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Sammanfattning 

Titel: Beskrivningen av de faktorer som utgör goodwill - En studie av de noterade bolagens 

rörelseförvärv 2015 

Författare: Sandra Fogenstad Renard och Joachim Wegman 

Handledare: Sven-Arne Nilsson 

Problemställning: IFRS 3 ersatte IAS 22 år 2005. Det innebär att bolag, för varje 

rörelseförvärv, ska beskriva faktorerna i förvärvad goodwill. Samtidigt visar studier att 

beskrivningar är så bristfälliga att de försvårar intressenters bedömningar av framtida 

värdenedgångsprövningar. Bristande beskrivningar får även följder för kapitalmarknaden.   

Syfte: Syftet är att undersöka hur bolag noterade på Stockholmsbörsen beskriver de faktorer 

som utgör förvärvad goodwill. Vidare är syftet att undersöka om det finns samband mellan 

beskrivningen och förvärvande bolags bransch, segmentsstorlek respektive andelen goodwill 

i förhållande till totala tillgångar i rörelseförvärvet. 

Forskningsfrågor: Finns det samband mellan beskrivningen och det förvärvande bolagets 

bransch respektive segmentstorlek? Finns det samband mellan beskrivningen och 

rörelseförvärvets goodwillkvot? 

Metod: Undersökningen har utgått från en kvalitativ strategi där bolagens beskrivningar av 

förvärvad goodwill granskats.   

Resultat: Av 170 rörelseförvärv med beskrivningar var andelen som innefattade lönsamhet 

och/eller synergier 32 %, immateriella tillgångar 5 % och lönsamhet och/eller synergier 

tillsammans med immateriella tillgångar 63 %. Vidare var 12 % informativa, 51 % något 

informativa och 37 % närmast intetsägande. 

Samband fanns mellan beskrivningen och hälsovårdsbolag. Samband fanns också mellan 

beskrivningen och Small Cap bolag. Däremot saknades samband mellan beskrivningen och 

goodwillkvot i rörelseförvärven.    

Kunskapsbidrag: Våra resultat bekräftar tidigare studier om att beskrivningar är 

otillräckliga som bedömningsunderlag för framtida nedgångsprövningar av goodwill. Vi har 

funnit samband mellan beskrivningen och hälsovårdsbolag respektive Small Cap bolag.  

Nyckelord: goodwill, IFRS 3 B64, kvalitativa faktorer  
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Abstract 

Title: The description of the factors of goodwill - A study of the listed companies' business 

combinations 2015 

Authors: Sandra Fogenstad Renard and Joachim Wegman 

Supervisor: Sven-Arne Nilsson 

Presentation of the problem: In 2015, IFRS 3 replaced IAS 22. Since then, a qualitative 

description of the factors that make up the acquired goodwill is required for each business 

combination. However, studies show that the descriptions are insufficient for the 

stakeholders’ estimations of future impairment tests of acquired goodwill. Insufficient 

descriptions also have negative effects on the capital market. 

Purpose: The purpose is to examine how companies listed on the Stockholm Stock 

Exchange describe the factors that make up the acquired goodwill. Furthermore, the purpose 

is to examine if the description is related to the acquirer’s industry, market capitalization 

segment or the ratio of goodwill to assets in the business combination. 

Research questions: Is the description related to the acquirer's industry or market 

capitalization segment? Is it related to the ratio goodwill to assets in the business 

combination? 

Methodology: The study builds on a qualitative research strategy where the companies' 

descriptions of acquired goodwill are examined. 

Results: Out of 170 business combinations with a description, 32 % described future profit 

and/or synergies, 5 % intangible assets and 63 % future profit and/or synergies together with 

intangible assets. Furthermore, 12 % were informative, 51 % somewhat informative and 37% 

almost insignificant. 

Regarding relations, a connection was found between descriptions and health care 

companies. A connection was also found between descriptions and Small Cap companies. No 

connection was found between descriptions and the goodwill to assets ratio in the business 

combination.  

Contributions to knowledge: Our results confirm previous studies that descriptions are 

insufficient as basis for future impairments tests of recognized goodwill. We have found 

connections between descriptions and health care companies as well as Small Cap 

companies. 

Keywords: Goodwill, IFRS 3 B64, Qualitative Factors 
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Begrepp och definitioner 

Goodwill 

"En tillgång som representerar framtida ekonomiska fördelar som uppkommer från 

andra tillgångar förvärvade i ett rörelseförvärv som inte är enskilt identifierade och 

separata redovisade." (IFRS 3, 2012, s. 412) 

 

Goodwillkvot 

”En kvot som mäter hur mycket goodwill ett bolag redovisar jämfört med de totala 

tillgångarna.” (Investopedia, 2017) 

 

Immateriell tillgång 

"En identifierbar icke-monetär tillgång utan fysisk form." (IFRS 3, 2012, s. 413) 

 

Rörelseförvärv 

"En transaktion eller annan händelse i vilken en förvärvare erhåller det bestämmande 

inflytandet i en eller flera verksamheter/rörelser. Transaktioner mellan jämbördiga 

parter är också rörelseförvärv såsom termen används i denna standard." (IFRS 3, 2012, 

s. 412) 

 

Samband 

"Något som anknyter eller förbinder vissa företeelser vanligen tämligen abstrakt om 

förbindelser som kan vara svårupptäckta." (Nationalencyklopedin, 2017) 

 

Synergieffekt   

"Inom ekonomi ofta förekommande term för samordningsfördel som kan uppnås mellan 

olika företag eller verksamhetsgrenar avseende inköp, tillverkning, marknadsföring m.m. 

genom bättre utnyttjande av t.ex. kompetens, FoU-insatser, kapital eller arbetstid." 

(Nationalencyklopedin, 2017) 
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Förkortningar 

BC Basis for Conclusion 

FASB Financial Accounting Standards Board 

IAS International Accounting Standards 

IASB International Accounting Standards Board 

ICB Industry Classification Benchmark 

IFRS International Financial Reporting Standards 

PiR Post-implementation Review 

SFAS Statement of Financial Accounting Standards 
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1 Inledning 

I det inledande kapitlet förklaras vad förvärvad goodwill är för något, hur det uppkommer 

och hur kraven på upplysningar förändrats. Vidare redogörs för goodwillbeskrivningens 

betydelse för intressenter och kapitalmarknaden vilket slutligen utmynnar i 

undersökningens problematisering. Undersökningens syfte, frågeställningar och 

avgränsning avslutar kapitlet.   

1.1 Bakgrund 

Giuliani och Brännström (2011, s. 161) slår fast att redovisningsnormerna för goodwill 

genomgått betydande förändringar det senaste århundradet. Från att bolagen inte behövt 

redovisa förvärvad goodwill överhuvudtaget har kraven ökat gradvis. International 

Financial Reporting Standards 3 (IFRS 3) vid rörelseförvärv ersatte International 

Accounting Standard 22 (IAS 22) vid rapporteringen år 2005. Då tillkom ett helt nytt krav 

som innebär att bolag, för varje rörelseförvärv, ska ge information enligt B64 e) i IFRS 3: 

e. En kvalitativ beskrivning av de faktorer som utgör redovisad goodwill, såsom 

förväntade synergieffekter av att slå samman verksamheten i det förvärvade företaget 

med förvärvarens verksamhet, immateriella tillgångar som inte uppfyller villkoren för 

separat redovisning eller andra faktorer. 

Medan IFRS 3 kräver en beskrivning av sådana faktorer för varje rörelseförvärv, krävde IAS 

22 endast en beskrivning av de faktorer som spelade en betydande roll i bestämmandet av 

goodwillens nyttjandeperiod då avskrivningstiden för goodwillen översteg 20 år (IAS 22 p. 

89). 

Nilsson påpekar i sin avhandling Redovisning av Goodwill – Utveckling av metoder i 

Storbritannien, Tyskland och USA (1998, s. 230) att goodwill uppkommer till följd av att ett 

bolags värde ofta är större än nettot av dess delar i balansräkningen. Fastän goodwill i sig har 

ett värde, redovisas den inte som en tillgång då bolaget inte lagt ut några urskiljbara utgifter 

för att förvärva denna goodwill. Nilsson (1998, s. 231) framhåller vidare att det vid 

rörelseförvärv görs något som han kallar för disaggregering där identifierbara tillgångar 

respektive skulder tas upp till deras verkliga värden. Om sedan det erlagda beloppet 

överstiger dessa värden, uppstår det goodwill.   

Även om IFRS 3 ställer högre krav på upplysningar, har ett flertal studier visat att det finns 

stora skillnader i hur bolag redovisar.  Giuliani och Brännström (2011, ss. 161 - 162) visar i en 

studie av noterade bolag i Italien och i Sverige att goodwill som fenomen är otydligt eftersom 

den kan bestå av många olika komponenter och att det därmed inte finns en enda gemensam 

definition av den. Avsaknaden av en gemensam definition av goodwill trots avsikterna med 
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IFRS 3, gör därför att goodwill kan liknas vid en svart låda (eng. black-box). I de fall bolag 

anammat ett så kallat uppifrån-och-ned perspektiv (eng. top-down perspective) finns det en 

uppfattning om att goodwill i likhet med övriga tillgångar förvisso kan mätas, men med den 

skillnaden att den inte kan definieras. Då lämnar bolagen helt enkelt inte upplysningar om 

de faktorer som utgör förvärvad goodwill (s. 168). 

Även då bolag lämnar kvalitativa upplysningar finns det betydande skillnader i vilken 

utsträckning de förhåller sig till upplysningskraven som framgår av B 64 e) i IFRS 3. Årligen 

återkommande undersökningar genomförda av Gauffin, Hagström och Nilsson (2017, s. 1) 

om hur noterade bolag på Stockholmsbörsen redogör för förvärv, identifierar immateriella 

tillgångar och förklarar storleken på goodwill, visar att kvalitativa upplysningar om 

goodwillpostens storlek ofta inte var informativa eller till och med saknades.  

Enligt Financial Accounting Standard Boards (FASB) efterfrågar användare av 

årsredovisningar upplysningar vid rörelseförvärv som möjliggör uppskattning av tidpunkt 

och belopp ifråga om framtida värdenedgångar i goodwill (IFRS 3 BC406). Trots efterfrågan 

visar undersökningar av Gauffin, Hagström och Nilsson (2017, s. 3) att kvalitativa 

beskrivningar av faktorer i goodwill är så otillräckliga att en sådan uppskattning ofta inte 

låter sig göras. 

1.2 Problemformulering 

Av all finansiell rapportering som ges ut av bolag anses årsredovisningen oftast vara den 

viktigaste. Det är genom årsredovisningen som bolaget och ledningen redogör för dess 

förehavanden under räkenskapsåret för aktieägarna. Årsredovisningen får en ännu vidare 

roll för börsnoterade bolag då den är en källa till information även för andra intressenter 

exempelvis analytiker och banker, vid bedömning av bolagets värde och framtidsutsikter 

(Rahm & Sandell, 2016 s. 4).  

Giuliani och Brännström (2011, s. 162) menar att diskrepansen mellan kraven i IFRS 3 och 

utfallet beror på att redovisningsnormers funktion enbart är normativa ramverk som 

upplyser vad bolagen ska göra, utan att göra anspråk på hur de slutligen tillämpar dem i 

praktiken.  

Enligt Rahm och Sandell (2016, s. 29) tenderar bolag generellt ta efter andra bolags 

årsredovisningstexter i olika grad även gällande beskrivningar av goodwill. Detta benämns 

som isomorfism och uppkommer dels till följd av att bolaget vill hålla nere kostnaderna vid 

framtagandet av årsredovisningen och dels till följd av att bolagen lägger ambitionsnivån på 

den lägsta möjliga nivå som andra bolag gjort och undsluppit kritik för (2016, s. 29).          

Konsekvenserna av att inte lämna de upplysningar som krävs kan leda till att intressenter 

helt eller delvis saknar underlag för att bedöma de kvantitativa följderna för framtida 
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värderingar och nedskrivningar av goodwill (Giuliani & Brännström 2011, s. 162). Aktieägare 

förväntar sig uttömmande förklaringar av goodwill, i synnerhet då beloppen är stora (Rahm 

& Sandell 2016, s. 4). Det faktum att intressenterna verkar på en kapitalmarknad gör att 

bolagens beslut även indirekt påverkar kapitalmarknaden. Kvalitativa upplysningar om 

faktorerna skulle kunna förhindra att intressenters kapital allokeras till bolag med en 

undermålig bolagsledning (Giuliani & Brännström 2011, s. 163). Den kvalitativa 

upplysningen tjänar även till att ge legitimitet i ledningens beslut att betala en köpeskilling 

som är större än nettotillgångarna i rörelseförvärvet (Rahm & Sandell 2016, s. 9). 

Betydelsen av att lämna upplysningar om förvärvad goodwill och konsekvenser av inte göra 

det blir än mer kännbart då goodwill står för en betydande andel av de totala förvärvade 

tillgångarna. Enligt Gauffin, Hagström och Nilsson (2017, s. 1) gjorde 93 av de 267 noterade 

bolagen på Stockholmsbörsen minst ett rörelseförvärv under 2015. Undersökningen visade 

att goodwill i genomsnitt stod för 40% av de totala förvärvade tillgångarna. Denna andel bör 

ses mot bakgrund av att år 2015 blir det första året sedan undersökningarna inleddes år 2005 

som Gauffin, Hagström och Nilsson (2017, s. 1) slutar att undersöka beskrivningar av 

goodwillpostens storlek. Detta då upplysningar ofta saknades eller inte var informativa.         

Det är med utgångspunkt från ovanstående konstaterande av Gauffin, Hagström och Nilsson 

(2017, s. 1) och undersökningsår 2015, som vi finner det intressant att fördjupa oss i de 

kvalitativa upplysningarna för att slutligen studera i vilken utsträckning bolagen beskriver 

faktorerna i goodwill. Därutöver tycker vi att det är intressant att undersöka om det finns 

samband mellan beskrivningen och förvärvande bolags bransch, segmentstorlek respektive 

andelen goodwill av totala tillgångar i rörelseförvärvet. 

1.3 Syfte och forskningsfrågor 

Syftet är att undersöka hur bolag noterade på Stockholmsbörsen beskriver de faktorer som 

utgör förvärvad goodwill. Vidare är syftet att undersöka om det finns samband mellan 

beskrivningen och förvärvande bolags bransch, segmentsstorlek respektive andelen goodwill 

i förhållande till totala tillgångar i rörelseförvärvet. Utifrån syfte har följande 

forskningsfrågor formulerats: 

• Finns det samband mellan beskrivningen och förvärvande bolags bransch respektive 

segmentstorlek? 

• Finns det samband mellan beskrivningen och andelen goodwill i förhållande till 

totala tillgångar i rörelseförvärven? 
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1.4 Avgränsning 

Undersökningen utgår från den dokumentation som sammanställts av Gauffin och Hagström 

(2017). I den ingår alla noterade bolag på Stockholmsbörsen som under år 2015 gjorde 

rörelseförvärv. 
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2 Referensram 

I följande kapitel redogörs för normerna för redovisning av förvärvad goodwill. Därutöver 

redogörs för förarbetena till dessa normer. Därefter presenteras relevanta vetenskapliga 

artiklar och teorier.    

2.1 IFRS 3 - Rörelseförvärv 

Enligt IFRS 3 - Rörelseförvärv måste en kvalitativ beskrivning av de faktorer som utgör 

redovisad goodwill lämnas i bolagets årsredovisning. Hur bolagen ska upplysa om sina 

förvärv finns huvudsakligen i punkterna 32 och B 64, där punkt B 64 mer detaljerat beskriver 

upplysningarna enligt punkt 59. 

I punkt 32 klargörs hur goodwill ska beräknas:  

32. Förvärvaren ska redovisa goodwill från och med förvärvstidpunkten, beräknad 

som summan av (a) minus (b) nedan 

a. summan av 

i. den överförda ersättningen värderad enligt denna standard, som normalt 

kräver verkligt värde per förvärvstidpunkten (se punkt 37), 

ii. beloppet för eventuella innehav utan bestämmande inflytande i det 

förvärvade företaget värderade enligt denna standard, och 

iii. i ett rörelseförvärv som genomförs i steg (se punkterna 41 och 42), det 

verkliga värdet per förvärvstidpunkten på förvärvarens 

tidigare egetkapitalandel i det förvärvade företaget. 

b. nettot per förvärvstidpunkten av beloppen för de identifierbara förvärvade 

tillgångarna och övertagna skulderna värderade enligt denna standard. 

 

I punkt 59 framgår det vidare att det förvärvande bolaget ska lämna upplysningar, vilka det 

redogörs för mer ingående i punkt B 64. För vår del är e) mest centralt: 

För att uppnå syftet med punkt 59 ska förvärvaren för varje rörelseförvärv som sker 

under rapportperioden lämna följande upplysningar 

[...] 

e. En kvalitativ beskrivning av de faktorer som utgör redovisad goodwill, såsom 

förväntade synergieffekter av att slå samman verksamheten i det förvärvade företaget 

med förvärvarens verksamhet, immateriella tillgångar som inte uppfyller villkoren för 

separat redovisning eller andra faktorer. 
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[...] 

Om det är praktiskt ogenomförbart att lämna någon av de upplysningar som krävs 

enligt denna delpunkt ska förvärvaren upplysa om detta och förklara varför det är 

praktiskt ogenomförbart att lämna dessa upplysningar. I denna standard används 

begreppet ”praktiskt ogenomförbart” med samma innebörd som i 

IAS 8 Redovisningsprinciper, ändringar i uppskattningar och bedömningar samt fel. 

I punkt B 65 framgår att det förvärvande bolaget ska lämna sammanslagna upplysningar för 

oväsentliga rörelseförvärv om de tillsammans är väsentliga. 

2.1.1 Vad som i övrigt är värt att notera om IFRS 3 

Enligt förarbetena till IFRS 3 mer känt som Basis for Conclusions on IFRS 3 (BC) var det 

viktigt att de tre konceptuella grunderna inom redovisning var uppfyllda (redovisning, 

värdering och utformning) vid utformandet av den nya standarden. 

I dessa förarbeten (BC414 a ii) framgår att bolaget vid varje rörelseförvärv, ska ge en 

beskrivning av varje immateriell tillgång som inte redovisas separat från goodwill, samt en 

beskrivning till varför den immateriella tillgångens verkliga värde inte kan mätas tillförlitligt. 

Kravet att lämna en kvalitativ beskrivning av faktorerna enligt IFRS 3 härleds från den 

amerikanska motsvarigheten Statement of Financial Accounting Standards No. 141 (SFAS 

141). Gauffin, Hagström och Nilsson (2017, 3) framhåller att det bakomliggande motivet var 

att analytiker skulle ha tillgång till information som kunde ge dem möjlighet att beakta 

tidpunkter och belopp där värdenedgångar kan påverka resultatet. Noteras kan att denna 

motivering helt saknas i IFRS 3 inklusive dess BC. 

I mitten av år 2012 inleddes också en Post-implementation Review (PiR) av IFRS 3 som var 

klar år 2015. En sådan PiR genomförs av IASB, med syftet att utvärdera de effekter en ny 

standard får för investerare, redovisare och revisorer (IFRS, 2017). Varken PiR eller IASB 

kom fram till att standarden behövde förändras (PiR of IFRS 3, 2015). 

2.2 Tidigare studier 

2.2.1 Defining goodwill - a practice perspective 

Giuliani och Brännström (2011, ss. 161 - 163) undersökte om det fanns en gemensam 

definition av förvärvad goodwill utifrån hur svenska och italienska noterade bolag tillämpade 

IFRS 3. De konstaterar att goodwill är svårt att tolka då den kan bestå av flera olika 

beståndsdelar. Frånvaron av en gemensam definition gör att de liknar förvärvad goodwill vid 

en svart låda där goodwill enbart ses som kvarstående komponenter av en större tillgång. 
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Detta kallar de för uppifrån och ned-perspektivet (eng. top-down perspective). I andra 

synsättet nedifrån och upp-perspektivet (eng. bottom-up perspective), består goodwill av 

icke erkända men potentiellt värdeskapande immateriella tillgångar som skapats av den 

förvärvade genom kontrakt ifråga om patent, varumärke etcetera. De kan även vara andra 

fördelar såsom geografisk position, anseende och skicklighet hos personal. Synen på 

förvärvad goodwill kan således vara både bakåt- och framåtblickande (2011, s. 163).   

Med ovanstående perspektiv i åtanke klassificerade Giuliani och Brännström (2011, s. 167 – 

169) beskrivningar i klasser som kom att benämnas makroklasser och makroteman vilka 

innehåller tre underklasser vardera. Makroklassen identifierad goodwill (eng. identified 

goodwill) inkluderar beskrivningar där goodwill beskrivs i termer av immateriella tillgångar 

eller synergier. Andra makroklassen inte specificerad (eng. not specified) inkluderar 

beskrivningar som anger att det inte varit möjligt att specificera goodwill i enlighet med IFRS 

3 eller liknande och som inte klassificeras som beskrivningar. Tredje makroklassen, 

residualer (eng. residuum) innefattar beskrivningar som endast tar fasta på hur goodwill 

uppkom. Av totalt 241 rörelseförvärv klassificerades 142 som residualer, vilket gör att dessa 

uppgick till 56,6 % av det totala antalet. Att goodwill är skillnaden mellan köpeskillingen och 

tillgångarnas nettovärde kan enligt Giuliani och Brännström (2011, ss. 167 - 168) göra att 

bolagen ser det fullt tillräckligt att inte beskriva mer än så. Vidare tycks det enligt dem som 

att en kvantitativ beskrivning värderas högre än en kvalitativ beskrivning. Oklarheter om 

vilka faktorer goodwill består av, medför svårigheter för intressenter ifråga om förståelse, 

granskning och värderingar.         

Efter indelningen i makroklasser delar Giuliani och Brännström (2011, ss. 168 - 169) in 

klassen identifierad goodwill efter makroteman. Första klassen, kärngoodwill (eng. core 

goodwill) inkluderar beskrivningar som kan relateras till synergier och fördelar, så som 

ökad försäljning, stordriftsfördelar, lönsamhet etcetera. Andra klassen, immateriella 

tillgångar (eng. intangibles) inkluderar beskrivningar som kan relateras till immateriella 

tillgångar som bolaget inte kan eller vill redovisa separat enligt IFRS 3, exempelvis kunskap 

hos personalen, marknadsposition och försäljningsorganisation. Tredje klassen, 

kärngoodwill och immateriella tillgångar (eng. core goodwill and intangibles) kombinerar 

de två föregående vilket gör att denna klass innefattar de vidaste beskrivningarna av 

goodwill. Giuliani och Brännström (2011, s. 169) ser denna som en residual. 

Synergier är en vanlig faktor i beskrivningarna vilket är naturligt då de ofta är motivet bakom 

rörelseförvärvet. I beskrivningarna används synergier för att rättfärdiga att bolaget betalat 

mer än nettovärdet av tillgångar i rörelseförvärvet. Vidare är begreppet användbart då det 

förvärvande bolaget önskar redogöra för framtida lönsamhet (Giuliani & Brännström 2011, 

s. 170). 
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Användandet av immateriella tillgångar möjliggör en inkludering av en mängd olika 

immateriella tillgångar som inte kunnat mätas tillförlitligt eller inte erkänns som tillgångar 

enligt IAS 38. Ett exempel är humankapital vilket den förvärvande inte kan utöva kontroll 

över ifråga om framtida ekonomisk nytta. Ett annat exempel är beskrivningar som relaterar 

till organisationskapital som förvisso är begripligt men som ändå kan bli vagt (Giuliani & 

Brännström 2011, ss. 170 – 171). Giuliani och Brännström (2011 s. 171) framhåller vikten av 

att djupgående beskriva vilka immateriella tillgångar som ingår för att kunna avgöra 

kommande årliga nedgångsprövningar.  

Då goodwill beskrivs både i termer av synergier och immateriella tillgångar blir det 

problematiskt då de utgår från olika tidsperspektiv. Synergier utgår från ett framåtblickande 

perspektiv, medan immateriella tillgångar utgår från ett bakåtblickande perspektiv då det 

fokuserar på det förvärvade bolagets handlingar i det förflutna relaterat till specifika 

immateriella tillgångar. Tidsperspektivet, kopplingen till specifika immateriella tillgångar 

och de framtida nyttorna som uppkommer därav, gör att osäkerhetsnivån tycks vara lägre för 

immateriella tillgångar enligt Giuliani och Brännström (2011, s. 171). Kombinerade 

beskrivningar säger inte hur stor andel av förvärvad goodwill som hänförs till synergier 

respektive immateriella tillgångar. Faktorerna skiljer sig åt gällande osäkerhetsnivå och 

tidsperspektiv vilket gör att kombinerade beskrivningar, även när de är tydliga, ändå förblir 

vaga och svåra att tyda för intressenter (Giuliani & Brännström 2011, s. 171). 

2.2.2 Att legitimera priset på förvärvat företag 

Rahm och Sandell (2016, s. 11) undersökte hur beskrivningar av förvärvad goodwill används 

för att legitimera ledningars beslut att erlägga högre köpeskilling än vad som var motiverat 

av nettotillgångarnas värde. 

Till skillnad från Giuliani och Brännström (2011) som undersökte beskrivningar utifrån ett 

kapitalmarknadsperspektiv, har Rahm och Sandells (2016, s. 20) undersökning en betoning 

på intertextuella förhållanden i beskrivningar. De har undersökt i vilken mån 

beskrivningarna innefattar text- eller nyckelordssamspel med IFRS 3 och bolagens egna 

årsredovisningar. Identifierade nyckelord utgörs av synergi och lönsamhet där synergi som 

begrepp framgår i IFRS 3 B64 e benämnt som synergieffekter, medan lönsamhet ses som 

synonymt med framtida ekonomiska fördelar i IFRS 3.       

Rahm och Sandell (2016, ss. 20 - 21) gör gällande att det finns en inbördes relation mellan 

synergier och lönsamhet där synergier är ett medel för att uppnå lönsamhetsmålet. Vidare 

noterade de att synergier inte sällan förekom i sammansättningar såsom intäktssynergier, 

kostnadssynergier och försäljningssynergier. Till skillnad från Giuliani och Brännström 

(2011) betonar Rahm och Sandell (2016, s. 22) att det inte är ovanligt att bolag uppger 

synergier utan att vidareutveckla vad synergierna består av eller hur de är tänkta att 
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realiseras. De sträcker sig till och med till att de inte ens anser att beskrivningen är kvalitativ 

då endast synergier som begrepp framgår eller då beskrivningen av synergier saknar 

precisering. De noterar att det tycks finnas en vedertagen föreställning om att förklaringen 

om att förvärvad goodwill bestod av synergier är tillräcklig. Förklaringarna reproduceras 

över tid i bolags årsredovisningar utan hänsyn till det specifika förvärvet.  

Som tidigare nämnts ser Rahm och Sandell (2016, s. 22) lönsamhet som målet med 

sammanslagning av verksamheter. Eftersom aktieägare huvudsakligen är intresserade av 

lönsamhet gör bolaget gör sitt yttersta för att legitimera rörelseförvärvet i termer av 

lönsamhet. Dock konstaterar de att användandet av specifika ord inte är tillräckligt för 

rörelseförvärvets legitimering. Legitimiteten förlorar i styrka då beskrivningen 

huvudsakligen härmar texten i IFRS 3, eller då beskrivningar från tidigare årsredovisningar 

eller andra rörelseförvärv återanvänds. Beskrivningen anpassas då inte till rörelseförvärvets 

specifika och relevanta drag (Rahm & Sandell 2016, ss. 25 – 26).  

Även om Rahm och Sandell (2016, s. 28) inte tittade på i vad mån bolag låter sig influeras av 

andras beskrivningar, kunde de ändå konstatera att det fanns stora likheter bolagen emellan. 

Likheterna är dels ett resultat av att bolagen i varierande utsträckning försöker följa 

normgivningens krav, och dels av att de funnit starka incitament till att kopiera andra bolags 

beskrivningar vilket sammanfattas med följande citat av Rahm och Sandell (2016, s. 29):                

Det är enkelt och tidseffektivt att reproducera eller imitera andra texter. Att skriva det 

man vet andra skrivit och åtminstone kommit undan med innebär en reducerad risk för 

att den egna texten ska utsättas för kritik. 

Ovanstående konstaterande sammanfattar väl vad isomorfism är för något.     

2.3 Den effektiva värdepappersmarknaden 

Giuliani och Brännströms (2011) undersökning av beskrivningar utgick som tidigare nämnts, 

från ett kapitalmarknadsperspektiv vilket kan kopplas till teorin om den effektiva 

värdepappersmarknaden. Scott (2012, s. 108) menar att teorin betonar betydelsen av 

transparens i den finansiella redovisningen vilken är en förutsättning för en effektiv 

värdepappersmarknad. Så länge informationen är användbar för marknadens aktörer, spelar 

inte informationens ursprung någon roll, vilket gör att information även utanför de 

finansiella rapporterna värderas. Detta överensstämmer med forskning som visar att 

investerare och analytiker också använder annan värdefull information som underlag vid 

bedömningar och rekommendationer ifråga om investeringar (Scheja 2009, s 138).  

Även om investerare och analytiker tar hänsyn till flera olika informationskällor anses ändå 

de finansiella rapporterna med deras upplysningar vara mycket viktiga. Ett exempel är då 

investerare gör fundamentalanalyser där årsredovisningens information spelar en central 
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roll vid värdering av aktier. Den har sin grund i kapitalmarknadsteorin och utgår från att 

värdet på aktier kan bestämmas av olika variabler däribland resultat, kassaflöde och 

tillväxtpotential (Scheja 2009, ss. 145 - 147). Förvärvad goodwill aktualiseras då i allra högsta 

eftersom den representerar en potentiell förmåga till högre lönsamhet i framtiden vilken 

även kan gå så långt som till att bolaget kan dra nytta av monopolvinster (Alfredson m.fl. 

2005, s. 396). Årsredovisningar är även kostnadseffektiv information då investerare inte 

behöver ägna tid åt att leta efter information från flera källor (Scott 2012, s. 110).  

I en effektiv värdepappersmarknad reflekterar priserna på de värdepapper som köps och säljs 

på marknaden, all tillgänglig information om dessa värdepapper. All information 

offentliggörs inte, vilket investerare är väl medvetna om. Marknaden kan aldrig bli 

fullständigt effektiv (Scott 2012, s. 108). Finanskrisen åren 2007 - 2008 är ett tydligt exempel 

på en överdriven tilltro till värdepappersmarknadens effektivitet. Bolagen hade under en 

längre tid övervärderat tillgångar vilket avspeglades i priserna på värdepappersmarknaden 

(Scott 2012, s. 111). Följden blev att bolag tvingades skriva ned sina tillgångar inklusive 

goodwill, som sedan 2002 inte skrivs av utan prövas för värdenedgång årligen (The 

Economist, 2009).               

Enligt Scott (2012, s. 111) handlar effektivitet på värdepappersmarknaden om hur snabbt 

marknadspriser revideras i takt med att ny information offentliggörs. Informationen initierar 

köp- och säljbeslut på värdepappersmarknaden och förändrar priserna på värdepappren så 

att de återspeglar den nya informationen. Ju mer upplysningar bolagen lämnar i de 

finansiella rapporterna, desto större är investerares förtroende för värdepappersmarknaden 

(Scott 2012, s. 115).  Scheja (2009, ss. 127 - 130) nämner att bolagsstorlek och antalet 

analytiker som följer det, bidrar till att mer upplysningar lämnas. Han refererar till en enkät- 

och intervjustudie som bekräftar Scotts (2012, s. 115) slutsats, att bolagen är medvetna om 

att bristfälliga och oprecisa upplysningar kan få negativa konsekvenser för värdet på bolagens 

aktier. 
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3 Metod 

I kapitlet om metod återges tillvägagångssätt och bearbetning av det empiriska materialet. 

Därefter förs ett kritiskt resonemang angående våra metoder med utgångspunkt från 

strategier, ansatser och analysmetoder inom det metodologiska ämnesområdet. 

Avslutningsvis bedöms undersökningens validitet och tillförlitlighet. 

3.1 Genomförande 

Undersökningen inleddes med granskning av förvärvsnoter i årsredovisningar från år 2015 

för noterade bolag på Stockholmsbörsen. Underlaget var den dokumentation för 2015 som 

sammanställts av Therese Hagström och Björn Gauffin (IFRS undersökning 2017-02-15). De 

förvärvande bolagen delades in efter bransch respektive segmentstorlek. Rörelseförvärven 

delades in efter goodwillkvot. Analysenheterna har konsekvent utgjorts av rörelseförvärv.    

Fokus för undersökningen var de kvalitativa beskrivningarna av förvärvad goodwill. Dessa 

fanns i en not om just rörelseförvärv, kallad förvärvsnot. Beskrivningarna kunde även finnas 

i noten för immateriella tillgångar. Bearbetningen har skett i flera steg, varav det första steget 

var att ta reda på om det överhuvudtaget fanns en beskrivning. Stegvist har bearbetningen 

förfinats till att utmynna i bedömningar om i vilken utsträckning bolagen beskrivit 

faktorerna i förvärvad goodwill. Som nämnts tidigare kan dessa faktorer utgöras av 

förväntade synergier, immateriella tillgångar som inte gått att identifiera samt andra 

faktorer. 

3.2 Val av metod 

Vi studerade beskrivningarna av förvärvad goodwill vilket gjorde att tyngdpunkten låg på 

ordval och verbala formuleringar. Bryman och Bell (2013 s. 391) kallar en metod som vilar 

på ordval för en kvalitativ strategi till skillnad från en kvantitativ strategi som utgår från 

siffror. Enligt Bryman och Bell (103, s. 391) är det inte ovanligt att en kvalitativ strategi 

innefattar drag av en kvantitativ strategi eller vice versa och att det är fullt möjligt att 

implementera olika former av kvantifieringar i kvalitativa undersökningar. Kvantifieringar 

kan visa på hur vanlig förekomsten av vissa mönster, teman eller företeelser är, vilket ger ett 

gediget underlag till slutsatser utifrån empirin (Bryman och Bell 2013 ss. 622 - 623). 

Struktureringen av beskrivningarna gav en god överblick och möjliggjorde identifiering av 

vilka bristerna var och hur ofta de förekom.       

Enligt Miciol (2013, ss. 107 – 108) är problemställningen avgörande för huruvida 

undersökningen blir deskriptiv eller normativ. Han menar att den förstnämnda betonar 

konsekvenser medan den andra betonar orsaker. Vårt syfte utgår från det normativa 
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angreppssättet då vi endast är intresserade av i vilken utsträckning bolag beskriver 

faktorerna i förvärvad goodwill vilket anges i normgivningen IFRS 3. Således är det inte 

beskrivningarna i sig som är intressanta trots att syftet innefattar dels hur, dels beskrivning. 

Utifrån syfte undersöks samband mellan beskrivningar och bolagets branschtillhörighet 

respektive segmentstorlek, och goodwillkvot i rörelseförvärvet. Fastän inga hypoteser 

existerar, finns där ändå förväntningar.  Miciol (2009, s. 108) hävdar att skiljelinjen mellan 

beskrivande och förklarande problemställningar kan vara otydlig men uttrycker samtidigt att 

beskrivningen är en förutsättning för förklaringen. Det leder oss in i diskussion om orsak och 

verkan och deras inbördes riktningar i undersökningen. 

Bryman och Bell (2013, s. 390) skiljer på induktiv och deduktiv ansats där den induktiva 

huvudsakligen kännetecknar en kvalitativ strategi. Grovt uttryckt handlar det om att 

undersökaren först samlar in empiri för att sedan koppla observationerna till teorier eller 

formulera egna. Det ger ett öppet förhållningssätt till empirin då undersökaren inte utgår 

från särskilda förväntningar eller hypoteser. Förväntningar eller hypoteser kan vara 

tillräckliga för att undersökningen ska anses innefatta deduktiva drag (Miciol 2009, s. 109).  

Vår undersökning innefattade induktiva drag i sista steget av bearbetningen då vi bedömde 

beskrivningarnas kvalitet utifrån vilken utsträckning faktorerna i förvärvad goodwill 

beskrevs (se 1.3). Därefter kunde vi identifiera och definiera tre underklasser i vilka samtliga 

beskrivningar sorterades in i. Våra empiriska observationer låg således till grund för att vi 

skulle kunna koppla tillbaka till teorier och tidigare studier som tas upp i 2 Referensram. 

Dock bör det förtydligas att bedömningen gjordes parallellt med att vi bekantade oss med 

tidigare studier, i synnerhet Rahm och Sandells (2016) vilket gjort att bedömningen indirekt 

influerats av våra förväntningar.  

Vid undersökningen av de tre sambanden fanns grader av induktion respektive deduktion. 

Sambandet mellan beskrivning och bransch utgår från teorin om isomorfism vilken togs upp 

i Rahm och Sandells (2016, s. 29) studie. Vi hade teorin tydligt i åtanke då vi såg på 

beskrivningarna vilket gjorde att det fanns starka deduktiva drag fastän vi inte hade 

förväntningar om i vilken bransch isomorfism skulle påträffas.  

Sambandet mellan beskrivning och segmentstorlek utgick inte från en teori, utan har 

inspirerats av Scheja (2009) som menar att bolagsstorlek och antal analytiker som följer 

bolaget, bidrar till att mer upplysningar lämnas. Även Giuliani och Brännström (2011, s. 165) 

nämner att det nog är mer sannolikt att större bolag lämnar mer upplysningar. Även vi hade 

liknande förväntningar, vilket gör att frågeställningen uppvisar deduktiva drag. Sambandet 

mellan beskrivning och goodwillkvot formulerade själva utan inspiration från vare sig teori 

eller tidigare studier. Frågeställningen inbegrep inga förväntningar överhuvudtaget även om 

vi hade en tanke om att beskrivningar vara av högre kvalitet ju större goodwillkvot i 

rörelseförvärven.                    
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Under genomgången av förvärvsnoter observerades att beskrivningarna ofta bara bestod av 

ett fåtal meningar samtidigt som de var lätta att urskilja från övrig text då det tydligt framgick 

vilka meningar som utgjorde beskrivningar av förvärvad goodwill. Eftersom de influerats av 

IFRS 3 i olika grad kunde vi se återkommande mönster och ordval. I likhet med Rahm och 

Sandell (2016, ss. 24 - 26) fann också vi att bolag använde samma beskrivning för flera 

förvärv, antingen genom att kopiera beskrivningen från ett förvärv till ett annat, eller genom 

att använda samma beskrivning efter redogörelsen för flera rörelseförvärv. Korta texter i 

kombination med återkommande men samtidigt begränsade mönster i beskrivningarna, låg 

bakom vårt val av kvalitativ innehållsanalys. Bryman och Bell (2013, s. 565) framhåller att 

analysmetoden kännetecknas av att undersökaren söker efter teman som på förhand är 

definierade vilka undersökaren förhåller sig strikt till, då inga nya teman skapas utifrån vad 

som dyker upp i empirin.   

Vi har använt oss av Giuliani och Brännströms (2011, s. 167) klasser, makroklasser och 

makroteman som tas upp mer ingående i 2.1. Anledningen till valet var att de är sprungna 

dels ur IFRS 3, dels ur bolagens praktiska tillämpning av den. Klasserna är således väl 

förankrade i IFRS 3 vilket bidrar till ett närmande mellan normgivning och empiri som 

underlättade bearbetning och strukturering av beskrivningarna. Bryman och Bell (2011, s. 

300) framhåller betydelsen av att i ett tidigt skede av innehållsanalysen, ha tydligt 

preciserade kategorier då det bidrar till objektivitet och kontinuitet och reducerar skevheter 

och felkällor. Vid tillämpning av Giulianis och Brännströms (2011 s. 161) klasser, medföljde 

även deras tydligt formulerade definitioner för dessa vilket bidrog till att bearbetningen av 

beskrivningarna blev mer konsekvent och systematisk. 

3.3  Undersökning av förvärv under 2015 

Som tidigare nämnts baserade vi vår undersökning på den sammanställning som gjorts av 

Gauffin och Hagström (2017) över alla noterade bolag på Stockholmsbörsen som genomförde 

rörelseförvärv år 2015. Giuliani och Brännström (2011, s. 165) framhåller flera fördelar med 

att utgå från noterade bolag då dessa är de huvudsakliga användarna av IFRS 3, samtidigt 

som de på grund av deras storlek är mer benägna att lämna upplysningar. Vidare betonar de 

att det är enkelt att få åtkomst till noterade bolags årsredovisningar.   

Det fanns 267 noterade bolag på Stockholmsbörsen år 2015. Av dessa hade 93 genomfört 

minst ett rörelseförvärv under år 2015 (Gauffin & Hagström 2015). Rörelseförvärv som inte 

gett upphov till goodwill eller gett upphov till negativ goodwill, har selekterats bort. Om det 

för bolag med brutet räkenskapsår inte gått att fastställa om goodwill härrörde från 

rörelseförvärv under år 2015, har dessa selekterats bort. Detsamma gäller rörelseförvärv. 

Ovanstående selektering gav ett bortfall på tio bolag; Addtech, Bergs Timber, B&B Tools, 
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Concentric, C-RAD, Fastighets AB Balder, Hoist Finance, Sandvik, Systemair och 

Tradedoubler vilket har resulterat i att vi har 83 bolag i vår studie. 

3.4 Insamling av material och data 

Det teoretiska material vi använt oss av var vetenskapliga artiklar om förvärvad goodwill och 

dess beskrivningar samt kurslitteratur inom redovisning som presenteras i kapitel 2 

Referensram. Det empiriska materialet bestod av årsredovisningar för de 83 bolag som 

återstod efter selektering. Tillgången till undersökningen av Gauffin och Hagström (2015) 

över alla de noterade bolag på Stockholmsbörsen som gjort minst ett rörelseförvärv under 

2015 underlättade, då vi direkt kunde börja med bearbetning av förvärvsnoter utan att själva 

behöva identifiera vilka bolag som gjort rörelseförvärv år 2015.  

Som tidigare påpekats förekommer ibland beskrivningar av förvärvad goodwill i noten för 

immateriella tillgångar. De har inkluderats och inte behandlats annorlunda. 

Ställningstagandet utgår från teorin om den effektiva värdepappersmarknaden där Scott 

(2012, s. 108) betonar att investerare gör bedömningar utifrån informationens 

användbarhet, inte dess ursprung eller hur den presenteras i de finansiella rapporterna.     

3.4.1 Sammanställning av empiriska data  

För att möjliggöra en god struktur över alla bolag, rörelseförvärv och beskrivningar av 

förvärvad goodwill sammanställdes data i Excel- samt Word-dokument. Detta passade 

utmärkt då textmängden i beskrivningar av förvärvad goodwill, var liten och hanterbar. I 

kombination med användandet av Giuliani och Brännströms (2011 s. 161) klasser, var Excel 

och Word med deras funktioner tillräckliga för undersökningen. Se Bilaga A – Beskrivningar 

av förvärvad goodwill samt Bilaga B – Diagram.   

3.4.2 Branschindelning 

Av praktiska skäl använde vi oss av samma branschindelning som Stockholmsbörsen, 

Industry Classification Benchmark (ICB). Denna innefattar fyra nivåer med stigande 

detaljeringsgrad vilka utgörs av Branscher, Supersektorer, Sektorer och Subsektorer där 

Stockholmsbörsen endast klassificerar bolagen i den andra nivån, Supersektorer. 

Användandet av supersektorer vid bearbetningen av bolagen gav upphov till sammanlagt åtta 

supersektorer som vi benämner branscher. Indelningen gav en god överblick över hur de 83 

bolagen fördelade sig efter bransch. Då branscherna endast är angivna på engelska har vi valt 

att översätta dem till svenska i avsnittet 4 Empiri. 
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3.4.3 Segmentstorlek 

Av praktiska skäl använde vi här samma storleksindelning som Stockholmsbörsen; Small-, 

Mid- och Large Cap vilka baseras på bolagens börsvärde (Mårder 2014).   

3.4.4 Goodwillkvot 

I tredje sambandet studerades, utöver beskrivningar, även förvärvsanalyser. Bolag lämnade 

ibland aggregerade förvärvsanalyser, det vill säga en förvärvsanalys för två eller flera förvärv. 

I dessa fall var det svårt att veta vilket eller vilka rörelseförvärv som gett upphov till goodwill, 

och med vilket eller vilka belopp. Därför lät vi endast förvärvsanalyser med ett rörelseförvärv 

ingå i undersökningen, det blev totalt 88 rörelseförvärv. Respektive rörelseförvärv delades in 

i fem kategorier bestående av intervall efter följande procentuella kvotstorlekar; >0-20, >20-

40, >40-60, >60-80, >80-100. Kategorierna har vi själva formulerat med hänsyn tagen dels 

till den vida spridning av andelen goodwill i förhållande till totala tillgångar som vi sett, och 

dels till undersökningens totala antal rörelseförvärv.  

3.5  Bearbetning av data 

Bolagen delades in efter branschtillhörighet respektive segmentstorlek, medan 

rörelseförvärven delades in efter goodwillkvot. Som tidigare nämnts sammanställdes detta i 

ett Excel- och Word-dokument. Struktureringen gjordes i det som Giuliani och Brännström 

(2011 s. 167) kallar för makroklasser. Makroklasserna framgår nedan och beskrivs mer 

utförligt i 2.2: 

• Första klassen, identifierad goodwill inkluderar fall där goodwill beskrivs i termer av 

immateriella tillgångar eller synergier. 

• Andra klassen, inte specificerad inkluderar icke-beskrivningar av goodwill där 

bolagen redogör att det inte är möjligt att specificera goodwill enligt IFRS 3 eller 

liknande. 

• Tredje klassen, residualer och innefattar fall där beskrivning av goodwill saknas och 

där det istället finns en beskrivning som tar fasta på hur goodwill uppkom. 

Vi har gjort ett avsteg gällande tredje makroklassen, residualer. Medan Guiliani och 

Brännström (2011, ss. 167 - 168) bara låtit rörelseförvärv med beskrivning ingå, har vi valt 

att även inkludera rörelseförv där beskrivning saknades helt och hållet. Ställningstagandet 

grundar sig att vi anser att beskrivningar i klassen är av lika lite informativt värde som i fallen 

där beskrivning saknas helt och hållet. Flera av beskrivningarna skulle dessutom likväl kunna 

ha sammanfattats kvantitativt i förvärvsanalysen. Givetvis grundas ställningstagandet även i 

att vårt syfte handlar om att undersöka hur bolag beskriver faktorerna i förvärvad goodwill, 
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vilket gör att avsteget blir relevant, men också praktiskt. Klassen benämns som residual i 

fortsättningen.     

Indelning av beskrivningar i makroklasser var till sin karaktär mer strukturerande än 

bedömande. Rörelseförvärv med beskrivningar indelades i Guiliani och Brännströms (2011, 

s. 169) makroteman som tar fasta på faktorerna i förvärvad goodwill. Klasserna framgår 

nedan och beskrivs mer utförligt i 2.2:    

• Första klassen, kärngoodwill inkluderar beskrivningar som relaterar till synergier 

och fördelar, såsom ökad försäljning, stordriftsfördelar, lönsamhet etc. 

• Andra klassen, immateriella tillgångar inkluderar beskrivningar som relaterar till 

immateriella tillgångar som bolaget inte kan eller vill redovisa separat enligt IFRS 3, 

såsom kunskap hos personalen, marknadsposition, marknadsföringsorganisation 

etc. 

• Tredje klassen, kärngoodwill och immateriella tillgångar är en kombination av 

ovanstående och kan ses som en residualklass. 

Till skillnad från indelningen i makroklasser som var mer strukturerande till sin karaktär, 

var indelningen i makroteman mer präglad av bedömningar. Indelning av beskrivningarna 

efter klasserna i makroteman krävde en fördjupad granskning där vi tog fasta på hur 

förvärvad goodwill beskrevs. I granskningen fokuserade vi på vilka ord som förekom i 

beskrivningen. Indelningen handlade först och främst om att bedöma huruvida 

beskrivningen tillhörde klassen kärngoodwill eller immateriella tillgångar. Detta var 

förhållandevis enkelt i de fall beskrivningarna innehöll orden synergier, synergieffekter och 

immateriella tillgångar.  

Om det framgick att de synergier eller synergieffekter som uppkommit i och med 

rörelseförvärvet kunde kopplas till immateriella tillgångar såsom, marknad, affärsområden, 

IT-system, kompetens hamnade de i klassen kärngoodwill såvida där inte fanns några 

immateriella tillgångar. Ett sådant exempel är beskrivningen av Elos Medtechs där 

synergieffekter kunde kopplas till marknad och där de beskriver att ”Goodwill som 

uppkommit i samband med förvärvet utgörs främst av strategiska fördelar och 

synergieffekter som särskilt förväntas uppnås inom marknad, försäljning och kvalitet.” 

(not 3, förvärvet av 100 procent av Onyx Medical LLC). 

I de fall beskrivningarna inte explicit innehöll orden synergier, synergieffekter eller 

immateriella tillgångar behövde dessa beskrivningar granskas ytterligare. Här krävdes mer 

en tolkning av beskrivningarna som först fokuserade på vilket eller vilka ord som förekom, 

för att sedan utifrån ordens kontext bedöma i vilken klass av makroteman de tillhörde. Ett 

sådant exempel är beskrivningen av Investor där orden positionerade, utveckling 

varumärke, expansion och globala marknaden enskilt skulle kunna kopplas till såväl 
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synergier som till immateriella tillgångar, men där konsekvenserna av förvärvet beskrivs i 

termer av att två verksamheter sammanförs där Investor beskriver att ”Den goodwill som 

inkluderas i förvärvet motsvarar bland annat BraunAbilitys förmåga att med stöd av 

Patricia Industries vara positionerade för utveckling av varumärke och fortsatt expansion 

på den globala marknaden.” (not 4, dotterbolaget Patricia Industries förvärv av 

Braunability). 

Slutligen övergick bearbetningen till att bedöma i vilken utsträckning faktorerna i förvärvad 

goodwill beskrevs. Beskrivningarna delades in i följande klasser:     

• Informativ: Alla beskrivningar som har en mer utförlig kvalitativ beskrivning av de 

faktorer som utgör redovisad goodwill. 

• Något informativ: Alla beskrivningar som har en någorlunda utförlig kvalitativ 

beskrivning av de faktorer som utgör redovisad goodwill. 

• Närmast intetsägande: Alla beskrivningar som har en mindre utförlig kvalitativ 

beskrivning av de faktorer som utgör redovisad goodwill. 

För att belysa hur vi tänkte ger vi några exempel. En beskrivning som vi klassar som 

informativ är Eltels (not 4, förvärv av Eltel Sønnico AS):  

När Eltel blir ensam ägare av joint venture-bolaget realiseras synergier från 

införlivandet i Eltelkoncernen genom implementeringen av Eltels operativa modell - The 

Eltel Way – inklusive specialiserade affärsenheter och genom att harmonisera 

styrningen av företaget med Eltel. Dessa tillsammans med Eltels erfarenhet från 

marknaden och personalen i Eltel Sønnico AS är de främsta drivkrafterna för goodwill.  

Av beskrivningen framgår att förvärvad goodwill utgörs av faktorn synergier. De beskrivs 

inte bara i termer av att två verksamheter sammanförs utan kopplas till något, i det här fallet 

en immateriell tillgång, Eltels operativa modell - The Eltel Way. Utöver kopplingen framgår 

också att The Eltel Way i sin tur innefattar andra immateriella tillgångar, specialiserade 

affärsenheter. Avslutningsvis beskrivs hur synergierna realiseras ”[…] genom att 

harmonisera styrningen av företaget med Eltel […]”.  Synergierna ska realiseras med fokus 

på området styrning där sammanförandet av verksamheterna kommer att ge en ömsesidig 

och fördelaktig anpassning till förmån för Eltel.                 

En beskrivning vi klassar som något informativ, är NIBE Industriers (not 34, förvärv av 

Marathon Heater Inc.): 

Goodwill är hänförligt till de förvärvade verksamheternas lönsamhet samt de 

synergieffekter inom framför allt materialförsörjning och distribution som förväntas 

inom koncernen.  
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Förvärvad goodwill utgörs även här av faktorn synergier, och kopplas till immateriella 

tillgångar, i detta fall materialförsörjning och distribution. Även om det beskrivs var dessa 

synergier kommer uppnås, är skillnaden mot föregående informativa beskrivning att det inte 

beskrivs hur synergierna ska realiseras.    

En beskrivning vi klassar som närmast intetsägande är Byggmax Groups (not 16, förvärv av 

Buildor AB):  

Goodwill har uppkommit i förvärvet och utgörs av synergieffekter. 

Här framgår att förvärvad goodwill består av faktorn synergier, men inte till vad synergierna 

kopplas till. Inte heller var synergier kommer uppnås. Informationens knapphändighet 

omöjliggör även en förklaring till hur synergierna ska realiseras. 

3.6  Metodkritik 

3.6.1 Validitet 

Bryman och Bell (2013, s. 63) förklarar att validitet handlar om att bedöma i vilken 

utsträckning de slutsatser som genererats från en undersökning hänger ihop. Vidare nämner 

de att det finns olika typer av validitet där intern validitet, extern validitet och ekologisk 

validitet har relevans i vår undersökning.  

Intern validitet handlar om i vilken utsträckning det är möjligt att dra säkra slutsatser utifrån 

de samband två eller flera undersökta variabler uppvisar. Detta bedömningskriterium 

innefattar frågeställningar om riktningen på orsakssambandet, huruvida det är variabeln x 

som påverkar y eller vice versa. Utöver detta görs även en bedömning om det kan tänkas 

finnas andra variabler som kan påverka och förklara orsakssambandet (Bryman & Bell 2013 

s. 64).  I vår undersökning kan givetvis inte beskrivningarna påverka branschtillhörighet, 

segmentstorlek eller goodwillkvot. Dock finns det en viss sannolikhet att beskrivningarna 

istället påverkats av andra faktorer utanför de undersökta sambanden. Eftersom 

branschtillhörighet, segmentstorlek och goodwillkvot finns närvarande i samtliga samband i 

olika grad, finns också en viss sannolikhet att respektive samband påverkats av varandra. 

Extern validitet handlar om huruvida det skulle gå att generalisera resultaten från den 

specifika undersökningen i andra undersökningar. Detta begrepp kopplas mycket till 

undersökningar där urval gjorts (Bryman & Bell 2013, s. 64). Vår undersökning innefattade 

inget urval utan utgår från en totalundersökning av alla bolag noterade på Stockholmsbörsen 

som gjorde rörelseförvärv år 2015. Det går givetvis och se alla bolag på Stockholmsbörsen 

som ett urval. I så fall skulle kanske resultaten skilja sig om vi istället hade undersökt bolag 

noterade på andra börser och i andra länder där IFRS 3 tillämpas. Dock faller detta utanför 

ramen för vår undersökning. 
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Ekologisk validitet fokuserar på undersökarens närvaro och interventioner vilka kan påverka 

resultaten i undersökningen på ett sådant sätt att det som undersöks inte kommer till uttryck 

naturligt vilket påverkar validiteten negativt (Bryman & Bell 2013, s. 64). I undersökningen 

har vi enbart utgått från bolagens årsredovisningar. Giuliani och Brännström (2011, s. 165) 

menar att fördelen med årsredovisningar är de är en produkt som kommer direkt från 

bolagen vilket gör att de kan ses som naturliga då de inte påverkats av andra undersökare. 

3.6.2 Tillförlitlighet 

Enligt Bryman och Bell (2013, ss. 62–63) innefattar en bedömning av en undersöknings 

tillförlitlighet frågeställningar huruvida resultaten, om de gjordes om, skulle ge samma 

resultat eller om de härrör från eventuella rådande förutsättningarna under undersökningen. 

Tillförlitlighet kopplas ofta ihop med de mått som använts i undersökningen och i vad mån 

dessa gett upphov till en konsekvent bearbetning av data. Precis som med validitet kan 

tillförlitlighet bedömas på olika sätt, varav intern tillförlitlighet är en bedömning som är 

relevant för vår undersökning.  

Intern tillförlitlighet handlar om att två eller fler undersökare i ett och samma team ska vara 

överens i det de tolkar, vilket kallas för interbedömartillförlitlighet (Bryman & Bell 2013, s. 

401). Detta aktualiseras i synnerhet då undersökningar innefattar innehållsanalys. Här finns 

det risk att undersökarnas tolkningar inte överensstämmer med varandra (Bryman & Bell 

2013, s. 171). Användandet av de tydligt definierade klasserna av Giuliani och Brännström 

(2011, s. 161) i kombination med att vi under bearbetningen fört diskussioner där vi oftast 

varit samstämmiga men också visat på våra meningsskiljaktigheter, har bidragit till en 

bearbetning som inte bara varit konsekvent, utan också föregåtts av grundliga reflektioner. 

Detta i synnerhet vid bedömningen av beskrivningarnas kvalitet. 
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4 Empiri 

I detta kapitel presenteras det empiriska materialet. Det inleds med en översikt och övergår 

till de undersökta sambanden. Materialet presenteras även i figurer vilka framgår, dels i 

detta kapitel, dels i Bilaga B – Figurer. 

4.1 Översikt av resultat 

Antal förvärvande bolag var 93, vilka efter selektering blev 83. Under år 2015 gjorde de totalt 

241 rörelseförvärv som gav upphov till goodwill. Antalet beskrivningar var färre beroende på 

att flera rörelseförvärv delade samma beskrivning. De uppgick till 91 totalt. I 3.1 framgår att 

analysenheterna konsekvent utgörs av rörelseförvärv.    

Fördelningen av rörelseförvärven i makroklasser var enligt följande: identifierad goodwill 

71 %, inte specificerad 0 % och residual, 29 %. Som nämnts i 3.5 innefattar sistnämnda 

klassen både rörelseförvärv utan beskrivningar, och rörelseförvärv med beskrivningar som 

inte upplyst om vilka faktorer förvärvad goodwill består av. Totalt antal rörelseförvärv med 

identifierad goodwill var 170. Dessa delades in efter de tre makroteman: kärngoodwill 32 %, 

immateriella tillgångar 5 % och kärngoodwill och immateriella tillgångar 63 %. De 170 

rörelseförvärven delades också in efter kvalitet; informativ 12 %, något informativ 51 % och 

närmast intetsägande 36 %. Samtliga beskrivningar med våra bedömningar återfinns i 

Bilaga A – Kvalitativa beskrivningar. 

4.2 Samband mellan beskrivning och bransch 

De 83 bolagens branschtillhörighet fördelar sig procentuellt enligt: industri 37 %, teknologi 

17 %, konsumenttjänster 15 %, hälsovård 11 %, finans 9 %, konsumentvaror 8 % och 

telekommunikation 2 %, och basmaterial 1 %. Då telekommunikation och basmaterial 

endast hade 2 rörelseförvärv vardera, kommenteras inte dessa två branscher gällande 

samband mellan beskrivning och bransch (se Bilaga B – Figurer, Figur D). 
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Figur 1 visar hur rörelseförvärven fördelar sig i makroklasserna: identifierad goodwill och 

residual inom respektive bransch. Klassen icke specificerad utgår. Totalt antal rörelseförvärv 

inom respektive bransch anges inom parentes.  

Noteras kan att hälsovård har den högsta andelen rörelseförvärv i klassen identifierad 

goodwill vilken uppgår till 100 %. Konsumentvaror har den högsta andelen rörelseförvärv i 

klassen residualer vilken uppgår till 68 %.             

 

 

Figur 2 visar hur rörelseförvärven fördelar sig i de tre makroteman; kärngoodwill, 

immateriella tillgångar samt kärngoodwill och immateriella tillgångar. 

Gällande klassen kärngoodwill utmärker sig hälsovård och industri vars andelar uppgår till 

20 respektive 23 %. Den dominerande klassen i dessa branscher utgörs istället av 
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kärngoodwill och immateriella tillgångar, 72 respektive 76 %. Immateriella tillgångar 

förekommer inte i samtliga branscher, och utgör den lägsta andelen i branscherna där den 

förekommer. Teknologi har högst andel immateriella tillgångar, 18 %. 

 

Figur 3 visar hur rörelseförvärven fördelas efter kvalitet i klasserna: informativ, något 

informativ och närmast intetsägande. Teknologi utmärker sig då den innefattar den högsta 

andelen rörelseförvärv vars beskrivningar bedömts som informativa, 36 %. I övriga 

branscher var denna andel obefintlig eller låg. 

4.3 Samband mellan beskrivning och segmentstorlek 

De 83 bolagen fördelas procentuellt efter segmentstorlek; Small Cap 20 %, Mid Cap 43 %, 

och Large Cap 37 % (se Bilaga B – Figurer, Figur E). 
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Figur 4 visar hur rörelseförvärven fördelas i makroklasser inom respektive segmentstorlek. 

Observeras kan att andelen rörelseförvärv klassificerade som identifierad goodwill inte 

skiljer sig nämnvärt mellan de olika segmentstorlekarna. Small Cap har något högre andel, 

79 % medan Large- och Mid Cap i stort har samma andel rörelseförvärv i klassen, 60 

respektive 69 %. Totalt antal rörelseförvärv inom respektive segmentstorlek anges inom 

parentes.  

 

 

Figur 5 visar hur rörelseförvärven fördelas i makroteman inom respektive segmentstorlek. 

Högst andelen kärngoodwill har Small Cap bolagen, 39 %. Immateriella tillgångar 

förekommer inte alls inom Large Cap. Beträffande klassen kärngoodwill och immateriella 

tillgångar utgör denna andel inom Large Cap och Mid Cap, 64 respektive 70 %. Bland Small 

Cap bolagen var andelen 48 %.         
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Figur 6 visar hur rörelseförvärven fördelas efter kvalitet i klasserna; informativ, något 

informativ och närmast intetsägande. Segmentstorleken Small Cap har flest beskrivningar 

som är närmast intetsägande med 61 %. 

4.4 Samband mellan beskrivning och goodwillkvot 

Totalt antal förvärvsanalyser med endast ett rörelseförvärv för de 83 bolagen uppgår till 88. 

Förvärvsanalyser kommer i fortsättningen benämnas som ”rörelseförvärv”. Rörelseförvärven 

fördelar sig procentuellt efter goodwillkvot enligt följande: >0-20; 14, >20-40; 27, >40-60; 

36, >60-80; 18, >80-100; 5 (se Bilaga B – Figurer, Figur F). 
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Figur 7 visar hur rörelseförvärven fördelar sig i makroklasser inom respektive intervall. 

Fördelningen mellan identifierad goodwill och residual skiljer sig inte nämnvärt mellan 

respektive intervall. Intervallet > 80-100 % sticker ut från övriga intervall då den endast har 

4 rörelseförvärv. Därför kommer detta intervall inte kommenteras vidare. Bortsett från nyss 

nämnda intervall, går andelen identifierad goodwill från att som lägst vara 75 % för 

intervallet >20-40 %, till att som högst vara 88 % för intervallet >40-60 %. Totalt antal 

rörelseförvärv inom respektive intervall anges inom parentes.  

 

 

 

Figur 8 visar hur rörelseförvärven fördelar sig i makroteman inom respektive intervall. 

Andelen kärngoodwill uppgår till 46 % i intervallet >40-60 %. Återstående 3 intervall visar 

inga större skillnader när det kommer till andelen kärngoodwill. Gällande immateriella 

tillgångar är det bara i intervallet >0-20 % som de inte förekommer alls. Bortsett från 

intervallet >40-60 %, dominerar andelen kärngoodwill och immateriella tillgångar. 
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Figur 9 visar hur rörelseförvärven fördelar sig efter kvalitet inom respektive intervall. 

Andelen rörelseförvärv som bedömts som informativa skiljer sig inte nämnvärt åt då den är 

ca 30 % för alla intervall förutom för intervallet >40-60 % där andelen är något lägre, 14 %. 

Tydligt är att andelen rörelseförvärv som bedömts som något informativa dominerar i 

samtliga intervall, där intervallet >40-60 % uppvisar den högsta andelen, 61 %. 
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5 Analys 

Analysen sker i ljuset av teorin i referensramen. Kapitlet inleds med en översiktlig analys 

och övergår sedan till sambanden i forskningsfrågorna.                   

5.1 Översiktlig analys 

Som tidigare nämnts konstaterade Gauffin, Hagström och Nilsson (2016, s. 1) att många 

rörelseförvärv saknade beskrivningar eller att beskrivningarna knappast var informativa. 

Genomsnittlig andel goodwill var 40 % av de totala förvärvade tillgångarna.  

Av totalt 241 rörelseförvärv genomförda år 2015, uppgår andelen rörelseförvärv utan 

beskrivningar och rörelseförvärv med beskrivningar som inte upplyst om vilka faktorer 

förvärvad goodwill består av, till 29 %. Utifrån teorin om den effektiva 

värdepappersmarknaden blir det problematiskt när bolagen inte lämnar informativa 

beskrivningar. Det är dessa beskrivningar som ska ligga till grund för intressenters 

bedömningar och beslut, och när de inte är informativa i linje med vad IFRS 3 kräver leder 

det till negativa följdverkningar på kapitalmarknaden. Scott (2013, s. 115) menar att dessa 

följdverkningar är konsekvenser av att investerare inte känner förtroende för bolagen. 

Av totalt 170 rörelseförvärv där goodwill beskrivs i termer av immateriella tillgångar och 

lönsamhet och/eller synergier dominerade beskrivningar som kombinerade dessa två 

faktorer då de utgjorde 63 %. Giuliani och Brännström (2011, s. 171) betonar att kombinerade 

beskrivningar försvårar för intressenters bedömningar av framtida 

värdenedgångsprövningar då det inte framgår hur stor andel som hänförs till respektive 

faktor. Eftersom faktorerna skiljer sig åt gällande tidsperspektiv, osäkerhet och 

uppskattningar är det nödvändigt att göra åtskillnad för att bedöma omfattningen av 

framtida värdenedgångsprövningar.    

Att kombinerade beskrivningar dominerar bland de totalt 170 rörelseförvärven kan bero på 

det som Rahm och Sandell (2016, s. 14) benämner intertextuella kopplingar till IFRS 3. De 

menar att beskrivningar som uppvisar tydliga kopplingar med texten i IFRS 3, ger upphov 

till reproducerade beskrivningar som förvisso är förankrade i normgivningen, men som inte 

är anpassade till det specifika rörelseförvärvet (Rahm & Sandell 2016, s. 22). Även om vi inte 

undersökt beskrivningars intertextuella kopplingar till IFRS 3 kunde vi i likhet med Rahm 

och Sandell (2016, ss. 14 - 17) notera att beskrivningar nästintill härmade normgivningen 

samtidigt som bolagen tycktes anse det vara tillräckligt att endast ange vilka faktorer 

förvärvad goodwill bestod av. Detta blev tydligast då förvärvad goodwill beskrevs i termer av 

synergier. Ett exempel på detta är Attendo som beskriver att ”Den goodwill på 17 Mkr som 

uppstod genom förvärven hänför sig till personal, marknad samt synergieffekter som 
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förväntas uppstå genom sammanslagning av koncernens och de förvärvade bolagens 

verksamheter […]” (not K26, Se Bilaga A). Beskrivningen uppvisar tydliga intertextuella 

kopplingar till IFRS 3 B 64 e) där det framgår att en kvalitativ beskrivning av faktorerna i 

redovisad goodwill ska ges för varje rörelseförvärv, och där synergieffekter uppkommer ”[…] 

av att slå samman verksamheten i det förvärvade företaget med förvärvarens verksamhet 

[…]”. Att synergier endast beskrivs i termer av sammanslagning av verksamheter kan snarare 

ses som en förklaring än en beskrivning av synergier.  Rahm och Sandell (2016, s. 20) menar 

att synergier är ett medel för att nå målet, det vill säga lönsamhet. Fastän lönsamhet inte 

framgår uttryckligen är det underförstått att rörelseförvärvet föregås av att bolaget vill skapa 

lönsamhet då det är det centrala både för bolaget och aktieägarna. Gällande synergier som 

medel kan vi direkt konstatera att Attendos medel för att uppnå lönsamhet är högst oklart då 

det varken ges information om vad synergierna kopplas till, eller var eller hur de ska 

uppkomma. Därför bedömde vi den som intetsägande. Av beskrivningen framgår att 

förvärvad goodwill även består av immateriella tillgångar, personal och marknad.  

Medan Rahm och Sandell (2016, s. 22) lyfter fram brister i beskrivningar som tar upp 

synergier, lyfter Giuliani och Brännström (2011, s. 171) istället fram brister i beskrivningar 

som tar upp immateriella tillgångar. De poängterar vikten av fördjupade beskrivningar av de 

immateriella tillgångarna för att investerare ska kunna bilda sig en uppfattning om framtida 

nedgångsprövningar. Värdet av förvärvad goodwill kan påverkas avsevärt om den innefattar 

sådana immateriella tillgångar som det förvärvande bolaget saknar kontroll över, såsom 

personal. Om vi återigen utgår från Attendos beskrivning, tar den upp att immateriella 

tillgångar utgörs av personal och marknad. Dock framgår inte vilken kompetens personalen 

besitter eller vilken marknad som avses, vilket rimligtvis borde intressera intressenter. 

Attendos beskrivning sammanfattar de huvudsakliga bristerna vi sett i beskrivningarna.  

Av det totala antalet rörelseförvärv med beskrivningar, var 51 % något informativa. I 

kategorin förekom beskrivningar som relaterade till synergier, lönsamhet, immateriella 

tillgångar och kombinationer av dessa faktorer. Det som avgjorde att beskrivningar hamnade 

i denna kategori och inte bedömdes som informativa var att det inte framgick hur synergier 

skulle realiseras eller att immateriella tillgångar inte beskrevs på djupet, vilket behandlats 

och exemplifierats ovan.       

5.2 Analys av samband mellan beskrivning och bransch 

Som framgick av empirin utmärkte sig hälsovård då samtliga 26 rörelseförvärv hos de nio 

bolagen hade beskrivning. Vid närmare granskning framkom att alla bolag hade en 

sammanslagen beskrivning för samtliga rörelseförvärv under räkenskapsåret. 

Beskrivningarna innefattade alltifrån två upptill sex rörelseförvärv. Mot bakgrund av att 
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residualer förekom i övriga branscher i varierande omfattning, stärks misstanken om att 

resultatet inte är slumpmässigt utan att det finns samband mellan beskrivning och bransch.   

Rahm och Sandell (2016, s. 29) nämner att bolag influeras av andra bolags beskrivningar för 

att de vill göra det enkelt för sig och spara tid genom att ta efter andra bolag. Även om 

isomorfism utgår från det textuella, kan teorin förklara varför alla bolag har sammanslagna 

beskrivningar för samtliga rörelseförvärv då det är tidsbesparande. Dock tillåter IFRS 3 B 65 

sammanslagna beskrivningar då enskilt oväsentliga rörelseförvärv tillsammans är väsentliga. 

Huruvida de sammanslagna beskrivningarna är en följd av detta är svårt att utröna då vi 

enbart har kännedom om vilka verksamheter det handlar om och var de finns geografiskt. 

Även sett till beskrivningarnas kvalitet, såg vi likheter. Av sammanlagt tio beskrivningar i 

branschen hälsovård var sju något informativa. Dock utgjorde andelen rörelseförvärv med 

något informativa beskrivningar 51 % av det sammanlagda antalet. Även om andelen var hög 

generellt, antyder ändå observationen att det finns inslag av isomorfism inom hälsovård.                       

5.3 Analys av samband mellan beskrivning och segmentstorlek 

Totalt antal rörelseförvärv hos de 17 Small Cap bolagen uppgick till 29. Andelen 

rörelseförvärv med beskrivningar som angav vilka faktorer goodwill bestod av, var 79 %. 

Motsvarande andel både för Mid- och Large Cap bolagen, var 69 %. Resultatet motsäger 

Giuliani och Brännströms (2011, s. 165) antydan om att det är mer troligt att större bolag 

lämnar mer upplysningar. Även Scheja (2009, s. 127) menar att större bolag och antalet 

analytiker som följer det, bidrar till att mer upplysningar lämnas.  

Small Cap bolagen har den högsta andelen immateriella tillgångar, 13 %. Mot bakgrund av 

att motsvarande andel hos Large Cap bolagen och Mid Cap bolagen var 0 respektive 6 % går 

det och se samband mellan segmentstorlek och andelen immateriella tillgångar. Giuliani och 

Brännström (2011, s. 171) menar att immateriella tillgångar i förvärvad goodwill, är ett 

resultat av att det förvärvade bolaget upparbetat dessa under en längre tid.  

Andelen rörelseförvärv med intetsägande beskrivningar var störst hos Small Cap bolagen, 61 

%, vilket skiljer sig från Large- och Mid Cap bolagen där motsvarande andel var 34 respektive 

28 %. Antalet Small Cap bolag med intetsägande beskrivningar uppgick till sex med 

sammanlagt 14 rörelseförvärv. Synergier förekom i samtliga beskrivningar. Det tycks således 

som att de är den faktor som många gånger är avgörande för huruvida beskrivningen är 

informativ eller inte. Beskrivningarna sträckte sig från att endast uppge att synergier 

uppkommit, till att redogöra för hur synergier uppkom. Ett exempel på det förstnämnda är 

Rejlers som beskriver att ”I goodwillvärdet som inte är avdragsgillt, ingår personalens 

tekniska kompetens och förvärvade kundrelationer, som ej är separerbara, samt 

synergieffekter” (not 28, se Bilaga A). Av beskrivningen framgår att rörelseförvärven gett 
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upphov till synergier vilka här benämns som synergieffekter. Mer information om dessa 

synergieffekter lämnas inte. En beskrivning av hur synergier uppkom görs av Hexatronic 

Group som beskriver att ”Den goodwill på 11 370 KSEK som uppstår genom förvärvet 

hänför sig till synergieffekter som förväntas genom sammanslagningen av koncernens och 

TD Fiberoptiks verksamheter” (not 34, se Bilaga A). Konstateras kan att ingen ansats gjorts 

till att beskriva faktorn synergier såsom IFRS 3 B64 e kräver. Därutöver framträder tydliga 

textsamspel med regelverket, både utifrån nyckelordet synergieffekter och utifrån 

redogörelsen för hur de uppstår. Detta stämmer överens med Rahm och Sandells (2016, s. 

22) påpekanden ifråga om bristerna i beskrivningar avseende synergier. Detta behandlas mer 

utförligt i 5.1.                                   

5.4 Analys av samband mellan beskrivning och goodwillkvot 

Det var totalt 88 rörelseförvärv som utgjorde underlag i detta samband. Goodwillkvot i 

rörelseförvärven uppvisade inga samband gällande andelen rörelseförvärv med 

beskrivningar. Andelen var som högst 88 % i intervallet >40-60 %, och som lägst 75 % i 

intervallet >20-40 %. Vi såg inga samband mellan beskrivningars kvalitet och goodwillkvot i 

rörelseförvärven.  

Dock utmärkte sig intervallet >40-60 % då den med sina 32 rörelseförvärv, hade den relativt 

högsta andelen förvärv med något informativa beskrivningar, 61 %. Intressant var att den 

samtidigt hade en betydligt lägre andel förvärv med kombinerade beskrivningar, 46 % 

jämfört med motsvarande andel i övriga intervall som var mellan 67-70 %. Samma intervall 

utmärker sig även då det kommer till kvalitet, eftersom den har den lägsta andelen 

rörelseförvärv med intetsägande beskrivningar, 25 % medan motsvarande andel för övriga 

intervall var mellan 30-38 %. Om det råder ett samband verkar det inte bero på 

goodwillkvoten, utan snarare på förekomsten av kombinerade beskrivningar. Låg andel 

kombinerade beskrivningar bidrar kanske till en lägre andel rörelseförvärv med närmast 

intetsägande beskrivningar.  

  



 

37 

6 Slutsatser, kunskapsbidrag och förslag till 

fortsatt forskning 

6.1 Slutsatser 

Syftet var att undersöka hur bolag noterade på Stockholmsbörsen beskrev de faktorer som 

utgör förvärvad goodwill. Vidare var syftet att undersöka om det fanns samband mellan 

beskrivningen och det förvärvande bolagets bransch, segmentsstorlek respektive andelen 

goodwill i förhållande till totala tillgångar i förvärvet.  

Undersökningen visade att utöver att beskrivningar för rörelseförvärv saknades, förekom 

också att beskrivningar antingen endast tog upp hur förvärvad goodwill uppkommit eller 

angav vad beloppet uppgick till. Dessa utgjorde 29 % av totalt 241 rörelseförvärv. Resterande 

170 rörelseförvärv hade beskrivningar som relaterade till lönsamhet, synergier eller 

immateriella tillgångar. Andelen förvärv med beskrivningar innefattandes lönsamhet 

och/eller synergier tillsammans med immateriella tillgångar uppgick till 63 %. Vidare var 

andelen rörelseförvärv med beskrivningar som var informativa 12 %, något informativa 51 

% och närmast intetsägande 37 %.  

Utifrån syfte formulerades två forskningsfrågor. Den första var att undersöka samband 

mellan beskrivning och det förvärvande bolagens bransch respektive segmentstorlek.  Den 

andra var att undersöka om det fanns samband mellan beskrivningen och rörelseförvärvets 

goodwillkvot.  

Gällande branschsamband, var hälsovård den enda bransch där samtliga rörelseförvärv 

hade beskrivning. Samtidigt visade det sig att alla bolag hade en sammanslagen beskrivning 

för samtliga förvärv under räkenskapsåret. Vidare var andelen rörelseförvärv med något 

informativa beskrivningar 48 % för de 26 rörelseförvärven. Således finns det tecken på 

isomorfism i branschen hälsovård. Sambandet mellan beskrivningen och segmentstorlek 

visade att andelen rörelseförvärv med beskrivningar hos Small Cap bolagen var 79 %, vilket 

var något högre än Large- och Mid Cap bolagen där motsvarande andel var 60 respektive 69 

%. Samtidigt var andelen rörelseförvärven med närmast intetsägande beskrivningar 61 % 

för de 23 rörelseförvärven hos Small Cap bolagen. Gällande samband mellan beskrivningen 

och goodwillkvot urskildes inga samband.  

Mot bakgrund av ovanstående finns samband mellan beskrivning och branschtillhörighet. 

Detsamma gäller beskrivning och segmentstorlek. Däremot saknas samband mellan 

beskrivning och goodwillkvot i rörelseförvärvet. Slutligen konstateras att huvudproblemet 

består i att hela 37 % av 170 rörelseförvärv hade beskrivningar som var närmast intetsägande.        
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6.2 Kunskapsbidrag 

Vår undersökning bekräftar tidigare studier, att beskrivningar av förvärvad goodwill i de 

flesta fall inte uppfyller kraven i IFRS 3, och därmed inte heller är tillräckligt informativa för 

bedömningar av kommande värdenedgångsprövningar. Undersökningen har visat på 

samband mellan beskrivningen och branschen hälsovård samt samband mellan 

beskrivningen och Small Cap bolagen. 

6.3 Förslag till fortsatt forskning 

Årsredovisningen är en produkt som strävar efter transparens på kapitalmarknaden, i syfte 

att skapa trovärdighet hos intressenter. Det vore intressant och göra en studie av analytikers 

och investerares syn på bristande beskrivningar av förvärvad goodwill. När är beskrivningen 

att anse som tillräckligt informativ enligt deras bedömningar? Bidrar en informativ 

beskrivning till ökat förtroende för bolaget och kapitalmarknaden? Undersökningen har 

också visat att det kan vara aktuellt att titta på andra samband än just dem som vi undersökt, 

i synnerhet goodwillkvot i rörelseförvärvet där inga samband kunde ses överhuvudtaget. Det 

vore även intressant att fördjupa sig i den kategori av bolag som huvudsakligen ser 

rörelseförvärv som en strategi för tillväxt. Detta skulle kunna öppna för att studera förvärvad 

goodwill kvantitativt och att se hur den påverkar bolagens aktievärde. Går det till och med 

att se samband mellan beskrivningar av förvärvad goodwill och aktievärdet? 
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Bilaga A – Kvalitativa beskrivningar 

Här bifogas de kvalitativa beskrivningarna av de faktorer som utgör redovisad goodwill som 

har varit vårt underlag i undersökningen. Bolagen är sorterade efter bokstavsordning av 

förvärvande bolag, med förvärvade bolag under beskrivningen inom parentes. I vissa fall har 

samma beskrivning lämnats för flera förvärv. Under varje beskrivning framgår även vår 

bedömning av beskrivningens makroklass, makrotema och kvalitet. 

 

AAK (Large Cap, Konsumentvaror) 

”Goodwill som uppkommit i samband med transaktionen hänför sig till förväntad 

merförsäljning av AAK:s produkter.” (not 27, förvärv av 51% av aktierna i Kamani Oil 

Industries Pvt Ltd) 

Makroklass: Identifierad goodwill  

Makrotema: Kärngoodwill 

Kvalitet: Något informativ 

 

AcadeMedia (Mid Cap, Konsumenttjänster) 

”Goodwill har uppstått genom förvärv av Hammarby Förskolor AB och består av 

synergieffekter med befintliga verksamheter inom för- och grundskola. Förutom 

synergieffekter ingår följande komponenter i goodwill: personal, utbildningsprogram, 

rekrytering- och personalutveckling, serviceorganisation samt myndighetsrelationer.” 

(not 13, förvärv av Hammarby Förskolor AB). 

Makroklass: Identifierad goodwill 

Makrotema: Kärngoodwill och immateriella tillgångar 

Kvalitet: Något informativ 

 

Addlife (Mid Cap, Hälsovård) 

”Den goodwill som uppkommit i samband med förvärven beror på att koncernens position 

på aktuell marknad för respektive förvärv förväntas stärkas samt på den kunskap som 

finns upparbetad i de förvärvade bolagen.” (not 32, förvärv av Mediplast AB + Fenno 

Medical Oy).  

Makroklass: Identifierad goodwill 
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Makrotema: Immateriella tillgångar 

Kvalitet: Något informativ 

 

Addnode Group (Mid Cap, Teknologi) 

”De förvärvade bolagen är kunskapsbolag och goodwill är därför hänförlig till den 

upparbetade kompetensen hos personalen och de anställdas samlade kunskaper om 

respektive programvaror och IT-system samt till viss del även synergieffekter.” (not 35, 

förvärv av samtliga aktier i Transcat GmbH + Övriga förvärv).  

Makroklass: Identifierad goodwill 

Makrotema: Kärngoodwill och immateriella tillgångar 

Kvalitet: Något informativ 

 

Addtech 

Brutet räkenskapsår: Oklart om goodwill uppkom vid rörelseförvärv under år 2015. 

 

Alfa Laval (Large Cap, Industri) 

Ett eftermarknadsbolag  

”Goodwillen hänför sig till bedömda synergier i inköp, logistik och allmänna omkostnader 

samt bolagets förmåga att över tiden återskapa sina immateriella tillgångar. Värdet på 

goodwillen är fortfarande preliminärt i och med att förvärvsanalysen fortfarande är 

preliminär.” (not 16, förvärv av 100 procent av ett eftermarknadsbolag specialiserat på 

separationsteknologi.) 

Makroklass: Identifierad goodwill 

Makrotema: Kärngoodwill 

Kvalitet: Något informativ 

 

Anoto Group (Small Cap, Teknologi) 

XMS Penvision AB  

”I goodwillvärdet ingår utökade säljresurser samt ett tillskott till koncernens 

mjukvaruportfölj.” 

Livescribe Inc  
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”Goodwillvärdet inkluderar utökade säljresurser samt ett tillskott till Anotos 

produktportfölj.” 

(not 41, förvärv av 90,24% respektive 100% av aktierna i XMS Penvision AB och Livescribe 

Inc). 

Makroklass: Identifierad goodwill | Identifierad goodwill 

Makrotema: Immateriella tillgångar | Immateriella tillgångar 

Kvalitet: Något informativ | Något informativ 

 

ASSA ABLOY (Large Cap, Industri) 

”I förvärvsanalysen har immateriella tillgångar i form av varumärke, kundrelationer och 

teknologi särredovisats. Resterande goodwill är huvudsakligen hänförd till synergier och 

andra immateriella tillgångar som ej uppfyller kriteringar för separat redovisning.” (not 

30, förvärv av 100% av aktierna i Quantum Secure).  

Makroklass: Identifierad goodwill 

Makrotema: Kärngoodwill och immateriella tillgångar 

Kvalitet: Något informativ 

  

Atlas Copco (Large Cap, Industri) 

”Den goodwill som redovisats för förvärv avser i första hand de synergieffekter som väntas 

vid integrering av dessa bolag i Gruppens befintliga struktur.” (not 2, förvärv av Maes 

Compressoren NV + Applied Plasma Systems Co. + Air Repair Sales and Service Ltd. + 

Innovative Vacuum Solutions Inc. + Air Supply Systems and A-1 Air Compressor Corp). 

Makroklass: Identifierad goodwill 

Makrotema: Kärngoodwill 

Kvalitet: Något informativ 

 

Attendo (Large Cap, Hälsovård) 

”Den goodwill på 17 Mkr som uppstod genom förvärven hänför sig till personal, marknad 

samt synergieffekter som förväntas uppstå genom sammanslagning av koncernens och de 

förvärvade bolagens verksamheter. Goodwill uppstår när köpeskillingen överstiger det 

verkliga värdet av förvärvade nettotillgångar.” (Not K26, förvärv av Attendo International 
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AB (publ) + Joenranta Oy + Curanda Oy + Valtakadun Hammaslääkäriasema Oy + 

Hammaslääkäriasema Hammaspeikko Oy + Kärkölän Vanhustenkotiyhdistys Oy).  

Makroklass: Identifierad goodwill 

Makrotema: Kärngoodwill 

Kvalitet: Närmast intetsägande 

 

Axfood (Large Cap, Konsumenttjänster) 

”Identifierad goodwill är helt hänförlig till de synergier som blir tillgängliga i och med 

förvärven.” (not 3, förvärv av 2 butiker + 4 förbutiker + Hall Miba).  

Makroklass: Identifierad goodwill 

Makrotema: Kärngoodwill 

Kvalitet: Närmast intetsägande 

 

B&B Tools 

Ingen goodwill under år 2015. 

 

Bergs Timber 

Negativ goodwill under år 2015.  

 

Betsson (Large Cap, Konsumenttjänster) 

”Integrering och kostnadssynergier gällande utvecklingen av den förvärvade 

spelplattformen samt intäktssynergier förklarar sammantaget övervärdet I goodwill.” 

(not 5, förvärv av 100% av aktierna i Championebi 111 LLC). 

Makroklass: Identifierad goodwill 

Makrotema: Kärngoodwill 

Kvalitet: Något informativ 

 

Bilia (Mid Cap, Konsumenttjänster) 

Kvalitativ upplysning om goodwill saknas. (not 5, förvärv av Kaiser Bil AB + Dörr och Hess). 

Makroklass: Residual 
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Makrotema: - 

Kvalitet: - 

 

Bravida Holding (Large Cap, Industri) 

Kvalitativ upplysning om goodwill saknas. (not 4, förvärv av 4 VS-verksamheter (varav 1 

inkråm) + 8 elverksamheter (varav 1 inkråm) + 1 kylverksamhet + 1 ventilationsverksamhet 

+ 1 säkerhetsverksamhet + 2 verksamheter). 

Makroklass: Residual 

Makrotema: - 

Kvalitet: - 

  

Bufab (Mid Cap, Industri) 

”Goodwill som uppkommit i samband med förvärvet är hänförlig till den kunskap som är 

upparbetad i det förvärvade bolaget samt till dess inarbetade och väletablerade 

marknadsposition och därmed förväntade lönsamhet.”  

”Goodwill som uppkommit i samband med förvärvet är hänförlig till den kunskap som är 

upparbetad i det förvärvade bolaget samt till dess inarbetade och väletablerade 

marknadsposition och därmed förväntad lönsamhet.” 

(not 34, förvärv av Flos B.V. + Apex Stainless Holdings Limited) 

Makroklass: Identifierad goodwill | Identifierad goodwill 

Makrotema: Immateriella tillgångar | Immateriella tillgångar 

Kvalitet: Informativ | Informativ 

 

Byggmax Group (Mid Cap, Konsumenttjänster) 

”Goodwill har uppkommit i förvärvet och utgörs av synergieffekter.” (not 16, förvärv av 

Buildor AB) 

Makroklass: Identifierad goodwill 

Makrotema: Kärngoodwill 

Kvalitet: Närmast intetsägande 

 

Capio (Mid Cap, Hälsovård) 
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”Förvärvsgoodwill är hänförligt till den underliggande lönsamheten i de förvärvade 

verksamheterna.” (not 24, förvärv av Clinique du Parisis + Volvat Medisinske Senter Nord 

og Midt-Norge AS). 

Makroklass: Identifierad goodwill 

Makrotema: Kärngoodwill 

Kvalitet: Något informativ 

 

Cloetta (Mid Cap, Konsumentvaror) 

”Goodwill om 61 Mkr avser främst potentialen av nya distributionskanaler, arbetskraften 

och förväntade kostnadssynergier.”  

”Goodwill om 40 Mkr avser främst potentialen av nya distributionskanaler, arbetskraften, 

en breddad produktportfölj samt nya marknads-/försäljningsmöjligheter.” (not 27, förvärv 

av 100% av aktierna i Alrifai Nuisal AB + Locawo B.V.) 

Makroklass: Identifierad goodwill | Identifierad goodwill 

Makrotema: Kärngoodwill och immateriella tillgångar | Kärngoodwill och immateriella 

tillgångar 

Kvalitet: Något informativ | Något informativ 

 

CLX Communications (Mid Cap, Teknologi) 

”Goodwill uppkom vid förvärvet av Caleo Technologies AB därför att anskaffningsvärdena 

för bolaget inkluderade en kontrollpremie. Den överförda ersättningen inkluderade även 

belopp hänförliga till fördelar av förväntade synergier, intäktsökning, utveckling av 

framtida marknader och den samlade personalstyrkan i bolaget. Dessa fördelar har inte 

redovisats separat från goodwill eftersom de inte möter kriterierna för redovisning av 

identifierbara immateriella tillgångar.” (not 27, förvärv av Caleo Technologies AB) 

Makroklass: Identifierad goodwill 

Makrotema: Kärngoodwill och immateriella tillgångar 

Kvalitet: Närmast intetsägande 

 

Concentric 

Negativ goodwill under år 2015. 
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Consilium (Small Cap, Industri) 

Kvalitativ upplysning om goodwill saknas (not 31, förvärv av Novamarine Instruments Pty + 

Buveco Gasdetection B.V. + CN System AB). 

Makroklass: Residual 

Makrotema: - 

Kvalitet: - 

 

C-RAD 

Negativ goodwill under år 2015. 

 

Creades (Mid Cap, Finans) 

”Den goodwill som redovisas återspeglar ett växande, lönsamt bolag med stark 

marknadsposition och god stabilitet.” (not 13, förvärv av 84% av aktierna i Inet Holding AB). 

Makroklass: Identifierad goodwill 

Makrotema: Kärngoodwill och immateriella tillgångar 

Kvalitet: Något informativ 

 

DGC One (Small Cap, Telekommunikation) 

”Goodwill som uppkommit i samband med transaktionen utgörs av synergier som 

förväntas uppstå till följd av ökade försäljningsvolymer till såväl DGC:s som Donators 

nuvarande och nya kunder. Synergier kommer även uppstå i övrigt genom samordning av 

funktioner inom affärsområdet IT-drift, vilket också påbörjats genom den fusion som 

genomfördes efter balansdagen.” (not 26, förvärv av Donator AB). 

Makroklass: Identifierad goodwill 

Makrotema: Kärngoodwill 

Kvalitet: Informativ 

 

DORO (Small Cap, Teknologi) 

”Goodwill uppstår som ett resultat av Caretechs nya försäljningskanaler vilka förstärker 

Doros position inom Care-området, såväl som ökad kompetens inom Care-området för en 

äldre befolkning.” (not 18, förvärv av 63,7% av aktierna i Caretech AB). 
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Makroklass: Identifierad goodwill 

Makrotema: Immateriella tillgångar 

Kvalitet: Informativ 

 

Dustin Group (Mid Cap, Konsumenttjänster) 

”Goodwill bedöms vara hänförlig till medarbetarkompetens och förväntade 

synergieffekter.” 

”Goodwillen bedöms vara hänförlig till medarbetarkompetens och förväntade 

synergieffekter.” 

(not 13, förvärv av 100% av aktierna i Resolute ISMS Oy + 100% av aktierna i Communication 

och Security i Mälardalen AB). 

Makroklass: Identifierad goodwill | Identifierad goodwill 

Makrotema: Kärngoodwill och immateriella tillgångar | Kärngoodwill och immateriella 

tillgångar 

Kvalitet: Något informativ | Något informativ 

 

Elos Medtech (Small Cap, Hälsovård) 

”Goodwill som uppkommit i samband med förvärvet utgörs främst av strategiska fördelar 

och synergieffekter som särskilt förväntas uppnås inom marknad, försäljning och kvalitet.” 

(not 3, förvärv av 100% av aktierna i Onyx Medical LLC). 

Makroklass: Identifierad goodwill 

Makrotema: Kärngoodwill 

Kvalitet: Något informativ 

 

Eltel (Mid Cap, Industri) 

”Goodwill från förvärvet härrör främst från förväntade synergier genom att kombinera 

Edi.sons lokala expertis och Eltels kompetens att hantera stora projekt internationellt och 

tillgång till gränsöverskridande arbetskraft.” (not 4, förvärv av 100% av aktierna i Edi.son 

Energietechnik GmbH)  

”När Eltel blir ensam ägare av joint venture-bolaget realiseras synergier från införlivandet 

i Eltelkoncernen genom implementeringen av Eltels operativa modell - The Eltel Way – 

inklusive specialiserade affärsenheter och genom att harmonisera styrningen av bolaget 
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med Eltel. Dessa tillsammans med Eltels erfarenhet från marknaden och personalen i Eltel 

Sønnico AS är de främsta drivkrafterna för goodwill.” (not 4, förvärv av återstående 50% 

av andelen av joint venture-företaget Eltel Sønnico AS). 

”Utöver synergieffekterna är medarbetarna med kompetens inom signalsystem och 

säkerhet en viktig drivkraft för goodwill.” (not 4, förvärv av 100% av aktierna i Vete 

Signaltjenester AS). 

Makroklass: Identifierad goodwill | Identifierad goodwill | Identifierad goodwill 

Makrotema: Kärngoodwill och immateriella tillgångar | Kärngoodwill och immateriella 

tillgångar | Kärngoodwill och immateriella tillgångar 

Kvalitet: Informativ | Informativ | Något informativ 

 

Ericsson (Large Cap, Teknologi) 

Kvalitativ upplysning om goodwill saknas (not K26, förvärv av Envivio + Icon + Sunrise 

technology + Timelessmind). 

Makroklass: Residual 

Makrotema: - 

Kvalitet: - 

 

Fagerhult (Mid Cap, Industri) 

Kvalitativ upplysning om goodwill saknas (not 27, förvärv av Lighting Innovation (pty) Ltd). 

Makroklass: Residual 

Makrotema: - 

Kvalitet: - 

 

Fastighets AB Balder 

Ingen goodwill under år 2015. 

 

Getinge (Large Cap, Hälsovård) 

”Goodwill som uppkommit i samband med transaktionen hänför sig till förväntad 

merförsäljning av Infection Controls produkter.” (not 25, förvärv av GOA Teknoloji 

(Stericool)).  
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Makroklass: Identifierad goodwill 

Makrotema: Kärngoodwill 

Kvalitet: Något informativ 

 

Gunnebo (Mid Cap, Industri) 

”Redovisad goodwill är främst hänförlig till humankapital och tillväxtmöjligheter från 

synergieffekter.” (not 31, förvärv av 100% av aktierna i Grupo Sallén Tech S.L.) 

”Det koncernmässiga övervärde i form av goodwill som uppstod vid förvärvet av de 

återstående andelarna uppgick till 18 Mkr.” (not 31, förvärv av 31% av aktierna i 

dotterbolaget K/H Enterprises Inc)) 

Makroklass: Identifierad goodwill | Residual 

Makrotema: Kärngoodwill och immateriella tillgångar | - 

Kvalitet: Något informativ | - 

 

Hexagon (Large Cap, Teknologi) 

”Den goodwill som har uppstått i transaktionen består av värdet från förväntade synergier 

och värdet av de anställda, vilket inte redovisas separat. Synergierna har framförallt 

bedömts hänföra sig till i) att kombinera Hexagons och Q-DAS teknologier, ii) att utöka 

Hexagons nåbara marknader utöver Q-DAS egen marknad.” (not 27, förvärv av Q-DAS) 

”Den goodwill som har uppstått i transaktionen består av värdet från förväntade synergier 

och värdet av de anställda, vilket inte redovisas separat. Synergierna har framförallt 

bedömts hänföra sig till i) att kombinera Hexagons och EcoSys teknologier, ii) att utöka 

Hexagons nåbara marknader utöver EcoSys egen marknad.” (not 27, förvärv av EcoSys 

Management LLC) 

Makroklass: Identifierad goodwill | Identifierad goodwill 

Makrotema: Kärngoodwill och immateriella tillgångar | Kärngoodwill och immateriella 

tillgångar 

Kvalitet: Informativ | Informativ 

 

Hexatronic Group (Small Cap, Teknologi) 

”Den goodwill på 11 370 KSEK som uppstår genom förvärvet hänför sig till synergieffekter 

som förväntas genom sammanslagningen av koncernens och TD Fiberoptiks 
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verksamheter.” (not 34, förvärv av 100% av aktierna i Tele & Datanät Fiberoptik i Örebro 

AB) 

Makroklass: Identifierad goodwill 

Makrotema: Kärngoodwill 

Kvalitet: Närmast intetsägande 

 

Hexpol (Large Cap, Basmaterial) 

”Goodwill är hänförlig till den strategiska betydelse förvärvet har för den breddning som 

ges till befintligt produkterbjudande inom HEXPOL koncernen. Förvärvet ger 

synergieffekter på kort- och medellång sikt inom inköp, produktutveckling, försäljning och 

administration.” (not 21, förvärv av RheTech Group + 2 mindre konsultbolag).  

Makroklass: Identifierad goodwill 

Makrotema: Kärngoodwill och immateriella tillgångar 

Kvalitet: Informativ 

 

Hoist Finance 

Ingen goodwill under år 2015.  

 

Humana (Mid Cap, Hälsovård) 

”Den goodwill som uppstått genom förvärven 2013-2015 hänför sig till personalens 

kompetens om behandlingsmetoder, etablering av marknadsposition samt de 

synergieffekter som förväntas uppstå när enheterna integreras med övriga koncernen 

samt den underliggande lönsamheten i de förvärvade verksamheterna.” (not 5, förvärv av 

Dedicare Assistanse + Orana Vård och Omsorg Holding + Oasen HVB och Skola + Off.clinic 

+ Familjestödsgruppen + Salboheds Gruppboende + Ramlösa Social Utveckling) 

Makroklass: Identifierad goodwill 

Makrotema: Kärngoodwill och immateriella tillgångar 

Kvalitet: Närmast intetsägande 

     

ICA Gruppen (Large Cap, Konsumenttjänster) 
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”Goodwill hänför sig till icke identifierbara immateriella tillgångar och till synergieffekter 

som förväntas uppkomma genom förvärvet.” (not 24, förvärv av 100% av aktierna i Apotek 

Hjärtat AB) 

Makroklass: Identifierad goodwill 

Makrotema: Kärngoodwill och immateriella tillgångar 

Kvalitet: Närmast intetsägande 

 

Industrial and Financial Systems (Okänt, Teknologi) 

”Den goodwill som redovisas för förvärvet motsvaras av bolagets marknadsposition och 

tekniska kompetens inom verksamhetsstöd.” (not 44, förvärv av 100% av aktierna i 

VisionWaves B.V.) 

Makroklass: Identifierad goodwill 

Makrotema: Immateriella tillgångar 

Kvalitet: Något informativ 

 

Indutrade (Large Cap, Industri) 

”Goodwill motiveras av god lönsamhet samt den personal som finns i de förvärvade 

bolagen.” (not 29, förvärv av Geomek Stockholms Geomekaniska AB + Relekta-Gruppen 

Norge + Professional Parts Sweden AB + Fergin Sverige AB + Sepab Fordonsprodukter AB + 

Combilent A/S + Adaero Precision Components Ltd + Cepro International AB + Filtration 

Ltd + Milltech Precision Engineering Ltd + Trelawny SPT Ltd + EPE Goldman BV) 

Makroklass: Identifierad goodwill 

Makrotema: Kärngoodwill och immateriella tillgångar 

Kvalitet: Något informativ 

   

Intellecta (Small Cap, Industri) 

”Goodwillvärdet bedöms motsvara uppskattat värde för tillgång till nya marknader och 

kunder samt tillgång till ny teknisk kunskap som breddar Intellectas digitala erbjudande.” 

(not 39, förvärv av Blink Reaction LLC) 

Makroklass: Identifierad goodwill 

Makrotema: Immateriella tillgångar 
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Kvalitet: Informativ 

 

Intrum Justitia (Large Cap, Finans) 

”Redovisad goodwill är hänförlig till synergier i form av förväntade kostnadsbesparingar 

och skalfördelar som uppnås när den integreras med Intrum Justitias verksamhet I 

Schweiz.” (not 35, förvärv av 100% av aktierna i Credita AG) 

”Redovisad goodwill är hänförlig till synergier i form av förväntade kostnadsbesparingar 

och skalfördelar som uppnås när den integreras med Intrum Justitias verksamhet i 

Portugal.” (not 35, förvärv av 100% av aktierna i Logicomer)  

Makroklass: Identifierad goodwill | Identifierad goodwill 

Makrotema: Kärngoodwill | Kärngoodwill 

Kvalitet: Något informativ | Något informativ 

   

Investor (Large Cap, Finans) 

”Den goodwill som inkluderas i förvärvet motsvarar bland annat BraunAbilitys förmåga 

att med stöd av Patricia Industries vara positionerade för att öka utveckling av varumärke 

och fortsatt expansion på den globala marknaden.” (not 4, dotterbolaget Patricia Industries 

förvärv av 95% av BraunAbility) 

”Den goodwill som inkluderas i förvärvet motsvarar bland annat bolagens möjligheter till 

positiva synergieffekter och försäljningstillväxt till följd av ROHOs starka 

marknadsposition i USA och Permobils försäljningsnätverk.” (not 4, dotterbolaget 

Permobils förvärv av ROHO group Inc) 

”I den preliminära förvärvsanalysen uppgår goodwill till 700 Mkr.” (not 4, dotterbolaget 

Aleris förvärv av Teres Medical group) 

Makroklass: Identifierad goodwill | Identifierad goodwill | Residual 

Makrotema: Kärngoodwill | Kärngoodwill | - 

Kvalitet: Informativ | Informativ | - 

 

Inwido (Mid Cap, Industri) 

”I goodwillvärdet ingår värdet av ett utbyggt distributionsnät och marknadskännedom.” 

(not 5, förvärv av 100% av aktierna i Jack Brunsdon och Son Ltd) 

Makroklass: Identifierad goodwill 
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Makrotema: Immateriella tillgångar 

Kvalitet: Något informativ 

 

ITAB Shop Concept B (Mid Cap, Industri) 

”Goodwill består i huvudsak av synergieffekter i produktförsörjning, personal, know-how, 

effektiv organisation, kundkontakter av strategisk betydelse samt en marknadsledande 

position på utvalda marknader.” (not 5, förvärv av 100 % av aktierna i JPD Lettland) 

Makroklass: Identifierad goodwill 

Makrotema: Kärngoodwill och immateriella tillgångar 

Kvalitet: Något informativ 

 

Karo Pharma (Mid Cap, Hälsovård) 

”Goodwill är hänförlig till de anställda och lönsamheten i de förvärvade verksamheterna 

samt förvärvad plattform och försäljningsorganisation i Sverige och Norge.” (not 12, 

förvärv av Apropharma AS + DnE Sverige AB + Swereco Group AB + MedCore AB) 

Makroklass: Identifierad goodwill 

Makrotema: Kärngoodwill och immateriella tillgångar 

Kvalitet: Något informativ 

 

Knowit (Small Cap, Teknologi) 

”Goodwill är hänförlig till de förvade bolagens lönsamhet och de synergieffekter som 

förväntas uppstå med övriga Knowit-bolag.” (not 28, förvärv av 53 % av Datess AS + 

dotterbolags förvärv av Metronet AS + Colours AS) 

Makroklass: Identifierad goodwill 

Makrotema: Kärngoodwill 

Kvalitet: Närmast intetsägande 

 

Lagercrantz Group (Mid Cap, Industri) 

”Goodwill motiveras av värdet avseende den tekniska expertis bolagen besitter samt god 

lönsamhet.” (not 38, förvärv av Cue Dee AB) 

Makroklass: Identifierad goodwill 
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Makrotema: Kärngoodwill och immateriella tillgångar 

Kvalitet: Något informativ 

 

Latour (Large Cap, Finans) 

”Goodwill är hänförlig till den intjäningsförmåga som bolaget förväntas ge.” (not 45, 

förvärv av 100 % av aktierna i Produalkoncernen) 

”Goodwill är hänförlig till de samordningsvinster som kommer att uppstå när tillverkning 

och säljorganisation samordnas med befintlig verksamhet inom Nord-Lock.” (not 45, 

förvärv av 100 % av aktierna i Boltight Limited)  

”Goodwill är hänförlig till de samordningsvinster som kommer uppstå när service- och 

säljorganisation samordnas med befintlig verksamhet inom Nord-Lock.” (not 45, förvärv 

av 100 % av aktierna i Nord-Lock Korea Co) 

Makroklass: Identifierad goodwill | Identifierad goodwill | Identifierad goodwill 

Makrotema: Kärngoodwill | Kärngoodwill | Kärngoodwill 

Kvalitet: Något informativ | Något informativ | Något informativ 

 

Lifco (Large Cap, Industri) 

Kvalitativ upplysning om goodwill saknas. (not 33, förvärv av Auger Torque + J.H. Orsing + 

Preventum Partner + Rapid Granulator + Smilodent + Top Dental) 

Makroklass: Residual 

Makrotema: - 

Kvalitet: - 

  

Lindab International (Mid Cap, Industri) 

Kvalitativ upplysning om goodwill saknas (not 5, förvärv av Nather S.A. + MP3) 

Makroklass: Residual 

Makrotema: - 

Kvalitet: - 

 

Loomis (Large Cap, Industri) 
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”Goodwill som uppkom i samband med förvärven är primärt hänförlig till synergieffekter.” 

(not 15, dotterbolagets förvärv av värdehanteringsverksamheten för detaljhandelskunder 

från Cardtronics UK + ABAS CIT Management s.r.o. + Ceská Posta Secyrity s.r.o.) 

   

”Goodwill som uppkom i samband med förvärvet är primärt hänförlig till synergieffekter 

och geografisk expansion.” (not 15, förvärv av Dunbar General Logistics) 

Makroklass: Identifierad goodwill | Identifierad goodwill 

Makrotema: Kärngoodwill | Kärngoodwill och immateriella tillgångar 

Kvalitet: Närmast intetsägande | Något informativ 

 

Mekonomen (Mid Cap, Konsumentvaror) 

Kvalitativ upplysning om goodwill saknas. (not 31, förvärv av OPUS Equipment AB + 5 

samarbetande butiker (inkråm) + 5 verkstäder (inkråm)) 

Makroklass: Residual 

Makrotema: - 

Kvalitet: - 

 

Midsona (Small Cap, Konsumentvaror) 

”Den goodwill som redovisas för förvärvet motsvaras av bolagets marknadsposition inom 

ekologiska livsmedel, personalens kompetens och erfarenheter inom denna bransch, samt 

förväntade framtida synergier.” (not 4, förvärv av 100 % av aktierna i Urtekram 

International A/S) 

Makroklass: Identifierad goodwill 

Makrotema: Kärngoodwill och immateriella tillgångar 

Kvalitet: Något informativ 

 

Modern Times Group (Large Cap, Konsumenttjänster) 

”Goodwillen består av framtida potentiella nya kunder, potentiella utvidgade varumärken, 

vissa köparspecifika synergier och personal.” (not 4, förvärv av 74 % av aktierna i Turtle 

Entertainment GmbH) 

”Goodwillen för dessa förvärv består av framtida potentiella nya kunder, potentiella 

utvidgade varumärken, vissa köparspecifika synergier och personal.” (not 4, förvärv av 51 
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% av aktierna i Zoomin BV Group + 24 % av aktierna i Splay AB + 100 % av aktierna i 

DreamHack). 

Makroklass: Identifierad goodwill | Identifierad goodwill 

Makrotema: Kärngoodwill och immateriella tillgångar | Kärngoodwill och immateriella 

tillgångar 

Kvalitet: Något informativ | Något informativ 

 

MSC Group (Small Cap, Teknologi) 

”Goodwill består av förvärvets möjlighet att bidra med högre kassaflöden och ett högre 

resultat för koncernen i framtiden.” (not 27, förvärv av 100 % av aktierna i Racasse AB) 

”Goodwill består av förvärvets möjlighet att bidra till en klart högre lönsamhet i 

koncernen.” (not 27, förvärv av 60 % av aktierna i Frontwalker AB) 

Makroklass: Identifierad goodwill | Identifierad goodwill 

Makrotema: Kärngoodwill | Kärngoodwill 

Kvalitet: Närmast intetsägande | Närmast intetsägande 

 

MultiQ International (Small Cap, Teknologi) 

”Goodwillen är hänförlig till de förväntade synergieffekter som väntas uppstå vid 

sammanslagningen av det förvärvade bolagets verksamhet med MultiQ.” (not 21, förvärv 

av majoriteten av aktierna i Mermaid A/S) 

Makroklass: Identifierad goodwill 

Makrotema: Kärngoodwill 

Kvalitet: Närmast intetsägande 

 

Nederman Holding (Mid Cap, Industri) 

”Koncernens goodwillvärden representerar de framtida ekonomiska fördelar som 

uppkommit genom förvärv och som inte är enskilt identifierade och separat redovisade 

samt består av strategiska affärsvärden som uppkommit vid rörelseförvärv.” (not 4, 

förvärv av 100 % av aktierna i Filtac AB + 100 % av aktierna i National Conveyors Company 

Inc) 

Makroklass: Identifierad goodwill 
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Makrotema: Kärngoodwill 

Kvalitet: Något informativ 

 

Net Insight (Mid Cap, Teknologi) 

”Den goodwill som redovisas för förvärvet återspeglar framförallt framtida 

merförsäljning.” (not 24, förvärv av 100 % av aktierna i ScheduALL) 

Makroklass: Identifierad goodwill 

Makrotema: Kärngoodwill 

Kvalitet: Närmast intetsägande 

 

NIBE Industrier (Large Cap, Industrii) 

”Goodwill är hänförligt till de förvärvade verksamheternas lönsamhet samt de 

synergieffekter inom framför allt materialförsörjning och distribution som förväntas inom 

koncernen.” (not 34, förvärv av Marathon Heater Inc. + 30 % av aktierna i Akvaterm Oy + 2 

mindre förvärv 

Makroklass: Identifierad goodwill 

Makrotema: Kärngoodwill 

Kvalitet: Något informativ 

 

Nobia (Large Cap, Konsumentvaror) 

”Goodwill är hänförlig till synergier som beräknas att kunna nås genom ytterligare 

samordning av inköp, produktion, distribution samt administration.” (not 34, förvärv av 

100 % av aktiekapitalet i Commodore + 100 % av aktiekapitalet i CIE) 

Makroklass: Identifierad goodwill 

Makrotema: Kärngoodwill 

Kvalitet: Något informativ 

 

OEM International (Mid Cap, Industri) 

”Goodwill är hänförligt till samordningsvinster med befintliga verksamheter inom 

koncernen samt god lönsamhet.” (not 4, förvärv av 100 % av aktierna i AB Ernst Hj Rydahl 
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Bromsbandfabrik (Rydahls) + Scannotec OY AB + 100 % av aktierna i ATC Tape Converting 

AB) 

Makroklass: Identifierad goodwill 

Makrotema: Kärngoodwill 

Kvalitet: Närmast intetsägande 

 

Opus Group (Mid Cap, Industri) 

”Identifierad goodwill, vilken är skattemässigt ej avdragsgill, är främst hänförlig till 

kostnadsbesparingar genom synergieffekter, men det finns även värden i att koncernens 

produktutbud kompletteras och även i den kompetens och kunskap som tillkommande 

personalstyrkan kan bidra med.” (not 3, förvärv av 100 % av aktierna i Drew Technologies 

Inc.) 

Makroklass: Identifierad goodwill 

Makrotema: Kärngoodwill och immateriella tillgångar 

Kvalitet: Något informativ 

 

PEAB (Large Cap, Industri) 

”Goodwill består bland annat av personalresurser och framtida synergieffekter avseende 

exempelvis gemensamma system och samutnyttjade resurser vilka inte uppfyller 

kriterierna för redovisning som immateriella tillgångar.” (not 5, förvärv av 100 % av 

aktierna i ATS Tjänster AB + Masab Asfalt + Renew Consulting + Construction) 

Makroklass: Identifierad goodwill 

Makrotema: Kärngoodwill och immateriella tillgångar 

Kvalitet: Något informativ 

 

Poolia (Small Cap, Industri) 

Kvalitativ upplysning om goodwill saknas. (not 22, förvärv av 100 % av aktierna i Joblink 

Norden AB) 

Makroklass: Residual 

Makrotema: - 

Kvalitet: - 
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Proact IT Group (Small Cap, Teknologi) 

Kvalitativ upplysning om goodwill saknas. (not 32, förvärv av Proact VX B.V. + Proact 

Compose IT AB). 

Makroklass: Residual 

Makrotema: - 

Kvalitet: - 

 

Qliro Group (Mid Cap, Konsumenttjänster) 

Kvalitativ upplysning om goodwill saknas. (not 6, förvärv av 100 % av aktierna i Fitness 

Market Nordic AB) 

Makroklass: Residual 

Makrotema: - 

Kvalitet: - 

 

Ratos (Large Cap, Finans) 

”Den goodwill som redovisas för förvärvet återspeglar att bolaget agerar på en växande 

marknad och är bra positionerade för att växa i linje med eller snabbare än marknaden, 

samt möjligheten till goda kassaflöden då affärsmodellen kräver relativt låga operativa 

investeringar.” (not 5, förvärv av 60 % av aktierna i TFS Trial Form Support International 

AB (TFS)) 

”Den goodwill som redovisas för förvärvet återspeglar främst bolagets tillväxtförmåga, 

affärsmodell samt en organisation med stark kultur.” (not 5, förvärv av 70 % av aktierna i 

Speed Group) 

Kvalitativ upplysning om goodwill saknas (not 5, förvärv av AIS Nordic + SN4 International 

Oy + Social Wines + Octopus System). 

Makroklass: Identifierad goodwill | Identifierad goodwill | Residual 

Makrotema: Kärngoodwill och immateriella tillgångar | Kärngoodwill och immateriella 

tillgångar | - 

Kvalitet: Informativ | Något informativ | - 
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Recipharm (Mid Cap, Hälsovård) 

”Redovisad goodwill representerar värdet av synergier samt kompetens och erfarenhet hos 

de anställda.” (not 4, förvärv av 100 % av aktierna i OnTarget Chemistry AB) 

Makroklass: Identifierad goodwill 

Makrotema: Kärngoodwill och immateriella tillgångar 

Kvalitet: Närmast intetsägande 

 

Rejlers (Small Cap, Industri) 

”I goodwillvärdet som inte är skattemässigt avdragsgillt, ingår personalens tekniska 

kompetens och förvärvade kundrelationer, som ej är separerbara, samt synergieffekter.” 

(not 28, förvärv av 100 % av aktierna i Embriq AS + Sassicon Oy + Energy Business Sweden 

AB + Orbion Consulting AB + Elmil Oy + Inkråmsförvärv: Automationscenter och Bråvalla 

Eltekniks konsultverksamhet + Caruna Oy). 

Makroklass: Identifierad goodwill 

Makrotema: Kärngoodwill och immateriella tillgångar 

Kvalitet: Närmast intetsägande 

 

Resurs Holding (Large Cap, Finans) 

”Den goodwill om 1 057 MSEK som uppstår genom förvärvet hänför sig till koncernens 

förstärkning av verksamheten på den norska marknaden och är i linje med Resurs Banks 

strategi att bli Nordens ledande bank inom Retail Finance. Förvärvet innebär också 

förväntningar om minskade kostnader genom synergieffekter.” (not K46, förvärv av 100 % 

av aktierna i MetaTech + yA Bank) 

Makroklass: Identifierad goodwill 

Makrotema: Kärngoodwill och immateriella tillgångar 

Kvalitet: Något informativ 

 

Sandvik 

Negativ goodwill under år 2015. 

 

SAS (Mid Cap, Konsumenttjänster) 
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”Goodwill utgörs av det belopp varmed summan av anskaffningsvärdet, eventuellt innehav 

utan bestämmande inflytande och verkligt värde vid förvärvstidpunkten på tidigare 

aktieinnehav överstiger verkligt värde vid förvärvstidpunkten på identifierbara 

förvärvade nettotillgångar.” (not X, förvärv av Cimber A/S + Flesland Cargo ANS + Flesland 

Hangar ANS) 

Makroklass: Residual 

Makrotema: - 

Kvalitet: - 

 

Scandi Standard (Mid Cap, Konsumenttjänster) 

Kvalitativ upplysning om goodwill saknas. (not 27, förvärv av Huttulan Kukko Oy) 

Makroklass: Residual 

Makrotema: - 

Kvalitet: - 

 

Scandic Hotels Group (Mid Cap, Konsumenttjänster) 

"Den goodwill på 108,0 MSEK som uppstod genom förvärvet hänför sig primärt till värdet 

av den framtida merförsäljning koncernen förväntar sig samt de positiva effekterna av den 

leasingmodell som Scandic arbetar med.” (förvärv av 100 % av aktierna i Scandic Strand 

Hotel Bergen AS + Scandic Neptun Hotel Bergen AS + Scandic Bergen Hotel Scandic City 

AS) 

Makroklass: Identifierad goodwill 

Makrotema: Kärngoodwill och immateriella tillgångar 

Kvalitet: Något informativ 

 

SECTRA (Mid Cap, Hälsovård) 

”Goodwill som uppkommit i samband med transaktionen hänför sig primärt till förväntade 

tillväxtmöjligheter för Secure Communications på den finska och estniska marknaden samt 

personalens erfarenhet och kompetens.” (not 13, förvärv av 100 % av aktierna i EXP Analytics 

Oy) 
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”Goodwill som uppkommit i samband med transaktionen hänför sig till förväntade 

tillväxtmöjligheter för RxEyes produkter på de marknader där Sectra är lönsamt.” (not 13, 

förvärv av 100 % av aktierna i RxEye AB) 

Makroklass: Identifierad goodwill | Identifierad goodwill 

Makrotema: Kärngoodwill och immateriella tillgångar | Kärngoodwill och immateriella 

tillgångar 

Kvalitet: Något informativ | Något informativ 

 

Semcon (Small Cap, Industri) 

"Den goodwill som uppkommer genom förvärvet hänför sig till humankapital i form av 

medarbetarkompetens och synergieffekter som uppkommer vid integrering i Semcons 

struktur." (not 16, Kongsberg Devotek AS) 

Makroklass: Identifierad goodwill 

Makrotema: Kongsberg Devotek AS 

Kvalitet: Något informativ 

 

Sensys Gatso Group (Mid Cap, Industri) 

"Förvärvade immateriella tillgångar uppgick till 432,5 Mkr, varav goodwill uppgick till 

246,5 Mkr och omfattar förväntade synergieffekter från förvärvet och den sammanslagna 

arbetsstyrkan, vilka inte redovisas separat. Synergieffekter väntas främst uppnås genom 

att a) kombinera Sensys och Gatsos teknologier och b) öka Sensys totala marknad I tillägg 

till Gatsos egen marknad." (not 21, Gatso Beheer BV) 

Makroklass: Identifierad goodwill 

Makrotema: Kärngoodwill och immateriella tillgångar 

Kvalitet: Informativ 

 

SKF (Large Cap, Industri) 

Kvalitativ upplysning om goodwill saknas. (not 3, "En sydafrikansk återförsäljare") 

Makroklass: Residual 

Makrotema: - 

Kvalitet: - 
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SWECO (Large Cap, Industri) 

"Förvärvad goodwill är hänförlig till synergieffekter samt geografisk expansion." (not 12, 

Grontmij (2 MSEK av förvärvad goodwill är inkråmsförvärv))  

Makroklass: Identfierad goodwill 

Makrotema: Kärngoodwill och immateriella tillgångar 

Kvalitet: Närmast intetsägande 

 

Systemair 

Brutet räkenskapsår: Oklart om goodwill uppkom vid rörelseförvärv under år 2015. 

 

Telia Company (Large Cap, Telekommunikation) 

"Goodwill utgörs av kunskapen hos överförd personal och förväntade synergier från de 

tillgångar som slås samman med TeliaSoneras nätverk och verksamhet." (not K33, Tele2:s 

norska mobilverksamhet) 

Makroklass: Identifierad goodwill 

Makrotema: Kärngoodwill och immateriella tillgångar 

Kvalitet: Något informativ 

 

TF Bank (Mid Cap, Finans) 

"Goodwill är hänförlig till de anställda och den höga lönsamheten i den förvärvade 

verksamheten." (not 33, BB Finans AS) 

Makroklass: Identifierad goodwill 

Makrotema: Kärngoodwill och immateriella tillgångar 

Kvalitet: Närmast intetsägande 

 

TradeDoubler 

Negativ goodwill under år 2015 

 

Trelleborg (Large Cap, Industri) 
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"Den goodwill om 535 MSEK som uppstått under årets förvärv hänför sig till förvärvade ej 

separerbara kundrelationer och synergieffekter som förväntas efter förvärvet." (not 34, 1 

verksamhet I Österrike + Maritime International + Marimatech A/S + Trelleborg Sealing 

Solutions Silcotech Bulgaria OOD + DG Manutention Services SAS + Armstrong Tyres + 

Trelleborg Industrial Tyres Mexico SA de CV + Standard Tyres Group)  

Makroklass: Identifierad goodwill 

Makrotema: Kärngoodwill och immateriella tillgångar 

Kvalitet: Närmast intetsägande 

 

Unibet Group (Okänt, Konsumenttjänster) 

"Goodwill represents immediate access to the iGame brands and customers within the 

Nordic and Central European markets." (not 22, iGame) 

"Goodwill represents immediate access to the Stan James Online brand and online 

customers within the UK market." (not 22, Stan James Online) 

Makroklass: Identifierad goodwill | Identifierad goodwill 

Makrotema: Immateriella tillgångar | Immateriella tillgångar 

Kvalitet: Närmast intetsägande | Närmast intetsägande 

 

VBG Group (Mid Cap, Konsumentvaror) 

Kvalitativ upplysning om goodwill saknas. (Not 30 - Bolagsförvärv, Henfel Industria 

Metalurgica Ltds.). 

Makroklass: Residual 

Makrotema: - 

Kvalitet: - 

 

Vitec Software Group (Mid Cap, Teknologi) 

"Goodwillposten är ej skattemässigt avdragsgill och bedöms vara hänförlig till förväntad 

lönsamhet, komplettering av kompetensbehov samt förväntade synergieffekter I form av 

gemensam utveckling av våra produkter. Förvärvet ökar Vitecs närvaro på den norska och 

svenska programvarumarknaden." (not 3, Fox Publish AS + ADservice Scandinavia AB) 

"Goodwillposten är ej skattemässigt avdragsgill och bedöms vara hänförlig till förväntad 

lönsamhet, komplettering av kompetensbehov samt förväntade synergieffekter i form av 
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gemensam utveckling av våra produkter. Förvärvet ökar Vitecs närvaro på den norska 

programvarumarknaden samt ger tillgång till nya marknader." (not 3, Infoeasy AS) 

"Goodwillposten är ej skattemässigt avdragsgill och bedöms vara hänförlig till förväntad 

lönsamhet, komplettering av kompetensbehov samt förväntade synergieffekter i form av 

gemensam utveckling av våra produkter. Förvärvet ökar Vitecs närvaro på den danska 

programvarumarknaden samt ger tillgång till nya marknader." (not 3, Datamann A/S) 

"Goodwillposten är ej skattemässigt avdragsgill och bedöms vara hänförlig till förväntad 

lönsamhet, komplettering av kompetensbehov samt förväntade synergieffekter i form av 

gemensam utveckling av våra produkter. Förvärvet ökar Vitecs närvaro på den norska 

programvarumarknaden." (not 3, Nice AS) 

Makroklass: Identifierad goodwill | Identifierad goodwill | Identifierad goodwill | 

Identifierad goodwill 

Makrotema: Kärngoodwill och immateriella tillgångar | Kärngoodwill och immateriella 

tillgångar | Kärngoodwill och immateriella tillgångar | Kärngoodwill och immateriella 

tillgångar 

Kvalitet: Informativ | Informativ | Informativ | Informativ 

 

XANO Industri (Small Cap, Industri) 

"Goodwill avser kundrelationer och synergieffekter. Synergier förväntas främst uppnås till 

följd av att befintliga verksamheter inom affärsenheten Industrial Solutions via förvärvet 

tillförts ytterligare kompetens inom produktteknologi och tillgång till nya kundsegment 

samt genom utnyttjande av gemensamma resurser." (not 33, Canline Holding B.V.) 

Makroklass: Identifierad goodwill 

Makrotema: Kärngoodwill och immateriella tillgångar 

Kvalitet: Informativ 

 

ÅF (Large Cap, Industri) 

"Goodwill avser i huvudsak humankapital i form av medarbetarkompetens samt 

synergieffekter." (not 3, LN Management AB + PRC Group AB + EQC Group AB + EB Consult 

AB + Markitekten AB + Österjärn AB) 

Makroklass: Identifierad goodwill 

Makrotema: Kärngoodwill och immateriella tillgångar 

Kvalitet: Något informativ 
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Bilaga B – Figurer 
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