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Sammandrag 
 
En revisor har ett stort ansvar då de ska försäkra företagets intressenter att redovisningen är 

tillförlitlig. Genom principbaserade standarder försvåras revisorns uppgift i och med att 

företagen har incitament att göra fördelaktiga tolkningar av dessa. En omdebatterad standard är 

IFRS 3 som behandlar rörelseförvärv. Detta då klassificeringen av övervärden, enligt tidigare 

forskning, är ojämnt fördelad. Revisorn har till uppgift att försäkra att standarderna tolkas och 

tillämpas på ett enhetligt sätt, men frågan är om det verkligen görs i praktiken. Syftet med 

uppsatsen är därför att undersöka revisorns roll vid klassificeringen av övervärden för att se om 

det finns skillnader mellan revisorer. Genom en kvantitativ undersökning med kvalitativa inslag 

visar resultatet på att det finns skillnader om hänsyn tas till effekter från andra faktorer. Dock går 

det inte att säkerställa om dessa skillnader beror på enbart revisorn eller om det finns fler faktorer 

som påverkar som undersökningen ej har berört. 
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Förord 
 

Vi vill rikta ett stort tack till vår handledare Andreas Widegren som har varit ett enormt stöd 

under uppsatsen gång. Även tack till James Sallis som har bidragit med goda råd kring statistik 

och till alla opponenter som har hjälpt oss under uppsatsprocessen. 
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1 Inledning 

1.1 Bakgrund 

Power (2003) menar att redovisning är mer än ett neutralt verktyg, det är något som ger stöd och 

meningsfullhet till olika beslutsfattare. Vidare fungerar redovisning även som ett instrument för 

att legitimera individers och organisationers handlingar. Författaren menar att själva 

produktionen av legitimitet främst ligger i revisorns granskande och oberoende roll. Revisorns 

formella uppgift är att skapa en försäkran eller ökad tillförlitlighet till företags finansiella 

rapporter. Dock anser både Power (2003) och Carrington (2010) att det är oklart vad en bra 

revision verkligen innebär. 

 

Revisorer kan inte vara säkra på att deras arbete är korrekt utfört oavsett hur mycket arbete de 

lägger ned, eftersom granskningsprocessen genomsyras av deras egen intuition vid jakten på 

eventuella fel i rapporterna (Power, 2003). För att en revision ska kunna utföras på ett så korrekt 

sätt som möjligt finns det olika hjälpmedel som ska ge vägledning under granskningen. I Sverige 

kallas detta för god revisionssed, som bestäms och publiceras av Föreningen Auktoriserade 

Revisorer (FAR). FARs rekommendationer utgörs främst av tre standarder (ISA, ISRE & ISAE). 

Detta ramverk innehåller en processbeskrivning där det framgår hur en revision bör gå tillväga 

samt vad revisorn ska tänka på (FAR förlag, 2005, s. 110-114). Dock menar Power (2003) att 

trots försök till att standardisera revisionsarbetet finns det tydliga skillnader i rutiner kring 

granskningsprocessen samt dess utformning.   

 

I och med introduktionen av International Financial Reporting Standards (IFRS) 2005 har 

revisorerna fått nya standarder att följa. IFRS har utvecklats för att skapa tydliga och trygga 

beslutsunderlag för företag och därigenom skapa en transparent finansiell rapportering. 

Standarderna är principbaserade, bakgrunden till det är att världen förändras och dagens problem 

i de finansiella rapporterna inte behöver vara morgondagens (Maijoor, 2013). Trots de nya 

standarderna visar studier att det finns brister i den finansiella rapporteringen. För att förbättra 

detta för svenska börsnoterade bolag har Nasdaq OMX Stockholm ett samarbete med European 

Securities and Markets Authorithy, ESMA. ESMA har tagit fram fyra fokusområden för 2013, 

där förbättringar av rapportering måste ske. Gemensamt för dessa fokusområden är att de 
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innehåller moment där företagsledningen är tvungen att göra uppskattningar i redovisningen och 

redovisa dessa i sina finansiella rapporter, för att läsaren av rapporten ska få den bästa möjliga 

bilden av företaget (Nasdaq OMX Stockholm AB, 2014). Nasdaq OMX Stockholms iakttagelser 

i Sverige, baserat på dessa fokusområden, är att de uppmärksammade bristerna kan bero på 

bolagsspecifika anledningar, vidare skrivs ”En avvikande iakttagelse i ett litet bolag eller i en 

viss bransch kan vara av väsentlig betydelse medan en motsvarande iakttagelse i ett annat bolag, 

verksamt i en annan bransch eller med annan storlek, kan vara uppenbart oväsentlig” (Nasdaq 

OMX Stockholm AB, 2014, s. 12).  

 

Både Nasdaq OMX Stockholm och ESMA anser att förbättringar av rapporteringen krävs till 

nästföljande år (Nasdaq OMX Stockholm AB, 2014). Det är dock osäkert vem som ska bära 

ansvaret för att dessa förbättringar genomförs. 

1.2 Problematisering 

I sin undersökning belyser Carrington (2010) vilka faktorer som krävs för att kunna utföra en 

tillfredställande revision och i sin studie jämför han hur centralt revisorns uppträdande är 

gentemot granskningsprocessen. Resultatet av studien visade att kvaliteten på revisionen är mer 

villkorad av ett professionellt uppträdande av revisorn än själva granskningsprocessen som 

revisionen utgör. Vidare belyser Carrington (2010) att investerare vill känna trygghet, vilket 

erhålls då revisorn godkänner den redovisning som företaget skapat genom att skriva under 

revisionsberättelsen, som liknas med en helig ritual. Dock är frågan om detta inte leder till en 

falsk trygghet eftersom investerare litar på revisorns kompetens, samtidigt som revisorn själv 

inte kan vara helt säker på att revisionen är korrekt utförd (Power, 2003).  

 

Då standarder utvecklade av International Accounting Standards Board (IASB) består av 

generella principer kan detta resultera i att standarderna tolkas olika och därmed appliceras på 

olika sätt. I en miljö med sådana redovisningsstandarder hävdar Rehnberg (2012) att 

jämförbarheten mellan företag försämras. Externa revisorer hamnar därmed i ett 

informationsasymmetriskt dilemma och det skulle krävas stora resurser för att inhämta likvärdig 

information som företagsledningen tagit fram som förslag samt argumentera för ett icke-

godkännande av ett eventuellt dåligt förslag. Detta leder till att revisorernas ansvarsbörda ökar då 
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de även måste granska hur företagen har tolkat standarderna och se att det görs på ett enhetligt 

och jämförbart sätt (Ball, 2006). Dock tycks det finnas brister då jämförbarheten enligt IASBs 

definition inte anses vara uppnådd (Marton, 2009; Nobes, 2008) vilket utgör en stor utmaning för 

revisorn i sin granskning. 

 

En standard inom IFRS som blivit uppmärksammad för att vara svårtolkad är IFRS 3, som 

behandlar rörelseförvärv. Ett rörelseförvärv kan ses som ett viktigt tillväxtbeslut för ett företag 

(IFRS 3 (Reviderad): Påverkan på resultatet – Viktiga frågor och svar för beslutsfattare, 2008) 

och uppstår genom att det förvärvande företaget erhåller bestämmande inflytande över en annan 

verksamhet eller rörelse (IFRS 3, 2013). Ett problem som uppkommer vid rörelseförvärv är hur 

övervärden ska redovisas då köpeskillingen överstiger den förvärvande rörelsens värde. Bland 

annat Gauffin och Nilsson (2014) visar i sin studie att det finns stora skillnader gällande hur väl 

standarderna tas tillvara gällande fördelning av tillgångar vid rörelseförvärv, framförallt då detta 

övervärde ska identifieras och fördelas bland immateriella tillgångar. De immateriella 

tillgångarna som identifieras kan exempelvis vara varumärken eller patent, återstoden som inte 

kan identifieras placeras i en goodwillpost (IFRS 3, 2013). Gröjer (2001) menar att utmaningen i 

dagens finansiella rapportering handlar om hur företagen ska ställa sig till att världen blir mer 

beroende av immateriella tillgångar istället för materiella. Författaren fortsätter förklara att det är 

få företag som tar hänsyn till denna dramatiska övergång. Även det internationella 

standardsättarorganet, IASC, blundade för det uppmärksammade problemet och dröjde tio år 

med att utveckla standarden IAS 38 som behandlar immateriella tillgångar. 

 

För att få kapitalisera en immateriell tillgång måste den identifieras, vilket ska ske enligt vissa 

kriterier. Dock kan dessa kriterier kritiseras då följande citat går att utläsa ur den aktuella 

standarden ”Emellertid ger kriterierna varken vägledning vid värdering av en immateriell 

tillgång till verkligt värde eller begränsar de antaganden som används vid värdering av en 

immateriell tillgång till verkligt värde” (IFRS 3, 2013, p. B40). I detta fall visar inte IFRS hur en 

organisation ska behandla denna tillgång, utan lämnar rum för företagsledningen att göra egna 

antaganden som är svåra för revisorn att bedöma.  Rehnberg (2012, s.3) fortsätter med att hävda: 

”Även om det finns problem med att identifiera och värdera immateriella tillgångar så är 
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forskarna eniga om att dessa tillgångar existerar, är värdefulla och spelar en stor roll för 

företagets framtida tillväxt”.  

 

De övervärden som inte går att identifiera blir en goodwillpost, vilken är en omdebatterat sådan. 

Goodwill amorterades tidigare av enligt plan (Marton, 2011), men enligt IFRS ska den numera 

nedskrivningsprövas årligen (IAS 36, 2013). Då det inte finns en aktiv marknad för goodwill ska 

nedskrivningsprövningen ske genom att beräkna nuvärdet av alla framtida intäkter med hjälp av 

en diskonteringsränta. Ett exempel som Ekberg och Lorentzon (2007) tar upp är att företag väljer 

olika diskonteringsräntor till sina respektive goodwillposter som speglar risktagandet samt 

resultat på olika sätt. Detta kan eventuellt förvirra intressenter när de analyserar årsredovisningar. 

Ekberg och Lorentzon (2007, s. 53) avslutar artikeln med: ”Det gäller verkligen att revisorerna 

håller efter missbruk av värderingar av goodwillposter, eftersom inslaget av bedömning är 

stort”. 

 

För att få en inblick om revisorer tar värdering av goodwillposter på allvar har intervjuer utförts 

med två auktoriserade revisorer. Detta var en inspirationskälla till den kvantitativa 

undersökningen som ämnar påvisa hur revisionsbyråer godkänner klassificeringen av övervärden 

vid rörelseförvärv och därmed kunna se om det existerar skillnader mellan hur revisorer hanterar 

missbruk av goodwillposter, vilket Ekberg och Lorentzon (2007) framhåller som viktigt. Detta 

leder fram till frågan: 

 

• Hur skiljer det sig mellan revisorer avseende godkännande och klassificering av 

övervärden vid rörelseförvärv? 

1.3 Syfte 

Syftet med den här uppsatsen är att undersöka om det föreligger skillnader i hur revisorer 

godkänner klassificeringen av övervärden vid rörelseförvärv. Målet med denna uppsats är att 

kunna skapa ett mer kritiskt synsätt hos användare av rapporter, genom att påvisa förmodade 

skillnader mellan de stora revisionsbyråerna (Deloitte, EY, KPMG, PWC), som hädanefter 

kommer benämnas som Big 4.  
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1.4 Avgränsning 

En avgränsning är att studien kommer att utgå från den revisionsbyrå den påskrivande revisorn 

representerar. Att undersöka varje enskild påskrivande revisor skulle inte kunna ge statistiskt 

säkerställda resultat, då antalet observationer per revisor skulle bli för få. En ytterligare 

avgränsning är att enbart undersöka Big 4. Detta eftersom endast 1 % av observationerna 

godkändes av andra revisionsbyråer.    
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2 Teoretisk referensram 
Nedan följer en redogörelse av den teori som är relevant för forskningsfrågan. Först presentas 

vad revision är och risker som förknippas med revision. Därefter behandlas standarder samt 

tidigare forskning som berör rörelseförvärv och övervärden. 

2.1 Revision 

Revision är en process som går ut på att granska, bedöma och uttala sig om årsredovisningar, 

men också om organisationens bokföring och förvaltning. Revision är konkret sagt en 

kvalitetssäkring, vilken görs för att försäkra ägarna om att redovisningen är tillförlitlig (FAR 

förlag, 2005, s. 11). Det kan vara svårt för revisorer att uppnå en tillräcklig försäkran då de själva 

inte kan vara säkra på huruvida revisionen är bra utförd eller ej (Power, 2003). Att ge aktieägarna 

en försäkran är viktigt då de ofta innehar ett begränsat ansvar och sämre insikt i organisationen i 

jämförelse med företagets ledning som sköter förvaltningen. Därför kan revision av 

räkenskaperna skapa en trygghetskänsla hos aktieägare. Dock är inte revision enbart viktig för 

ägarna utan även för andra intressenter, exempelvis kreditgivare, leverantörer och staten, som 

behöver en försäkran om att företaget i fråga är tillförlitligt. Målet med revision är att lämna en 

revisionsberättelse i vilken revisorn uttalar sig om årsredovisningen och bokföringen samt 

styrelsens och VD:s förvaltning av företaget (FAR förlag, 2005, s. 14). Upprättande av 

revisionsberättelsen kan enligt vissa ses som en helig ritual då revisorns signatur innebär en 

försäkran om att räkenskaperna är i ordning (Carrington, 2010). 

2.1.1 Granskningsprocessen 

Revisorerna är skyldiga att följa god revisionssed vilken består av främst tre standarder. Den 

centrala standarden är International Standards on Auditing, ISA, vilken vägleder revisorer under 

granskningsprocessen (FAR förlag, 2005, s.112). ISA utgör normen för hur revisorn ska utföra 

en revision, vilken revisorn är skyldig att följa om inte annat framkommer enligt lag (ISA 200, 

2010). 

 

Något som är viktigt vid planering av revision är att skapa en förståelse för företaget som 

granskas samt vilken miljö det vistas i. Utöver kärnverksamheten måste revisorn även ta hänsyn 

till ägarstruktur, vilka slags investeringar företaget kan vara aktuell för samt hur företaget är 

finansierat. Ytterligare faktorer revisorn måste vara medveten om är vilka redovisningsprinciper 
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företaget använder och varför, samt vilka mål och strategier företaget arbetar efter. Sammantaget 

är allt detta viktigt för att kunna göra en riskbedömning av företaget, så att revisorn är insatt i 

vilka delar av bolaget som är mest väsentliga att granska. (ISA 315, 2010) 

 

Under revisionens gång kan det uppkomma situationer där specialister måste tas in för att bidra 

med sakkunskap till det område där revisorns kompetens brister och på så sätt minska risken för 

eventuella fel i rapporter. Denna sakkunskap kan gälla flera områden, bland annat värdering av 

förvärvade tillgångar och övertagna skulder vid ett rörelseförvärv. Beslutet att ta in en specialist 

bör dock tas med försiktighet, då specialisten inte omfattas av samma riktlinjer och rutiner för 

kvalitetskontroll som en vanlig medlem av revisionsteamet. En konsekvens av detta är att 

objektiviteten kan hotas. (ISA 620, 2010) 

2.1.2  Risker i revisionen 

En revisor ska varje år testa sitt oberoende gentemot dess kunder för att se om det föreligger 

faktorer som kan påverka revisorns självständighet, opartiskhet och objektivitet (SFS 2001:883). 

För att undkomma dessa problem får en revisor högst ha en mandattid på sju år i ett företag som 

är upptagen på en reglerad marknad (SFS 2005:551). Enligt revisorslagen finns vissa 

omständigheter som kan hota oberoendet och måste beaktas. En av dessa är 

självgranskningshotet som innebär att revisorn ibland måste granska sitt eget arbete. Exempelvis 

då revisorn har lämnat råd till klienten vilket därmed blivit ett granskningsföremål. En annan 

omständighet är vänskaps-/förtroendehotet som föreligger då revisorn har en personlig relation 

till ett granskningsföremål eller om förhållandet till klienten innebär att det skapas ett okritiskt 

förhållningssätt (FAR förlag, 2005, s.114). Detta är något som Tsipouridou och Spathis (2012) 

studie har berört. De undersökte förhållandet mellan företagets ledning och revisorns granskning, 

för att se om revisorn godkände ett opportunistiskt beteende från ledningens sida. Författarna 

kom fram till att den ekonomiska relationen mellan klienten och revisorn kan få revisorer att 

agera opportunistiskt, precis som ledningen. Resultatet kan liknas med agentteorin som säger att 

ledningen (agenten) inte alltid kommer att agera i ägarnas (principalernas) intresse (Jensen & 

Meckling, 1976). Inom agentteorin föreligger en informationsasymmetri där ledningen innehar 

mer information om företaget än ägarna, vilket möjliggör ett opportunistiskt beteende hos 

ledningen som inte behöver gynna aktieägarna. För att minska denna asymmetri tar ägarna hjälp 

av en oberoende part, vilket innefattar en revisor, som ska granska räkenskaperna och därigenom 
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ge en försäkran om att ledningen har agerat enligt ägarnas önskningar (Jensen & Meckling, 

1976). Tsipouridou och Spathis (2012) studie påvisar vidare att även revisorn kan uppvisa ett 

agentbeteende gentemot aktieägarna. Det är dock inte enbart informationsasymmetri som kan 

påverka revisorns arbete. Enligt Deis och Guiroux (1992) kan kvaliteten på revisonen vara 

beroende av vilken storlekskategori revisionsbyrån är av. Vidare har de påvisat skillnader inom 

storlekskategorierna, där kvaliteten kan bero på exempelvis byråns rykte. 

2.2 IFRS  

De standarder som ges ut av IFRS är principbaserade, vilket innebär att de består av riktlinjer 

istället för konkreta regler för hur redovisning ska upprättas. Dessa standarder introducerades för 

att ge en grund till den externa redovisningen med investerare i fokus (Marton et al., 2010, s. 6-

25). Syftet med IASBs standarder är att kunna ge en mer transparant redovisning och öka 

jämförbarheten, både på ett nationellt och internationellt plan (Nasdaq OMX Stockholm AB, 

2014). Detta är dock ett svårt mål att uppnå enligt Nobes och Parker (2008, s. 4-6). Författarna 

beskriver att olikheter i finansiell rapportering, både inom och emellan länder, är en norm som 

historiskt sett alltid funnits. IFRS skapades för att kunna förbättra detta problem, dock anser 

Nobes och Parker (2008, s. 4-6) att olikheterna alltid kommer vara av central vikt vid tillämpning 

av internationella redovisningsstandarder. Ball (2006) hävdar dock att IASB har lyckats utveckla 

högkvalitativa standarder, men tillägger att det är naivt att tro att en jämförbarhet kommer 

uppnås enbart för att olika länder tillämpar samma standarder, då både marknad och politik 

påverkar företagens finansiella rapportering. 

 

Att stärka jämförbarhet i redovisningen anser Marton (2009) är en stor utmaning för både 

revisorer och redovisare. Hur jämförbarheten ska kunna förbättras anser författaren att det finns 

två möjliga svar på. Det första är att redovisningen ska utföras på samma sätt och det andra är att 

liknande händelser ska redovisas enhetligt. Detta anser dock Nobes och Parker (2008, s. 4) inte 

är ett genomförbart alternativ, då de hävdar att redovisare inte kommer att producera identiska 

rapporter även om de ges identiska underlag. Ett exempel som visar på detta avser de olika 

avskrivningstider företag tillämpar. Företag måste själva bedöma vilken avskrivningstid som är 

rimlig, men om företag gör olika bedömningar kommer jämförbarheten att minskas (Marton, 

2009). Även Falkman (2004) skriver att övergången till IASBs standarder har medfört ett kaos 
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rörande redovisning av tillgångar, då organisationer tycks tolka dessa olika (Nobes & Parker, 

2008). 

2.2.1 IFRS 3 – Rörelseförvärv  

Ett rörelseförvärv beskrivs som ett viktigt tillväxtbeslut hos många företag. Detta tillväxtbeslut 

om att förvärva en rörelse skall redovisas utifrån IASBs uppdatering av IFRS 3 (reviderade 

versionen) från och med räkenskapsår som påbörjas efter den 1 juli 2009 i alla börsnoterade 

bolag inom EU (IFRS 3 (Reviderad): Påverkan på resultatet – Viktiga frågor och svar för 

beslutsfattare, 2008). Ett rörelseförvärv uppstår genom att de förvärvade tillgångarna och 

övertagna skulderna tillsammans utgör en egen verksamhet eller rörelse, som det förvärvande 

företaget får ett bestämmande inflytande över. Syftet med standarden är att förbättra relevans, 

tillförlitlighet och jämförbarhet gällande den information som företag måste rapportera avseende 

ett rörelseförvärv (IFRS 3, 2013). 

 

Beloppet som betalas för den förvärvade rörelsen benämns köpeskilling och ska visa ett korrekt 

anskaffningsvärde av tillgångar och skulder, vilket inkluderar både identifierbara och icke-

identifierbara tillgångar (Rehnberg, 2012). Hur dessa kan klassificeras på olika tillgångsslag kan 

ses i Figur 1.  

 

I förvärvsanalysen ska de befintliga tillgångarna och skulderna värderas till verkligt värde, vilket 

kan leda till en ökning eller minskning av de bokförda nettotillgångarna. Utöver dessa ska 

Köpeskilling 

Bokfört värde 
identifierade 

nettotillgångar 

Verkligt värde 

Verkligt värde 
identifierade 

immateriella tillgångar 

Goodwill 

IFRS 3  

Figur 1: Fördelning av köpeskilling (Ordosch, 2013) 
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immateriella tillgångar identifieras i enlighet med IAS 38. De övervärden som inte går att 

identifiera hamnar i en goodwillpost, vilken företagen ska redogöra vad den utgörs av enligt 

IFRS 3 (2013). I Gauffin och Nilssons (2014) undersökning var det enbart 71 % av de 

undersökta företagen som redovisade en beskrivning av den förvärvade goodwillen. Samtidigt 

har studier gjorts som visar att företag dessutom använder standardiserade beskrivningar, så 

kallade ”boilerplates”, för att förklara de faktorer som utgör den aktuella goodwillen (Gauffin & 

Nilsson, 2014; Nasdaq OMX Stockholm AB, 2014). Vidare har Gauffin och Nilsson (2014) 

undersökt uppdelningen av köpeskillingen vid rörelseförvärv hos svenska börsnoterade företag. 

Resultatet för 2012 visade att köpeskillingen hade klassificerats enligt följande uppdelning: 23 % 

netto materiella tillgångar, 23 % immateriella tillgångar samt 54 % goodwill. Författarna 

konstaterar att denna nivå verkar ha stabiliserats efter att ha gjort samma undersökning i åtta år.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

2.2.2 IAS 38 - Immateriella tillgångar 

IASBs definition av en immateriell tillgång är identifierbarhet, framtida ekonomiska fördelar 

samt kontroll över tillgången (IAS 38, 2013). Immateriella tillgångar blir allt viktigare och är nu 

en nyckelfaktor i företagens verksamhet (Gröjer, 2001). För att kapitalisera en immateriell 

tillgång enligt dagens standarder krävs det att den är identifierbar för att kunna urskilja den från 

goodwill. Identifierbarheten klassificeras på två sätt, antingen att den immateriella tillgången går 

att avskilja eller att den uppkommer genom juridiska eller avtalsenliga rättigheter. Att en 

immateriell tillgång är avskiljbar innebär att den går att avskilja från företaget genom överlåtelse, 

försäljning eller vid byte. En immateriell tillgång ska i framtiden ge ekonomiska fördelar vilket 

kan ske genom intäkter från försäljning eller genom användandet av tillgången. För att denna ska 

kunna ge ekonomiska fördelar i framtiden krävs att företaget har kontroll över tillgången. 

Kontrollen kan exempelvis uppkomma genom juridiska rättigheter (IAS 38, 2013). Trots IASBs 

definition av en immateriell tillgång menar Gröjer (2001) att det inte finns någon allmänt 

accepterad förklaring till hur dessa tillgångar ska behandlas. 

 

En identifierad immateriell tillgång redovisas till anskaffningsvärdet. Nyttjandeperioden av den 

immateriella tillgången är det som styr redovisningen beroende på om tillgången skall nyttjas på 

bestämd eller obestämd tid. Företagen bedömer utifrån olika kriterier vilken nyttjandeperiod som 

ska användas (IAS 38, 2013). Gauffin & Nilssons (2014) undersökning för 2012 visar att endast 

17,5 % av företagen redovisade vilka avskrivningstider de förvärvade immateriella tillgångarna 
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hade. En immateriell tillgång som ska nyttjas på obestämd tid skrivs inte av enligt plan till 

skillnad från den med bestämd tid. Obestämd tid av nyttjande innebär inte nyttjande i all 

oändlighet. I enlighet med IAS 36 krävs det att tillgången varje år ska genomgå en 

nedskrivningsprövning för att jämföra tillgångens återvinningsvärde med det redovisade värdet, 

för att se om det har skett en värdeminskning (IAS 38, 2013). Figur 2 nedan visar hur olika 

immateriella tillgångar ska värderas.  

2.2.3 IAS 36 – Nedskrivningar 

IASBs syfte med IAS 36 är att ett företag ska, oavsett om det finns incitament eller inte, 

nedskrivningspröva tillgångar med obestämd nyttjandetid minst en gång per år för att säkerställa 

att dessa är värderade till verkligt värde. Nedskrivningsprövning av tillgångar med bestämd 

nyttjandetid ska utföras om det uppkommer tecken som tyder på att tillgångens värde har 

minskat, se Figur 3.  

Figur 2: Värderingssätt för immateriella tillgångar 
 

Immateriella!
tillgångar!

IdentiSierad!

Avskrivning!enligt!
plan!(IAS!38)!

Nedskrivningsprövas!
(IAS!36)!

OidentiSierad!
(Goodwill)!

Nedskrivningsprövas!
(IAS!36)!

Figur 3: Tidpunkt för nedskrivningsprövning 

Nedskrivningsprövning!

Tillgångar!med!
bestämd!nyttjandetid!

Nedskrivningsprövning!
vid!misstänkt!
värdeminskning!

Immateriella!tillgångar!
med!obestämd!
nyttjandetid!samt!

goodwill!

Nedskrivningprövning!
årligen!och!vid!
misstänkt!

värdeminskning!
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För att reglera när företag ska utföra en nedskrivningsprövning anger IAS 36 ett flertal 

indikatorer som företag måste ta hänsyn till. Dessa indikatorer kan vara externa källor såsom 

teknologiförändringar, eller interna källor såsom förstörelse av tillgången (Ordosch, 2013). Vid 

nedskrivningsprövning görs ett flertal antaganden vilka ska bedömas som rimliga av ledningen. 

Dessa antaganden har stor betydelse för huruvida en nedskrivning ska ske eller ej (IAS 36, 2013) 

och ger på så sätt ledningen verktyg för att påverka det framtida resultatet (Shalev et al., 2013). 

 

En omdebatterad tillgång som ska nedskrivningsprövas enligt IAS 36 är goodwill. Goodwill 

uppkommer vid ett rörelseförvärv som ett övervärde (eller undervärde) utöver de identifierbara 

tillgångarna, genom synergier mellan det förvärvande företaget och den förvärvade rörelsen (IAS 

36, 2013). Rehnberg (2012) beskriver att debatten bland forskare föreligger om goodwill ska 

klassificeras som en tillgång eller inte, då den separat inte kan säljas på ett liknande sätt som de 

andra tillgångarna på balansräkningen.  Gauffin och Nilsson (2014) har vidare funnit att goodwill 

i svenska företag har ökat i genomsnitt med 60-70 miljarder kronor per år, medan avskrivningar 

enbart görs med 10 miljarder kronor per år. Denna utveckling gör att goodwill utgör en allt större 

del av företagens balansräkning (Gauffin & Nilsson, 2014). Att goodwillposten ökar kan dock 

vara negativt på längre sikt för företagen då oförutsedda händelser kan medföra en kraftig 

nedskrivning och som i sin tur kan innebära en stor kostnad för företaget (Zhang & Zhang, 

2007). 

2.3 Sammanfattande teori samt utformning av hypotes 

Revision är ett viktigt verktyg för att företag ska kunna legitimera sina handlingar gentemot dess 

ägare och andra intressenter. Genom principbaserade standarder blir revisorns roll allt svårare då 

det finns utrymme för tolkningar. En uppmärksammad standard är IFRS 3 som behandlar 

rörelseförvärv. Tolkning av standarden är problematisk vid klassificering av övervärden, särskilt 

hur immateriella tillgångar ska identifieras. Denna problematik kan leda till omfattande 

goodwillposter som innebär stora risker för företaget. Revisorer har ett stort ansvar, dels att 

upptäcka oegentligheter i redovisningen och dels se till att företagsledningen agerar utifrån 

aktieägarnas intresse. Dock finns det många risker som hotar revisorns oberoende och därmed 

kvaliteten på revisionen, vilket Tsipouridou och Spathis (2012) påvisar i deras studie. Tidigare 

forskning har även visat att kvaliteten på revision är villkorad av storleken på revisionsbyrån, 
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främst mellan de revisionsbyråer som idag kallas Big 4 och icke-Big 4 (DeAngelo, 1981). Vidare 

har Deis och Guiroux (1992) kommit fram till att det också kan finnas skillnader inom dessa 

storlekskategorier. Baserat på detta samt de principbaserade standarderna som lämnar utrymme 

för egna tolkningar skapas undersökningens hypotes: 

 
!! = !"#!!"##$!!"!!"#$$%&'!!!ℎ!"!ö!"#!ä!"#$!!"#$$%&%'()#$! 

!"ℎ!!"#$ä!!"!!"#!!ö!"#$"%ö!"ä!"!!"##$%!!!"#!4! 
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3 Studiens tillvägagångssätt 
I detta avsnitt presenteras hur studien har operationaliserats. Det börjar med en presentation av 

den metod som valts för att övergå till den kvantitativa undersökningen där urvalet presenteras, 

hur data har samlats in samt en redogörelse av de statistiska testerna som använts. Därefter ges 

en kort beskrivning av hur den kvalitativa undersökningen genomfördes.  

3.1 Val av metod 

Den utförda undersökningen är av samhällsvetenskaplig karaktär vilket möjliggör användandet 

av både kvantitativ och kvalitativ metod. Skillnaden mellan kvantitativ och kvalitativ metod är 

ett sätt att skilja mellan numerisk och icke-numerisk data (Saunders et al., 2012, s. 161). För att 

få en överblick av hur revideringen går till och för att få en förståelse kring revisorns roll valdes 

att inleda undersökningen med en kvalitativ studie bestående av två intervjuer. Detta utfördes då 

numerisk data inte kunde svara på vissa frågor undersökningen ville få besvarade. Studien 

syftade dock till att undersöka skillnader i praktiken och därför valdes en kvantitativ metod för 

att kunna säkerställa dessa och därmed på bästa sätt se hur revisorn godkänner klassificeringen 

av övervärden. Detta är ett vanligt tillvägagångssätt bland forskare inom företagsekonomi enligt 

Saunders et al. (2012, s.161) eftersom forskningsfrågor då kan besvaras på ett bättre sätt. 

Författaren skriver vidare att en blandning av dessa metoder ibland krävs på grund av 

forskningsfrågans natur, vilket även var fallet i denna undersökning. Därmed utgjordes 

undersökningen främst av en kvantitativ studie som innehöll kvalitativa inslag. 

3.2 Kvantitativ metod 

3.2.1 Urval  

Studien baserades på redovisning under IASBs regelverk med fokus på IFRS 3, IAS 36 samt 

IAS 38. Dessa standarder blev obligatoriska för börsnoterade bolag inom EUs medlemsländer 

från och med 1 januari 2005, vilket ledde till att denna undersökning baserades på börsnoterade 

företag. Företag som fanns noterade på Nasdaq OMX Stockholm valdes för att kunna följa 

Sveriges nationella råd och rekommendationer för revisorer. Undersökningen baserades på 

information från företag vars räkenskapsår började efter 1 juli 2009. Detta grundade sig på att en 

omarbetad version av IFRS 3 började gälla från och med det datumet.  
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Data som inhämtades sträckte sig över fyra år, vilket resulterade i att företag kunde ha avnoterats 

samt kommit till på den aktuella börsen. Detta justerades för och endast de år då företagen var 

börsnoterade togs med. Vidare togs företag bort som verkar inom segmentet som Nasdaq OMX 

Stockholm kallar för financials, eftersom deras förvärvskalkyler ofta skiljer sig från övriga 

segment och kan förvränga resultatet i undersökningen (Rehnberg, 2012). Urvalet baserades på 

företag som har säte i Sverige vilket resulterade i att företag som är listade på Nasdaq OMX 

Stockholm men med säte utomlands föll bort. Vissa företag som avslutat sitt räkenskapsår per 

2013-12-31 hade inte, per 14 april 2014 då data inhämtades, offentliggjort sin årsredovisning för 

2013. Därav har förvärv för 2013 fallit bort hos de företag där information inte funnits 

tillgänglig. 

 

Efter att analyserat alla årsredovisningar manuellt kunde 100 företag identifieras som hade gjort 

minst ett förvärv. Av de 88 företag som föll bort hade vissa gjort förvärv, dock hade de redovisat 

detta i antingen aggregerad, otydlig eller otillräcklig information. Endast förvärv som kunde 

identifieras separat inkluderades, då detta gav en mer rättvis bild och bättre kunde uppfylla syftet 

med undersökningen. Hade de aggregerade förvärven tagits med hade antalet observationer 

antagligen blivit fler, dock ökade validiteten genom att använda enskilda förvärv. Tabell 1 visar 

de företag som inkluderades i undersökningen. 

 

Tabell 1: Urval företag  
Företag listade på Nasdaq OMX Stockholm  

Nordic list per 2013-10-30 

251 

Bortfall – segmentet financials - 41 

Bortfall – säte utanför Sverige - 20 

Bortfall – revisor ej Big4 - 2 

Företag utan förvärv eller bristfällig information - 88 

Företag i undersökning 100 

 

Av de företag som undersökningen baserades på identifierades 307 separata förvärv. Förvärv 

som redovisat en negativ goodwill togs bort, samt en observation som hade negativa 

nettotillgångar vilken ansågs som ett extremvärde med hänsyn till resterande observationer. 

Dessa observationer exkluderades för att minska risken för snedvridna resultat. Även förvärv där 
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varken immateriella tillgångar eller goodwill hade uppkommit exkluderades då dessa inte var 

relevanta för undersökningen. Detta resulterade i ett slutligt urval på 297 observationer, se 

Tabell 2 (se detaljer i bilaga 4). 

 

Tabell 2: Urval förvärv  
Totala förvärv 307 

Bortfall – Förvärv med negativ goodwill - 2 

Bortfall – Förvärv med varken immateriella tillgångar eller goodwill - 7 

Bortfall – Förvärv med extremvärden - 1 

Summa förvärv i undersökningen 297 

 

3.2.2 Insamling av data  

I undersökningen användes sekundärdata, då det gav möjligheten att undersöka ett bredare 

dataset. Insamlingen av sekundärdata utfördes manuellt genom analysering av årsredovisningar 

då det inte fanns några databaser tillgängliga som kunde förse undersökningen med nödvändig 

information. Saunders et al. (2009, s. 317-318) beskriver att fördelarna med sekundärdata är att 

den ska vara lättillgänglig och tidsbesparande, dock kunde inte en databas användas vilket gjorde 

inhämtningen av data tidskrävande och ökade risken för manuella fel. För att undvika dessa 

utfördes stickprov bland observationerna för att se om eventuella fel förelåg.  

 

För att öka reliabiliteten har samstämmighet eftersträvats och därför utgick insamlingen av data 

från vissa bedömningsgrunder: 

● Nettotillgångar = Identifierbara tillgångar  - Identifierbara skulder  

● Köpeskilling = Nettotillgångar + Goodwill 

● Då ett rörelseförvärv hade genomförts men det förvärvande bolaget har tidigare haft 

inflytande utan bestämmande, justerades förvärvspriset på grund av minoritetsintresset. 

3.2.3 Statistiska tester 

Hypotesen angav att det finns en skillnad mellan hur Big 4 klassificerar övervärden. Detta 

undersöktes genom att använda andelen identifierade immateriella tillgångar av totala 

immateriella tillgångar som en beroende variabel. Den oberoende variabeln utgjordes av de olika 
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revisionsbyråerna i Big 4, för att kunna pröva hypotesen. Alla statistiska tester utfördes i 

statistikprogrammet IBM SPSS version 22. 

 

Den beroende variabeln var inte normalfördelad (se bilaga 2.1) och därför utfördes ett Kruskal-

Wallis test för att undersöka om det fanns några skillnader i hur Big 4 godkänner klassificeringen 

av övervärden vid rörelseförvärv. Detta är ett icke-parametrisk test och gör därför inga 

antaganden om populationens fördelning. Testet är även anpassat för en variabel som är 

uppdelad i tre eller fler grupper (Pallant, 2013, s. 240-241), vilket passade syftet med 

undersökningen.  

 

Både den kvalitativa undersökningen och tidigare forskning påvisade att det fanns ytterligare 

faktorer som påverkar klassificering av immateriella tillgångar vid rörelseförvärv. För att kunna 

inkludera fler kontrollvariabler gjordes en logistisk regression som sedan jämfördes med 

resultatet från Kruskal-Wallis testet. Genom att utföra både Kruskal-Wallis testet och 

regressionen kunde det utläsas hur stor påverkan de andra faktorerna hade på klassificering av 

övervärden. 

 

En logistisk regression har som utgångspunkt att den beroende variabeln ska vara kategorisk 

(Pallant, 2013, s. 175), för att den beroende variabel skulle kunna användas gjordes denna om till 

en dikotom dummy variabel. Variabeln kategoriserades efter medianen (33,1 %), vilket kallas för 

median split. Median split för med sig vissa problem, speciellt för de värden som befinner sig i 

närheten av medianen. Exempelvis hamnade observationer med 32 % identifierade immateriella 

tillgångar som kod 0 medan de med 34 % hamnade som kod 1, vilket är en marginell skillnad i 

värden men blev stor vid kategoriseringen. För att undvika detta problem fanns alternativet att 

dela upp variabeln i tre grupper och exkludera gruppen i mitten (Aiken & West, 1991, s.167-

168). Denna metod kallas polar extreme som går ut på att exkludera en tredjedel av 

observationerna för att få lika många på båda sidor ifrån medianen. På detta sätt kunde 

undersökningen fokusera på extremvärdena (George & Prybutok, 2014). Nackdelen med att 

använda polar extreme är att datasetet förlorar en tredjedel av de totala observationerna (Aiken & 

West, 1991, s. 167-168), trots detta ansågs exkluderingen nödvändig för att kunna framhäva 

skillnaderna i klassificering av övervärden. Ett allmänt krav forskare ställer är att varje 
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oberoende variabel bör ha minst 20 observationer för att minska risken för ett snedvridet resultat, 

dock är minimikravet 5 observationer (Sallis & Sharma, 2009). Nedan, i Tabell 3, visas antalet 

förvärv per revisionsbyrå samt vilken andel dessa förvärv utgör, både med och utan polar 

extreme. 

 

Tabell 3: Fördelning per revisionsbyrå 

Revisionsbyrå Antalet godkända förvärv 

 Utan polar extreme Med polar extreme 

Deloitte AB 29 (9,8 %) 21 (10,6 %) 

Ernst & Young 70 (23,6 %) 52 (26,3 %) 

KPMG 51 (17,2 %) 36 (18,2 %) 

PWC 147 (49,1 %) 89 (44,9 %) 

 

Deloitte var den revisionsbyrå som efter polar extreme fick minst antal observationer kvar, totalt 

21 observationer, trots det uppfylldes det allmänt accepterade kravet och Big 4 fungerade som 

oberoende variabel (Sallis & Sharma, 2009). 

 

Den logistiska regressionsformeln blev följande: 

!"#$!!! = !! + !!!!! + !!!!! + !!!! + !!!! + !! 

 

Där !"#$%!(!) = Identifierade immateriella tillgångar / Totala immateriella tillgångar 

Hypotesen angav att det finns skillnader i hur Big 4 granskar och godkänner fördelningen av 

övervärden vid rörelseförvärv. Därför klassificerades den beroende variabeln på detta sätt för att 

kunna särskilja andelen identifierade immateriella tillgångar från andelen goodwill. Variabeln 

kategoriserades till en dikotom dummy variabel där förvärven i kategori 0 hade identifierat 

mindre än 33,1 % immateriella tillgångar medan de förvärv i kategori 1 hade identifierat mer än 

33,1 %. 

 

!! =!Revisionsbyrå Eftersom syftet var att undersöka om fördelningen av övervärden skiljer sig 

mellan respektive revisionsbyrå utgjorde denna variabel den oberoende. Varje revisionsbyrå 
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utgjorde en egen dummy där PWC utelämnades som referensvariabel mot de övriga i 

regressionen. 

 

Kontrollvariablerna baserades på tidigare forskning och kompletterades utifrån den kvalitativa 

undersökningen. Genom att inkludera mer än en variabel möjliggörs ett säkrare orsakssamband 

(Rehnberg, 2012). Vilka variabler som valdes och varför presenteras nedan:  

 

!! =!Köpeskilling/Omsättning (Storlek förvärv) Denna variabel inkluderades för att få en 

uppfattning om storlek på förvärvet i jämförelse med det förvärvande företaget (Shalev et al., 

2013). Genom både intervjuer och tidigare forskning erhölls en indikation om att ju större 

förvärvet är i jämförelse med det förvärvande företaget, desto mer tid lägger revisorer ner på 

dessa förvärv. Detta bör resultera i att den identifierade immateriella andelen får ett högre relativt 

värde. Detta påstående intygas även av Shalev et al. (2013) som skriver att ju större förvärvets 

storlek är i förhållande till det förvärvande företaget, bör leda till desto mindre goodwillposter 

för att undkomma oförutsedda nedskrivningar av goodwill i framtiden. 

 

!! =!Bransch För att få fram bransch användes nyckeltalet: Materiella tillgångar/Totala 

tillgångar. Tidigare studier visar att detta nyckeltal är en väl fungerande proxy för den bransch 

företaget verkar inom (Rajan & Zingales, 1995). Företag med både högre 

administrationskostnader samt forskning- och utvecklingskostnader har högre immateriella 

tillgångar samt mindre skulder. Forskning har vidare visat att företag med en låg 

skuldsättningsgrad har en mindre andel materiella tillgångar i förhållande till totala tillgångar 

(Frank & Goyal, 2009). Därav förväntas de förvärv som redovisar en hög andel materiella 

tillgångar komma att identifiera en lägre andel identifierade immateriella tillgångar. Vilket 

innebär att de företag som innehar en hög andel (låg andel) materiella tillgångar klassas om 

lågteknologiska (högteknologiska) företag (Rehnberg, 2012). 

 

!! = Storlek Denna variabel utgörs av tre olika dummy variabler för respektive storlek, det vill 

säga Large Cap, Mid Cap och Small Cap. Användningen av Nasdaq OMX Stockholms 

definitioner på storlek på det förvärvande företaget baserades på att större företag ofta är mer 

benägna att identifiera immateriella tillgångar (Rehnberg, 2012). Utifrån detta förväntas större 
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företag redovisa en större andel identifierade immateriella tillgångar i jämförelse med mindre 

företag. I regressionen utelämnades Large Cap som referensvariabel mot de andra. 

3.3 Kvalitativ metod 

Semi-strukturerade intervjuer utfördes med två auktoriserade revisorer. Dessa intervjuer innebär 

enligt Saunders et al. (2009, s. 378) att vissa frågor är förberedda innan intervjun men lämnar 

öppet för följdfrågor och djupare svar, till skillnad från en strukturerad intervju. Detta passade 

studien då syftet med intervjuerna var att få en förståelse av revisorernas arbete krävdes en 

möjlighet att kunna ställa olika frågor beroende på de svar som gavs. Målet var att intervjua en 

påskrivande revisorer från respektive byrå i Big 4. Dock var tillgången till dessa revisorer 

begränsad på grund av deras säsongsbetonade arbetsbörda. Därav intervjuades endast två 

revisorer från de efterfrågade revisionsbyråerna. En av respondenterna är inte påskrivande 

revisor för börsnoterade bolag, vilket kan ha haft en negativ påverkan på reliabiliteten i 

undersökningen. Dock var den kvalitativa undersökningen inte huvudfokus och orsakade därför 

inga problem längre fram i arbetet. 

 

För att revisorerna skulle vara förberedda och ge relevanta svar skickades frågorna (se bilaga 3) 

ut till respektive respondent i förväg. Frågorna som ställdes avsåg främst revidering av 

rörelseförvärv och inte den personliga relationen mellan revisorn och klienten. Detta grundade 

sig i att få så lite vinklade svar som möjligt, vilka skulle kunna ha uppkommit vid för detaljerade 

frågor kring revisorns oberoende ställning gentemot klienten. Intervjuerna utfördes via telefon 

vilket enligt Saunders et al. (2009, s. 404-405) kan medföra negativa effekter då det uppstår en 

avsaknad av personlig kontakt. Dock ansågs att fokus bör ligga på den kvantitativa metoden och 

att intervjuerna därför skulle ske på ett tidseffektivt sätt. 

  



21 

4 Resultat 
I detta avsnitt presenteras resultat från undersökningen. Resultatet inleds med den kvalitativa 

undersökningen för att få en överblick av hur revisorer arbetar med rörelseförvärv. Sedan 

kommer den kvantitativa undersökningen redogöras som presenterar deskriptiv data samt 

statistiska test.  

4.1 Intervjuer med auktoriserade revisorer 

Pontus Pålsson (2014), Partner Deloitte 

Pålsson beskriver att granskningsprocessen vid ett företagsförvärv baseras på storleken på själva 

förvärvet. Han summerar granskningsprocessen av ett rörelseförvärv som tre steg: 

Pålsson berättar att de lägger mycket tid på stora förvärv. Vid stora förvärv kan Deloittes 

värderingsspecialister tas in för att utföra en granskning. Dessa specialister tillhandahåller även 

internutbildningar rörande rörelseförvärv för de anställda. Huruvida ett förvärv är väsentligt eller 

inte anser Pålsson grundas på storleken på förvärvet och professionalism. Vidare berättar 

Pålsson: ” Det beror ju också på, bolag som ofta gör mycket förvärv, har ju byggt upp bra 

modeller för att värdera tillgångarna och de vet vilka tillgångar som de ska värdera och 

identifiera”.   

 

Huvuddelen av revisionen vid företagsförvärv lägger Deloitte på identifieringen av de 

immateriella tillgångarna. Om Pålsson upptäcker att inte alla immateriella tillgångar är 

identifierade ifrågasätts detta och det blir en diskussion mellan företaget och revisorn. Pålsson 

beskriver att företagens intresse ligger i att placera så stor del av övervärdena som möjligt i 

goodwillposten för att komma undan avskrivningar. Han tillägger att han anser att kraven för att 

identifiera en immateriell tillgång är fullt rimliga. Sin roll som revisor beskriver han då som: ”Vi 

1.Förvärvsavtal 2.Förvärvskalkyl 3. Alla tillgångar 
identifierade? 

Figur 4: Granskningsprocessens steg 
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granskar ju framförallt utifrån att de ska identifiera så mycket som möjligt. Och att goodwillen 

då ska vara så liten som möjligt.”  

 

Bjarne Andreassen (2014), avdelningschef KPMG  

Andreassen börjar med att berätta, också han, att granskningsprocessen vid ett företagsförvärv 

beror på storleken på förvärvet. Han kompletterar med att det även beror på hur förekommande 

rörelseförvärv är i bolaget sedan tidigare. De viktigaste delarna vid ett rörelseförvärv anser 

Andreassen är hur företaget har hanterat övervärden och om de har använt en lämplig 

avskrivningsperiod. Han anser att bolag generellt sett är kapabla att identifiera immateriella 

tillgångar och att det istället är avskrivningsperioderna hos företag som hanteras sämre. Som 

revisor berättar han att det är svårt att ha en annan åsikt än bolaget som ska revideras då 

bolagsledningen är mer insatta i förvärvet. Han berättar att revisorn därför bör titta närmare på 

företagets argument till varför de har identiferat vissa tillgångar. Även Andreassen beskriver att 

KPMG vill att deras kunder ska redovisa så lite goodwill som möjligt och att det är vid detta 

tillfälle som det kan variera i åsikterna. Avdelningschefen berättar dock att han inte anser att 

kraven att identifiera en immateriell tillgång är för höga, utan påpekar att företagen ska kunna 

peka ut vad som är en immateriell tillgång. På KPMG erbjuds en koncerutbildning vilken 

behandlar hur granskning ska ske av ett rörelseförvärv.  

4.2 Kvantitativ undersökning 

4.2.1 Deskriptiv data  

För att få en överskådlig bild över hur övervärdena i köpeskillingen har fördelats vid förvärv, 

presenteras detta i form av ett cirkeldiagram. Cirkeldiagrammet nedan visar fördelningen av de 

totala övervärdena från undersökningen. Enligt resultatet är det 36 % av övervärdena som är 

identifierade immateriella tillgångar och 64 % är goodwill.  
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Nedan presenteras ett histogram av klassificeringen över identifierade immateriella tillgångar 

och goodwill i genomsnitt per revisionbyrå. Enligt diagrammet återfinns den största skillnaden 

mellan Deloitte och PWC, där Deloitte har identifierat 10,4 % mer immateriella tillgångar än 

PWC.  

 

 

För att kunna utläsa hur observationerna fördelar sig utifrån den beroende variabeln, för 

respektive revisionsbyrå, har medianerna tagits fram. Medianen för alla observationer är 33,1 % 

identifierade immateriella tillgångar, vilket visas i Tabell 4. Deloitte och EY innehar medianer 

högre än den totala, medan PWC och KPMG förhåller sig under den totala medianen. 

 
Tabell 4: Medianvärden 
Revisionsbyrå N Median 

Deloitte 29 38,0 % 

EY 70 34,3 % 

KPMG 51 29,8 % 

PWC 147 32,0 % 

Total 297 33,1 % 
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4.2.2 Kruskal-Wallis test 

Av Kruskal-Wallis testet i Tabell 5 kan det utläsas att Deloitte har högst medelranking, vilket 

betyder att de har flest förvärv som identifierar en större andel immateriella tillgångar. Den 

lägsta medelrankningen har PWC vilket betyder att de godkända förvärven är sådana som har 

identifierat minst andel immateriella tillgångar.  

 

Resultatet från testet visar att det med 95 % säkerhet inte finns någon statiskt säkerställd skillnad 

(p=0,686) mellan någon av revisionsbyråerna. Om hänsyn inte tas till faktorer utöver 

revisionsbyrån kan därmed hypotesen (!!) förkastas. 

 

Tabell 5: Kruskal-Wallis test Test Statisticsa,b 

Revisionsbyrå N Mean Rank Beroende  

Deloitte 29 166,90 Chi-Square 1,482 

EY 70 148,73 df 3 

KPMG 51 148,64 Asymp. Sig. ,686 

PWC 147 145,72 a. Kruskal Wallis Test 

Total 297  b. Grouping Variable: Revisionsbyrå 
 

4.2.3 Logistisk regression 

Vid logistisk regression är det vanligt att ett visst antal observationer exkluderas för att få en 

bättre passform i modellen. Nedan i Tabell 6 visas resultatet av modellernas passform, både med 

och utan polar extreme. I tabellen som tillämpar polar extreme har ett extremvärde exkluderats 

vilket bör göras om värdet Zresid överstiger 2,5, vilket det gjorde i det fallet (se bilaga 2.3). 

 

Tabell 6: Jämförelse av modeller 
Utan polar extreme, N=297 Med polar extreme, N=197 

- 2 log likelihood 382,215 - 2 log likelihood 239,202 

Hosmer Lemeshow !! p=0,144 Hosmer Lemeshow !! p=0,081 

 

Enligt Hosmer & Lemeshows test ska inte modellen påvisa signifikans (p <0,05), detta krav 

uppfyller båda modellerna (Pallant, 2013, s. 183). För att sedan bestämma vilken av modellerna 
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som har den bästa passformen jämfördes värdena för -2 log likelihood där ett så lågt värde som 

möjligt eftersträvas (Sallis & Sharma, 2009). Då modellen med polar extreme visade ett lägre 

värde, accepterades denna som den bästa modellen (se bilaga 4 för exkluderade observationer). I 

Classification Table (se bilaga 2.2) placerar modellen 61,9 % av alla observationer i rätt 

kategori. Detta är en förbättring med 11,6 % gentemot den slumpmässiga modellen, vilken visar 

resultatet om kontrollvariablerna inte var inkluderade i modellen. Den ökande andelen i 

Classification Table påvisar en bättre passform för regressionsmodellen (Pallant, 2013, s. 183). 

 

I Tabell 7 visas att vissa kontrollvariabler är signifikanta (Bransch p = 0,003, Small Cap p= 

0,002, Mid Cap p= 0,002). Koefficienterna (B-värdena) berättar åt vilket håll sambandet till den 

beroende variabeln går åt (Pallant, 2013, s. 184), vilket i detta fall innebär att ett minusvärde 

indikerar att variabeln sannolikt kommer hamna i kategori 0, vilket innebär mindre än 33,1 % 

identifierade immateriella tillgångar av de totala immateriella tillgångarna. Ett plusvärde 

indikerar att variabeln sannolikt hamnar i kategori 1, det vill säga att mer än 33,1 % immateriella 

tillgångar är identifierade. Någon mer tolkning kan inte utgöras av koefficienterna utan istället 

bör Exp(B) värdena granskas. Dessa värden utgör oddskvoter som visar hur oddsen för att hamna 

i gruppen med lite, respektive mycket, identifierade immateriella tillgångar förändras när värdet 

på den oberoende variabeln ökar med en enhet (Pallant, 2013, s. 184-185).  

 
Tabell 7: Logistisk Regression 
 B S:E. Wald df Sig. Exp(B) 
!!!! EY ,738 ,407 3,292 1 ,070 2,091 

!!!! Deloitte ,888 ,548 2,629 1 ,105 2,431 

!!!! KPMG  ,555 ,438 1,606 1 ,205 1,742 
!! Storlek förvärv 1,472 1,154 1,627 1 ,202 4,357 

!! Bransch -3,073 1,051 8,551 1 ,003 ,046 

!!!! Small Cap -1,199 ,383 9,796 1 ,002 ,301 
!!!! Mid Cap -1,262 ,404 9,764 1 ,002 ,283 

Konstant ,574 ,291 3,889 1 ,049 1,775 

 

Den starkaste faktorn i modellen är den som visar storleken på det förvärvande företaget. 

Resultatet visar på signifikans för både Small Cap och Mid Cap i jämförelse med Large Cap. 

Eftersom oddskvoterna för båda kategorierna är mindre än ett visar detta att det är cirka 30 % 

mindre sannolikt att små företag identifierar mer än 33,1 % immateriella tillgångar i jämförelse 
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med stora. Detta tyder på att större företag sannolikt identifierar en större andel immateriella 

tillgångar.  

 

Resultatet visar vidare att det är sannolikt att bransch har påverkan på fördelningen av 

övervärden. En oddskvot på 0,046 för bransch är mindre än ett, vilket tyder på att för varje 

ökning materiella/totala tillgångar som görs med en enhet, är det 0,046 gånger mindre sannolikt 

att identifiera immateriella tillgångar, allt annat lika i modellen. Detta innebär att ju högre andel 

materiella tillgångar ett företag har desto mer sannolikhet är det att de redovisar mindre än 

33,1 % identifierade immateriella tillgångar.  

 

EY blir signifikant med ett konfidensintervall på 90 % (p = 0,07). Enligt resultatet är det 

sannolikt att EY godkänner förvärv som har identifierat mer är 33,1 % immateriella tillgångar i 

jämförelse med PWC med ett odds på 2 gånger, vilket betyder att det är cirka dubbelt så troligt 

att detta kommer ske. Detta innebär att om hänsyn tas till fler faktorer, utöver revisionsbyrå, kan 

nollhypotesen förkastas.  

 

I tabellen över regressionen finns det även värden för konstanten, dock bör inte dessa presenteras 

vidare då denna kan ses som en ”skräppost” där den oförklarade variansen för hela modellen 

samlas (Chan, 2004).   
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5 Analys 
Nedan följer en diskussion av de statistiska resultaten som kommer att analyseras med hjälp av 

teori samt intervjuer. Först redogörs deskriptiv data för att få en överblick av hur Big 4 totalt 

har godkänt rörelseförvärv. Därefter kommer de statistiskt säkerställda resultaten från Kruskal-

Wallis testet och den logistiska regressionen analyseras.  

5.1 Deskriptiv data 

Enligt IFRS 3 ska företag vid ett rörelseförvärv identifiera det verkliga värdet av 

nettotillgångarna. Om köpeskillingen överstiger det värdet har det uppstått ett övervärde som ska 

klassificeras. Standarden säger att övervärdet först och främst ska identifieras till immateriella 

tillgångar, exempelvis varumärken och patent, som sedan ska kapitaliseras i balansräkningen 

(IFRS 3, 2013). Resultatet av de undersökta observationerna är att alla förvärv i genomsnittet har 

identifierat 36 % av alla övervärden till immateriella tillgångar. Det är svårt att säga om detta är 

en allmänt accepterad siffra eller ej, då det enligt standarderna och respondenterna inte finns 

någon ungefärlig andel som bör identifieras. Vid ett rörelseförvärv bör det förvärvande företaget 

anta att hela köpeskillingen ska utgöras av existerande tillgångar och, utöver det, framtida 

ekonomiska fördelar. Om 36 % identifieras som immateriella tillgångar är resterande del, det vill 

säga 64 %, goodwill. Detta är i linje med det Gauffin och Nilssons (2014) kom fram till i deras 

undersökning av rörelseförvärv för 2012, vilket gör denna studies resultat mer trovärdiga. 

Resultaten från Gauffin och Nilssons (2014) studie visade ett genomsnitt på ca 30 % 

identifierade immateriella tillgångar samt ca 70 % goodwill.  

 

Resultaten från både denna undersökning samt Gauffin och Nilssons (2014) studie tyder på en 

övervägande andel goodwill vid rörelseförvärv som har godkänts av revisorer. Goodwill är en 

omdebatterad post i balansräkning då den inte går att värdera på ett tillförlitligt sätt. Enligt 

forskare kan det vara negativt på lång sikt att öka goodwillposten då detta kan föra med sig en 

negativ resultatpåverkan längre fram, genom att värdet minskar och en nedskrivning är ett 

faktum (Zhang & Zhang, 2007). Att goodwill innehar en genomsnittlig andel på 64 % av de 

övervärden som har undersökts kan vara oroande då detta egentligen inte har ett verkligt värde 

på någon aktiv marknad. 
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Att goodwillposten blir så pass stor kan det finnas fler anledningar till. En av dessa skulle kunna 

vara att de immateriella tillgångarna har för höga identifieringskrav. Kraven innebär att 

tillgången antingen måste vara avskiljbar eller att den uppkommer genom juridiska eller 

avtalsenliga rättigheter. Företaget måste även kunna erhålla ekonomiska fördelar och ha kontroll 

över den immateriella tillgången (IAS 38, 2013). Dock anser respondenterna att kraven inte är 

för höga, utan att de är fullt rimliga. En annan anledning att övervärdet till övervägande del 

består av goodwill skulle kunna bero på att företagen betalar ett överpris för den förvärvande 

rörelsen. Dock säger standarderna att de faktorer som bidrar till goodwillens storlek måste 

upplysas om (IFRS 3, 2013), vilket bör betyda att företagen faktiskt ser ett värde utöver de 

identifierade tillgångarna. Men enligt tidigare studier är det enbart 71 % av företagen som 

faktiskt redovisar vilka faktorer som goodwillen utgörs av (Gauffin & Nilsson, 2014). Dessa 

resultat kan antingen innebära att företagen inte kan lokalisera goodwillen till framtida 

ekonomiska fördelar, eller att revisorerna inte har varit tillräckligt uppmärksamma i sin 

granskning. 

 

Baserat på Gauffin & Nilssons (2014) studie hänförs cirka 77 % av köpeskillingen till 

övervärden vid rörelseförvärv, vilket har visat sig blivit en trend hos bolag som gör förvärv. 

Gröjer (2001) påpekar att världen blir mer beroende av de immateriella tillgångarna, vilket 

företagens balansräkningar inte reflekterar. I likhet med att IASC dröjde tio år med att upprätta 

en standard som behandlar dessa tillgångar (Gröjer, 2001), är det möjligt att företagen också 

behöver en liknande anpassningstid. Trots att respondenterna påpekade att de vill att bolagen ska 

identifiera så mycket immateriella tillgångar som möjligt, tyder resultatet på att 

revisionsbyråerna faktiskt reviderar och godkänner i genomsnitt samma klassificering av 

övervärden vid rörelseförvärv. 

 

Enligt resultaten i histogrammet är det Deloitte som identifierar mest immateriella tillgångar. Av 

de undersökta observationerna har de godkänt förvärv som identifierar 44,1 % immateriella 

tillgångar, vilket är en förhållandevis stor skillnad mot PWC som godkände förvärv som lyckats 

identifiera 33,7 %. Sammantaget blir detta en relativ skillnad på 10,4 %, vilket kan bli en stor 

skillnad i företagens balansräkningar. En anledning till denna skillnad skulle kunna vara att 

Deloitte är mer kritiska i sin granskning och fokuserar mycket på hur identifiering och värdering 
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skett av immateriella tillgångar, för att kunna minska goodwillposten. Detta framkom i intervjun 

med Pålsson från Deloitte, som framhävde att de uppfattade att företagen ofta försökte öka 

goodwillposten på bekostnad av identifierade immateriella tillgångar. Pålsson beskrev även att 

de vid större förvärv tog in värderingsspecialister för att kunna säkerställa att förvärvsanalysen 

utförts korrekt. Att dessa specialister även utbildar Deloittes revisorer kring frågor rörande 

förvärv, kan ha resulterat i en större andel identifierade övervärden. Även ISAs standarder säger 

att en specialist bör tas in i vissa situationer där revisorns kompetens brister, detta för att minska 

risken för eventuella fel (ISA 620, 2010). Dock verkar det som att Deloitte har skött detta på ett 

bra sätt då de har identifierat en förhållandevis hög andel immateriella tillgångar och därmed 

tycks inte objektiviteten ha hotats. Dock har inte PWC intervjuats, vilket försvårar möjligheten 

att säkerställa skillnader mellan deras olika granskningsprocesser.  

 

Skillnaden i histogrammet kan även bekräftas av de framtagna medianerna, där Deloittes median 

ligger över den totala medan PWCs ligger under, vilket tyder på att Deloitte har fler förvärv med 

en högre andel identifierade immateriella tillgångar i jämförelse med PWC. Utöver att det 

faktiskt kan finnas en skillnad i hur revisorer granskar rörelseförvärven, finns det även fler 

faktorer som kan avgöra hur stor andel av övervärdena som identifieras. Dessa aktuella faktorer 

kan hänföras till det förvärvande och förvärvade företaget. Tidigare forskning visar att storlek på 

företag samt bransch de verkar inom kan påverka (Rehnberg, 2012). Detta innebär att skillnader 

mellan hur Big 4 klassificerar övervärden inte nödvändigtvis behöver bero på själva revisionen, 

utan kan även bero på deras kunder och vilka rörelser dessa kunder förvärvar. 

5.2 Kruskal-Wallis test 

Histogrammet i resultatet visade på vissa skillnader mellan hur Big 4 klassificerar övervärden, 

trots detta visade Kruskal-Wallis testet att det inte fanns någon statistisk säkerställd skillnad 

mellan revisionsbyråerna. Detta kan tyda på att revisionen har gått till på ”rätt” sätt, då revision 

faktiskt innebär att revisorer ska hitta oegentligheter i räkenskaperna (FAR förlag, 2005, s. 11), 

oberoende vilken revisionsbyrå de arbetar för. En av grundstenarna till att IFRS infördes var att 

få en jämförbar finansiell rapportering, både nationellt och internationellt (Marton, 2009), vilket 

testet ger en indikation på. Trots att IFRS är ett principbaserat redovisningssystem verkar det 
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som att både företagen samt revisorerna har tolkat dessa på ett enhetligt sätt vid klassificering av 

övervärden vid rörelseförvärv. Testet påvisar därför att hypotesen ska förkastas.  

 

Dock kan det finnas andra detaljer rörande både rörelseförvärv och revidering som kan påverka. 

Att ingen statistisk signifikans uppstod behöver inte betyda att förvärven som gjorts har 

identifierat så mycket immateriella tillgångar som möjligt eller att en stor post har lagts som 

goodwill. Det kan snarare betyda att Big 4 har haft en blandning av förvärv som har godkänts 

och sammantaget har dessa, revisionsbyråerna emellan, inte kunnat påvisa någon skillnad. 

Utifrån vårt Kruskal-Wallis testet accepteras lika stora goodwillposter generellt kring revidering 

av rörelseförvärv av Big 4. 

5.3 Logistisk regression 

Den logistiska regression visade vissa signifikanta resultat som är i behov av vidare analys. 

Enligt Kruskal-Wallis testet fanns det ingen signifikans mellan hur Big 4 klassificerar 

övervärden, dock visar regressionen att EY är signifikant (p=0,07) med 90 % säkerhet, vilket 

betyder att det finns en statistisk säkerställd skillnad mellan EY och PWC. Den logistiska 

regressionen visar till skillnad från Kruskal-Wallis testet att nollhypotesen ska förkastas. Som 

resultatet från regressionen visar, och som forskare tidigare har påvisat, finns det fler faktorer 

som förklarar skillnader mellan hur övervärden godkänns av revisorer, vilket kan härledas till 

faktorer som berör själva förvärvet.  

 

Varför påvisade EY en signifikant skillnad på ett 90-procentigt konfidensintervall jämfört med 

PWC? Rent konkret innebär det att EY är bättre på att identifiera immateriella tillgångar. 

Revision går ut på att ge en försäkran till aktieägarna att räkenskaperna är tillförlitliga, dock vet 

inte revisorn själv om revisionen är bra eller inte (Power, 2003; Carrington, 2010). Detta gör att 

det blir svårt för revisorer att klassificera övervärden då det inte finns några direkta riktlinjer med 

anledning av de principbaserade standarderna. Att goodwill bör inneha en lägre andel 

framkommer av debatten kring huruvida tillgången ens ska finnas på balansräkningen eller ej, då 

den inte kan säljas separat som andra tillgångar i balansräkningen (Rehnberg, 2012). I och med 

att EY har identifierat en högre andel immateriella tillgångar, och på så sätt minskat goodwillen, 

bör de ha gjort ett bättre arbete och skapat mer tillförlitliga rapporter för användarna av dessa. 
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Eventuellt skulle skillnaden vidare kunna bero på att EY är bättre på att tolka standarderna, att 

minska missbruk av goodwillposter och inte hamna i vänskaps/förtroende fällan.  

 

Att EY skulle vara bättre att tolka standarderna än PWC skulle kunna grundas i att EY håller sig 

till riktlinjerna som IFRS ger ut istället för att sväva ut med egna tolkningar. Då EY inte har 

intervjuats kan inget uttalande göras om deras internutbildningar, men den logistiska 

regressionen tyder på ett EY och PWC är de revisionsbyråerna som skiljer sig åt i hur övervärden 

klassificeras. Då varken KPMG eller Deloitte blev signifikanta med PWC innebär det att deras 

förvärv inte har någon betydande effekt på den beroende variabeln. Intervjuerna med KPMG och 

Deloitte pekade å andra sidan på att de utför interna utbildningar kring rörelseförvärv för deras 

revisorer, vilket bör tyda på en mer medveten granskning i enlighet med standarderna. 

 

Att EY sannolikt godkänner förvärv som identifierar en högre andel immateriella tillgångar än 

PWC, kan tyda på att de har tagit missbruket av goodwillposten på allvar samt att de har insett 

att världen omges av mer immateriella tillgångar som deras kunder bör identifiera 

(Gröjer, 2001). Resultatet styrks även med medianvärdena, då EY påvisade en högre median än 

PWC. EY är eventuellt mer måna om sina kunder i ett långsiktigt perspektiv då de inte låter sina 

kunder ta upp för stora goodwillposter, vilket minskar den framtida nedskrivningsrisken. Om 

kvaliteten på revisionen förbättras av att en högre andel immateriella tillgångar identifieras skulle 

detta kunna innebära att EY har ett bättre rykte än PWC baserat på Deis och Guiroux (1992) 

studie. Vidare hävdade båda respondenterna att förvärvsintensiva företag inte granskas lika 

grundligt vilket skulle kunna ha varit fallet för PWC. Om PWC har mycket förvärvsintensiva 

kunder skulle detta kunna leda till en inte lika noggrann granskning, vilket kan leda till större 

goodwillposter. 

 

En tredje anledning till att EY skiljde sig från PWC kan vara att EY har skapat en bättre 

professionell relation till sina kunder. Att de har följt ISAs standarder om att skapa sig en bild 

om bolaget och inte fallit för vänskap/förtroende hotet då det är en smal linje mellan dessa två 

(FAR, s.114, 2005). PWC skulle kunna ha blivit ”för bra” vän med dess klienter, och accepterat 

en större goodwillpost än egentligen var nödvändigt, då vänskapen går före det professionella 

uppträdandet och oberoendet. Om företaget har samma revisor under en längre tid byggs det 
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troligtvis upp en relation, vilken skulle kunna leda till att revisorn inte vidtar de åtgärder som 

behövs och låter företagsledningen agera opportunistiskt. Detta skulle kunna vara fallet hos PWC 

som kan ha haft en och samma påskrivande revisor under hela tillåtna mandattiden på sju år 

(SFS 2005:551), medan EY skulle kunna tänkas ha varit bättre på att byta påskrivande revisor 

kontinuerligt. En respondent nämnde att det kan vara svårt att ta diskussionen avseende 

klassificering av övervärden med ett företag då företagen innehar så pass mycket mer 

information än vad revisorn har. Denna informationsasymmetri mellan ledningen i det 

förvärvande bolaget och den påskrivande revisorn kan försvåra revisorns objektiva agerande 

(Jensen & Meckling, 1976), och skulle vidare kunna påvisa grunden till hur PWC har godkänt 

mindre andel identifierade immateriella tillgångar i jämförelse med EY.  

  

Av kontrollvariablerna var det tre som visade signifikans. I regressionen blev storleken på det 

förvärvande företaget signifikant, där Large Cap skiljde sig från Small- och Mid Cap. Resultatet 

visade att större företag sannolikt klassificerar en högre andel identifierade immateriella 

tillgångar. Utfallet var enligt förväntan då större företag enligt tidigare studier är mer benägna att 

identifiera immateriella tillgångar (Rehnberg, 2012). Storleken på företaget bör dock inte spela 

någon roll hur klassificering av övervärden sker, då alla förvärv som görs av företag på Nasdaq 

OMX Stockholm ska applicera samma standarder, det vill säga IFRS. Den sista kontrollvariabeln 

som visade signifikans var bransch, där högteknologiska företag tycks identifiera en högre andel 

immateriella tillgångar. Detta går också i linje med förväntningarna, och påvisar att 

högteknologiska företag följer utvecklingen då världen blir mer beroende av identifierade 

immateriella tillgångar (Gröjer, 2001).  
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6 Slutsats 
Vi ämnade med denna uppsats att finna svar på forskningsfrågan ”Hur skiljer det sig mellan 

revisorer avseende godkännande och klassificering av övervärden vid rörelseförvärv?”. De 

deskriptiva data visade på marginella skillnader gällande hur Big 4 godkänner och klassificerar 

övervärden. I linje med detta visade Kruskal-Wallis testet ingen statistisk säkerställd skillnad 

mellan de aktuella revisionsbyråerna. Dock visade tidigare forskning och den kvalitativa 

undersökningen att det kan finnas faktorer, utöver revisorn, som påverkar hur klassificering av 

övervärden sker. I regressionen användes ett flertal kontrollvariabler för att kunna ta bort de 

effekter som de kan tänkas ha på klassificeringen. Detta resulterade i ett statistiskt säkerställt 

resultat som med 90 % säkerhet påvisade en skillnad mellan hur EY och PWC godkänner 

klassificeringen av övervärden. Resultatet visade att EY sannolikt identifierar en högre andel 

immateriella tillgångar i jämförelse med PWC. De andra två undersökta revisionsbyråerna, 

Deloitte & KPMG, visade ingen signifikant skillnad mot vare sig varandra eller de övriga.  

 

Hur denna skillnad mellan EY & PWC uppkommer är svår att besvara. I linje med ESMAs 

undersökning är förbättringar nödvändiga i företagens finansiella rapportering och det krävs ett 

större ansvar hos revisorer som granskar dessa uppskattningar och begränsar företagens 

fördelaktiga tolkningar av standarder. Skillnaden mellan EY och PWC skulle därmed kunna 

grundas i att EY är mer kritiska i sin granskning och ställer högre krav på sina kunder i 

identifieringsprocessen. En annan anledning kan vara att det finns fler faktorer som påverkar 

fördelningen och om dessa tas i beaktning skulle skillnaden mellan dessa byråer kanske 

försvinna. Dock tyder resultaten på att revisorerna inte har begränsat företagens tolkningar av 

standarder och har därmed inte skapat jämförbara klassificeringar av övervärden. Detta går i linje 

med Nobes och Parker (2008) som anser att jämförbarheten i en internationell 

redovisningsstandard aldrig kommer kunna uppnås till fullo. 

 

En generalisering av undersökningens påvisade resultat kan anses vara begränsad då studien 

bland annat har exkluderat observationer med aggregerad information, vilket innebär att antal 

förvärv i verkligheten är fler. Resultatet skulle även kunna påverkas av ytterligare faktorer som 

undersökningen ej berört. Dock har studien beaktat alla väsentliga förvärv som redovisades 

separat och därför kan den statistiska skillnaden mellan PWC och EY inte anses som en slump. 
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Sammanfattningsvis kan slutsatsen dras att, rensat för storlek på förvärvande företag, bransch på 

förvärvat företag samt storlek på förvärvet finns det statistiskt säkerställda skillnader i hur 

revisionsbyråer klassificerar samt godkänner övervärden och nollhypotesen kan därmed 

förkastas. 

6.1 Förslag till vidare forskning 

Resultaten visade på en sannolik skillnad mellan PWC och EY, dock behövs vidare forskning för 

att utröna vad det faktiskt beror på. Därav skulle ett förslag till vidare forskning kunna vara en 

undersökning som bör innefatta en kvantitativ undersökning där hänsyn tas till fler variabler. 

Även en mer djupgående kvalitativ studie skulle vara av intresse för att få en större insikt i hur de 

olika revisionsbyråerna skiljer sig åt. 

 

Andra intressanta uppslag till vidare forskning vore en jämförande studie mellan Sverige och ett 

annat land som tillämpar IFRS, och på så sätt se hur klassificering av övervärden skiljer sig 

mellan olika länder. Vi eftersöker även en kvalitativ studie som behandlar revisorns relation till 

företag. Detta skulle kunna operationaliseras genom att utgå från standarden ISA 315, vilken 

kräver att revisorerna har kunskap om det företag de granskar utan att hamna i 

vänskap/förtroende-fällan, vilket till viss del har behandlat i denna uppsats.  
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Bilaga 1 – Undersökta företag 
1 AarhusKarlshamn AB 
2 Acap Invest AB  
3 AddNode Group AB  
4 Alfa Laval AB 
5 Allenex AB 
6 AllTele Allmänna Svenska Telefonab  
7 Anoto Group AB 
8 Aspiro AB 
9 Assa Abloy AB  

10 Atlas Copco AB  
11 BE Group AB 
12 Beijer AB, G & L 
13 Beijer Electronics AB 
14 Betsson AB  
15 Bilia AB  
16 BillerudKorsnäs AB 
17 Biotage AB 
18 Björn Borg AB 
19 Bong AB 
20 Byggmax Group AB 
21 CDON Group AB 
22 Cloetta AB  
23 Consilium AB  
24 Cybercom Group AB 
25 Dedicare AB  
26 DGC One AB 
27 DORO AB 
28 Duni AB 
29 Elanders AB  
30 Electra Gruppen AB 
31 Electrolux, AB  
32 Elekta AB  
33 Elos AB  
34 Eniro AB 
35 Ericsson, Telefonab. L M  
36 Fagerhult, AB 
37 FormPipe Software AB 
38 Getinge AB  
39 Global Health Partner AB 
40 Gunnebo AB 
41 Hemtex AB 
42 Hexagon AB  
43 Hexpol AB  
44 HiQ International AB 
45 I.A.R Systems Group AB 
46 ICA Gruppen AB 
47 Image Systems AB 
48 Industrial & Financial Systems AB  
49 Indutrade AB 
50 Intellecta AB  
51 ITAB Shop Concept AB  
52 Karolinska Development AB  
53 Knowit AB 

54 Lammhults Design Group AB  
55 Lindab International AB 
56 Loomis AB  
57 Meda AB  
58 Medivir AB  
59 Mekonomen AB 
60 Midsona AB  
61 Moberg Pharma AB 
62 Modern Times Group MTG AB  
63 MSC Konsult AB 
64 NCC AB  
65 Nederman Holding AB 
66 New Wave Group AB  
67 Nolato AB 
68 Nordic Service Partners Holding AB  
69 OEM International AB  
70 Orexo AB 
71 PartnerTech AB 
72 Phonera AB (Availo) 
73 Poolia AB  
74 Prevas AB  
75 Proact IT Group AB 
76 Proffice AB  
77 ReadSoft AB  
78 Rederi AB Transatlantic 
79 Rejlers AB 
80 SAAB AB  
81 Sandvik AB 
82 Securitas AB  
83 Semcon AB 
84 Skanska AB  
85 SKF AB  
86 Softronic AB  
87 SSAB AB  
88 StjärnaFyrkant AB (Stockwik) 
89 Svenska Cellulosa AB SCA  
90 Sweco AB  
91 Swedish Orphan Biovitrum AB 
92 Swedol AB 
93 Systemair AB 
94 Tele2 AB  
95 TeliaSonera AB 
96 Uniflex AB  
97 VBG Group AB  
98 Vitec Software Group AB 
99 Vitrolife AB 

100 ÅF AB 

 

  



 

Bilaga 2 – Resultat från SPSS 
 

Bilaga 2.1 Normalfördelning – Alla observationer 
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Bilaga 2.2 Logistisk regression – Modellens passform 

Den första tabellen, Block 0, visar hur resultaten blir när enbart den beroende variabeln är med i 

regression. Informationen i Block 1 visar hur många observationer som placeras i rätt kategori 

om de övriga variablerna tas med i beräkningen. I Block 1 visas en hit-rate på 61,9 % vilket är en 

klar förbättring mot Block 0 som gav en hit-rate på 50,3 %.   

 

Block 0: Classification Table 

 

 

Observerade värden 

Förutspådda värden 

Beroende variabel Korrekt procent 

0 1 

Beroende variabel 0 99 0 100 

1 98 0 0 

 Total procent   50,3 

 

Block 1: Classification Table 

 

 

Observerade värden 

Förutspådda värden 

Beroende variabel Korrekt procent 

0 1 

Beroende variabel 0 63 36 63,6 

1 39 59 60,2 

 Total procent   61,9 

 

Bilaga 2.3 Logistisk regression – Extremvärde 

 

Casewise Listb 
Case Selected Statusa Observed Predicted Predicted Group Temporary Variable 

Beroende Resid ZResid 

186 S 1** ,132 0 ,868 2,566 

a. S = Selected, U = Unselected cases, and ** = Misclassified cases. 

b. Cases with studentized residuals greater than 2,000 are listed. 
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Bilaga 3 - Intervjufrågor 
 
Vår undersökning ämnar undersöka rörelseförvärv och hur revisorn granskar dessa. Vår studie 
utgörs främst av en kvantitativ studie men vi vill även komplettera denna med övergripande 
information från revisorer. Tanken med intervjun är därför att den ska vara kort men innehållsrik. 
 
 
1. Hur ser granskningsprocessen ut kring ett företagsförvärv?  
 
2. Hur stor del tar denna upp av hela revideringen? 
 
3. Vilka är de viktigaste delarna av ett förvärv som en revisor behöver granska? 
 
4. Har ni några interna policys kring revidering av företagsförvärv? 
 
5. Får revisorer inom (respektive firma) någon internutbildning för att kunna utföra en 
granskning av ett företagsförvärv? Om det finns en utbildning, hur anordnas denna? 
 
6. Hur avgör ni vilka förvärv som är väsentliga att granska? 
 
7. Händer det att byråns M&A avdelning har varit delaktiga vid förvärv som sedan granskas av 
(respektive firma) revisorer? 
 
8. Har ni något utbyte med andra revisionsbyråer som behandlar rörelseförvärv? 
 
9. Hur tenderar företag hantera fördelning av övervärden mellan goodwill och immateriella 
tillgångar? Vilka synpunkter brukar ni ha på denna fördelning? 
 
10. Anser du att kraven för att identifiera en immateriell tillgång är för höga?  
 
 
Tack för din tid!  
 
Med Vänlig Hälsning 
Elin Lundin & Sara Andersson  
Uppsala Universitet 
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Bilaga 4 – Observationer i undersökning 
Kruskal-Wallis testet och deskriptiv data utgår från alla observationer nedan. 
De observationer som är markerade med orange har exkluderats ur regressionen i och med polar extreme. 
Det exkluderade extremvärdet är market lila. 
 

Förvärvande*företag* Förvärvat*företag* År** Revisionsbyrå* Bransch*
Storlek*på*
Nasdaq*

Not*i*
årsredovisning*

AarhusKarlshamn+AB+ Golden+Foods/Golden+Brands+ 2011+ PWC+ Consumer+Goods+ Mid+Cap+ Not+27+
Acap+Invest+AB+ Lars+Svenson+ 2011+ Deloitte+ Technology+ Small+Cap+ Not+5+
Acap+Invest+AB+ Multplx+ 2010+ Deloitte+ Technology+ Small+Cap+ Not+5+
Alfa+Laval+AB+ Air+Cooled+exchangers+ 2012+ EY+ Industrials+ Large+Cap+ Not+16+

Alfa+Laval+AB+ Astepo+ 2010+ EY+ Industrials+ Large+Cap+ Not+17+
Alfa+Laval+AB+ Definox+ 2010+ EY+ Industrials+ Large+Cap+ Not+17+
Alfa+Laval+AB+ En+ledande+serviceleverantör+i+USA+ 2010+ EY+ Industrials+ Large+Cap+ Not+17+
Alfa+Laval+AB+ Ett+väletablerat+företag+i+USA+ 2011+ EY+ Industrials+ Large+Cap+ Not+16+
Alfa+Laval+AB+ G.S+Anderson+GmbH+ 2010+ EY+ Industrials+ Large+Cap+ Not+17+
Alfa+Laval+AB+ Gamajet+cleaning+systems+ 2012+ EY+ Industrials+ Large+Cap+ Not+16+
Alfa+Laval+AB+ Nigara+Blower+Company+ 2012+ EY+ Industrials+ Large+Cap+ Not+16+
Alfa+Laval+AB+ Olmi+ 2010+ EY+ Industrials+ Large+Cap+ Not+17+
Alfa+Laval+AB+ Si+Fang+Steinless+Products+ 2010+ EY+ Industrials+ Large+Cap+ Not+17+
Alltele+Allmänna+Svenska+
Telefonaktiebolaget+ Invegio+AB+ 2010+ EY+ Telecommunications+ Small+Cap+ Not+13+
Alltele+Allmänna+Svenska+
Telefonaktiebolaget+ Kramnet+Alltele+AB+ 2010+ EY+ Telecommunications+ Small+Cap+ Not+13+
Alltele+Allmänna+Svenska+
Telefonaktiebolaget+ LandNcall+AB+ 2010+ EY+ Telecommunications+ Small+Cap+ Not+13+
Alltele+Allmänna+Svenska+
Telefonaktiebolaget+ Spinbox+AB+ 2010+ EY+ Telecommunications+ Small+Cap+ Not+13+
Alltele+Allmänna+Svenska+
Telefonaktiebolaget+ Ventelo+Sverige+AB+ 2011+ EY+ Telecommunications+ Small+Cap+ Not+14+
Anoto+Group+AB++ Ubiquitios+Systems+Ltd+ 2012+ Deloitte+ Technology+ Small+Cap+ Not+40+
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Atlas+Copco+AB+ Gesan+ 2011+ Deloitte+ Industrials+ Large+Cap+ Not+2+
Atlas+Copco+AB+ Pneumatic+Holdings+ 2013+ Deloitte+ Industrials+ Large+Cap+ Not+2+
BE+Group+AB+ BE+Group+produktion+ 2011+ KPMG+ Basic+Materials+ Small+Cap+ Not+17+
BE+Group+AB+ Lecor+Stålteknik+AB+ 2010+ KPMG+ Basic+Materials+ Small+Cap+ Not+16+
Beijer+AB+G+&+L+ Cofristet++ 2011+ PWC+ Industrials+ Mid+Cap+ Not+35+
Beijer+AB+G+&+L+ Toshiba+ 2011+ PWC+ Industrials+ Mid+Cap+ Not+35+
Beijer+Electronics+AB+ Petek+Teknoliji+Ltd.+ 2013+ PWC+ Industrials+ Small+Cap+ Not+33+
Betsson+AB+ Betsafe+ 2011+ PWC+ Consumer+Services+ Mid+Cap+ Not+5+
Bilia+AB+ Auto+7H+AB+ 2012+ KPMG+ Consumer+Services+ Mid+Cap+ Not+4+
Bilia+AB+ Blombergs+Bilservice+i+Lidingö+AB+ 2012+ KPMG+ Consumer+Services+ Mid+Cap+ Not+4+
Bilia+AB+ Kverneland+Bil+Drammen+AS+ 2013+ KPMG+ Consumer+Services+ Mid+Cap+ Not+5+
BillerudKorsnäs+AB+ Paccess+Llc+ 2013+ EY+ Basic+Materials+ Large+Cap+ Not+31+
Bong+AB+ Cardix+SAS+ 2010+ PWC+ Industrials+ Small+Cap+ Not+35+
Byggmax+Group+AB+ Svea+distribution+AB+ 2010+ PWC+ Consumer+Services+ Mid+Cap+ Not+16+
CDON+Group+AB++ Business+Linc+BL+AB+ 2012+ KPMG+ Consumer+Services+ Mid+Cap+ Not+5+
CDON+Group+AB+ Lekmer+AB+ 2010+ KPMG+ Consumer+Services+ Mid+Cap+ Not+5+
CDON+Group+AB+ Rum21+AB+ 2011+ KPMG+ Consumer+Services+ Mid+Cap+ Not+5+
Cloetta+AB+ FTF+Sweets+Ltd+ 2013+ KPMG+ Consumer+Goods+ Mid+Cap+ Not+29+
Cloetta+AB+ Leaf+Holland+B.V+ 2012+ KPMG+ Consumer+Goods+ Mid+Cap+ Not+1+
Consilium+AB+ Incendium+AB+ 2012+ PWC+ Industrials+ Small+Cap+ Not+33+
Consilium+AB+ Storm+&+Co+Skeppsradio+AB+ 2010+ PWC+ Industrials+ Small+Cap+ Not+30+
Cybercom+Group+AB* Sunguard+ 2010+ KPMG+ Technology+ Small+Cap+ Not+31+
Dedicare+AB* Assistansen+S&M+AB+ 2011+ Deloitte+ Health+Care+ Small+Cap+ Not+11+
DGC+One+AB+ NAB+Solutions+AB+ 2010+ EY+ Telecommunications+ Small+Cap+ Not+26+(2011)+
DORO+AB+ Birdy+Technology+SAS+ 2011+ EY+ Technology+ Small+Cap+ Not+18+
Elanders+AB+ Midland+Resources+Company+ 2012+ PWC+ Industrials+ Small+Cap+ Not+28+
Electra+gruppen+AB+ Electra+butik+AB+ 2010+ EY+ Consumer+Services+ Small+Cap+ Not+23+
Electra+gruppen+AB+ Linderholm+AB+ 2010+ EY+ Consumer+Services+ Small+Cap+ Not+23+
Elos+AB+ Microplast+AB+ 2011+ EY+ Health+Care+ Small+Cap+ Not+15+
Eniro+AB* 1888+Varsegod+ 2013+ PWC+ Consumer+Services+ Mid+Cap+ Not+27+
Eniro+AB+ De+Gule+Sider+ 2011+ PWC+ Consumer+Services+ Mid+Cap+ Not+28+
Fagerhult+AB+ icValo+Oy+ 2013+ PWC+ Industrials+ Mid+Cap+ Not+27+
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Fagerhult+AB+ LTS+Licht+&+Lechten+GmbH++ 2010+ PWC+ Industrials+ Mid+Cap+ Not+28+
Getinge+AB+ Blanchet+Medical+Service+ 2011+ PWC+ Health+Care+ Large+Cap+ Not+25+
Getinge+AB+ Combimobil+AB+ 2011+ PWC+ Health+Care+ Large+Cap+ Not+25+
Getinge+AB+ Eirus+Medical+ 2012+ PWC+ Health+Care+ Large+Cap+ Not+25+
Getinge+AB+ Fumedica+AG+ 2011+ PWC+ Health+Care+ Large+Cap+ Not+25+
Getinge+AB+ Ids+medical+Equipment+ 2011+ PWC+ Health+Care+ Large+Cap+ Not+25+
Getinge+AB+ Mak+Saglik+ 2011+ PWC+ Health+Care+ Large+Cap+ Not+25+
Getinge+AB+ Odelga+ 2010+ PWC+ Health+Care+ Large+Cap+ Not+25+
Getinge+AB+ STS+East+LLC+ 2013+ PWC+ Health+Care+ Large+Cap+ Not+25+
Getinge+AB+ STS+Holding+West+ 2011+ PWC+ Health+Care+ Large+Cap+ Not+25+
Getinge+AB+ Techno+Hospitalia+ 2012+ PWC+ Health+Care+ Large+Cap+ Not+25+
Global+Health+Partner+AB+ Glidhöj+Privatehospital+ 2012+ EY+ Health+Care+ Small+Cap+ Not+26+
Global+Health+Partner+AB+ OPA+AS+ 2011+ EY+ Health+Care+ Small+Cap+ Not+26+
Global+Health+Partner+AB+ Stockholm+gastro+center+ 2010+ EY+ Health+Care+ Small+Cap+ Not+26+
Gunnebo+AB+ API+Security+Products+ 2010+ Deloitte+ Industrials+ Mid+Cap+ Not+31+
Gunnebo+AB+ ATG+Entrance+Corporation+ 2013+ Deloitte+ Industrials+ Mid+Cap+ Not+30+
Gunnebo+AB+ Gateway+Security+SA+ 2011+ Deloitte+ Industrials+ Mid+Cap+ Not+30+
Hemtex+AB+ En+franchisebutik+ 2013+ EY+ Consumer+Services+ Small+Cap+ Not+25+
HEXPOL+AB+ Elasto+Group+ 2010+ EY+ Basic+Materials+ Mid+Cap+ Not+21+
HEXPOL+AB+ Excel+Polymers+Group++ 2010+ EY+ Basic+Materials+ Mid+Cap+ Not+21+

HEXPOL+AB+
Horst+Müller+Kunststoffe+GmbH+&+Co+
KG+ 2012+ EY+ Basic+Materials+ Mid+Cap+ Not+20+

HEXPOL+AB+ Robbins+ 2012+ EY+ Basic+Materials+ Mid+Cap+ Not+20+
HiQ+International+AB+ Frends+Technology+OY+ 2010+ PWC+ Technology+ Mid+Cap+ Not+33+
I.A.R+Systems+Group+AB+ Signum+Systems+Corporation+ 2011+ PWC+ Technology+ Small+Cap+ Not+24+
Ica+Gruppen+AB+ Ica+AB+ 2013+ EY+ Consumer+Goods+ Large+Cap+ Not+24+
Ica+Gruppen++AB+ InkClub+Development+AB+ 2011+ EY+ Consumer+Goods+ Large+Cap+ Not+3+
Image+systems+AB+ Image+System+Nordic+AB+ 2011+ Deloitte+ Industrials+ Small+Cap+ Not+10+
Industrial+&+Financial+Systems+AB+ BAE+Systems+Ltd+ 2013+ PWC+ Technology+ Mid+Cap+ Not+44+
Industrial+&+Financial+Systems+AB+ Metrix+LLC+ 2012+ PWC+ Technology+ Mid+Cap+ Not+44+
Industrial+&+Financial+Systems+AB+ Scheduling+Ltd+ 2010+ PWC+ Technology+ Mid+Cap+ Not+44+
Indutrade+AB+ Indutrade+Switzerland+AG+ 2011+ PWC+ Industrials+ Mid+Cap+ Not+26+
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Indutrade+AB+ Meson+ 2010+ PWC+ Industrials+ Mid+Cap+ Not+26+
Indutrade+AB+ Thermotech+AS+ 2013+ PWC+ Industrials+ Mid+Cap+ Not+26+(2012)+
Intellecta+AB+ Bodén+&+Co+Kommunikation+AB+ 2010+ PWC+ Industrials+ Small+Cap+ Not+43+
Intellecta+AB+ Communivator+ 2013+ PWC+ Industrials+ Small+Cap+ Not+45+
Intellecta+AB+ Propeople+Group+Aps+ 2013+ PWC+ Industrials+ Small+Cap+ Not+45+
Intellecta+AB+ Rover+Cresco+AB+ 2013+ PWC+ Industrials+ Small+Cap+ Not+45+(2013)++
Itab+Shop+Concept+AB+ Itab+Prolight+AS+ 2013+ EY+ Industrials+ Small+Cap+ Not+27+
Itab+Shop+Concept+AB+ Maxted+Holding+Ltd+ 2012+ EY+ Industrials+ Small+Cap+ Not+27+
Itab+Shop+Concept+AB+ Nordic+Light+Group++ 2011+ EY+ Industrials+ Small+Cap+ Not+26+
Karolinska+Development+AB+ Aprea+AB+ 2012+ Deloitte+ Health+Care+ Small+Cap+ Not+24+
Karolinska+Development+AB+ Axelar+AB+ 2011+ Deloitte+ Health+Care+ Small+Cap+ Not+23+
Knowit+AB+ Endero+OY+ 2010+ PWC+ Technology+ Small+Cap+ Not+26+
Knowit+AB+ Reaktor+ 2010+ PWC+ Technology+ Small+Cap+ Not+26+
Lammhults+Design+Group+AB+ Borks+Patenttavler+ 2010+ KPMG+ Consumer+Goods+ Small+Cap+ Not+11+
Lammhults+Design+Group+AB+ Fora+Form+AS+ 2013+ KPMG+ Consumer+Goods+ Small+Cap+ Not+5+
Lindab+International+AB+ Airflux+ 2011+ EY+ Industrials+ Mid+Cap+ Not+5+
Lindab+International+AB+ Centrum+Klima+ 2012+ EY+ Industrials+ Mid+Cap+ Not+5+
Lindab+International+AB+ Elia+ 2011+ EY+ Industrials+ Mid+Cap+ Not+5+
Lindab+International+AB+ IVK+ 2010+ EY+ Industrials+ Mid+Cap+ Not+5+
Lindab+International+AB+ Juvenco+ 2011+ EY+ Industrials+ Mid+Cap+ Not+5+
LM+Ericsson+Telefonaktiebolaget+ Telcordia++ 2012+ PWC+ Technology+ Large+Cap+ Not+K26+
Loomis+AB+ Agency+of+Security+ 2010+ PWC+ Industrials+ Mid+Cap+ Not+15+
Loomis+AB+ Efectivox+ 2012+ PWC+ Industrials+ Mid+Cap+ Not+15+
Loomis+AB+ Erk+Armored+ 2011+ PWC+ Industrials+ Mid+Cap+ Not+15+
Loomis+AB+ Oregon+Armored+Service+ 2012+ PWC+ Industrials+ Mid+Cap+ Not+15+
Loomis+AB+ Pendum+LLC+ 2011+ PWC+ Industrials+ Mid+Cap+ Not+15+
Loomis+AB+ Vigencia+ 2012+ PWC+ Industrials+ Mid+Cap+ Not+15+
Meda+AB+ Alaven+ 2010+ PWC+ Health+Care+ Large+Cap+ Not+18+
Medivir+AB+ BioPhausia+ 2011+ PWC+ Health+Care+ Mid+Cap+ Not+23+
Midsona+AB+ Dalsblads+Nutrition+AB+ 2012+ KPMG+ Consumer+Goods+ Small+Cap+ Not+5+
Midsona+AB+ Nordsveen+AS+ 2012+ KPMG+ Consumer+Goods+ Small+Cap+ Not+5+
Midsona+AB+ Oy+Biocvita+AB+ 2011+ KPMG+ Consumer+Goods+ Small+Cap+ Not+4+
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Midsona+AB+ Supernature+AS+ 2013+ KPMG+ Consumer+Goods+ Small+Cap+ Not+5+
Moberg+Pharma+AB+ Alterna+LLC+ 2012+ EY+ Health+Care+ Small+Cap+ Not+27+
Modern+Times+Group+MTG+AB+ LNT+ 2012+ KPMG+ Consumer+Services+ Large+Cap+ Not+4+
Modern+Times+Group+MTG+AB+ Paprika+ 2012+ KPMG+ Consumer+Services+ Large+Cap+ Not+4+
Modern+Times+Group+MTG+AB+ TV2+Sport+ 2012+ KPMG+ Consumer+Services+ Large+Cap+ Not+4+
Modern+Times+Group+MTG+AB+ Viastrong+Ukraina+ 2010+ KPMG+ Consumer+Services+ Large+Cap+ Not+4+
Modern+Times+Group+MTG+AB+ Zitius+ 2012+ KPMG+ Consumer+Services+ Large+Cap+ Not+4+
MSC+Konsult+AB+ Pro4U+Open+Source+AB+ 2013+ KPMG+ Technology+ Small+Cap+ Not+26+
New+Wave+Group+AB+ Ahead+Inc+ 2011+ EY+ Consumer+Goods+ Mid+Cap+ Not+26+
New+Wave+Group+AB+ Paris+Glove+in+Canada+Ltd+ 2011+ EY+ Consumer+Goods+ Mid+Cap+ Not+26+
Nolato+AB+ Contour+Plastics+Inc+ 2010+ KPMG+ Industrials+ Mid+Cap+ Not+41+
Nordic+Service+Partners+Holding+AB+ Swedburger+AB+ 2012+ EY+ Consumer+Services+ Small+Cap+ Not+19+
OEM+International+AB+ All+motion+technology+AB+ 2010+ KPMG+ Industrials+ Small+Cap+ Not+4+
Orexo+AB+ Wagner+Analysen+Technik+Gmbh+ 2011+ PWC+ Health+Care+ Small+Cap+ Not+36+
PartnerTech+AB+ Aerodyn+AB+ 2012+ PWC+ Industrials+ Small+Cap+ Not+22+
Poolia+AB+ Utvecklingshuset+COM+AB+ 2010+ Deloitte+ Industrials+ Small+Cap+ Not+27+
Prevas+AB+ Autsyde+ 2012+ KPMG+ Technology+ Small+Cap+ Not+3+
Prevas+AB+ Creo+Development+AS+ 2011+ KPMG+ Technology+ Small+Cap+ Not+3+
Proact+IT+Group+AB+ Databasement+BV+ 2011+ EY+ Technology+ Small+Cap+ Not+32+
Proact+IT+Group+AB+ Storyflex+Inc+ 2010+ EY+ Technology+ Small+Cap+ Not+32+
Proffice+AB+ Komet+holding+ 2011+ KPMG+ Industrials+ Mid+Cap+ Not+7+
Rederi+AB+Transatlantic+ Arctic+Ice+Management+ 2011+ PWC+ Industrials+ Small+Cap+ Not+33+
Rederi+AB+Transatlantic+ Österströms+International+AB+ 2011+ PWC+ Industrials+ Small+Cap+ Not+33+
Rejlers+AB+ PSAB+ 2010+ PWC+ Industrials+ Small+Cap+ Not+20+
Rejlers+AB+ Råbe+bolagen+ 2010+ PWC+ Industrials+ Small+Cap+ Not+20+
SAAB+AB+ Medav+ 2012+ PWC+ Industrials+ Large+Cap+ Not+8+
Sandvik+AB+ Alfa+Tools+International+ 2012+ KPMG+ Industrials+ Large+Cap+ Not+33+
Sandvik+AB+ SJL+ 2011+ KPMG+ Industrials+ Large+Cap+ Not+34+
Securitas+AB+ Adria+Ipon+Security+ 2011+ PWC+ Industrials+ Large+Cap+ Not+16+
Securitas+AB+ Al+Sharika+ 2011+ PWC+ Industrials+ Large+Cap+ Not+16+
Securitas+AB+ Assistance+Securite+Gardiennage+ 2011+ PWC+ Industrials+ Large+Cap+ Not+16+
Securitas+AB+ Chubb+Guarding+Services+ 2011+ PWC+ Industrials+ Large+Cap+ Not+16+
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Securitas+AB+ Cobra+Security+ 2010+ PWC+ Industrials+ Large+Cap+ Not+16+
Securitas+AB+ Consultora+Videco+ 2011+ PWC+ Industrials+ Large+Cap+ Not+16+
Securitas+AB+ Europinter+&+ECSAS+Gardiennage+ 2011+ PWC+ Industrials+ Large+Cap+ Not+16+
Securitas+AB+ Fuego+Red+ 2011+ PWC+ Industrials+ Large+Cap+ Not+16+
Securitas+AB+ Guardian+Security+ 2010+ PWC+ Industrials+ Large+Cap+ Not+16+
Securitas+AB+ ISS+Facility+Services+(kundkontrakt)+ 2013+ PWC+ Industrials+ Large+Cap+ Not+16+
Securitas+AB+ ISS+Facility+Services+(kundkontrakt)+ 2012+ PWC+ Industrials+ Large+Cap+ Not+16+
Securitas+AB+ ISS+Facility+Services+(kundkontrakt)+ 2013+ PWC+ Industrials+ Large+Cap+ Not+16+
Securitas+AB+ Legend+Group+Holding+International+ 2010+ PWC+ Industrials+ Large+Cap+ Not+16+
Securitas+AB+ MPL+ 2012+ PWC+ Industrials+ Large+Cap+ Not+16+
Securitas+AB+ Nordserwis+Pl+ 2010+ PWC+ Industrials+ Large+Cap+ Not+16+
Securitas+AB+ Paragon+Systems+ 2010+ PWC+ Industrials+ Large+Cap+ Not+16+
Securitas+AB+ Protect+ 2012+ PWC+ Industrials+ Large+Cap+ Not+16+
Securitas+AB+ Seccredo+ 2010+ PWC+ Industrials+ Large+Cap+ Not+16+
Securitas+AB+ Security+Consultants+Group+ 2011+ PWC+ Industrials+ Large+Cap+ Not+16+

Securitas+AB+
Security+Professionals+&+Security+
Management+ 2010+ PWC+ Industrials+ Large+Cap+ Not+16+

Securitas+AB+ Seguridad+y+Turismo+Segutouring+ 2011+ PWC+ Industrials+ Large+Cap+ Not+16+
Securitas+AB+ Sistem+FBO+ 2011+ PWC+ Industrials+ Large+Cap+ Not+16+
Semcon+AB+ Comet+Gmbh+ 2012+ Deloitte+ Industrials+ Small+Cap+ Not+29+
Semcon+AB+ Inkråmsförvärv+ 2011+ Deloitte+ Industrials+ Small+Cap+ Not+29+
Skanska+AB+ Industrial+Contractors+Inc+ 2011+ KPMG+ Industrials+ Large+Cap+ Not+7+ÅR2012+
Skanska+AB+ Soraset+Yhtiöt+Oy+ 2011+ KPMG+ Industrials+ Large+Cap+ Not+7+ÅR2012+
SKF+AB+ BVI+(Blohm+and+Voss+Industries)+ 2013+ PWC+ Industrials+ Large+Cap+ Not+3+
SKF+AB+ General+Bearing+Corporation+ 2012+ KPMG+ Industrials+ Large+Cap+ Not+3+
SKF+AB+ Lincoln+Holding+Enterprises+ 2010+ KPMG+ Industrials+ Large+Cap+ Not+3+ÅR2011+
SSAB+AB+ EM+Eriksson+Steel+Service+Center+AB+ 2012+ PWC+ Basic+Materials+ Large+Cap+ Not+24+
SSAB+AB+ Hard+Wear+Inc+(inkråmsförvärv)+ 2011+ PWC+ Basic+Materials+ Large+Cap+ Not+24+
Svensk+Cellulosa+AB+SCA+ Georgia+Pacific+ 2012+ PWC+ Consumer+Goods+ Large+Cap+ Not+3+i+ÅR2013+
Svensk+Cellulosa+AB+SCA+ Vinda+ 2013+ PWC+ Consumer+Goods+ Large+Cap+ Not+3+
Sweco+AB+ Finnmap+Consulting+Oy+ 2012+ PWC+ Industrials+ Mid+Cap+ Not+13+
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Sweco+AB+ Vectura+koncernen+ 2013+ PWC+ Industrials+ Mid+Cap+ Not+13+
Swedish+Orphan+Biovitrum+AB+ Swedish+Orphan++AB+ 2010+ PWC+ Health+Care+ Mid+Cap+ Not+5+
Systemair+AB+ Change+Air+ 2012+ EY+ Industrials+ Mid+Cap+ Not+30+
Systemair+AB+ Holland+Heating+ 2012+ EY+ Industrials+ Mid+Cap+ Not+30+
Tele2+AB+ Bbned+ 2010+ Deloitte+ Telecommunications+ Large+Cap+ Not+17+
Tele2+AB+ Connect+Data+Solutions+ 2011+ Deloitte+ Telecommunications+ Large+Cap+ Not+16+
Tele2+AB+ Network+Norway+ 2011+ Deloitte+ Telecommunications+ Large+Cap+ Not+16+
Tele2+AB+ Silver+Server+ 2011+ Deloitte+ Telecommunications+ Large+Cap+ Not+16+
Tele2+AB+ Spring+Mobil+ 2010+ Deloitte+ Telecommunications+ Large+Cap+ Not+17+
Tele2+AB+ Televörgu+Estonia+ 2012+ Deloitte+ Telecommunications+ Large+Cap+ Not+16+
Telia+Sonera+AB+ KazNet+Media+ 2013+ PWC+ Telecommunications+ Large+Cap+ Not+K33+
Telia+Sonera+AB+ Nepal+Satellite+ 2012+ PWC+ Telecommunications+ Large+Cap+ Not+34+
Uniflex+AB+ Uniflex+Personal+Gmbh+ 2013+ EY+ Industrials+ Small+Cap+ Not+23+
Uniflex+AB+ Utvecklinghuset+COM+AB+ 2013+ EY+ Industrials+ Small+Cap+ Not+23+
VGB+Group+AB+ On+spot+of+North+America+Inc+ 2012+ PWC+ Consumer+Goods+ Small+Cap+ Not+29+
Vitec+Software+Group+AB+ Midas+Data+AS+ 2012+ KPMG+ Technology+ Small+Cap+ Not+3+
Vitrolife+AB+ Conception+Technologies+ 2010+ PWC+ Health+Care+ Small+Cap+ Not+4+
Vitrolife+AB+ Cryo+management+Ltd+ 2012+ PWC+ Health+Care+ Small+Cap+ Not+4+
ÅF+AB+ Avansia+ 2012+ EY+ Industrials+ Mid+Cap+ Not+3+
ÅF+AB+ Energo+ 2010+ EY+ Industrials+ Mid+Cap+ No+4+
ÅF+AB* Epsilon+ 2012+ EY+ Industrials+ Mid+Cap+ Not+3+
AddNode+Group+AB+ Dencerno,+Teknis+&Mittbygge+AB+ 2010+ PWC+ Technology+ Small+Cap+ Not+35+
AddNode+Group+AB+ Joint+Collaboration+ 2013+ PWC+ Technology+ Small+Cap+ Not+35+
Alfa+Laval+AB+ Aalborg+Industries+ 2011+ EY+ Industrials+ Large+Cap+ Not+16+
Alfa+Laval+AB+ Ashbrook+SimoncHartley++ 2012+ EY+ Industrials+ Large+Cap+ Not+16+
Alfa+Laval+AB+ Champs+Products+ 2010+ EY+ Industrials+ Large+Cap+ Not+17+
Alfa+Laval+AB+ Vortex+Systems+ 2012+ EY+ Industrials+ Large+Cap+ Not+16+
Allenex+AB+ Olerup+International+AB+ 2011+ EY+ Health+Care+ Small+Cap+ Not+26+
Aspiro+AB+ Wimp+Music+ 2011+ EY+ Technology+ Small+Cap+ Not+17+
ASSA+ABLOY+AB+ Cardo+ 2011+ PWC+ Industrials+ Large+Cap+ Not+30+
Beijer+Electronics+AB+ QSI+Productions+ 2010+ PWC+ Industrials+ Small+Cap+ Not+4+
Betsson+AB++ NGGcgruppen+ 2012+ PWC+ Consumer+Services+ Mid+Cap+ Not+5+
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Bilia+AB+ Bilcentralen+i+Stockholm+AB+ 2011+ KPMG+ Consumer+Services+ Mid+Cap+ Not+4+
Bilia+AB+ Stenhagen+Bil+ 2012+ KPMG+ Consumer+Services+ Mid+Cap+ Not+4+
BillerudKorsnäs+AB+ Korsnäs+AB+ 2012+ EY+ Basic+Materials+ Large+Cap+ Not+31+
Biotage+AB+ Caliper+Life+science+ 2010+ Deloitte+ Health+Care+ Small+Cap+ Not+4+
Biotage+AB+ MIP+technologies+AB+ 2010+ Deloitte+ Health+Care+ Small+Cap+ Not+4+
Björn+Borg+AB++ Fashion+retail+Case+OY+ 2013+ Deloitte+ Consumer+Goods+ Small+Cap+ Not+20+
CDON+Group+AB+ Tretti+AB+ 2011+ KPMG+ Consumer+Services+ Mid+Cap+ Not+5+
DGC+One+AB+ Bradata+MCP+AB+ 2011+ EY+ Telecommunications+ Small+Cap+ Not+26+
DORO+AB+ Prylos+SAS+ 2011+ EY+ Technology+ Small+Cap+ Not+18+
Duni+AB+ Song+Seng+Associates+Pte+Ltd+ 2013+ PWC+ Consumer+Goods+ Mid+Cap+ Not+38+
Electrolux+AB+ CTI+ 2011+ PWC+ Consumer+Goods+ Large+Cap+ Not+26+
Electrolux+AB+ Olympic+Group+ 2011+ PWC+ Consumer+Goods+ Large+Cap+ Not+26+
Elekta+AB+ Nuclerton+ 2011+ Deloitte+ Health+Care+ Large+Cap+ Not+32+
Elekta+AB+ Radon+Ltda+ 2012+ PWC+ Health+Care+ Large+Cap+ Not+32+
Fagerhult+AB+ Designplan+Lighting+Ltd+ 2011+ PWC+ Industrials+ Mid+Cap+ Not+28+
Formpipe+Software+AB+ Traen+Holding+AS+ 2012+ PWC+ Technology+ Small+Cap+ Not+28+
Getinge+AB* Acare+Medical+Science+Ltd+ 2012+ PWC+ Health+Care+ Large+Cap+ Not+25+
Getinge+AB+ Atrium+Medical+Inc+ 2011+ PWC+ Health+Care+ Large+Cap+ Not+25+
Getinge+AB+ Avalon+Laboratories+ 2012+ PWC+ Health+Care+ Large+Cap+ Not+25+
Getinge+AB+ Laax+Inc+ 2013+ PWC+ Health+Care+ Large+Cap+ Not+25+
Getinge+AB+ Steritec+Products+MFG+Inc+ 2012+ PWC+ Health+Care+ Large+Cap+ Not+25+
Getinge+AB+ Theraputic+Support+systems+ 2012+ PWC+ Health+Care+ Large+Cap+ Not+25+
Getinge+AB+ Tranc+Medical+Devices+Inc+ 2013+ PWC+ Health+Care+ Large+Cap+ Not+25+
Getinge+AB+ USCI+ 2012+ PWC+ Health+Care+ Large+Cap+ Not+25+
Gunnebo+AB+ Alltech+ 2011+ Deloitte+ Industrials+ Mid+Cap+ Not+30+
Gunnebo+AB+ Hamilton+Safe+ 2012+ Deloitte+ Industrials+ Mid+Cap+ Not+30+
Hemtex+AB+ En+franchisebutik+ 2011+ EY+ Consumer+Services+ Small+Cap+ Not+28+
Hexagon+AB+ Intergraph+ 2010+ EY+ Industrials+ Large+Cap+ Not+11+
Hexagon+AB+ New+River+Kinematics+ 2012+ EY+ Industrials+ Large+Cap+ Not+27+
Hexagon+AB+ Sisgraph+ 2011+ EY+ Industrials+ Large+Cap+ Not+27+
Lammhults+Design+Group+AB+ Harmonie+Projects+ 2010+ KPMG+ Consumer+Goods+ Small+Cap+ Not+11+
Loomis+AB+ Badger+Armor+Inc+ 2010+ PWC+ Industrials+ Mid+Cap+ Not+15+
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Meda+AB+ Antula+ 2011+ PWC+ Health+Care+ Large+Cap+ Not+18+
Mekonomen+AB+ Meda+Scandinavia+ 2012+ Deloitte+ Consumer+Goods+ Mid+Cap+ Not+28+
Mekonomen+AB+ Sörensen+og+Balchen+ 2011+ Deloitte+ Consumer+Goods+ Mid+Cap+ Not+28+
Modern+Times+Group+MTG+AB+ Nice+Entertainment+Group++ 2013+ KPMG+ Consumer+Services+ Large+Cap+ Not+4+
Nederman+Holding+AB+ Dantherm+Filtration+ 2010+ KPMG+ Industrials+ Small+Cap+ Not+4+
Nederman+Holding+AB+ Environmental+Filtration+Technologies+ 2012+ KPMG+ Industrials+ Small+Cap+ Not+4+ÅR2013+
Nolato+AB+ Cope+Allman+Jaycare+ 2012+ KPMG+ Industrials+ Mid+Cap+ Not+40+
Phonera+AB+(Availo)+ Fasthost+AS+ 2010+ PWC+ Technology+ Small+Cap+ Not+19+
Phonera+AB+(Availo)+ Ventelo+Hosting+AS+ 2011+ PWC+ Technology+ Small+Cap+ Not+19+
Prevas+AB+ DoréDevelopment+ 2011+ KPMG+ Technology+ Small+Cap+ Not+3+
Prevas+AB+ Psiam+AS+ 2013+ KPMG+ Technology+ Small+Cap+ Not+3+
Prevas+AB+ Rhemispheres+ 2012+ KPMG+ Technology+ Small+Cap+ Not+3+
Prevas+AB+ Zetiq+Development+ 2012+ KPMG+ Technology+ Small+Cap+ Not+3+
Proact+IT+Group+AB+ B2Net+ltd+ 2011+ EY+ Technology+ Small+Cap+ Not+32+
ReadSoft+AB+ Foxray+AG+ 2012+ PWC+ Technology+ Small+Cap+ Not+33+
Rejlers+AB+ APAS++ 2010+ PWC+ Industrials+ Small+Cap+ Not+20+
Rejlers+AB+ Lausamo+ 2010+ PWC+ Industrials+ Small+Cap+ Not+20+
Rejlers+AB+ Nitek+ 2011+ PWC+ Industrials+ Small+Cap+ Not+27+
SAAB+AB+ HITT+ 2012+ PWC+ Industrials+ Large+Cap+ Not+8+
SAAB+AB+ Sensis+Corporation+ 2011+ PWC+ Industrials+ Large+Cap+ Not+8+
Securitas+AB+ Alarm+West+Group+ 2010+ PWC+ Industrials+ Large+Cap+ Not+16+
Securitas+AB+ Ave+Lat+Sargs+ 2011+ PWC+ Industrials+ Large+Cap+ Not+16+
Securitas+AB+ Bren+Security+ 2010+ PWC+ Industrials+ Large+Cap+ Not+16+
Securitas+AB+ Chillidas+Sistems+de+seguridad+ 2012+ PWC+ Industrials+ Large+Cap+ Not+16+
Securitas+AB+ Chubb+Security+Personnel+ 2011+ PWC+ Industrials+ Large+Cap+ Not+16+
Securitas+AB+ Claw+Protection+Services+ 2010+ PWC+ Industrials+ Large+Cap+ Not+16+
Securitas+AB+ Cobelguard+ 2011+ PWC+ Industrials+ Large+Cap+ Not+16+
Securitas+AB+ CSS+Internacional+ 2011+ PWC+ Industrials+ Large+Cap+ Not+16+
Securitas+AB+ Dan+Kontrol+Systemer+ 2010+ PWC+ Industrials+ Large+Cap+ Not+16+
Securitas+AB+ ESC+and+SSA+Guarding+Company+ 2010+ PWC+ Industrials+ Large+Cap+ Not+16+
Securitas+AB+ Federal+Resguard+ 2012+ PWC+ Industrials+ Large+Cap+ Not+16+
Securitas+AB+ Interseco+ 2011+ PWC+ Industrials+ Large+Cap+ Not+16+
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Securitas+AB+ Nikaro+ 2010+ PWC+ Industrials+ Large+Cap+ Not+16+
Securitas+AB+ Orbis+Security+Solutions+ 2011+ PWC+ Industrials+ Large+Cap+ Not+16+
Securitas+AB+ Piranha+Security+ 2010+ PWC+ Industrials+ Large+Cap+ Not+16+
Securitas+AB+ PT+Environmental+Indokarya+ 2012+ PWC+ Industrials+ Large+Cap+ Not+16+
Securitas+AB+ Reliance+Security+Services+ 2010+ PWC+ Industrials+ Large+Cap+ Not+16+
Securitas+AB+ Rentsec+Vamsa+ 2013+ PWC+ Industrials+ Large+Cap+ Not+16+
Securitas+AB+ Seguricorp+ 2011+ PWC+ Industrials+ Large+Cap+ Not+16+
Securitas+AB+ Selectron+ 2013+ PWC+ Industrials+ Large+Cap+ Not+16+
Securitas+AB+ Sensormatic+guvenlik+Group+ 2011+ PWC+ Industrials+ Large+Cap+ Not+16+
Securitas+AB+ Technomobil+ 2013+ PWC+ Industrials+ Large+Cap+ Not+16+
Securitas+AB+ Trailback+ 2012+ PWC+ Industrials+ Large+Cap+ Not+16+
Securitas+AB+ Zvonmir+ 2011+ PWC+ Industrials+ Large+Cap+ Not+16+
Skanska+AB+ Atkins+Highway+Services+ 2013+ KPMG+ Industrials+ Large+Cap+ Not+7+
Skanska+AB+ Birka+Markbyggnad+AB+ 2013+ KPMG+ Industrials+ Large+Cap+ Not+7+
SKF+AB+ Kaydon+Corporations+ 2013+ PWC+ Industrials+ Large+Cap+ Not+3+
Softtronic+AB+ Milagro+AB+(inkråmsförvärv)+ 2010+ EY+ Technology+ Small+Cap+ Not+13+
Softtronic+AB+ Nextres+(inkråmsförvärv)+ 2011+ EY+ Technology+ Small+Cap+ Not+13+
Stockwik+Förvaltning+AB+ Stjärnafyrkant+AB+ 2010+ PWC+ Technology+ Small+Cap+ Not+14+ÅR2011+
Svensk+Cellulosa+AB+SCA+ Everbeuty+ 2012+ PWC+ Consumer+Goods+ Large+Cap+ Not+3+
Swedol+AB+ Inno+i+Växsjö+AB+ 2010+ PWC+ Consumer+Services+ Mid+Cap+ Not+34+
Swedol+AB+ Nima+Maskinteknik+AB+ 2012+ PWC+ Consumer+Services+ Mid+Cap+ Not+26+
Systemair+AB+ HSK+ 2012+ EY+ Industrials+ Mid+Cap+ Not+30+
Systemair+AB+ Ventrade+ 2011+ EY+ Industrials+ Mid+Cap+ Not+29+
Vitec+Software+Group+AB+ ITcMakeriet+AS+ 2011+ KPMG+ Technology+ Small+Cap+ Not+3+
Anoto+Group+AB++ Destiny+Wireless+Ltd+ 2011+ KPMG+ Technology+ Small+Cap+ Not+40+
 


