acquisitions on Swedish multilateral 

trading facilities 

 

An accounting issue that has received attention is the issue of identification of intangible assets 

in acquisitions. This is because the company's result can be different depending on how much the 

company chooses to identify intangible assets separated from goodwill. As the practice for 

identification of intangible assets lacks clarity, companies are able to account for this in different 

ways. In this study, the manner in which identification of intangible assets are managed by 

companies listed on Swedish multilateral trading facilities and the manner in which companies 

distribute the purchase sum on net tangible assets, intangible assets and goodwill in comparison 

with listed companies is examined. The study emanates from a systems approach and is 

descriptive. It seeks to describe the concerns relating to identification of intangible assets in 

acquisitions rather than creating general conclusions. It alos emanates from a quantitative 

method where data is gathered from annual reports from the companies in question for the year 

2012. The result showed that listed companies identified more intangible assets separated from 

goodwill. At the same time it was not possible to determine if this depended on whether or not 

the companies listed on multilateral trading facilities were better or worse than listed companies 

in the accounting of acquisitions. It also emerged that the information concerning acquisitions in 

annual reports left much to be desired. To improve the identification of intangible assets, clearer 

practice is required as well as auditors speaking up on the issue. 
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1 Inledning 

Vid företagsförvärv finns det utöver det fysiska i det förvärvade företaget även intresse av 

faktorer som inte alltid kan värderas monetärt som man räknar med ska ge avkastning i 

framtiden. Teknologier, patent, kundregister och synergieffekter är faktorer som i många fall 

intresserar företag vid förvärv. Vid företagsförvärv upprättas en förvärvsanalys där det 

förvärvade företaget delas upp i materiella tillgångar, finansiella tillgångar, skulder, 

eventualförpliktelser, immateriella tillgångar och goodwill. Fortsatt under denna studie kommer 

summan av materiella tillgångar och finansiella tillgångar subtraherat med skulder och 

eventualförpliktelser benämnas som netto materiella tillgångar. Förvärvaren betalar ofta mer för 

immateriella tillgångar och goodwill än för netto materiella tillgångar1.    

 

Grace T. R. Lin och Jerry Y. H. Tang presenterade 2009 i Journal of Business Ethics deras 

forskningsrapport där de nämner att värden i företag till större del består av intellektuellt kapital 

eller icke fysiska värden, än fysiska värden. Köpeskillingen delas på grund av detta upp så att 

större del hänförs till immateriella tillgångar och framförallt goodwill. Ett problem med den så 

kallade “traditionella” redovisningsstandarden, som växte fram under industrialiseringen, har 

varit dess huvudfokus på redovisning av materiella tillgångar. Tider förändras och vi går mot ett 

mer informationsintensivt samhälle vilket gör att utformningen av redovisning anpassas till 

modernare ekonomier och marknader. Detta för att intressenter fortfarande ska få en rättvisande 

bild av hur företaget investerar sitt kapital.2  

 

Vad är då företag villiga att betala för och hur kan en potentiell intressent som vill investera i ett 

företag ta del av vad företaget har betalt för i ett förvärv?  

 

Björn Gauffin, Sven-Arne Nilsson och Peter Malmqvist som alla är verksamma inom 

redovisning och revision tar upp problematiken kring identifiering av immateriella tillgångar. De 

ställer sig frågande till hur svenska börsnoterade företag egentligen redovisar goodwill och hur 

företagen följer IASBs riktlinjer i och med IFRS. Börsnoterade företag inom EU är sedan 2005 

                                                
1 Lin, Grace T. R. och Tang, Jerry Y. H. Appraising intangable assets from the viewpoint of value drivers. Journal 

of Business Ethics vol. 88 no. 4 (2009): pp 679-689  
2 Ibid.  
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tvungna att redovisa enligt IFRS. Syftet med en gemensam praxis är en harmonisering mellan 

företag i olika länder, enligt kvalitativa egenskaper vilka ingår i IASBs föreställningsram. I 

teorin bör det, tack vare IASB och införande av IFRS, vara lätt att jämföra och värdera företag 

mot varandra men Gauffin, Nilsson och Malmqvist menar att det visat sig fungera sämre än vad 

IASB avsåg. Detta då börsnoterade företag som granskas av erfarna revisorer kritiseras för att de 

slarvar med information som är viktig för intressenter.  

 

De fyra viktigaste kvalitativa egenskaperna inom IASBs föreställningsram är begriplighet, 

relevans, tillförlitlighet och jämförbarhet. Det handlar om informationens utformning som ges till 

användarna av de finansiella rapporterna. Med dessa fyra punkter vill IASB att läsaren av 

företagens finansiella rapporter bland annat ska få en överskådlig bild och en möjlighet att med 

en viss kompetens kunna jämföra företagen mot varandra.  

 

Syftet med denna studie är att undersöka bolag på handelsplattformar, så kallade multilateral 

trading facilities (MTF). MTF:er är ett alternativ till Nasdaq OMX Nordic (Stockholmsbörsen), 

de är mindre reglerade och har inte samma kostsamma krav.3  

 

1.1 Bakgrund 

IASB hade, vid införandet av IFRS 3, sett att immateriella tillgångar var en ökande andel 

tillgångar i många företag. Tanken var att tydligheten i redovisningen skulle öka om immateriella 

tillgångar och goodwill redovisades separerade från varandra. Vid företagsförvärv är 

kundrelationer, teknologier och varumärken tillsammans med synergier ofta en väsentlig del av 

värdet som förvärvas. Det är därför relevant för investerare med flera att få utförlig information 

om de immateriella tillgångar som förvärvats i samband med företagsförvärvet och hur de har 

värderats.4  

 

Studier från 2009 visade att redovisning av immateriella tillgångar är begränsad. Särskilt 

intressant i studien är att kundrelation och varumärke inte identifierats vid alla förvärv. I USA,  

 

                                                
3 Nasdaq OMX. Firsth North premier. (Hämtad 2014-05-10) 
4 Corell, Marika. Ekengren, Pär. Lindqvist, Mats. Lundblad, Peter. och Rynell, Thomas. Ytterligare ett steg mot 

verkligt värde. Viktigt etablera en ”best practice” för tillämpningen av reviderade IFRS 3. Balans nr 4 (2009) 
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där de haft ett liknande regelsystem sedan 2001, blir varje företag som inte identifierat 

varumärke och kundrelaterade tillgångar föremål för granskning.5  

 

Den låga andelen identifierade immateriella tillgångar kan enligt Corell et al. bero på osäkerhet 

rörande identifierings- och värderingsfrågor. Det kan även bero på att det saknas bra vägledning 

och praxis avseende tillämpningen av IFRS. Sedan 2005 har andelen företag som bara redovisar 

goodwill minskat i takt med att kraven på identifiering av immateriella tillgångar utvecklats. Det 

kan enligt Corell et al. bero på att de stora börsföretagen har fått mer erfarenhet av processer för 

uppdelning av köpeskilling. Det kan även bero på att mindre företag som förvärvas inte har 

byggt upp några väsentliga immateriella tillgångar.6 

 

IASBs avsikt med införandet av IFRS 3 var bland annat att förbättra informationen vid 

företagsförvärv. Till stor del med avseende på immateriella tillgångar. Att vissa företag är 

motvilliga till att värdera identifierbara immateriella tillgångar kan bero på att metoden för 

värdering är svårare än tidigare. Därför kan det ta några år för företag att genomföra en 

genomgripande förändring.7 I takt med att kunskap ökar både om hur identifiering och värdering 

av immateriella tillgångar ska gå till så kommer rapporter i framtiden sannolikt ha en större andel 

särredovisade immateriella tillgångar8. 

 

2006 identifierade Björn Gauffin och Sven-Arne Nilsson ett problemområde inom redovisningen 

i och med implementeringen av IFRS för svenska börsbolag. De menade att det skulle komma att 

skapa många frågetecken kring redovisning av goodwill och tack vare detta har de gjort en 

återkommande årlig studie, som publiceras i Balans. Gauffin och Nilsson undersöker bland annat 

hur svenska börsnoterade företag fördelar köpeskillingen mellan netto materiella tillgångar, 

immateriella tillgångar och goodwill vid företagsförvärv. De undersöker också vilka 

identifierade immateriella tillgångar som redovisas separat. Då börsnoterade företag väljer att 

identifiera immateriella tillgångar olika bidrar detta till svårigheter av analysen och jämförbarhet 

                                                
5 Ibid. 
6 Ibid. 
7 Ibid. 
8 Ekengren, Pär. Gauffin, Björn. Gustafsson, Björn. Lundblad, Peter. Revey, Stephan. Rynell, Thomas. och 

Sjöström, Christer. Ökad konformitet i balansräkningarna. Nytt uttalande av FAR SRS om värdering av skulder och 

tillgångar. Balans nr 3 (2007) 
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mellan företag. De framhäver, fastän befintlig och tydlig redovisningspraxis så fortsätter många 

svenska företag att redovisa bara goodwill istället för att identifiera immateriella tillgångar skilt 

från goodwill.9 Kontrollen på företag som verkar på Stockholmsbörsen är noggrann, trots detta 

visar deras studie att börsnoterade företags redovisning av immateriella tillgångar inte är 

tillfredställande. Efter några år av förbättring har det återgått till liknande nivåer som 2005 då 

undersökningen startade. De tycker att allt för många företag (30 % av de undersökta 2012) inte 

redovisar vilka faktorer som är bidragande till posten goodwill och att många företag även ger 

förvirrande och intetsägande förklaringar till denna post.10  

 

2007 skrevs en krönika i tidningen Balans av Peter Malmqvist om hur svenska börsnoterade 

företag, i och med införandet av IFRS, kan uppvisa olika resultat efter förvärv av ett dotterbolag 

beroende på hur de väljer att fördela köpeskillingen samt identifiera immateriella tillgångar vid 

förvärvet. Malmqvist gör jämförelser mellan olika företag för att påvisa den skillnad som kan 

uppkomma på grund av hur företagen väljer att redovisa. Skillnaden beror på att goodwill inte 

skrivs av, till skillnad från immateriella tillgångar. Ett av företagen Malmqvist studerat redovisar 

bara immateriella tillgångar vilket leder till att de får stora avskrivningar. Ett annat företag 

däremot redovisar mycket goodwill och får då en låg resultatbelastning i jämförelse med företag 

som identifierar immateriella tillgångar. Då de flesta företagsförvärv är relativt lika menar 

Malmqvist således att det bör redovisas på ett sätt som ger liknande effekter på årets resultat, 

vilket inte är fallet idag.11  

 

Att noteras på Stockholmsbörsen medför kostnader och krav som inte är ekonomiskt motiverat 

för vissa företag. Det finns därför alternativ till Stockholmsbörsen som inte ställer samma krav 

på hur bolagen rapporterar och redovisar, vilket gör att det inte medför lika stora kostnader för 

bolagen.12 Dessa handelsplattformar, så kallade MTF:er, har större utrymme att välja vilka regler 

som ska följas hos dem. De skulle alltså kunna ställa samma krav som Stockholmsbörsen men  

 

                                                
9 Gauffin, Björn. och Nilsson, Sven-Arne. Rörelseförvärv enligt IFRS 3. Balans Nr 8 - 9 (2006)  
10 Gauffin, Björn. och Nilsson, Sven-Arne. Rörelseförvärv enligt IFRS 3, åttonde året – och inte blir det bättre. 

Balans Nr1 (2014)  
11 Malmqvist, Peter. Gästkrönikör: Revisorerna bör säga ifrån!. Balans Nr 2 (2007)  
12 Nasdaq OMX. Differences in Admission Criteria for the Main Market and NASDAQ OMX First North. (Hämtad 

2014-05-04) 
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väljer ofta att sätta krav som är mer anpassade till de företag som inte är kvalificerade för 

Stockholmsbörsen.13 

 

Vissa företag på svenska MTF:er redovisar enligt IFRS, trots att detta inte är ett krav. Dock så är 

First North Premier, som är ett segment inom First North, ett undantag som kräver att företagen 

följer IFRS.14 De svenska företag som inte följer IFRS följer RR. Då redovisningsprinciperna 

skiljer sig för de listade bolagen på dessa handelsplatser innebär det även skillnader i 

identifiering och nedskrivning av immateriella tillgångar och goodwill. Vilket gör att det kan 

tillkomma svårigheter med definitionen och uppdelning av dessa tillgångar då IFRS och RR är 

inte är utformade på samma sätt.  

 

1.2 Problemformulering 

Praxis inom redovisning skiljer sig från juridiska meningen praxis och innebär ett generellt 

accepterat tillvägagångsätt i hur man upprättar finansiella rapporter. Transparens, och genom 

detta viljan att dela med sig av information vid till exempel företagsförvärv, skulle kunna 

betraktas som ett sundhetstecken och ett sätt att få potentiella finansiärer intresserade. Enligt 

uppsatsförfattarna borde det egentliga incitamentet för börsnoterade företag vara transparens, 

genom det trovärdighet, gällande sin redovisning. Trovärdighet borde vara något som företagen 

värnar om då intresset för handel på Stockholmsbörsen är betydligt mer attraktivt än de 

alternativa MTF:erna som First North, Nordic MTF och Aktietorget.  

 

Med utgångspunkten att det, bland börsnoterade bolag, skiljer sig i redovisningen av 

immateriella tillgångar och goodwill som bland annat Gauffin, Nilsson och Malmqvist påvisat 

ställer författarna frågan hur detta hanteras av bolag listade på MTF:er där kraven på redovisning 

kan vara annorlunda än Stockholmsbörsens.   

 

1.3 Frågeställning 

Hur fördelar och presenterar företag listade på svenska MTF:er köpeskillingen vid ett 

företagsförvärv i sin årsredovisning?  

                                                
13Aktietorget. Vanliga frågor om listning på Aktietorget. (Hämtad 2014-03-18) 
14 Nasdaq OMX, First north premier (Hämtad 2014-04-22) 
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1.4 Syfte 

Syftet med studien är att undersöka hur företag som är listade på svenska MTF:er, i jämförelse 

med börsnoterade företag, presenterar fördelningen av köpeskillingen vid företagsförvärv i sina 

årsredovisningar.  

 

1.5 Avgränsning  

Studien avser behandla listade bolag på de MTF:er som Finansinspektionen (FI) hänvisar till 

som MTF:er för aktier i Sverige, som under kalenderåret 2012 har genomfört ett företagsförvärv. 

15  

 

I Sverige finns det, enligt FI, tre MTF:er. Dessa är First North, MTF Stockholm och 

Aktietorget.16 Det bör dock nämnas att det finns andra alternativa marknadsplatser för handel 

med aktier i Sverige som Alternativa Aktiemarknaden, Göteborgslistan för att nämna några, men 

denna studie utgår från FI:s definition för MTF:er. 

 

 

  

                                                
15Finansinspektionen. Vilka handelsplattformar finns i Sverige? (Hämtat: 2014-03-28) 
16Ibid. 
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2 Metod 

2.1 Val av metod  

Denna studie utgår från ett systemsynsätt där författarna har ett neutralt och icke värdeladdat 

förhållningssätt till det undersökta materialet. Med detta menas att författarna avser att förklara 

verkligheten objektiv utan att lägga några värderingar i faktorerna som studeras17.  

 

Författarna har valt att fokusera på köpeskillingen vid ett företagsförvärv och fördelat 

köpeskillingen i tre faktorer: netto materiella tillgångar, immateriella tillgångar och goodwill. 

Dessa tre faktorer ger en helhetsförklaring av vad köpeskillingen består av och författarna har vid 

datainsamlingen inte lagt några subjektiva värderingar utan utgått från den information som 

funnits att utläsa i årsredovisningarna. 

 

Systemsynsättet söker inte efter kausala samband utan det som söks är krafter som påverkar 

systemet i helhet18. Komponenter studeras i relation till varandra i stället för att söka efter orsak-

verkan samband. För att förstå dessa komponenter krävs att det ses i sitt sammanhang. 

Systemsynsättet påvisar möjligheter att använda sig av erfarenheter från tidigare studier i en 

likartad studie19.  

 

2.2 Kvantitativ 

Studien har som syfte att undersöka hur företag fördelat köpeskillingen vid företagsförvärv. Den 

utgår därför från en kvantitativ metod, en forskningsstrategi som betonar kvantifiering vid 

insamling och analys av data20. Numerisk data samlas in och analyseras, vilket är typiskt för en 

kvantitativ metod21. Studien har teorin som en formulerad intresseriktning som används vid 

insamling av data22. I kvantitativ forskning är forskningen strukturerad med i förväg formulerade 

frågeställningar23, vilket även denna studie är. I denna studie läggs intresse på det gemensamma, 

                                                
17 Arbnor, Ingeman. och Bjerke, Björn. Företagsekonomisk metodlära. uppl. 2. Lund: Studentlitteratur, 1994, 80 
18 Ibid, 81 
19 Ibid, 85 
20 Bryman, Alan. och Bell, Emma. Företagsekonomiska forskningsmetoder, uppl. 1:2 Spanien: Liber, 2003, 40 
21 Ibid, 85 
22 Bryman. och Bell. Företagsekonomiska forskningsmetoder, 86 
23 Olsson, Henny. och Sörensen, Stefan. Forskningsprocessen. uppl. 3. Spanien: Liber, 2011, 18 
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genomsnittliga eller representativa i resultatet, vilket även det karaktäriserar en kvantitativ 

metod24. 

 

2.3 Deduktiv 

Denna studie utgår från teorier och tidigare studier. Utifrån detta undersöks hur bolag listade på 

svenska MTF:er identifierar och redovisar immateriella tillgångar vid ett företagsförvärv. Detta 

gör att studiens vetenskapliga metod är deduktiv. En deduktiv metod utgår från det forskaren vet 

och de teorier som rör området, utifrån detta samlas sedan data in som analyseras25. En deduktiv 

metod är en logisk analys av vad den allmänna teorin säger om det enskilda fallet26.  

 

2.4 Undersökningsdesign 

Datan i denna studie samlas in från årsredovisningar för år 2012 för alla företag i populationen. 

Studien är därför av tvärsnittsdesign, vilket innebär att data samlas in från flera fall vid en och 

samma tidpunkt27. Det kan även kallas att undersökningen är deskriptiv28. En nackdel med 

tvärsnittsdesign är att det är svårt att hitta en orsak och vilka faktorer som över tid kan komma att 

påverka resultatet när alla fall är från samma tidpunkt29.  

 

En deskriptiv studie är ett sätt att förklara redovisning som ett system med teknik och processer 

och studera hur dessa används i praktiken. Ett antal företag kan studeras för att skönja skillnader 

alternativt likheter i redovisningssätt eller mellan företagen och på detta sätt skapa en objektiv 

bedömning baserat på resultatet. Denna typ av studie visar sig passa väl med den moderna 

redovisningen då majoriteten av de gällande regelverken är framarbetade av sakkunniga inom 

ämnet som ger intrycket av att förespråka ‘“best” practice’ som kan översättas till 

rekommendationer eller praxis. Däremot så kan forskningar av detta slag också ligga till grund  

 

 

                                                
24 Holme, Idar Magne. och Solvang, Bernt Krohn. Forskningsmetodik, Om kvalitativa och kvantitativa metoder. 

uppl. 2. Lund: Studentlitteratur, 1997, 78 
25 Bryman. och Bell. Företagsekonomiska forskningsmetoder, 23 
26 Arbnor. och Bjerke. Företagsekonomisk metodlära, 108 
27 Bryman. och Bell. Företagsekonomiska forskningsmetoder, 65 
28 Olsson. och Sörensen. Forskningsprocessen, 45 
29 Bryman. och Bell. Företagsekonomiska forskningsmetoder, 66 
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för ifrågasättande av rådande rekommendationer och praxis vilket också kan bidra till att visa hur 

redovisning är utvecklad idag.30  

 

Vid insamlandet av data och information till denna uppsats så har författarna valt att konstatera 

och ta lärdom om rådande regler och praxis. Således är studien menad att ge en bild och 

förklaring om hur företagen listade på MTF:er redovisar immateriella-, nettomateriella tillgångar 

och goodwill snarare än förstå eller djupare analysera bakomliggande orsaker till resultatet. 

Vidare så bidrar denna studie till att påvisa hur redovisningen är utformad idag mer än att 

ifrågasätta den. 

 

2.5 Data 

I denna studie används primärdata som samlas in från årsredovisningar för företag listade på 

MTF:er. Primärdata innebär data som forskaren själv samlat in31. Primärdata har valts att 

användas då det inte finns någon sekundärdata, data insamlad av andra forskare, för den 

populationen som undersöks.  

      

2.6 Förstudie 

En förstudie har gjorts för att undersöka att det fanns företag på de utvalda MTF:erna som gjort 

ett företagsförvärv under 2012. Samtidigt undersöktes om de företag som gjort ett förvärv 

redovisar enligt IFRS eller RR. För att få tillgång till alla årsredovisningar användes Retrivier 

Business som är en sökmotor för alla årsredovisningar som inkommit till bolagsverket. De tre 

MTF:erna som används är First North32, Aktietorget33 och MTF Stockholm. Alla 

årsredovisningar till bolag på dessa MTF:er har undersökts.34. En del företag hade flera 

aktietyper listade på MTF:erna vilket medförde att listade aktier och unika företag inte stämmer  

överens. Utifrån årsredovisningarna utlästes om företagen gjort ett förvärv under 2012. För de 

företag som gjort det utlästes även om de redovisat enligt IFRS eller RR. 

                                                
30 Ryan, Bob., Scapens, Robert W. och Thobold, Michael. Research Methods and Methodology in Finance and 

Accounting. uppl. 2. London: Thomson, 2002, 143 
31 Arbnor. och Bjerke. Företagsekonomisk metodlära, 241 
32 First North. Companies listed on First North. (Hämtad 2014-03-11) 
33 Aktietorget. Listade bolag. (Hämtad 2014-03-11) 
34 Nordic growth market. MTF Stockholm. (Hämtad 2014-03-11) 
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Aktietorget hade vid tidpunkten för insamlandet av data för listningar 118 företag, First North 

307 företag och MTF Stockholm 15 företag. Utifrån förstudien framkom att 27 av de studerade 

företagen gjort minst ett förvärv år 2012. Av de företagen redovisar 13 företag enligt IFRS och 

resterande 14 enligt RR.  

 

2.7 Population 

Denna studie är en totalundersökning, vilket innebär att inget urval har gjorts35. Populationen är 

de enheter som önskas få upplysning om i undersökningen36. Populationen i denna studie är de 

listade bolag på svenska MTF:er, enligt Finansinspektionens definition, som gjort ett 

företagsförvärv under kalenderåret 2012. Detta för att det vid datainsamling inte fanns tillgång 

till senare årsredovisningar än för år 2012 samt att den senaste studien av Björn Gauffin och 

Sven-Arne Nilssons, som resultatet jämförs med, behandlar årsredovisningarna för samma år. 

Förstudien visade att det är 27 företag i populationen.  

 

2.8 Bortfall 

Bortfall i denna studie är de företag som varken följer IFRS eller tillämpar svensk 

årsredovisningslag vid upprättande av finansiell rapport. Vilket innebär utländska företag som 

inte redovisar enligt IFRS. Ett bortfall enligt Bryman och Bell är data som har med enhet att göra 

men som inte är tillgänglig37.  

 

2.9 Tillvägagångssätt 

Undersökningsmetoden som använts är insamling av primärdata från årsredovisningarna från år 

2012. Endast de företag som gjort ett företagsförvärv år 2012 är intressanta för studien. De 

årsredovisningar där det går att utläsa att ett förvärv har skett sorteras därför ut. För de företag 

som har brutet räkenskapsår har två årsredovisningar studerats och genom det har hela 2012 

täckts som kalenderår. Datan sammanställs i Excel för att sedan analyseras. Uppdelningen av  

 

                                                
35 Arbnor. och Bjerke. Företagsekonomisk metodlära, 106 
36 Holme. och Solvang. Forskningsmetodik, 181 
37 Bryman. och Bell. Företagsekonomiska forskningsmetoder, 587 
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köpeskillingen på de tre posterna netto materiella tillgångar, immateriella tillgångar och goodwill 

och dess förhållande till varandra har studerats.  

 

Resultatet jämförs med resultatet från stockholmsbörsen utifrån de uppgifter Björn Gauffin och 

Sven-Arne Nilsson fått fram i sin artikel från 2014, gällande 2012. Då all data som behövdes för 

jämförelsen inte fanns i artikeln kontaktades Björn Gauffin. Han skickade då via e-mail 

detaljerade uppgifter om de 12 största förvärven i deras studie. Vid analys av data togs hänsyn 

till att företag har olika krav på redovisning beroende på om de tillämpar IFRS eller RR. Då det 

är intressant om företag som förvärvat mindre än 100 % av ett företag redovisar full eller partiell 

goodwill har även hänsyn tagits till detta vid insamling av data.  

 

Undersökningsmetoden som beskrivs nedan är samma som Gauffin och Nilsson använt sig av. 

Årsredovisningarna har studeras för att identifiera vilket belopp företagen fördelat på de olika 

tillgångarna, skulderna och eventualförpliktelserna efter rörelseförvärvet. Först studeras hur 

köpeskillingen är fördelad på netto materiella tillgångar, vilket innebär alla materiella och 

finansiella tillgångar subtraherat med alla skulder och eventualförpliktelser. Kvar blir de 

immateriella tillgångarna och goodwill. Hur köpeskillingen är fördelad redovisas i 

förvaltningsberättelsen, i not om rörelseförvärv och i not om immateriella tillgångar. Det finns 

inga direkta regler eller praxis på var denna redovisning ska finnas vilket innebar svårigheter att 

hitta informationen i årsredovisningar. På grund av detta krävdes ibland uppskattningar från 

svårtolkade uppgifter. I några fall har ett företag gjort flera förvärv men då de haft en förvärvsnot 

för alla förvärv har dessa förvärv setts som ett enda.  

 

Gauffin och Nilssons använde sin metod på företag som redovisar enligt IFRS men i denna 

studie har den även använts på företag som redovisar enligt RR. För de företag som redovisar 

enligt RR krävdes det egna uppskattningar i större utsträckning då den information som 

behövdes inte framgick lika tydligt som hos de företag som följer IFRS. Informationen som  

samlats in görs om till data för att den ska kunna kvantifieras38. I vissa fall är det enkelt, till 

exempel med anskaffningsvärdet för företagsförvärvet39.  

                                                
38 Ibid, 87 
39 Ibid, 88 



Rebecka Danielsson 

Maki Yamada 

12 

 

Med hjälp av SPSS har medelvärde och median tagits fram för de immateriella tillgångarna och 

goodwill hos de 12 största företagsförvärven på svenska MTF:er respektive Stockholmsbörsen. 

Med hjälp av Excel har diagram skapats för att ge resultatet en överskådlig bild.   

 

Ett företag40 har valts bort vid sammanställning av data i diagram. Företaget i fråga hade en 

köpeskilling på 1kr och netto materiella tillgångar på 8,5 milj. kr vilket omräknat i procent blir 

850 000 000 %. På grund av detta kommer företaget påverka resultaten mycket då det har ett 

extremt värde vilket gör att det valts bort. Fem andra företag41 har även valts att inte tas med i 

diagrammen. De har dotterbolag som gjort ett företagsförvärv där det i koncernredovisningen 

inte framgår vad anskaffningsvärdet var och hur det fördelats på de olika posterna immateriella 

tillgångar, goodwill samt information för att räkna ut netto materiella tillgångar. Ytterligare två 

företag42 har lämnats utanför diagrammen, då det inte gick att utläsa i deras årsredovisningar det 

som behövdes för studien.  

 

2.10 Reliabilitet 

Undersökningsmetoden i denna studie är samma metod som Gauffin och Nilsson använt i sin 

studie. Denna metod har valts för att jämförelser ska göras med deras resultat. Reliabilitet berör 

hur tillförlitlig metoden är. Om resultatet från studien skulle bli detsamma om studien 

genomfördes vid ett nytt tillfälle eller om resultatet påverkats av tillfälliga eller slumpmässiga 

händelser.43 Sammanfattningsvis handlar reliabilitet om undersökningens pålitlighet44. För att 

stärka reliabiliteten framgår tydligt hur undersökningen genomförts för att andra ska kunna 

upprepa metoden.  

 

Då denna studie genomförs av två personer har det tydligt gåtts igenom hur undersökningen ska 

genomföras så att båda är överens om det. Detta för att reliabiliteten ökar om de personer som 

genomför forskningen är överens om undersökningsmetoden så de gör på samma sätt vid 

                                                
40 Götenehus Group AB 
41 Business Control Systems Sverige AB, Insplanet AB, Lucent oil AB, Mister Green & co AB och 203 Web Group 

AB 
42 Amnode AB och MedCap AB 
43 Bryman. och Bell. Företagsekonomiska forskningsmetoder, 48 
44 Eliasson, Annika. Kvantitativ metod från början. uppl. 3. Lund: Studentlitteratur, 2013, 15 
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insamling av data45. För att upprätthålla en så hög reliabilitet som möjligt har all data 

kontrollerats mer än en gång. Detta då det är viktigt att data registreras utan fel för att 

reliabiliteten ska vara hög46. 

 

Trots försök att hålla en hög reliabilitet är det svårt då datan är insamlad från årsredovisningar. 

Årsredovisningar kan vara svåra att tolka då det inte finns tydliga regler eller praxis för vart i 

årsredovisningen information om ett förvärv ska presenteras. Detta kan leda till att information 

inte hittats eller att den tolkas olika då vissa årsredovisningar lämnar utrymme för egna 

tolkningar. Om resultatet från en senare undersökning inte överensstämmer med denna studies 

resultat på grund av att informationen i årsredovisningarna har tolkats olika tyder det på en låg 

reliabilitet47.  

 

Denna studie utgår från ett systemsynsätt vilket gör att det primära inte är en hög reliabilitet. 

Mätresultaten i studien är inte så precisa vilket inte heller eftersträvas. Det huvudsakliga i denna 

metod är vad resultatet kan användas till och inte hur precis mätningen är utförd.48  

 

2.11 Validitet 

Det finns olika former av validitet vilka skiljer sig åt. Begreppsvaliditet handlar om 

undersökningen mäter det som är tänkt att mätas.49 Begreppsvaliditeten i denna studie är hög då 

den bygger på en tidigare prövad metod.  

 

Extern validitet handlar om hur resultatet från en undersökning går att generalisera. Denna studie 

som bara undersöker ett år, 2012, kan vara svår att dra generella slutsatser från och har således 

en låg extern validitet. 50 

 

I denna studie som bygger på systemsynsättet är kopplingen mellan teori, definitioner och 

verklighet inte så stark då den har en lägre grad av generalisering. Det är viktigare att 

                                                
45 Eliasson, Kvantitativ metod från början, 16 
46 Ibid, 16 
47 Olsson. och Sörensen. Forskningsprocessen, 123 
48 Arbnor. och Bjerke. Företagsekonomisk metodlära, s.248 
49 Bryman. och Bell. Företagsekonomiska forskningsmetoder, 48 
50 Ibid, 68 
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definitioner uppfattas som väsentliga och riktiga än att de stämmer överens med teori som 

existerar. För att få ett så korrekt resultat som möjligt har författarna försökt spegla det reella 

systemet ur flera olika synvinklar. Detta genom att studera så mycket material som möjligt.51  

 

2.12 Replikation 

Replikation handlar om huruvida undersökningen är möjlig att upprepa. Är det möjligt för en 

annan forskare att replikera undersökningen och de resultat som framkommit.52 För att 

replikationen ska vara hög bör undersökningens resultat inte vara påverkat av forskarens 

förväntningar och värderingar53. Vid tvärsnittsdesign är replikationen beroende av hur forskaren 

redogjort för hur han eller hon valt ut respondenterna, utformat mått på begreppen, administrerat 

forskningsinstrumenten och analyserat data som framkommit.54 Den studie som är gjord går att 

replikera då studien inte är påverkad av förväntningar och värderingar. Det måste dock beaktas 

att data som hämtats från årsredovisningar kan bli olika vid olika tidpunkter då vissa 

årsredovisningar lämnar utrymme för egna tolkningar.  

 

 

  

                                                
51 Abnor. och Bjerke. Företagsekonomisk metodlära, s.251 
52 Bryman. och Bell. Företagsekonomiska forskningsmetoder, 48 
53 Ibid, 102 
54 Ibid, 67 
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3 Teoretisk referensram 

3.1 Historiskt 

Redan på 1970-talet efter bildandet av IASC börjades IAS att utges. Dessa standarder hade redan 

då stort inflytande på de rekommendationer som Föreningen Auktoriserade Revisorer (FAR) gav 

ut.55 FAR är en branschorganisation för revisorer, redovisningskonsulter och rådgivare56. 1989 

bildades Redovisningsrådet på initiativ av FAR som formade en svensk redovisningspraxis som 

till stora delar baserades på IAS, till den grad att man i många fall direktöversatte IAS till RR. 

Svenska börsnoterade företag tillämpade därför IAS tidigt, så länge det inte stred mot svensk 

lagstiftning.57  

 

IASC ombildades till IASB år 2001. IASB ger ut redovisningsstandarder som kallas IFRS. Dessa 

har samma status som de tidigare IAS. Vid mindre förändringar i tidigare IAS behåller de sin 

gamla beteckning.58 

 

Redovisningsrådet lades ned år 2007 och ersattes då av Rådet för finansiell rapportering. Deras 

rekommendationer har betäckningen RFR men antalet rekommendationerna är färre jämfört med 

de tidigare RR. RFR ses som en komplettering till IFRS och behandlar mest specifika 

förhållanden i Sverige.59 

 

3.2 IASB  

IASB är en Internationell redovisningsorganisation som ger ut IFRS. 2002 beslutades det i EU, 

genom förordning (EG) 1606/2002, att IAS/IFRS skulle införas som redovisnings praxis inom 

unionen. 2005 blev det obligatoriskt för börsnoterade bolag inom EU att följa IAS/IFRS.60   

 

 

 

                                                
55 Sundgren, Stefan., Nilsson, Henrik. och Nilsson, Stellan. Internationell redovisning - teori och praxis. uppl. 3:1. 

Lund: Studentlitteratur, 2013, 12 
56 FAR. Om oss. (Hämtad 2014-04-22) 
57 Sundgren., Nilsson. och Nilsson. Internationell redovisning - teori och praxis, 12 
58 Ibid, 12 
59 Ibid, 12 
60 Ibid, 11 
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Tanken med internationella standarder är att det ska bli en mer harmoniserad redovisning med 

jämförbarhet mellan olika länders redovisning. Ett skäl till detta är att alla företag ska ha samma 

tillgång till världens alla kapitalmarknader.61 

 

IAS/IFRS är bara obligatoriska i koncernredovisning men styr i praktiken även moderbolagets 

redovisning. Moderbolag i koncerner, som upprättar koncernredovisning enligt IAS/IFRS, ska 

enligt Rådet för finansiell rapportering redovisa enligt IAS/IFRS.62 

 

2008 utkom IASB med en omarbetad IFRS 3R(evised) där det förekom vissa tillägg och 

omarbetningar som gäller vid företagsförvärv. Det medförde förändringar i bland annat hur man 

redovisar transaktionskostnader, som uppkommer till följd av ett företagsförvärv. Ytterligare 

ändringar innebar att man ska redovisa villkorad köpeskilling även om den slutgiltiga 

köpeskillingen inte är känd.63 Den omarbetade IFRS 3R benämns numera som IFRS 3, men då 

denna studie berör artiklar och studier både före och efter 2008 har författarna valt att benämna 

den nya omarbetade IFRS 3 som IFRS 3R. Detta för att tydliggöra för läsaren vilket regelverk 

som författarna avser.   

 

3.3 IASB:s Föreställningsram  

IASB:s föreställningsram tar upp begrepp och grundprinciper för utformande av finansiella 

rapporter avsedda för externa användare64. Innehållet i föreställningsramen är inte överordnat 

innehållet i enskilda IAS:er65. De finansiella rapporternas användare är bland annat investerare, 

anställda, långivare, kunder, statliga myndigheter med flera. Dessa använder de finansiella 

rapporterna för att tillgodose informationsbehov de har.66 Intressenter har olika 

informationsbehov vilket gör att alla inte kan tillgodoses genom finansiella rapporter. Vissa delar 

av informationen kan dock vara intressant för alla intressenter. Primärt riktar sig information till 

investerarna, som tillför riskkapital till företaget, då informationen som är av intresse för dem är 

                                                
61 Ibid, 13 
62 Ibid, 12 
63 KPMG. Praktiska konsekvenser av de nya reglerna för rörelseförvärv och koncernredovisning. (Hämtad 2014-05-

08) 
64 Föreställningsram för utformning av finansiella rapporter. IASB:s Föreställningsram. IASB, 2001, p1 
65 IASB:s Föreställningsram, p2 
66 Ibid, p9 
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av intresse för de flesta övriga intressenter också.67 Syftet med de finansiella rapporterna är att 

tillhandahålla information om företagets finansiella ställning och resultat68.  

 

Flera kvalitativa egenskaper gör informationen i finansiella rapporter användbar för 

intressenterna. De fyra viktigaste kvalitativa egenskaperna är begriplighet, relevans, 

tillförlitlighet och jämförbarhet.69 Begriplighet innebär att den information som lämnas i 

rapporten ska vara lättbegriplig för användarna. Det förutsätts dock att användarna har rimlig 

kunskap och är beredda att studera informationen med en rimlig noggrannhet.70 Relevans i de 

finansiella rapporterna är att informationen ska vara relevant för användarna som 

beslutsunderlag. Att informationen ska kunna påverka användarnas beslut genom att underlätta, 

bekräfta eller korrigera bedömningar.71 Tillförlitlighet innebär att informationen är tillförlitlig. 

Den innehåller inga väsentliga felaktigheter och är inte vinklad. Användarna ska kunna förlita sig 

på att informationen i finansiella rapporten är korrekt.72 Jämförbarhet i den finansiella rapporten 

är att användarna ska ha möjlighet att bilda sig en uppfattning om trender i förtegets resultat 

genom att jämföra resultatet över en längre period. Användarna ska också ha möjlighet att 

jämföra finansiella rapporter mellan företag.73 

 

3.4 Rörelseförvärv  

Ett rörelseförvärv enligt IFRS 3R är ett sammanförande av separata företag eller verksamheter 

till en rapporterande enhet. Nästan alla företagsförvärv leder till att det förvärvande företaget får 

bestämmande inflytande över den förvärvade enheten.74  

 

Alla rörelseförvärv ska enligt IFRS redovisas med förvärvsmetoden i fyra steg.75  

1. Identifiera förvärvaren 

2. Fastställa förvärvstidpunkten 

                                                
67 Ibid, p10 
68 Ibid, p12 
69 Ibid, p24 
70 Ibid, p25 
71 Ibid, p26 
72 Ibid, p31 
73 Ibid, p39 
74 IFRS 3 Rörelseförvärv. IASB, 2013, p3 
75 Ibid, p4 
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3. Redovisa och värdera identifierbara förvärvade tillgångar, övertagna skulder och eventuella 

innehav av bestämmande inflytande i det förvärvade företaget. 

4. Redovisa och värdera goodwill eller vinst vid ett förvärv till lågt pris.76  

 

De förvärvade identifierbara tillgångarna och de övertagna skulderna ska uppfylla definitionen 

för tillgångar och skulder för att få redovisas enligt förvärvsmetoden77. De måste även ingå i det 

som förvärvaren och det förvärvande företaget utbytte vid rörelseförvärvet och inte vara ett 

resultat av olika separata transaktioner78. Detta kan leda till att vissa tillgångar och skulder som 

tidigare inte redovisats nu gör det. Till exempel redovisas identifierbara immateriella tillgångar i 

det förvärvande företaget som det förvärvade företaget inte tidigare redovisat som tillgångar79. 

Vid förvärvstidpunkten ska de olika identifierbara tillgångarna eller övertagna skulderna 

klassificeras och identifieras80.  

 

Enligt IFRS 3R ska förvärvaren lämna upplysningar som hjälper användarna av den finansiella 

rapporten att bedöma karaktären och den finansiella effekten av förvärv som skett under 

perioden och efter balansdagen men innan den finansiella rapporten godkänts för utfärdande.81 

För varje rörelseförvärv som skett under perioden ska förvärvaren bland annat lämna upplysning 

om namn och beskrivning av det förvärvade företaget, förvärvstidpunkten, den procentuella 

andelen av förvärvat eget kapital som medför rösträtt och de faktorer som utgör redovisad 

goodwill. Det ska även finnas upplysning om det sammanlagda belopp för goodwill som väntas 

vara skattemässigt avdragsgillt.82 

 

Det finns även i RR 1:00 krav på vilka upplysningar som ska lämnas efter ett företagsförvärv. 

Om koncernens sammansättning ändrats ska upplysningar som gör det möjligt att jämföra 

koncernredovisningen mellan åren lämnas.83 För varje förvärv som skett ska företagsnamnet och 

uppgifter om företagets verksamhet lämnas. Det ska även framgå vilken 

                                                
76 Ibid, p5 
77 Ibid, p11 
78 Ibid, p12 
79 Ibid, p13 
80 Ibid, p15 
81 Ibid, p59 
82 Ibid, pB64 
83 RR 1:00 Koncernredovisning. Bokföringsnämnden, 2005, p92 
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koncernredovisningsmetod som tillämpas, verksamhet i förvärvat företag som planeras avyttras 

samt tidpunkt för förvärvet.84 För större förvärv ska upplysning även lämnas om procentuell 

röstandel respektive kapitalandel, anskaffningsvärdet och beskrivning av erlagt och eventuellt 

villkorad köpeskilling85. 

 

Innan införandet av IFRS tillämpades RR 1:00 vid redovisning av företagsförvärv. En skillnad 

vid införandet av IFRS och tillämpningen av IFRS 3 var att upplysningar ska lämnas för varje 

enskilt väsentligt förvärv. IFRS 3 säger att information om förvärvets effekter på resultat och 

omsättning ska lämnas. Även vad goodwillen består av ska förklaras. Anledningen till 

upplysningskraven är för att användarna av årsredovisningen ska få hjälp att bedöma karaktären 

och den finansiella effekten av förvärvet.86 Införandet av IFRS ställer krav på tydlighet gällande 

varför företagen betalat för goodwill samtidigt som det sätter hårdare press på företagen att skilja 

på olika immateriella tillgångar87. Enligt IFRS 3 ska man vid varje väsentligt förvärv ge 

upplysning om de faktorer som bidragit till att goodwill uppkommit. Varje immateriell tillgång 

som redovisas som goodwill ska ha en förklaring till varför de inte redovisas separat. Om 

tillgångens värde inte kan beräknas på ett tillförlitligt sätt ska en redogörelse lämnas om varför 

man inte kunde fastställa värdet.88  

 

3.5 Immateriella tillgångar  

IAS 38 och RR15 överensstämmer med varandra med vissa undantag89. Definitionen av en 

immateriell tillgång är enligt IAS 38 “en identifierbar icke-monetär tillgång utan fysisk form”90. 

En liknande definition finns även i RR 15 där de använder begreppet fysisk substans istället för 

fysisk form.91  

 

 

                                                
84 Ibid, p93 
85 Ibid, p94 
86 Lagerström, Bo. och Nicander, Cecilia. Redovisning enligt IFRS: Har börsbolag som köpt en rörelse också köpt 

regelverket i IFRS 3?. Balans nr 6-7 (2006) 
87 Jansson., Nilsson. och Rynell. Balans 2004 
88 Lagerström. och Nicander. Balans 2006 
89 RR 15 Immateriella tillgångar. Bokföringsnämnden, 2005, p107 
90 IAS 38 Immateriella tillgångar. IASB, 2012, p8 
91 RR 15, p7 
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En tillgång är både enligt IAS 38 och RR 15 något som är identifierbart, som företaget har 

kontroll över och som kommer generera framtida ekonomiska fördelar.9293 En tillgång enligt IAS 

38 och RR 15 är identifierbar om den är avskiljbar eller uppkommer ur avtalsenliga eller andra 

juridiska rättigheter.9495 Det är om en tillgång är identifierbar som gör att den skiljs från 

goodwill.96 Företaget har enligt IAS 38 kontroll över tillgången om de kan säkerställa att den 

framtida ekonomiska fördelen kommer tillfalla företaget.97 För att immateriella tillgångar, enligt 

IAS 38 och RR 15, ska redovisas i balansräkningen krävs det en trolig framtida ekonomisk fördel 

för företaget som kan hänföras till tillgången. Det krävs dessutom att tillgångens 

anskaffningsvärde kan beräknas på ett tillförlitligt sätt.98 

 

En immateriell tillgång som förvärvas i ett företagsförvärv ska både enligt IAS 38 och RR 15 

redovisas till verkligt värde, vilket är anskaffningsvärdet vid förvärvstidpunkten.99100 Det krävs i 

både IFRS 3 och RR 15 att tillgångens verkliga värde kan beräknas på ett tillförlitligt sätt för att 

den ska redovisas skilt från goodwill. Den mest tillförlitliga uppskattning på det verkliga värdet 

är det noterade priset på en aktiv marknad. Om köpkurs saknas kan man titta på en likartad 

transaktion som skett tidigare för att få ett underlag till att fastställa det verkliga värdet, förutsatt 

att det inte skett någon väsentlig förändring i de ekonomiska förutsättningarna från den senaste 

transaktionen tills det verkliga värdet ska beräknas. Saknas en aktiv marknad för tillgången är det 

verkliga värdet det som företaget vid förvärvstidpunkten skulle ha betalat för tillgången om det 

varit en transaktion mellan oberoende parter som är kunniga och intresserade och har bästa 

tillgängliga information.101102  

 

 
 
 
                                                
92 IAS 38, p10 
93 RR 15, p7 
94 IAS 38, p12 
95 RR 15, p10 
96 IAS 38, p11 
97 Ibid, p13 
98 IAS 38, p21 
99 RR 15, p27 
100 IAS 38, p33 
101 Ibid, p33-34, 40 
102 RR 15, p28 
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3.6 Goodwill 

Goodwill är en av de mer omdiskuterade delarna av immateriella tillgångar. Det finns ingen klar 

definition av det allmänna begreppet goodwill. Det finns två olika sorters goodwill som man 

skiljer på, internt upparbetad goodwill och förvärvad goodwill. I denna studie likställs goodwill 

med förvärvad goodwill.103  

 

Goodwill ska enligt IFRS 3R redovisas som en tillgång. Det förvärvande företaget ska redovisa 

goodwill från och med förvärvstidpunkten. Goodwill är summan av köpeskillingen och beloppet 

för eventuella tidigare andelar i företaget subtraherat med nettot per förvärvstidpunkten av 

beloppet för de identifierbara förvärvade tillgångarna och övertagna skulderna.104  

 

Goodwill som uppkommer i ett företagsförvärv kan enligt IFRS 3R ses som en betalning för 

framtida ekonomiska fördelar som inte går att enskilt identifiera eller redovisa separat.105 

Goodwill uppkommer från andra tillgångar som förvärvas i ett rörelseförvärv106.  

 

Goodwill som uppkommer ur ett företagsförvärv ska enligt IFRS 3R inte skrivas av. Minst en 

gång per år ska förvärvaren pröva om det finns ett nedskrivningsbehov107. Om det finns någon 

indikation på att en tillgång minskat i värde ska tillgångens återvinningsvärde fastställas. Går inte 

det att fastställa ska företaget beräkna återvinningsvärdet för den kassagenererande enheten som 

goodwill hör till.108 En kassagenererande enhet är den minsta identifierbara grupp av tillgångar 

som vid en fortlöpande användning ger upphov till inbetalningar som är oberoende av andra 

tillgångar109. Vid prövning av nedskrivningsbehov av goodwill ska den goodwill som förvärvats 

i rörelseförvärvet fördelas på var och en av förvärvarens kassagenererande enheter, eller grupper 

av kassagenererande enheter, som kommer bli gynnade av synergierna i förvärvet.110 

 

                                                
103 Sundgren., Nilsson. och Nilsson. Internationell redovisning - teori och praxis, 112 
104 IFRS 3, p32 
105 Ibid, Bilaga A 
106 IAS 36 Nedskrivningar. IASB, 2013, p81 
107 Ibid, p10 
108 Ibid, p66 
109 Ibid, p6 
110 Ibid, p80 
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Enligt RR 1:00 ska goodwill skrivas av på ett systematiskt sätt över nyttjandeperioden. 

Nyttjandeperioden ska uppskattas till den period de framtida ekonomiska fördelar, som goodwill 

posten representerar, kommer tillflyta företaget. Nyttjandeperioden är enligt RR 1:00 max 20 år 

om inget annat kan visas. Linjär avskrivning används om det inte finns särskilda skäl för att 

använda en annan metod för att återspegla förhållandet bättre.111 

 

Upplysningar om goodwill ska enligt RR 1:00 lämnas i årsredovisningen. Det ska upplysas om 

avskrivningsperiodens längd för goodwill, under vilken rubrik i resultaträkningen den redovisas 

samt en avstämning mellan ingående och utgående goodwill för perioden.112  

 

Då det för företag som följer IFRS inte längre är tillåtet att skriva av goodwill ställer IASB högre 

krav på att det inte ingår immateriella tillgångar som går att identifiera i goodwill. Immateriella 

tillgångar som uppfyller kraven i IAS 38 ska identifieras och värderas för att sedan särredovisas. 

Den årliga värderingen av goodwill medför merarbete och utökade upplysningskrav men 

samtidigt slipper företagen den svåra uppgiften att bedöma ekonomisk livslängd på goodwill. De 

högre kraven syftar till en mer öppen redovisning om företagens prövning av 

nedskrivningsbehov avseende goodwill. Det sätter också större press på att nedskrivningar sker 

när det är lämpligt.113 

 

3.7 K3 istället för RR 

Från och med verksamhetsåret 2014 ersätts RR av ett nytt huvudregelverk. De företag som inte 

följer IFRS måste övergå i att redovisa enligt K3 (BFNAR 2012:1) eller det förenklade 

regelverket K2. Anledningen till att detta tas upp i denna uppsats trots att ingen av de undersökta 

företagen följer detta regelverk är att det framöver kommer att påverka de företag som i studien 

redovisade enligt RR.114 

 

 

                                                
111 RR 1:00, p54 
112 Ibid, p95 
113 Jansson., Nilsson. och Rynell. Balans 2004 
114 KPMG. K3 - Beslutet är taget. Hur påverkas du?. (Hämtad 2014-05-03) 
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Bakgrunden till K3 är att BFN ville ta fram ett heltäckande regelverk i och med att EU beslutade 

om IAS-förordningen 2004. Innan detta hade BFN anpassat RR till regler för onoterade företag. 

Tidigare har de företag som inte tillämpar IFRS i koncernredovisningen haft flera olika regler de 

kan tillämpa. En av anledningarna till K3 är att det samlar alla regler som tillämpas vid 

upprättande av årsredovisning.115 

 

Den viktigaste förändringen i och med K3 är att koncernredovisning ska upprättas utifrån 

enhetssynen. De principer som finns i RR 1:00 skiljer sig mycket från enhetssynen. RR 1:00 

utgår från majoritetsägarnas perspektiv medan enhetssynen ser till koncernen.116  

 

3.8 Tidigare studier och forskning 

3.8.1 Rörelseförvärv enligt IFRS 3  

Det som ligger till grund för denna studie är den studie som Björn Gauffin och Sven-Arne 

Nilsson genomför årligen sedan 2006, gällande årsredovisningar från 2005, som publicerats i 

tidskriften Balans. De undersöker hur företag som är noterade på Stockholmsbörsen redovisar 

immateriella tillgångar och goodwill vid företagsförvärv. Björn Gauffin är verksam vid Grant 

Thornton och Ek dr. Sven-Arne Nilsson är adjungerad professor vid Linköpings Universitet och 

verksam vid Deloitte117. 

 

Bakgrunden till deras studie var den förändring som skedde inom redovisning år 2005 då 

börsnoterade företag skulle övergå från RR 1 till IFRS 3. De identifierade i ett tidigt skede 

problematik kring redovisningen av immateriella tillgångar och goodwill då detta skulle kunna 

orsaka förvirring och felaktig information.  

 

Gauffin och Nilsson använde sig främst av två studier genomförda i USA år 2003 som baserats 

på samma problematik där man implementerade liknande redovisningspraxis redan 2001, där 

man undersökte hur amerikanska företag gick till väga när man fördelade och presenterade 

köpeskillingen vid företagsförvärv.118  

                                                
115 KPMG. K3 - Beslutet är taget. Hur påverkas du?. (Hämtad 2014-05-03)  
116 Ibid 
117 Gauffin. och Nilsson. Balans 2014  
118 Ibid. 
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I bilden som följer (fig.1) så kan man se, från Gauffin och Nilssons studie, hur företag som gjort 

förvärv mellan 2005 och 2012 valt att dela upp köpeskillingen som Goodwill, immateriella 

tillgångar och netto materiella tillgångar (samtliga materiella och finansiella tillgångar minus 

samtliga skulder och eventualförpliktelser).119 

 

Fig. 1: Fördelning av köpeskilling mellan 2005 - 2012120 

Det framgår inte huruvida Gauffin och Nilsson kritiserar hur man särredovisar goodwill. Deras 

kritik riktar sig mot svårigheten i att finna information om uppdelningen som gör att man med 

tydlighet kan urskilja goodwill och immateriella tillgångar som är betydande poster vid ett 

företagsförvärv. Under alla år som IFRS varit gällande för börsnoterade företag har Gauffin och 

Nilsson studerat årsredovisningar för svenska företag som genomfört förvärv. Detta i 

förhoppning om att informationen ska bli mer lättillgänglig, lättare att urskilja och mer jämförbar 

med andra förvärv. De konstaterar dock, att trots att åtta år har förflutit sen IFRS 3 

implementerades, så har det inte blivit lättare och mer förståeligt för utomstående.121  

 

Man kan skönja en viss hopplöshet hos artikelförfattarna när man läser ingressen till 2012 års 

undersökning “ Rörelseförvärv enligt IFRS 3, åttonde året – och inte blir det bättre”. De menar 

på en återgång till 2005 års resultat, med undantag för några års förbättring, där det fanns stora 

                                                
119 Gauffin. och Nilsson. Balans 2014  
120 Ibid.  
121 Ibid. 
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svårigheter för utomstående att få tillräcklig information om hur företagen redovisar sina förvärv. 

Det påpekades 2005 att redovisningen var över förväntan och Gauffin och Nilsson tyckte sig 

skönja ett driv och viss kunskap hos företagen att utveckla och förbättra redovisningen. 2012 års 

resultat vittnade dock inte om en förbättring, utan att det fortfarande var lika bristfälligt och 

således ingen utveckling mot det bättre. De framhåller att det inte finns något 

kompromissutrymme inom IFRS 3R att avstå från att göra förvärsanalyser även vid mindre 

förvärv. De ser en konflikt med IASBs föreställningsram beträffande väsentlighet och bristen på 

enhetlighet vid sammanställning av förvärvsanalyser.122  

 

Gauffin och Nilsson gör en sammanställning över hur stor del av köpeskillingen utöver de netto 

materiella tillgångar som hänförs till immateriella tillgångar eller goodwill vid alla genomförda 

företagsförvärv 2012.123  

 

 

Fig. 2: Goodwill och immateriella tillgångar124 

 

De konstaterar att av 81 företag som genomfört ett förvärv under 2012 hänför 24 företag de 

immateriella tillgångarna till goodwill och således inga övriga immateriella tillgångar.125 

                                                
122 Gauffin. och Nilsson. Balans 2006 
123 Gauffin. och Nilsson. Balans 2014 
124 Ibid. 
125 Ibid. 
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3.8.2 Reporting the value of acquired intangible assets  

En av studierna som Gauffin och Nilsson baserade sin studie på är studien av Tony Hadjiloucas 

och Richard Winter, vid tidpunkten verksamma vid PwC. De diskuterar IFRS utifrån resultatet 

av liknande regler som tidigare införts i USA. Där infördes 2001 FAS 141 och FAS 142, som 

berör rörelseförvärv, goodwill och immateriella tillgångar, på liknande sätt som IFRS.126  

 

Immateriella tillgångar och goodwill utgjorde 74 % av den genomsnittliga köpeskillingen för 

amerikanska bolag under 2003. Dessa resultat visar på ökad uppmärksamhet som ägnas 

immateriella tillgångar i företag i USA och övriga världen. Goodwill och immateriella tillgångar 

utgör alltså en stor del av värdet på de flesta företagen. Utifrån detta var det enligt Hadjiloucas 

och Winter ingen tvekan om att införandet av IFRS 3 skulle ha en påverkan på resultatet.127  

 

Förvärvspriset överstiger ofta värdet av netto materiella tillgångar och det känns missvisande att 

klumpredovisa detta övervärde som goodwill då det ofta innehåller andra immateriella tillgångar. 

Ett problem vid redovisning av immateriella tillgångar enligt Hadjiloucas och Winter har fram 

till nu varit att det finns en mer eller mindre global enighet om att redovisningen av immateriella 

tillgångar kräver uppmärksamhet men det har inte funnits någon enighet om hur dessa tillgångar 

ska erkännas och redovisas. Marknaden kan alltså med införandet av IFRS räkna med att få 

fördjupad information som tydligare visar vad företaget har förvärvat. Trots detta steg i rätt 

riktning finns det fortfarande en stor lucka i redovisningen av immateriella tillgångar då det inte 

tillåts att företag sätter ett värde på sina internt upparbetade immateriella tillgångar.128  

 

IFRS 3 var enligt Hadjiloucas och Winter ett steg i rätt riktning. Det ökade öppenheten och 

tvingade ledningen att ta identifieringen av immateriella tillgångar på större allvar. Investerare 

kommer troligtvis att straffa företag som misslyckas med att följa IFRS 3. Det krävs att företaget 

                                                
126Hadjiloucas, Tony. och Winter, Richard. Reporting the value of acquired intangible assets. 

PricewaterhouseCoopers, London (2005) 
127 Ibid. 
128 Ibid. 
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gör en noggrannare due diligence inför ett förvärv för att redan då identifiera potentiella 

immateriella tillgångar.129 

 

3.8.3 Redovisning enligt IFRS: Har börsbolag som köpt en rörelse också köpt 

regelverket i IFRS 3?  
Även Bo Lagerström och Cecilia Nicander som är verksamma inom området har ifrågasatt om 

svenska börsnoterade företag anammat IFRS och följer dess riktlinjer på ett harmoniserat sett. 

Lagerström och Nicander var när artikeln publicerades båda auktoriserade revisorer och aktiva 

vid PwC.130  

 

De ställer liknande frågor som Gauffin och Nilsson där de menar att de upplysningskrav som 

ställs i IFRS inte efterföljs tillräckligt tillfredställande. Vidare nämner de att det enligt IFRS 3 

ska lämnas information om varje enskilt väsentligt förvärv och om dess påverkan på resultatet 

samt hur goodwill-posten är sammansatt, men att den informationen saknas i majoriteten av 

årsredovisningarna som de undersökt. Allt detta, menar de, är till för att man ska kunna utläsa 

den finansiella effekten av ett rörelseförvärv som skett under räkenskapsåret. Innan införandet av 

IFRS 3 så fanns det i RR 1:00 även krav på hur information skulle lämnas. De menar på samma 

sätt som Gauffin och Nilsson att upplysningen klart har förbättrats i och med övergången till 

IFRS 3 men understryker att den bör vara tydligare och mer lättillgänglig för de som avser 

analysera årsredovisningarna, vilket var avsikten med övergången till IFRS enligt IASB.131 

 

3.8.4 Does mandatory IFRS adoption improve information comparability?  

Efterfrågan på internationell jämförbarhet har ökat i och med ökningen av gränsöverskridande 

investeringar. Rita W. Y. Yip och Danqing Young har gjort en undersökning om huruvida 

införandet av IFRS lett till förbättrad jämförbarhet. Studien undersöker 17 Europeiska länder 

som övergått till IFRS.132 

 

                                                
129 Ibid. 
130 Lagerström. och Nicander. Balans 2006  
131 Ibid.  
132 Yip, Rita W. Y. och Young, Danqin. Does Mandatory IFRS adoption improve information comparability?. The 

Accounting Review Vol. 87 no 5. pp 1767-1789 (2012) 
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De undersöker tre faktorer för informations-jämförbarhet. Den första är den likhet med vilken två 

företag översätter ekonomiska händelser till deras finansiella rapporter. Den andra är 

nivån/graden av informationsöverföring, och den tredje är likheten av informations-innehållet av 

resultat och bokfört värde på eget kapital.133 

 

Resultatet i studien tyder på att övergången till IFRS förbättrat informationens jämförbarhet 

mellan länder. Detta genom att göra att liknande saker ser mer lika ut utan att göra att olika saker 

ser mer olika ut. Resultaten visar också att både liknande redovisning och högre kvalitet i 

informationen genom IFRS är de troligaste orsakerna till att jämförbarheten förbättrats. 

Samtidigt menar de att de inte hittat en tillräcklig förbättring av jämförbarheten mellan länderna, 

vilket innebär att övergången till IFRS inte är tillräcklig för att uppnå en fullständig förbättring i 

jämförbarhet inom EU.134 

 

3.8.5 Appraising intangible assets from the viewpoint of value drivers  

Intellektuellt kapital och immateriella tillgångar anses vara de viktigaste tillgångarna i många av 

världens största och mäktigaste företag. Det är grundstenen för marknadsdominans och fortsatta 

vinstgeneratorer för ledande företag.135  

 

Grace T. R. Lin och Jerry Y. H. Tang har genom sin studie i Hsingchu Science and Industrial 

Park arbetat fram en metod i hur företag kan komma fram till ett mer rättvist värde av de 

immateriella värden som de redovisar där jäv inte föreligger. De utgår ifrån värdedrivarens 

ståndpunkt när de gör värderingar av immateriella tillgångar.136  

 

Svårigheterna med värdering av immateriella tillgångar är många. När företag värderar sina egna 

immateriella tillgångar föreligger det en risk för övervärdering på grund av jäv. Detta då man 

förlitar sig för mycket på de finansiella rapporterna vid värdering snarare än kritisk granskning 

av sina immateriella tillgångar. Detta skapar, enligt Ling och Tang, frågor för intressenter om 

vad det är för tillgångar som kan dölja sig i de icke specificerade tillgångarna. En konsekvens av 

                                                
133 Ibid. 
134 Ibid. 
135 Lin. Tang, Journal of Business Ethics, 2009  
136 Ibid. 
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detta kan vara att intressenterna genomför egna undersökningar för framtida investeringar eller 

kreditgivningar.137  

 

3.9 Konsolideringsteorier  

Uppsatsförfattarna har valt att studera redovisningen utifrån två olika konsolideringsteorier, 

ägarteorin och enhetsteorin. Dessa teorier är till för att återspegla företagets intresserelationer. 

Båda dessa teorier utgör konsolideringsteorier där ägarteorin ursprungligen kommer från 1800-

talet medan enhetsteorin framkom under 1940-talet. Under 1900-talet, och framför allt 1950–60-

talet, var det diskussioner kring vilken teori som skulle vara vägledande för externredovisningen. 

Ägarteorin fick ett kraftigt genomslag trots att det funnits tydligare teoretiskt stöd för 

enhetsteorin. Skillnaden mellan dessa teorier syns bland annat i koncernredovisning, där 

ägarteorin även kan kallas för moderföretagsteorin då moderbolaget är ägaren, men det finns 

även skillnader i upprättandet av resultaträkning.138   

 

Enligt ägarteorin ska externredovisningen finnas som ett verktyg för ägarna. Ägarteorin baseras 

på att i början av 1900-talet präglades näringslivet av små individbaserade företag. Tillgångarna 

och skulderna tillhör ägarna. Ägarteorin utgår från att företaget och ägarna är samma person. Det 

redovisade nettoresultatet tillfaller ägarna.139 Ägarteorin har de juridiska ägarna i fokus140. Den 

har som primärt mål att återspegla ägarnas intresse och andel i företaget141. Företagets redovisade 

tillgångar och skulder tillhör ägarna till företaget. Praktiskt i koncernredovisningen innebär det 

att den andel av dotterbolagets tillgångar och skulder som moderbolaget äger konsolideras. 

Minoritetsintresse redovisas inte då det enbart är moderbolagets andel som konsolideras.142  

 

Eftersom det inte finns någon självklar koppling mellan ägare och företag kom ägarteorin att 

kritiseras. Under 1900-talet har ägarstrukturen i företagen förändrats. Fler stora företag har flera 

olika ägare och arbetet drivs av en ledningsgrupp. Utifrån detta utvecklades enhetsteorin. Enligt 

                                                
137 Ibid.  
138 Falkman, Pär. och Marton, Jan. Koncernredovisning för vem och av vad? Historien förklarar logiken bakom de 

nya IFRS 3-reglerna. Balans nr 2. (2007) 
139 Ibid. 
140 Artsberg, Kristina. Redovisningsteori -policy och -praxis. uppl. 2:1. Malmö: Liber, 2005, 386 
141 Falkman. och Marton. Balans 2007 
142 Artsberg, Redovisningsteori -policy och -praxis, 386-387 
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denna teori är företaget skilt från sina ägare. Ingen skillnad görs mellan skulder och eget kapital 

eftersom de båda utgör finansieringsbart kapital i företaget. Att det finns olika ägare som har 

olika inflytande har ingen formell betydelse för företaget. Tillgångar och skulder är lika med 

varandra. Utifrån detta kan man alltså inte hävda att IFRS 3 är baserat på enhetsteorin fullt ut.143 

I enhetsteorin ses företaget som en självständig enhet där fokus inte ligger på ägarna144. Denna 

teori bygger på en ekonomisk filosofi där ingen skillnad görs mellan majoritetsägare och 

minoritetsägare. Minoritetsintresse kommer således inte redovisas som en skuld i 

balansräkningen utan det redovisas bredvid majoritetsägarnas eget kapital. Minoritetens andel av 

vinsten redovisas som en del av företagets vinst.145  

 

Skillnaden mellan dessa två teorier består till störst del av hur räntor, utdelningar och annan 

återbäring till finansiärer kostnadsförs i redovisningen. Det förväntas att redovisningen agerar för 

verksamhetens finansiärer.146  

 

De förändringar som kom i samband med införandet av IFRS 3 innebär att ägarteorin blir 

utmanad av enhetsteorin i koncernredovisningen. Minoritetsintresset börjar redovisas som en del 

av eget kapital och årets resultat. Tidigare sågs minoritetsintresset som en skuld i 

balansräkningen och en kostnad i resultaträkningen. Samtidigt ska samtliga övervärden 

inkluderas i koncernbalansräkningen, inte bara majoritetens andel av övervärdena. Det sågs alltså 

ur ägarens perspektiv tidigare medan det nu övergår till enhetsteorin.147  

 

Enligt IFRS 3 ska alltså en rättvisande bild av redovisningsenheten visas utan att fokus ligger på 

moderbolagets ägare. Det kan därför hävdas att IASB inte längre anser att ägarteorin är en 

självklar utgångspunkt. Denna förändring kan bero på att IASB utvecklar en externredovisning 

med fokus på verkliga värden vilket enhetsteorin med fokus på minoritetsintressen snarare än 

ägarteorin kan uppnå.148  

                                                
143 Falkman. och Marton. Balans 2007 
144 Ibid.  
145 Artsberg. Redovisningsteori -policy och -praxis, 387 
146 Falkman. och Marton. Balans 2007 
147 Ibid.  
148 Ibid. 
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Falkman och Marton tar upp detta i en artikel i Balans där de konstaterar att de förändringar som 

uppstår i koncernredovisningen lättare kan förstås med hjälp av ägar- och enhetsteorin. Det är 

samtidigt viktigt att påpeka att tidigare IFRS 3 inte innebär någon direkt övergång till 

enhetsteorin. Främst är det förändringen i synen av minoritetsintresset och att hela företagets 

värde ligger till grund för goodwillredovisningen och andra övervärden oavsett förvärvad andel 

som har förändrats i samband med införandet av IFRS 3.149   

 

Man bör beakta att artikeln är från 2007 då det reviderade IFRS 3R ännu inte kommit ut. De 

förändringar som kom i samband med reviderade IFRS 3R innebär ett ytterligare steg mot 

enhetsteorin. Även det nya Svenska regelverket K3 är helt baserat på enhetsteorin150.  

 

3.10 Agentteorin 

Agentteorin kommer ursprungligen ur informationsekonomin och har växt fram längst två linjer. 

Den positivistiska linjen och principal - agent linjen. Båda dessa linjer har en gemensam 

nämnare för analys, avtalet mellan principalen och agent. Det finns dessutom fler antaganden 

som de båda linjerna delar, antaganden om människor, organisationer och information.151   

 

Agentteorin bygger på att lösa två problem som kan uppstå i agentrelationer. Det första 

problemet är när det blir en konflikt rörande önskningar eller mål mellan principal och agent. Det 

är då svårt eller dyrt för principalen att kontrollera vad agenten gör. Problemet blir då att 

principalen inte kan veta att agenten uppfört sig korrekt. Det andra problemet som finns uppstår 

när principalen och agenten har olika inställning till risk. Problemet uppstår om principalen och 

agenten föredrar olika åtgärder vid problem då de har olika riskpreferenser.152   

 

Ett problem som finns inom redovisning är att ledningen i företaget vill ha ett högt resultat per 

aktie och detta får de genom att företaget minskar sina årliga avskrivningar. Detta leder till att 

företag som följer IFRS väljer att redovisa mer som goodwill i ett företagsförvärv och således 

                                                
149 Falkman. och Marton. Balans 2007 
150 KPMG. K3 - Beslutet är taget. Hur påverkas du?. (Hämtad 2014-05-03) 
151 Eisenhardt, Kathleen M. Agency Theory: An Assessment and Review. The Academy of Management Review 

Vol. 14 No. 1 pp 57-74 (1989) 
152 Ibid.  
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slipper den årliga avskrivningen. En stor goodwillpost ökar dock risken i företaget. Konflikten 

uppstår då mellan agenten, som i detta fall är företagsledningen, som har en annan riskpreferens 

än principalen, som i detta fall är ägarna. Agenten anser att det är viktigare att resultatet ökar 

trots risken.   
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4 Resultat och Analys 

4.1 Förvärv under 2012 

Tab. 1. Fördelning av köpeskillingen(kkr.) på netto materiella tillgångar, immateriella tillgångar och goodwill. 

Alfabetisk ordning över förvärvande företag. 

 

Efter granskning av alla årsredovisningar på samtliga MTF:er är dessa företagsförvärv de som 

författarna kommer att basera sin studies diagram i resultatet på. De företag som utelämnas i 

denna tabell är sju företag som redovisat på så sätt att det inte ur årsredovisningen gick att utläsa 

det som behövdes för studien. Det framgår inte hur stor del av köpeskillingen för ett förvärv som 

är fördelad på immateriella tillgångar och goodwill.  

 

Götenehus Group AB:s förvärv av företaget Värsårs Villan för 1 kr var dessutom ett förvärv som 

var svårt att hantera. Detta då författarna gör ett antagande om att en köpeskilling på 1 kr är 

avvikande för ett företag som samma år som förvärvet omsatte 83 miljoner kronor153. På grund 

av detta väljer författarna att göra uträkningar där företaget utelämnas. Att utesluta detta förvärv 

från diagrammen gör det mer överskådligt då detta är ett extremvärde.  

 

Det finns elva företag som inte hänfört någon del av köpeskillingen på immateriella tillgångar. 

Ett av dessa har inte heller redovisat någon goodwill men övriga tio företag har redovisat 

goodwill men inga immateriella tillgångar. 

                                                
153 Götenehus Group AB (Publ), Årsredovisning 2012. Götene, 2013. 
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För de företag som studerades var ett återkommande tema att informationen kring de 

immateriella tillgångarna var bristfällig. Få av företagen har presenterat vilka immateriella 

tillgångar de identifierat.  

 

4.2 Jämförelse mellan MTF:er och Stockholmsbörsen 

 
Fig. 3. Fördelning av totala köpeskillingen för företagsförvärv på svenska MTF:er 
 

Figur 3 visar fördelningen av den totala köpeskillingen för alla förvärv på MTF:er, det framgår 

att 22 % redovisades som netto materiella tillgångar, 15 % som immateriella tillgångar och 63 % 

som goodwill.  

 
 
Fig. 4. Fördelning av totala köpeskillingen för företagsförvärv av börsnoterade företag154  

 

Figur 4 visar fördelningen av den totala köpeskilling för företagsförvärv av börsnoterade företag, 

det framgår att 23 % redovisats som netto materiella tillgångar, 23 % som immateriella tillgångar 

och 54 % som goodwill.  

 

                                                
154 Gauffin. och Nilsson. Balans 2014 
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Netto materiella tillgångarna skiljer sig inte procentuellt nämnvärt mellan företag listade på 

svenska MTF:er och Stockholmsbörsen. Däremot fördelningen mellan immateriella tillgångar 

och goodwill gör det. Hos MTF:er är 15 % av köpeskillingen identifierade immateriella 

tillgångar medan det hos börsföretagen är 23 %. Således har företag på MTF:er i snitt en 

goodwillpost på 63 % jämfört med börsföretagens 54 %. Det visar alltså att börsföretag i större 

mån har identifierat immateriella tillgångar skilt från goodwill.  

 

I Gauffin och Nilssons studie uppgick den totala köpeskillingen för 87 förvärv under 2012 till 96 

000 000 000kr medan motsvarande siffra för förvärven på MTF:erna uppgick till 643 302 001kr 

med ett antal förvärv på 22. 

 

4.3 De tolv största förvärven på MTF:er respektive Stockholmsbörsen 

Medelvärde och median har räknats ut för immateriella tillgångar och goodwill för de 12 största 

förvärven på MTF:er respektive Stockholmsbörsen. De 12 största förvärven för företag listade på 

svenska MTF:er har redovisat immateriella tillgångar till ett medelvärde av 21,88 % och ett 

medelvärde av goodwill på 50,28 %. Medianen för dessa fördelningar är 9,65 % för immateriella 

tillgångar och 58 % för goodwill. De 12 största förvärven som Gauffin och Nilsson presenterar 

har redovisat immateriella tillgångar till ett medelvärde av 28,83 % och ett medelvärde av 

goodwill på 48,03 %. Medianen för immateriella tillgångar är 28,80 % och goodwill 41,90 %. 

 

Utifrån dessa beräkningar framgår att det procentuella medelvärdet för goodwill för de 12 största 

förvärven på MTF:er respektive Stockholmsbörsen inte skiljer sig nämnvärt. Medianen för 

goodwill skiljer sig däremot. Den är för MTF:er 58,00 % jämfört med Stockholmsbörsens 41,90 

%. Genom att ta ut medianen framgår att bland de 12 största förvärven på MTF:er respektive 

Stockholmsbörsen redovisar MTF:er en större goodwillpost.  

 

Företag noterade på stockholmsbörsen har ett högre medelvärde på immateriella tillgångar 28,83 

% jämfört med 21,88 %. Medianen för immateriella tillgångar skiljer sig mer. 28,80 % för bolag 

noterade på börsen och 9,65 % för företag på MTF:er. Detta visar att i genomsnitt för de 12 

största förvärven på MTF:er respektive Stockholmsbörsen redovisar börsnoterade företag mer 

identifierade immateriella tillgångar skilt från goodwill. 
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4.4 Fördelning av köpeskilling 

 

Fig. 5. Fördelning av köpeskillingen för företag på svenska MTF:er. Sorterat på de som härlett störst till minst del 

av köpeskillingen till goodwill. 

 

Figur 7 visar fördelningen av köpeskillingen på netto materiella tillgångar, immateriella 

tillgångar och goodwill för alla de företag som gjort förvärv på svenska MTF:er. Valet av 

ordning baseras på storleken på goodwillposten från störst till minst. Det går att utläsa att de 

företag som redovisat störst goodwillpost också har redovisat negativt netto materiella tillgångar. 

De som redovisat negativ goodwill har stor andel netto materiella tillgångar. 11 företag har 

överhuvudtaget inte redovisat några immateriella tillgångar.  
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4.5 Jämförelse mellan företag som följer IFRS respektive RR 

 

Fig. 6. Fördelning av köpeskilling för de företag  Fig. 7. Fördelning av köpeskilling för de företag 

som redovisar enligt IFRS     som redovisar enligt RR 

 

Hur köpeskillingen är fördelad skiljer sig inte märkbart mellan de företag som redovisar enligt 

IFRS och RR. Det finns skillnad i hur mycket immateriella tillgångar som redovisats. Företag 

som följer IFRS har redovisat 18 % jämfört med RR företagens 11 %. De företag som följer 

IFRS har både lägre andel netto materiella tillgångar och goodwill än företagen som följer RR.  

 

Det finns ingen markant skillnad mellan de företag som följer IFRS eller RR bland företagen på 

de svenska MTF:erna. Företagen som följer IFRS har i genomsnitt redovisat 18 % immateriella 

tillgångar jämfört med 11 % för företagen som följer RR. Det skiljer sig även i andelen netto 

materiella tillgångar vilket gör att det inte går att säga att skillnaden av immateriella tillgångar 

bara beror på hur de immateriella tillgångarna har identifierats skilt från goodwill. Författarna 

kunde inte skönja något samband i val av redovisningspraxis och identifiering av immateriella 

tillgångar skilt från goodwill. Skillnaderna som uppmärksammades kan bero på andra faktorer än 

att de följer olika regelverk.  
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5 Diskussion 

Anledningen till varför börsnoterade företag identifierar mer immateriella tillgångar kan bero på 

olika orsaker. Det kan enligt författarna röra sig om att köpeskillingen för det förvärvade 

företagen är större vilket ger ett högre incitament till en mer noggrann förvärvsanalys. Den kan 

även vara så att företagen, liksom Hadjiloucas och Winter anser viktigt, redan innan förvärvet 

gjort en noggrannare due diligence och således redan identifierat vissa immateriella tillgångar. 

Enligt författarna kan börsnoterade företag ha identifierat fler immateriella tillgångar för att 

redovisningen skärskådas av fler som fattar beslut som medför större ekonomiska konsekvenser 

för företagen. Vidare gör författarna antaganden att företag som genomför mindre förvärv kan 

känna att det är onödigt att lägga ner stora resurser på förvärvsanalysen om anskaffningsvärdet 

på det förvärvade företaget är litet. En annan orsak kan vara att börsnoterade företag har högre 

kompetens till att göra en bra förvärvsanalys då de ofta varit verksamma företag längre tid än 

företagen på MTF:er.  

 

Under genomförandet av studien upplevde författarna svårigheter i att få tydlig information 

gällande redovisningen av immateriella tillgångar. Att dessutom sju företag har presenterat 

informationen så att den inte gick att tolka upplever författarna som ett ytterligare tecken på 

detta. Författarna tycker att företagen bör upprätta mer rättvisande förvärvsanalyser för att 

intressenter ska få en korrekt bild av förvärvet. Trots införandet av IFRS och därefter IFRS 3R är 

problemet med den bristfälliga redovisningen i samband med företagsförvärv, liksom Gauffin 

och Nilsson påvisar, fortfarande kvar.  

 

Regelverken lämnar utrymme för egna tolkningar vilket gör att det inte behöver vara direkt fel av 

företagen att redovisa som de i dagsläget gör. Ett tydligare regelverk med mindre utrymme för 

egna tolkningar kan vara på sin plats. En annan lösning till problemet kan vara att revisorerna 

gör en hårdare granskning av företagen.  

 

Att företag inte alls redovisar immateriella tillgångar kan tyda på att de medvetet väljer bort det 

på grund av påverkan på resultatet eller tidsbrist. Det är krävande att upprätta en korrekt 

förvärvsanalys vilket gör att företag måste lägga resurser på det. Avgörande i skillnaden av 

identifiering av immateriella tillgångar kan då vara skillnaden i hur mycket företag väljer att 
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lägga på upprättandet av förvärvsanalysen. Det måste dock betonas att vissa företag kan vara 

utan immateriella tillgångar trots att företaget lägger ner stora resurser på att identifiera dem då 

det faktiskt inte förvärvades några sådana.  

 

Sju företag har i årsredovisningen under titeln väsentliga/viktiga händelser under 

verksamhetsåret skrivit att de genomfört förvärv. De har sedan lämnat så bristfällig information 

kring detta förvärv att de uppgifter som behövs till denna studie inte gått att utläsa. Frågan blir då 

om detta är ett medvetet val för att inte rikta någon uppmärksamhet kring fördelningen av 

köpeskillingen vid förvärvet eller om det är ett misstag. Då det är 7 av totalt 29 företag som 

redovisar bristfälligt i en redan liten population så hade det varit önskvärt för resultatet i 

uppsatsen att få med data på alla företag som genomfört ett förvärv under 2012. Bland de företag 

som inte ingår i resultatet av undersökningen, på grund av bristande information, redovisar 

majoriteten enligt RR och ett företag redovisar enligt IFRS.  

 

Företag som redovisade enlig RR hade genomgående årsredovisningar som var svåra att utläsa 

information ifrån i jämförelse med företag som hade årsredovisningar i enlighet med IFRS. 

Tillsammans med att de företag med bristfällig information till stor del bestod av företag som 

redovisade enligt RR ses av författarna som ett tecken på att IFRS har tydligare riktlinjer kring 

redovisning av företagsförvärv.  

 

Utifrån denna studie kan författarna inte säga om företag på svenska MTF:er i jämförelse med 

börsnoterade företag är bättre eller sämre i denna redovisning. Det som skiljer sig åt när 

författarna jämfört förvärven hos börsnoterade företag respektive de företag som är noterade på 

svenska MTF:er är att de börsnoterade företagen redovisar en större andel immateriella 

tillgångar. Då de netto materiella tillgångarna är nästan samma andel beror skillnaden på hur 

mycket immateriella tillgångar som är redovisade skilt från goodwill. Utifrån detta resultat kan 

ingen generell slutsats dras, vilket heller inte varit studiens syfte.  

 

Det nya regelverket K3 som gäller från och med 2014 års årsredovisningar gäller för företag som 

tillämpar årsredovisningslagen (1995:1554) vid upprättande av finansiella rapporter. De företag 

som inte är börsnoterade övergår, genom K3, till enhetssynen vilket innebär att företaget ses ur 
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koncernperspektiv. Det kommer även blir mer tydlighet i upprättandet av årsredovisningar då det 

är ett enhetligt regelverk som ska följas. Dock påverkar det inte de företag som följer IFRS. 

Även IFRS kan enligt författarna behöva tydligare förhållning till identifiering av immateriella 

tillgångar.  

 

5.1 Diskussion utifrån agentteorin 

Huvuduppgiften i agentteorin är för principalen att kontrollera att agenten gör det den ska.  I 

denna studie som gäller identifiering av immateriella tillgångar vid rörelseförvärv är det mest 

intressant att utgå från aktieägarna som principal och ledningen som agent. Identifieras färre  

immateriella tillgångar på grund av att en större goodwillpost redovisas, då företaget vill minska 

resultatpåverkan, leder detta till en högre risk för företaget som kan skada aktieägarna längre 

fram.  

 

Att företagen gör vad de kan för att påverka förvärvsanalysen och således resultatet i deras 

verksamhet känns inte otänkbart. Om företagen vill identifiera mer immateriella tillgångar eller 

goodwill kan dock skilja sig åt. En del företag kan föredra att redovisa mer goodwill då det kan 

ge ett bättre resultat i framtiden eftersom det inte skrivs av. Andra företag kan föredra att 

identifiera alla immateriella tillgångar för att undvika en stor goodwillpost då det medför arbete 

vid de årliga nedskrivningsprövningarna. Att denna studie inte funnit någon entydighet i hur 

företag identifierar immateriella tillgångar skiljt från goodwill kan tyda på att företag föredrar att 

redovisa på olika sätt.   

 

Det kan tyckas att företagen bör föredra att redovisa mer goodwill då avskrivningar på 

immateriella tillgångar är negativt på det redovisade resultatet. De som vill skapa ett så bra 

resultat som möjligt för företaget kommer således att redovisa en större goodwillpost än att 

identifiera immateriella tillgångar. Samtidigt så uppfattas inte någon tydlig sådan tendens i denna 

studie.  

 

Då även revisorn kan ses som en agent, som bevakar flera intressenters intresse kan det bli upp 

till revisorerna att sätta emot företagsledningen. För att undkomma problemet med identifiering 

av immateriella tillgångar bör revisorerna se till att en ordentlig förvärvsanalys upprättas.  
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5.2 Förslag till vidare forskning 

Ett förslag till vidare forskning är en kvalitativ studie med de som upprättar förvärvsanalysen vid 

ett företagsförvärv. Att göra en sådan studie kan öka förståelsen till varför företagen väljer eller 

väljer bort att redovisa immateriella tillgångar. Därför ställer författarna sig frågande till om den 

bristfälliga identifieringen av immateriella tillgångar beror på företagens ovilja eller okunskap.  

 

Vidare kan man även undersöka om införandet av K3 regelverket påverkar redovisningen vid 

företagsförvärv hos de företag som övergår till denna praxis.  
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Företag Köpeskillning (Tkr) Netto materiella tillgångar (KKR) Netto materiella tillgångar

Agrokultura AB                 150 326,00 kr          153 730 kr 102%

AQ Group AB                   79 160,00 kr              5 303 kr 7%

Wise Group                   73 039,00 kr            51 048 kr 70%

Cassandra Oil AB                   66 973,00 kr              3 183 kr 5%

Oniva Online group europe AB                   50 278,00 kr -          13 650 kr -27%

Deltaco AB                   49 235,00 kr            25 079 kr 51%

HomeMaid AB                   40 613,00 kr              1 776 kr 4%

Rasta Group AB                   27 341,00 kr            11 680 kr 43%

Pilum AB                   26 900,00 kr              2 600 kr 10%

ADDvise Lab sulutions AB                   20 443,00 kr -               794 kr -4%

Starbreeze AB                   12 000,00 kr -            2 032 kr -17%

AQ Group AB                   10 000,00 kr              9 057 kr 91%

Mabi Rent AB                     7 000,00 kr -            3 671 kr -52%

2E Group AB                     6 700,00 kr                 729 kr 11%

Confidence international AB                     4 200,00 kr -               562 kr -13%

Caperio Holding AB                     4 012,00 kr -               244 kr -6%

WeSC AB                     3 745,00 kr -            3 949 kr -105%

Eurocon Consulting AB                     3 600,00 kr                 790 kr 22%

Hexatronic Scandinavia AB                     3 116,00 kr              4 905 kr 157%

Gripen Oil & Gas AB fd. Gotland oil AB                     2 821,00 kr                 473 kr 17%

AQ Group AB                     1 800,00 kr              1 800 kr 100%

Götenehus Gruop AB                          0,001 kr -       8 500,00 kr -849999900%

Summa: inkl Götnehus -849 999 434

Snitt (/22) inkl Götnehus -38636338

Summa: Exkl Götnehus 466

Snitt (/21) Exkl Götnehus 22



Företag2 Immateriella tillgångar Immateriella Goodwill Goodwill % Total %

Agrokultura AB                                  108 097 kr 72% -      111 501 kr -74% 100%

AQ Group AB                                            -   kr 0%          73 857 kr 93% 100%

Wise Group                                         621 kr 1%          21 370 kr 29% 100%

Cassandra Oil AB                                    12 275 kr 18%          51 515 kr 77% 100%

Oniva Online group europe AB                                    10 650 kr 21%          53 278 kr 106% 100%

Deltaco AB                                    15 421 kr 31%            8 735 kr 18% 100%

HomeMaid AB                                    15 030 kr 37%          23 807 kr 59% 100%

Rasta Group AB                                            -   kr 0%          15 661 kr 57% 100%

Pilum AB                                            -   kr 0%          24 300 kr 90% 100%

ADDvise Lab sulutions AB                                            -   kr 0%          21 237 kr 104% 100%

Starbreeze AB                                      9 845 kr 82%            4 187 kr 35% 100%

AQ Group AB                                            -   kr 0%               943 kr 9% 100%

Mabi Rent AB                                         988 kr 14%            9 683 kr 138% 100%

2E Group AB                                      2 457 kr 37%            3 514 kr 52% 100%

Confidence international AB                                            -   kr 0%            4 762 kr 113% 100%

Caperio Holding AB                                            -   kr 0%            4 256 kr 106% 100%

WeSC AB                                            -   kr 0%            7 694 kr 205% 100%

Eurocon Consulting AB                                            -   kr 0%            2 810 kr 78% 100%

Hexatronic Scandinavia AB                                            -   kr 0% -          1 789 kr -57% 100%

Gripen Oil & Gas AB fd. Gotland oil AB                                         104 kr 4%            2 244 kr 79% 100%

AQ Group AB                                            -   kr 0%                  -   kr 0% 100%

Götenehus Gruop AB                                      8 500 kr 850000000%                  -   kr 0% 100%

Summa: inkl Götnehus 850 000 317 1 317

Snitt (/22) inkl Götnehus 38636378 60                        100    

Summa: Exkl Götnehus 317 1 317

Snitt (/21) Exkl Götnehus 15 63 100



Nasdaq OMX Stockholm Köpeskilling Materiella tillgångar netto Immateriella tillgångar Goodwill

ABB Ltd       23 736 Mkr. -27% 44% 80%

Svenska Cellulosa AB SCA       15 085 Mkr. 57% 20% 22%

Ericsson, Telefonab. L M       12 564 Mkr. 24% 41% 34%

AstraZeneca PLC         8 262 Mkr. 14% 84% 2%

BillerudKorsnäs AB         8 199 Mkr. 69% 6% 25%

ASSA ABLOY AB         4 799 Mkr. 9% 26% 66%

ÅF AB         2 767 Mkr. 10% 10% 81%

Getinge AB         2 223 Mkr. 24% 32% 44%

Mekonomen AB         2 010 Mkr. 12% 33% 55%

Alfa Laval AB         1 812 Mkr. 16% 44% 40%

Klövern AB         1 510 Mkr. 75% 0% 25%

TeliaSonera AB         1 324 Mkr. -9% 6% 102%

MTF:er Köpeskilling Materiella tillgångar netto Imateriella tillgångar Goodwill

Agrokultura AB 150 326 kkr. 102% 72% -74%

AQ Group AB 79 160 kkr. 7% 0% 93%

Wise Group 73 039 kkr. 70% 1% 29%

Cassandra Oil AB 66 973 kkr. 5% 18% 77%

Oniva Online group europe AB 50 278 kkr. -27% 21% 106%

Deltaco AB 49 235 kkr. 51% 31% 18%

HomeMaid AB 40 613 kkr. 4% 37% 59%

Rasta Group AB 27 341 kkr. 43% 0% 57%

Pilum AB 26 900 kkr. 10% 0% 90%

ADDvise Lab sulutions AB 20 443 kkr. -4% 0% 104%

Starbreeze AB 12 000 kkr. -17% 82% 35%

AQ Group AB 10 000 kkr. 91% 0% 9%


