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Sammanfattning 

 

Titel: Immateriella tillgångar i företagsförvärv 

Författare: Malin Langtvet och Annika Pettersson 

Handledare: Stefan Schiller 

 

Bakgrund: Enligt Gauffin & Nilsson råder det ingen enhetlighet för hur immateriella 

tillgångar redovisas i samband med företagsförvärv. IFRS 3 infördes år 2005 och 

innebar stora förändringar för företagen avseende redovisningen av immateriella 

tillgångar vid företagsförvärv.  

 

Syfte: Då mycket tyder på att det inte råder någon enhetlighet i företags sätt att redovisa 

förvärvade immateriella tillgångar, avser denna studie att granska tänkbara 

bakomliggande faktorer till de skillnader som existerar. Studien vill finna eventuella 

skillnader mellan företagen och vidare utreda vad skillnaderna kan bero på. Med företag 

avses utvalda företag som nyligen gjort företagsförvärv.  

 

Metod: Studien baseras på en kvalitativ forskningsmetod bestående av intervjuer med 

företag som nyligen gjort företagsförvärv samt intervjuer med revisorer. 

 

Resultat: Studien har identifierat fyra tänkbara bakomliggande faktorer till att det inte 

råder en enhetlighet i redovisningen av immateriella tillgångar vid företagsförvärv: 

Definiering, Identifiering, Värdering och Vägledning. 

 

Nyckelord: Immateriella tillgångar, IAS 38, Företagsförvärv, IFRS 3 och Verkligt 

värde  
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Abstract 
 

Title: Intangible assets in acquisitions  

Author: Malin Langtvet and Annika Pettersson 

Supervisor: Stefan Schiller 

 

Background: According to Gauffin & Nilsson, there is a lack of uniformity regarding 

the accounting of intangible assets. IFRS 3 was introduced in 2005 which brought 

changes for companies concerning accounting of intangible assets in acquisitions.  

 

Aim: Because of the lack of uniformity regarding the accounting of intangible assets, 

this study will examine possible reasons for the existing differences. The study will 

identify the differences between companies in order to further investigate the reasons 

behind these differences.  

 

Completion: The study is based on a qualitative method, through interviews with 

companies that recently have made acquisitions and audit firms.  

 

Result: The study has identified four possible underlying factors causing the differences 

between companies; Definition, Identification, Valuation and Guidance. 

 

Keywords: Intangible assets, IAS 38, Acquisitions, IFRS 3 and Fair value 
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Begreppslista 

 
För att läsaren på ett bättre sätt ska förstå uppsatsens alla begrepp, presenteras här några 

begrepp som studien i sig inte kommer ge någon grundligare förklaring till.  

 

- Discounted Cash Flow: Diskonterade kassaflödesmodellen innebär att värdet 

på en tillgång sätts i relation till nuvärdet av framtida kassaflöden för den 

tillgången (Damodaran, 2002).  

 

- SAP systemet: SAP-systemet är ett affärssystem som är utvecklat för att 

exempelvis sköta bokföring, redovisning, betalningar, fakturering och 

rapportering samt budgetering i företag (Kaj Nyman, 2011).  

 

- AICPA practice aid: The American Institute of Certified Public Accountants, 

AICPA, är en organisation som ger ut vägledning och exempel till användare av 

IFRS, för att standarderna och redovisningsprocesserna skall bli lättare att förstå 

(AICPA, 2011). AICPA har gett ut AICPA Practice aid, vilket är en vägledning 

som har utvecklats för att räkna fram verkligt värde (Upton, 2004). 

 

- Due Diligence: En omfattande finansiell utvärdering av ett förvärvsobjekt 

(PWC, 2011).  

 

- Aktivering av en tillgång: Innebär att en tillgång tas upp som en kostnad.  

 

- Inkråmsförvärv: Ett företag förvärvar en verksamhet från ett annat företag 

genom att köpa dess nettotillgångar (Deloitte, 2011). 

 

- Övervärde: Positiv skillnad mellan en tillgångs marknadsvärde och dess 

bokförda värde. 
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1. Inledning 
Följande kapitel presenterar studiens bakgrund och problemdiskussion som sedan 

mynnar ut i studiens syfte och frågeställningar. Fortsättningsvis presenteras även 

studiens avgränsningar och målgrupp samt avslutas med en disposition. 

 

1.1 Bakgrund 
Internetgiganten Google köpte år 2006 videocommunityn Youtube för hela 12 miljarder 

kronor. Youtube grundades i ett garage, och grundarna blev mångmiljardärer endast ett 

år efter att sajten lanserades officiellt (Veckans affärer, 2006). När Google i höstas 

började spana på ett möjligt förvärv av kommunikationssajten Twitter, blev Twitter 

värderat till 65 miljarder kronor (Dagens Nyheter, 2011). Ett annat exempel är IBM som 

köpte Lotus Development Corporation år 1995 för 3,2 miljarder dollar. I denna 

köpsumma utgjorde 1,84 miljarder dollar, det vill säga 57,5 procent av köpeskillingen, 

tillgångar såsom forskning och utveckling under process (Beams et al. 2006). 

Företagsköp liknande exemplen ovan har blivit mycket vanligare de senaste årtionden.  

Dock går det att fråga sig hur en internetsajt, som Youtube och Twitter, utan några 

fysiska tillgångar kan vara värd 12 eller 65 miljarder kronor. Vad består köpeskillingen 

av? Hur kan IBM ge ett pris på Lotus där över halvparten av köpesumman har ett 

framtida värde?  

 

Det är först och främst vid företagsförvärv som immateriella tillgångars värde fastställs 

och belyses. Idag är inget lika populärt och statusfyllt bland börschefer som 

företagsförvärv. Efter några år kan företag uppnå en ökning i omsättning och vinst som i 

vanliga fall hade tagit decennier att uppnå (Cervenka, 2006). Redovisningen av 

företagsförvärv har visat sig vara ett av de viktigaste samt mest intressanta ämnen inom 

redovisningsteorier och praktik. Men samtidigt är ämnet mycket komplext och 

kontroversiellt. Företagsförvärv involverar stora finansiella transaktioner, som 

tillsammans kan ha oerhört stor påverkan på företaget. Företagsförvärv föder stora 

företagsimperier, framgångsrika företag samt personliga förmögenheter, men kan även 

orsaka fiaskon om de inte blir genomförda på rätt sätt (Beams et al. 2003).   
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Under år 2009 genomförde 85 stycken, av Stockholmsbörsens totalt 244 stycken 

noterade företag, minst ett rörelseförvärv. Den genomsnittliga fördelningen av 

företagens köpeskilling visar att enbart 29 procent av förvärvspriset består av materiella 

tillgångar, resten består av tillgångar utan någon fysisk eller monetär karaktär, alltså 

immateriella tillgångar (Gauffin & Nilsson 2011). Immateriella tillgångar kan 

definieras, men de kan inte bestämmas med säkerhet och precision då en immateriell 

tillgång är en fordran på framtida nytta (Lev, 2001).  

 

Som ett resultat av nya redovisningsstandarder, kommer mängden immateriella 

tillgångar som uppkommer från företagsförvärv att öka väsentligt (Nick & Davis 2011). 

Efter beslut från EU år 2002, är det sedan år 2005 obligatoriskt för noterade koncerner 

att redovisa enligt International Financial Reporting Standars, IFRS. IFRS 3 infördes år 

2005, och hanterar reglerna kring rörelseförvärv. Införandet av standarden medförde att 

immateriella tillgångar som tidigare samlades under begreppet goodwill nu redovisas 

separat, som identifierade immateriella tillgångar (Marton & Falkman 2008). Att 

identifiera, analysera och beskriva de immateriella tillgångarna som uppstår vid 

företagsförvärv har därför blivit mer centralt efter införandet av IFRS 3. Då en större del 

av förvärvspriset oftast består av immateriella tillgångar, är det viktigt att dessa hanteras 

på rätt sätt vid konsolideringen av det förvärvade företaget då detta kan få stora effekter 

på företagets redovisning.  

 

1.2 Problemdiskussion 
Tidigare forskning har visat att redovisningen av immateriella tillgångar varierar stort i 

mellan börsbolagen (Malmqvist, 2010). Företags svårigheter med att identifiera 

immateriella tillgångar försvårar jämförelser mellan företag avsevärt, vilket medför 

problem för analytiker och andra som försöker förstå effekterna av dem. Var fjärde 

förvärvare under år 2009 redovisade exempelvis goodwill, men inte alls några 

identifierade immateriella tillgångar. Det var 14 procent av företagen som identifierade 

immateriella tillgångar, men ingen goodwill. Andra företag gör och andra sidan 

begränsade insatser för att identifiera immateriella tillgångar. Ovanstående tyder på att 

få företag har en klar bild av vad redovisningen bör beskriva överhuvudtaget. Eftersom 

posterna skrivs av påverkas den löpande resultateffekten, och blir därmed ett allvarligt 

problem (Gauffin & Nilsson 2011). 
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Syftet med införandet av IFRS 3 var att öka harmonisering och kvalitén vid 

redovisningen av företagsförvärv (Corell et al. 2009). Trots att IFRS skulle tillämpas 

strikt och direkt när den trädde i kraft, har tillämpningen av reglerna utvecklats från år 

2005 tills idag (Gauffin & Nilsson 2011). Införandet av standarden IFRS 3 skulle bidra 

med en tydligare samt mer jämförbar redovisning av förvärv, och som en viktig del i 

införandet skulle identifieringen av förvärvade immateriella tillgångar förbättras. För att 

International Accounting Standards Board, IASB, skulle kunna möjliggöra att nyttan av 

redovisningen ökade skulle goodwill separeras från immateriella tillgångar. Marknadens 

förhoppning låg i att införandet av den nya standarden skulle bidra med en ökad 

transparens. Fortsättningsvis skulle även marknaden ha lättare för att utvärdera 

företagsledningens motiv och syften till förvärven. I och med införandet av den nya 

standarden skulle utvärderingen av de finansiella framgångarna för företagen via 

företagsförvärv ske snabbare samt mer tillförlitligt än innan (Corell et al. 2009). 

 

Det har enligt Gauffin & Nilsson (2011) både innan och efter införandet av IFRS 3, 

varit mycket svårt att bedöma identifieringen av olika immateriella tillgångar. Hela 21 

stycken olika begrepp för immateriella tillgångar uppkom under år 2009. Hälften av 

företagen saknar en specifikation över förvärvets immateriella tillgångar, medan vissa 

av de företag som gjort specifikationer endast övergripande anger vad de immateriella 

tillgångarna består av.  

 

Introduceringen av de nya redovisningskraven på förvärvade immateriella tillgångar 

ledde till betydande konsekvenser för företagen. Företag blev tvungna att förstå samt att 

kommunicera hur förvärven gick till. Exakt vad företagen har förvärvat samt den 

finansiella påverkan ska företaget kunna förklara för marknaden och investerarna (Nick 

& Davis 2011). Införandet av IFRS 3 har dock inte bidragit till den ökade förståelse 

som var avsett från början. Jämförbarheten mellan företagens förvärv har inte ökat 

vilket var förhoppningen (Corell et al. 2009). Det kan tyckas vara märkligt att det fem år 

efter införandet av IFRS 3 fortfarande finns företag som inte verkar förstå vad reglerna 

går ut på, eller alternativt förstår dem utan att tillämpa dem. Syftet med reglerna i IFRS 

3 verkar fortfarande inte riktigt bära hela vägen, och det finns stora skillnader i hur 

reglerna tillämpas (Gauffin & Nilsson 2011). 
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Eftersom IFRS 3 inte har bidragit med den förståelse och jämförbarhet som var syftet, 

finns det fortfarande oklarheter och svårigheter kring hanteringen av immateriella 

tillgångar. IFRS 3:s införande skulle göra beskrivningen och förståelsen av immateriella 

tillgångar tydligare både för företagen som gör förvärvet samt för intressenterna, genom 

att företagen skulle identifiera och beskriva varje immateriell tillgång som uppstår vid 

förvärvet. Att var fjärde förvärvare år 2009 inte identifierade några immateriella 

tillgångar alls, samt att många företag gör begränsade insatser på att beskriva de 

identifierade immateriella tillgångarna visar att det, trots införandet av IFRS 3, finns 

otydligheter och svårigheter vid tolkandet och applicerandet av standarden, vilket leder 

till stora skillnader i tillämpningen av reglerna.  

 

1.3 Syfte 
Då mycket tyder på att det inte råder någon enhetlighet i företags sätt att redovisa 

förvärvade immateriella tillgångar, avser denna studie att granska tänkbara 

bakomliggande faktorer till de skillnader som existerar. Studien vill finna eventuella 

skillnader mellan företagen och vidare utreda vad skillnaderna kan bero på. Med företag 

avses utvalda företag som nyligen gjort företagsförvärv.  

 

1.4 Frågeställningar 
Inledningsvis vill vi i vår studie studera hur företagen praktiskt går tillväga vid ett 

företagsförvärv. Vi vill granska hur redovisning och identifiering av immateriella 

tillgångar går till samt vad de grundar identifieringen på. För att få svar på ovanstående 

har våra tankar mynnat ut i studiens första frågeställning: 

 

 Hur går företagen tillväga vid identifieringen och redovisningen av immateriella 

tillgångar vid ett företagsförvärv? 

 

Enligt tidigare forskning och flertalet debatter rörande immateriella tillgångar har vi 

insett att det finns svårigheter kring immateriella tillgångar vid företagsförvärv. 

Svårigheterna med hanteringen av immateriella tillgångar kan vara en bidragande faktor 

till att skillnader mellan företagens redovisning uppstår. Det vi dock inte vet är exakt 

vad som är svårt och hur det kan komma sig att det uppstår svårigheter för företagen. 
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Studien vill även studera hur företagen handskas med dessa svårigheter. Studiens andra 

frågeställning kommer därför lyda enligt följande: 

 

 Vad uppfattar företagen är svårt avseende redovisningen av immateriella 

tillgångar vid företagsförvärv? Hur hanterar företagen svårigheterna?  

 

Redovisningsstandarderna (IAS 38 samt IFRS 3) ska ge vägledning till företag 

avseende redovisningen av immateriella tillgångar och rörelseförvärv. Trots detta visar 

studier att företag har svårt att applicera dessa regelverk på ett enhetligt sätt. För att 

utreda om standarderna kan vara en bakomliggande faktor till att skillnader mellan 

företagens redovisning uppstår, och varför skillnaderna uppstår, vill vi genom vår tredje 

frågeställning finna svar på vad företagen, som applicerar dessa regelverk, anser om 

standarderna. 

 

 Hur uppfattar företagen standardernas vägledning avseende immateriella 

tillgångar och företagsförvärv i deras redovisningsarbete?  

 

1.5 Avgränsningar 
Hanteringen av immateriella tillgångar är ett komplext problem, både vad gäller 

värderingen av tillgångens värde, samt redovisningsprocessen av de immateriella 

tillgångarna. Denna studie har avgränsats på det sätt att vi endast har fokuserat på det 

redovisningsmässiga perspektivet av hanteringen av immateriella tillgångar, och även 

då på de teorier som behandlar det området. Eftersom värderingsprocessen och 

redovisningsprocessen går hand i hand är det dock svårt att utesluta värderingsfrågorna 

fullständigt. Teori- och analyskapitlet tar därför upp de viktigaste värderingsteorierna, 

eftersom vi anser att det är en nödvändig del för att förstå helheten av begreppet 

immateriella tillgångar. 

 

Vi avgränsar oss även till att enbart behandla redovisningsprinciperna som gäller 

Sverige samt EU, det vill säga IASB:s standarder. De Amerikanska 

redovisningsreglerna US GAAP, som Financial Accounting Standards Boards, FASB, 

ger ut är därför uteslutna ur studien då de flesta företag som verkar i Sverige använder 

sig av de europeiska reglerna. Trots att vi valt att utesluta FASB:s regelverk ur studien 
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har vi valt att inkludera en pedagogisk modell i teoretiska referensramen som FASB har 

utvecklat, då vi anser att den illustrerar kategoriseringen av immateriella tillgångar på 

ett tydligt sätt.  

1.6 Målgrupp 
Studien riktar sig till företag som genomför, alternativt planerar att genomföra 

företagsförvärv samt revisorer som arbetar med företagsförvärv. Vi tror även att studien 

kan vara till nytta för studenter på universitets- och högskolenivå då den kan ge dem en 

djupare förståelse för hur immateriella tillgångar i praktiken hanteras vid 

företagsförvärv.  

 

1.7 Disposition 

 

Figur 1: Disposition 
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2. Metod 
Följande kapitel redogör för metoderna som ligger bakom studiens arbetssätt. Kapitlet 

kommer inledas med en beskrivning av vald metod för att sedan förklara hur studiens 

information har samlats in. Kapitlet tar sedan upp studiens utformning och 

tillvägagångssätt genom att beskriva urvalet och hur intervjuerna gick till. Kapitlet 

avslutas med det etiska ställningstagandet samt en kritisk diskussion angående vald 

metod. 

 

2.1 Val av metod  
Enligt Ryan et al. (2003) är det första steget i en uppsatsprocess att identifiera studiens 

syfte. Så fort syftet har skapats, är nästa steg att formulera studiens frågeställningar 

(Ryan et al. 2003). Denna studies bakgrund och problemområde utgår från ett aktuellt 

och omdebatterat problem i verkligheten; immateriella tillgångar i företagsförvärv. För 

att svara på studiens syfte har vi samlat in information genom intervjuer, som utgör 

studiens empiri. Då vi vill försöka måla upp hur företagen går tillväga praktiskt, anser vi 

att intervjuer med företag som nyligen gjort företagsförvärv blev det bästa sättet att 

samla in primärdata på. I studiens inledande fas valde vi teorier som vi ansåg var 

relevanta och vitala för studien. Studiens teoretiska ramverk består av regler och teorier 

kring redovisning av immateriella tillgångar samt regler och teorier kring 

företagsförvärv. Till en början arbetade vi utifrån teorierna för att söka empiri hos 

företagen i verkligheten. Enligt Björklund & Paulsson (2008) benämns denna form av 

arbetsmetod som en deduktiv metod. En deduktiv metod innebär att utifrån vad 

forskaren vet inom ett visst område, tas en eller flera teorier fram som sedan ska 

genomgå en empirisk granskning (Bryman & Bell 2005). Det går även att ha ett 

induktivt angreppssätt, då är teorin resultatet av en forskningsinsats. Det innebär att man 

drar generaliserbara slutsatser som är baserade på de observationer som gjorts (Bryman 

& Bell 2005). Studien innehåller även till viss del induktiva inslag med anledning av att 

vi har studerat ett redan existerande problem i verkligheten, som sedan applicerats och 

konfronterats med teorierna. För att fullständigt svara på studiens syfte har vi under 

studiens gång tagit hänsyn till studiens utveckling. Teoridelen har därför utvecklats 

utifrån resultaten i empirin. När pendling sker mellan en induktiv och en deduktiv 

metod kallas det för en abduktiv metod (Björklund & Paulsson 2008). Processen att gå 
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fram och tillbaka mellan teori och empiri brukar även kallas iterativ, som betyder 

upprepande. Det är en strategi där forskaren teoretiskt reflekterar över en uppsättning 

insamlad data och vill, eller behöver samla in ytterligare information. Det görs för att 

kunna uppfylla de förutsättningar som finns för att göra en teori hållbar (Bryman & Bell 

2005).  

 

Storleken på den existerande kunskapsmängden inom forskningsområdet är även det av 

betydelse vid val av vilken form av studie som ska genomföras (Björklund & Paulsson 

2008). Då vi hade begränsade kunskaper inom valt forskningsområde, blev syftet med 

studien att skapa en djupare kunskap om ämnet, och genom det kunna ge vägledning 

och föreslå åtgärder både vad gäller företagens problem avseende hanteringen av 

immateriella tillgångar vid företagsförvärv. En sådan forskningsstrategi innebär att vi 

kombinerar en explanativ och normativ studie. Enligt Björklund & Paulsson (2008) 

beskrivs explanativa studier som förklarande studier där djupare kunskap och förståelse 

eftersöks, och studien vill både beskriva och förklara. Normativa studier används när 

det redan finns viss kunskap och förståelse om ämnet, där målet är att ge vägledning 

och föreslå åtgärder. 

 

2.2 Forskningsstrategi  
Enligt Björklund & Paulsson (2008) kan en studie antingen göras med en kvantitativ 

eller en kvalitativ metod. En kvantitativ metod innebär att studien omfattas av studier av 

information som kan mätas eller värderas numeriskt (Björklund & Paulsson 2008). En 

kvalitativ metod innebär att information har samlats in på olika sätt för att sedan få en 

djupare förståelse för problemet som studerats (Holme & Solvang 2008). Denna studie 

har genomförts med stöd av en kvalitativ metod, då vi sökt en djupare förståelse för 

ämnet. En kvalitativ studie lägger vikt vid ord istället för kvantifiering under 

insamlingen och analysen av data, och tyngden läggs på individers uppfattning samt 

tolkning av sin sociala verklighet (Ghauri & Grønhaug 2008).   

 

Det huvudsakliga syftet till att använda kvalitativ metod är att få förbättrad förståelse 

samt att på ett bättre sätt kunna beskriva problemets helhet, samt i vilket sammanhang 

som problemet finns i (Holme & Solvang 2008).  Denna studie är baserad på intervjuer, 

och med hjälp av intervjuerna har vi försökt komma in på djupet för att se på problemet 
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inifrån. Att kunna se på problemet inifrån är en av grundtankarna till att använda en 

kvalitativ metod. Genom att använda en kvalitativ metod så kan analysen senare ge en 

bra återgivning av det som har undersökts (Holme & Solvang 2008). 

 

2.3 Primär och sekundärdata 
Vid insamling av empirisk och teoretisk information kan två olika tillvägagångssätt 

användas, det ger information som är antingen primär eller sekundär (Björklund & 

Paulsson 2008). I denna studie har vi använt oss av både primär och sekundärdata.  

 

Enligt Ghauri & Grønhaug (2008) så är primärdata data som samlas in med syftet att 

användas i den aktuella studien. De fakta som utgjort primärdata i vår studie kommer 

från de intervjuerna vi har genomfört. Fördelen med primärdata är att den blir anpassad 

till den aktuella studien som har genomförts. Sekundärdata är en litteraturstudie där 

information tas fram genom att tidigare skrivet material studeras. Vid litteraturstudier är 

det viktigt att tänka på att de uppgifterna som tas in ofta är framtagna av annat syfte än 

den aktuella studiens och kan därför vara vinklad samt inte heller heltäckande (Ghauri 

& Grønhaug 2008). Som sekundärdata använde vi oss av tidigare forskning inom 

ämnena immateriella tillgångar samt företagsförvärv.  

 

2.4 Studiens tillvägagångssätt 
 

2.4.1 Studiens utformning
 

Innan vi påbörjade studien arbetade vi igenom tidigare forskning samt artiklar som 

berör immateriella tillgångar samt företagsförvärv. Detta för att få en förbättrad 

förståelse för vad som redan har gjorts inom ämnena samt att ta reda på var problemen 

finns. Då vi genom flera artiklar upptäckte att det saknas en enhetlighet i sättet att 

redovisa immateriella tillgångar vid företagsförvärv, valde vi att grunda vår studie på 

det här problemet. Syftet och frågeställningarna bildades sedan utifrån dessa 

observationer. Vi har under studiens gång dock omformulerat syftet och 

frågeställningarna något, för att anpassa dem efter studiens utformning och de resultat 

som vi kom fram till. Litteratursökningen och teoriinläsningen låg till grund för 

utformningen av intervjuerna samt vårt val inom ämnesområdet. 
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Valet av teorier hade sin utgångspunkt i studiens frågeställning och syfte. I studiens 

inledande fas valdes många delar i det teoretiska ramverket utifrån dess relevans och 

grundades bland annat i regelverk och principer kring valt ämne. Andra teorier har 

sedan uppkommit i och med studiens arbetsgång, för att på ett tydligare och mer 

specifikt sätt ge svar på studiens syfte och frågeställningar. Under studiens gång har 

delar även tagits bort beroende på deras relevans för studien. 

 

Empirikapitlet och intervjufrågorna baserades på studiens tre frågeställningar. Denna 

indelning hjälpte oss att utforma relevanta intervjufrågor samt att försöka försäkra oss 

om att den insamlade empirin gav oss den information vi var ute efter. Vi delade sedan 

in empirikapitlet utifrån företag och de tre frågeställningarna utgjorde underrubriker till 

varje företag. Vi valde att dela in empirikapitlet efter företag då vi anser att det ger en 

bättre helhetsbild, samt att det blir lättare för läsaren att följa de empiriska resultat som 

presenteras. Enligt Saunders et al. (2007) kan det vara till hjälp att göra en 

sammanfattande tabell över intervjuernas resultat i empirin. Genom att dela in tabellen 

efter studiens frågeställningar kommer den underlätta analysarbetet, och det blir lättare 

att svara på frågeställningarna. Empirikapitlet avslutas därför med en sammanfattande 

modell över de mest centrala resultaten.  

 

Saunders et al. (2007) menar att det blir tydligast om analysen presenteras utifrån en 

liknande struktur som de andra kapitlen. Därför har även analyskapitlet baserats på 

studiens tre frågeställningar. För att ge svar på frågeställningarna har vi under arbetet 

med analysen gått igenom varje frågeställning för sig och jämfört relevant teori med 

empiri, för att hitta tendenser som kan ge svar på frågeställningen. Enligt Saunders et al. 

(2007) är jämförelsen mellan det teoretiska ramverket och det empiriska resultatet en 

viktig del i analysprocessen. För att tydliggöra de problem och de bakomliggande 

faktorer vi identifierat genom analysens gång, har vi skapat fyra stycken olika modeller. 

Modellerna skapades genom att vi i bild illustrerade de resultat vi kom fram till i 

analysen, och syftet var att ge läsaren en större förståelse kring huvudproblemen bakom 

studiens syfte. Framställandet av den sammanfattande modellen genomfördes för att 

tydliggöra och sammanfatta svaren på studiens tre frågeställningar som diskuterats i 

analysen. I slutsatsen utvecklade vi denna modell ytterligare genom att dra slutsatser 

kring modellens problem för att ge ett svar på studiens syfte. 



11 

 

2.4.2 Urval 
 

Företag Intervjuperson Datum Intervjuform 

FlexLink Carina Karlsson 2011-03-15 På plats 

Lantmännen Tomas Börjesson 2011-03-21 På plats 

PostNord Kaj Nyman 2011-03-21 På plats 

Vattenfall Thomas Jörgensen 2011-03-11 Telefon 

Företag X ”Intervjupersonen” 2011-04-20 Mejl 

Ernst & Young Björn Gustafsson 2011-03-31 Mejl 

Grant Thornton Björn Gauffin 2011-04-13 Mejl 

Deloitte Pontus Pålsson 2011-04-20 Telefon 

Tabell: 1 

 

Studiens empiridel baseras på fem intervjuer med olika företag som nyligen gjort ett 

företagsförvärv, samt tre intervjuer med revisionsbyråer. Urvalet är ett målstyrt urval, 

som enligt Bryman (2004) är en vanlig metod vid en kvalitativ studie. Ett målstyrt urval 

innebär att vi försöker skapa en överensstämmelse mellan forskningsfrågorna och 

urvalet, genom att man gör urvalet utifrån en önskan om att intervjua personer som är 

relevanta för forskningsfrågorna (Bryman, 2004). För att uppnå denna 

överensstämmelse kontaktade vi olika företag som nyligen gjort förvärv, och som 

använder sig av IFRS regelverk. På grund av studiens tidsbegränsning, samt att inte alla 

har möjligheten att ställa upp på en intervju, anser vi att det vore orimligt att studera alla 

företag som fyller dessa krav i Sverige. Vi har därmed begränsat oss till ett urval av en 

del av populationen. Vid val av företag har vi sökt på internet för att få en översikt över 

vilka företag som nyligen gjort förvärv, och sedan kontaktades dessa via telefon samt 

mejl. Vi har även passat på att nyttja egna kontakter och nätverk för att hitta 

intervjupersoner. Efter att intervjuerna med företagen var genomförda, märkte vi utifrån 

intervjupersonernas svar att det även fanns ett behov av att intervjua revisionsbolag. Det 

visade sig att företagen ofta vände sig till revisionsbolagen för externhjälp någon gång 

under förvärvsprocessen, för att få hjälp med problem de inte kunde lösa internt. För att 

styrka våra resultat ytterligare, kontaktade vi därför tre av Sveriges större revisionsbolag 

för att reda ut deras synpunkter om studiens problem.  
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Urvalet innehåller företag som är olika stora samt verkar i olika branscher. Det kan till 

en viss grad spegla hur det generellt ser ut för alla företag som gör företagsförvärv, både 

vad gäller det som skiljer dem åt samt även dess likheter. Dock har vi ett litet urval 

vilket gör att utfallet blir mindre säkert. Man kan även fråga sig om vårt urval är en 

rättvis spegling av den övriga populationen. Avsikten med studien är dock inte att 

generalisera resultatet till en större population, utan vi vill istället ge en indikation på 

hur delar i populationen uppfattar och hanterar ämnet, för att hitta mönster som 

framträder som sedan kan kopplas till teorierna. 

 

I urvalet valde ett företag att vara anonymt. Det företaget är benämnt ”Företag X” 

genom hela studien och personen vi intervjuade benämns ”intervjupersonen”. I och med 

att företaget valde att vara anonymt är det svårare att skapa sig en bild av företaget som 

en helhet, och att kunna dra kopplingar till faktorer som till exempel 

branschtillhörlighet. De här faktorerna har dock ingen stor påverkan för studiens syfte, 

och intervjun med Företag X är ett bra bidrag till studiens empiri trots anonymiteten. 

 

2.4.3 Intervjufrågor 

Intervjufrågorna bildades utifrån studiens tre frågeställningar. Innan vi bestämde frågor, 

gick vi grundligt genom varje frågeställning och diskuterade vilken typ av information 

vi behövde för att senare kunna svara på frågeställningen. Utifrån detta bildades olika 

frågor som skulle ge oss svar på varje frågeställning. Intervjuguiden delades därför in i 

fyra olika delar; Inledningsfrågor, Redovisningsprocessen (respresenterar frågeställning 

ett), Problematik/Svårigheter (representerar frågeställning två), samt Standardernas 

vägledning (respresenterar frågeställning tre). Inledningsfrågorna finns med för att ge 

information om intervjupersonens roll på företaget, intervjupersonens erfarenhet inom 

ämnet samt intervjupersonens uppfattning av vad en immateriell tillgång är. Orsaken till 

att vi ställde dessa frågor var för att ge en bild av intervjupersonen och den kunskap han 

eller hon besitter.  

    

2.4.4 Intervjuform 
Studien baseras på tre olika intervjuformer; personliga intervjuer, telefonintervjuer samt 

mejlintervjuer. Mejl- och telefonintervjuerna gjordes på grund av tidsbrist hos 

respondenterna. Intervjuerna var utformade på ett strukturerat vis, med inslag av 
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semistruktur, vilket innebar att respondenten hade möjligheten att tolka frågorna och 

utveckla sina svar (Bryman, 2004). En strukturerad intervju kan genomföras personligt, 

ansikte mot ansikte, via telefon eller elektroniskt. Målet med en strukturerad intervju är 

att kontexten för samtliga intervjuer ska vara densamma, vilket innebär att varje 

respondent möter samma ”frågestimuli”. Samt att en strukturerad intervju ska kunna 

garantera att respondenternas svar kan sammanställas på ett jämförbart sätt, vilket ökar 

reliabiliteten eftersom svaren utgör reaktioner på identiska frågor (Bryman & Bell 

2005). En semistrukturerad intervju är ett begrepp som täcker många olika exempel på 

intervjuer. Det handlar i regel om en situation där intervjuaren har en uppsättning frågor 

som generellt kan beskrivas som ett frågeschema. Det som skiljer en semistrukturerad 

intervju mot en strukturerad är att frågornas ordningsföljd varierar vid en 

semistrukturerad intervju. Intervjuaren har också ett visst utrymme att ställa ytterligare 

uppföljningsfrågor till det som uppfattas som viktiga svar (Bryman & Bell 2005). 

Orsaken till att vi kombinerade dessa två intervjustrukturer, var för att försäkra att alla 

intervjuer bestod av samma frågor, men att samtidigt kunna ge respondenterna 

möjligheten att utveckla de frågor som var mer intressanta för dem.  

 

Studiens respondenter kontaktades via telefon samt mejl med information avseende 

studiens syfte, samt hur de kunde hjälpa oss med en intervju. Innan varje intervju 

mejlade vi sedan intervjufrågorna till respondenten, för att ge dem möjligheten att 

förbereda sig inför intervjun. Detta gjordes både för att se till att vi fick mycket ut av 

intervjun, samt även för att ge respondenten chansen att kunna förbereda sina svar. 

Förberedelse ger respondenten möjlighet att ge mera genomtänkta svar, samt minskar 

risken för att de skulle komma på viktiga aspekter som de vill framföra i efterhand. 

Intervjufrågorna var indelade utifrån studiens tre huvudfrågeställningar, och varje del 

bestod av mera detaljerade frågor för att kunna samla in den nödvändiga informationen 

för att sedan kunna svara på de olika frågeställningarna. Att skapa en viss ordning av de 

aktuella teman, samt att formulera frågorna på ett sätt som underlättar svar på studiens 

frågeställningar är viktiga aspekter vid utformningen av en intervjuguide enligt Bryman 

(2004), vilket var något vi hade i åtanke vid utformandet av intervjuguiden.  
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Intervju hos företagen 

Intervjuerna på plats hos företagen har varit mellan en till två timmar långa, beroende på 

hur lång tid företagen kunnat avsätta samt hur djupt de valt att gå in på våra frågor. Vi 

var båda två närvarande vid intervjuerna, och vi växlade mellan vem som ställde 

frågorna. Samtliga intervjuer spelades in med hjälp av en diktafon. Det har gjort att vi 

sparat allt som blivit sagt under intervjun, och vi har haft möjligheten att kunna gå 

tillbaka i intervjun för att försäkra oss om att vi refererat respondenten rätt. Bryman 

(2004) anser att inspelning av intervjuerna är nödvändigt eftersom vi som intervjuare då 

får möjligheten att vara mer uppmärksamma på det som sägs, utan att bli distraherade 

av att föra anteckningar. Eftersom kvalitativa forskare ofta är intresserade båda av vad 

personen säger samt hur han säger det, blir detta även möjligt att studera genom en 

inspelning (Bryman, 2004). Sedan har varje intervju transkriberats för att på ett lättare 

sätt kunna arbeta med det insamlade materialet i studiens empirikapitel. Genom att 

spara intervjuerna på en ljudfil, samt transkribera intervjuerna, har vi kunnat försäkra 

oss om att intervjupersonens ordalag och uttryckssätt har bibehållits (Bryman, 2004). 

Detta minskar felkällorna samt ökar trovärdigheten för vår empiridel. Eftersom 

empirikapitlet består av författarens uppfattningar av det som sagts under intervjun är 

det dock svårt att utesluta författarnas egna uppfattningar fullständigt. För att undvika 

att intervjupersonerna har blivit missuppfattade har vi mejlat varje intervjuperson 

uppsatsen för deras godkännande innan den publicerats.  

 

Intervju via mejl 

Intervjuerna som gjordes via mejl var baserade på samma frågor som de intervjuerna 

som gjordes på plats hos företaget. Vi mejlade över intervjufrågorna och lät sedan 

respondenten svara på frågorna i lugn och ro. När respondenten hade besvarat frågorna 

fick vi via mejl tillbaka ett dokument med svar på frågorna, som vi sedan läste igenom 

för att se till att vi förstod allt som var skrivet. Om vi inte förstod skickade vi tillbaka ett 

mejl till respondenten och bad denne redogöra tydligare för sitt svar.  

 

Intervju på telefon 

Två intervjuer gjordes via telefon med respondenten. Innan telefonintervjun 

genomfördes mejlade vi intervjufrågorna till respondenten för att denne skulle ha en 

möjlighet att se igenom frågorna samt se dem framför sig under intervjuns gång. Vi 
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kontaktade sedan respondenten på en i förväg planerad tid för att genomföra intervjun. 

Under intervjun använde vi oss av en mobiltelefon på högtalare samt en diktafon 

bredvid. Båda författarna var närvarande vid telefonintervju dock ställdes frågorna av 

en av författarna, då vi ansåg att det blev tydligare för respondenten. Allt som spelades 

in via diktafonen sparades i en ljudfil, och blev sedan transkriberat. Enligt Bryman & 

Bell (2005) så finns det flera fördelar med telefonintervjuer. Fördelar med 

telefonintervju är att de är betydligt billigare och tar mindre tid i anspråk än personliga 

intervjuer hos respondenten. Telefonintervjuer kan även undanröja eller minska 

effekterna av felkällor som kan vara att respondentens svar påverkas av olika faktorer 

hos intervjuaren. Det kan vara faktorer som kön, klass, ålder eller sysselsättning som 

gör att respondenten svarar på ett sätt som de tror intervjuaren uppskattar. Det finns 

dock nackdelar med telefonintervjuer. Det kan vara att personer som genomför 

intervjuer via telefon inte ser den person som de intervjuar, och kan därför inte reagera 

på ansiktsuttryck som berör undran eller osäkerhet.  

 

2.4.5 Etiska ställningstaganden 
Vid forskning finns det olika etiska krav som en forskare ska se till. Dessa etiska krav 

har vi haft i beaktande under studiens gång för att i vår studie kunna ta ett etiskt ansvar 

för det som publicerats. Ett första krav är att författarna ska be om deltagarnas 

samtycke, och redogöra för studiens syfte samt hur studien kommer att genomföras 

(Hultén et al. 2007). Med detta i åtanke informerades alla intervjupersoner på förhand 

via mejl där vi gav all nödvändig information, sedan fick de själva bestämma över sin 

medverkan. Konfidentiell behandling är ett annat viktigt krav, vilket innebär att 

redovisningen av privat data eller hemliga siffror och dokument inte ska kunna 

identifieras av utomstående (Hultén et al. 2007). Eftersom att vi genom intervjuerna har 

fått tillgång till företags kalkyler, siffror och modeller, har vi tagit hänsyn till kravet om 

konfidentialitet genom att inte publicera några av dessa resultat i uppsatsen utan 

företagens samtycke. Vi har valt att publicera en förvärvsanalys, men trots att den inte 

kan kopplas till några av de intervjuade företagen har vi valt att censurera bort 

företagsnamn, datum samt annan information som kan avslöja företaget. Vi har även 

frågat varje intervjuperson ifall de, eller företaget de jobbar på, önskar att vara anonyma 

i uppsatsen. Eftersom en av intervjupersonerna ville behandlas anonymt, har vi 
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fokuserat på att inte avslöja detaljinformation som kan kopplas till personen eller 

dennes företag.   

 

2.5 Bedömningskriterier 
Reliabilitet och validitet är speciellt viktiga bedömningskriterier vid kvantitativa studier, 

och många har diskuterat hur pass relevanta dessa begrepp är vid en kvalitativ studie. 

Validitet rör definitionsmässig mätning, vilket inte är det främsta intresset för en 

kvalitativ studie (Bryman, 2004). För vår studie kan därför ifrågasättas hur pass viktiga 

dessa begrepp är.  

 

Lincoln & Guba (1985) har föreslagit att kvalitativa studier istället skall bedömas 

utifrån helt andra kriterier än kvantitativa studier. De föreslår att ett av de 

grundläggande kriterierna för bedömning av en kvalitativ studie är trovärdighet.  Vi har 

därför valt att bedöma denna studie utifrån det kriteriet, för att använda det mest 

relevanta begreppet för studien som möjligt.  

 

Trovärdigheten i en studie består enligt Lincoln & Guba (1985) av fyra viktiga 

delkriterier; tillförlitlighet, överförbarhet, pålitlighet samt möjlighet att styrka och 

konfirmera. 

 

2.5.1 Tillförlitlighet 
Tillförlitligheten i studien är enligt Bryman (2004) en motsvarighet till den interna 

validiteten. För att studien ska vara tillförlitlig krävs att författaren säkrat att 

forskningen utförts i enlighet med de regler som finns och att denne rapporterar 

resultaten till de personer som är en del av den sociala verklighet som studerats, för att 

dessa skall bekräfta att forskaren uppfattat verkligheten på rätt sätt. För att uppnå en hög 

tillförlitlighet för studien har vi följt de etiska krav som finns beskrivna i detta kapitel. 

Under intervjuerna var båda författarna närvarande, intervjun spelades in och 

transkriberades för att bibehålla intervjupersonens ordalag och uttryckssätt. Vi har sedan 

mejlat alla respondenter vårt förslag på empirikapitlet, för att få ett godkännande från 

dem innan uppsatsen publicerats. Genom deras godkännande är vi säkra att vi uppfattat 

respondenterna på rätt sätt, och att vi även har lyckats förmedla deras synpunkter på ett 
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bra sätt. Eftersom studiens empirikapitel enbart baseras på intervjuer anser vi att det här 

är viktigt, för att styrka trovärdigheten i de resultat som presenteras i empirikapitlet.  

 

Vad gäller teorikapitlet har vi använt oss av flera olika källor till varje ämne, för att 

trygga att informationen som finns med är tillförlitlig. Vi har även använt oss av olika 

typer av källor, både från tryckta böcker och från artiklar eller från internet. Vi har även 

försökt att använda oss av så uppdaterade källor som möjligt, för att försäkra oss om att 

studiens teoretiska referensram är tillförlitlig.  

 

2.5.2 Överförbarhet 
Överförbarhet svarar enligt Bryman (2004) mot extern validitet. Eftersom kvalitativa 

studier ofta studerar en mindre grupp eller individer som har vissa gemensamma 

egenskaper tenderar studien att få fokus på det unika och på meningen hos de personer 

som studerats. Kvalitativa forskare uppmanas därför att producera fylliga eller täta 

beskrivningar av de detaljer som ingår i en kultur, så att andra personer kan bedöma hur 

pass överförbara resultaten är till en annan miljö. För att en utomstående part lättare ska 

kunna sätta sig in i denna studie samt förstå hur den genomförts, har vi i metodkapitlet 

försökt att ge en så grundig och beskrivande förklaring som möjligt avseende studiens 

alla delar. Eftersom denna studie dock är en kvalitativ studie, med fokus på de 

intervjuade företagen är det svårare att generalisera resultatet, vilket inte heller är 

avsikten med denna studie.  

 

2.5.3 Pålitlighet  
Pålitlighet kan enligt Bryman (2004) jämföras med reliabilitet. Det som är viktigt för att 

kunna skapa en pålitlig studie är att författarna skall anta ett granskande synsätt. Det 

innebär att författarna ser till att det skapats en fullständig och tillgänglig redogörelse av 

alla faser i forskningsprocessen. Studien har därför kontinuerligt under studiens gång 

granskats både av författarna, handledaren och andra studenter, och vid flera 

handledningstillfällen har studien opponerats med konstruktiv såväl som positiv kritik. 

Förutom redogörelsen till handledningsgruppen, har studiens tillvägagångssätt grundigt 

beskrivits i det här metodkapitlet så att läsaren är fullständigt informerad om studiens 

styrkor och även de kritiska aspekterna avseende studiens tillvägagångssätt.  
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2.5.4 Möjlighet att styrka och konfirmera 
En möjlighet att styrka och konfirmera, motsvarar enligt Bryman (2004) en studies 

objektivitet. Forskaren, utifrån insikten att det inte går att få någon fullständig 

objektivitet i samhällelig forskning, försöker här att försäkra sig om att han eller hon 

agerat i god tro. Det skall vara uppenbart att forskaren inte medvetet låtit personliga 

värderingar eller teoretisk inriktning påverka utförandet av och slutsatserna från en 

undersökning. För att intervjuerna, och sedan empirikapitlet, skulle uppnå en så hög 

objektivitet som möjligt fokuserade vi främst på att inte ställa ledande frågor. Vi 

mejlade även intervjupersonerna frågorna på förhand, så att de själva fick möjligheten 

att skapa sig en egen uppfattning om frågorna innan intervjun genomfördes. Som tillägg 

till intervjuerna med de fem företagen, gjordes även tre intervjuer med större 

revisionsbolag för att få en annan parts åsikter om problemet. På detta sätt har 

företagens åsikter kunnat jämföras med revisorernas åsikter, som har en mer generell 

bild av hur flertalet företags synpunkter kring ämnet ser ut. I analyskapitlet har fokus 

legat på att jämföra företagen i mellan, för att sedan jämföra dem med revisorerna, för 

att till sist jämföra detta med teorierna för att hitta tendenser. Tendenserna bygger i så 

stor grad som möjligt på detta jämförande, för att undvika att författarnas egna 

synpunkter kring ämnet skall påverka resultaten.  

 

2.6 Metodkritik 
 

2.6.1 Kritik av vald intervjuform och urval 
För att samla in det empiriska materialet har vi som metod valt att använda oss av 

intervjuer. Tre av åtta intervjuer har vi gjort på plats hos de intervjuade företagen samt 

att vi haft tre stycken mejlintervjuer och två stycken telefonintervjuer. Oavsett hur 

intervjuerna genomfördes går det inte att bortse från felkällor. Det går alltid att 

diskutera och reflektera över hur riktig den information som respondenterna redogör för 

är.  

 

Vid mejlintervjuer har vi inte samma fördel som vid personliga intervjuer, som att tolka 

till exempel reaktioner och kroppsspråk (Blumberg et al. 2005). Det samma gäller vid 

telefonintervju, vi kan inte tolka kroppsspråk, men genom att tala med 

intervjupersonerna går det att göra tolkningar på rösten. Om en person reagerar starkt 
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eller anser att en fråga är otydlig går det via telefonintervju att redogöra tydligare för 

frågan, vilket inte är möjligt på samma sätt när det gäller mejlintervjuer.  Fördelar med 

telefon- och mejlintervjuer är att det kan vara lättare att ställa och svara på känsliga 

frågor (Bryman, 2004). Andra fördelar är att kostnaderna blir mindre då inga 

transportkostnader till andra städer uppstår samt att de är lättare att få tillgång till 

respondenter som är svåra att nå (Blumberg et al. 2005).  

 

I en av mejlintervjuerna valde företaget att vara anonymt, Företag X. Anonymiteten 

bidrar till att det inte går att dra jämförelser med till exempel företagets bransch. 

Däremot kan vi jämföra intervjupersonens åsikter med de andra intervjuade företagen, 

så trots att det blir svårare att koppla resultaten till en större verklighet går det att koppla 

resultaten till de andra intervjupersonernas åsikter.  

 

Vid de personliga intervjuerna blev det lättare att utläsa hur viktiga vissa frågor var 

enligt respondenten, samt att om våra frågor var otydliga kunde vi direkt reda ut 

eventuella missförstånd. Enligt Bryman (2004) finns det dock inga stora skillnader 

mellan telefon och direkta intervjuer. Det finns tre punkter som i högsta grad kan 

påverka utfallet av intervjun, trots att den är personlig. Den första punkten är 

intervjueffekten, vilket innebär att det alltid uppstår ett samspel mellan intervjuare och 

den intervjuade, som kan påverka intervjun. Den andra punkten är Halo-effekten, som 

innebär att vi påverkats av att intervjuperson har en fin titel alternativt arbetar för ett 

välkänt företag. Den tredje punkten som kan påverka utfallet av intervjun är att många 

väljer att inte vara extrema i sina uttalanden och väljer en centralposition (Hultén et al. 

2007). Vi har försökt att ha dessa tre i beaktning under processens gång för att försöka 

eliminera eventuella kritiska punkter. 

 

I vår studie hade vi kunnat fokusera på att välja företag som är verksamma inom samma 

bransch alternativt är jämförbart lika stora. Det hade även varit möjligt att fokusera på 

företag som har gjort liknande förvärv eller vid samma tidpunkt för att eventuellt kunna 

se trender. Ett sådant urval skulle kunna ge större möjligheter till generaliseringar och 

slutsatser. I vår studie kommer vi ha i beaktande att våra företag ser väldigt olika ut till 

bransch, storlek samt verksamhet och därför kommer vi försöka vara restriktiva i våra 

generaliseringar och slutsatser.   
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2.6.2 Kritik av kvalitativ forskning 
Enligt Bryman (2004) finns det fyra kritiska punkter vid en kvalitativ studie. Den första 

punkten innebär att kvalitativa studier ofta får subjektiva resultat. Eftersom studiens 

empiri endast baseras på intervjuer av ett begränsat urval, kan vi inte undvika en viss 

grad av subjektivitet. Vi är medvetna om att intervjupersonernas svar på frågorna och 

den informationen vi samlar in kan bli vinklad då det endast är åtta individers syn på 

problemet. Personerna kan även välja att svara efter egen vinning. Med anledning av att 

empirikapitlet enbart består av information insamlad från intervjuer kommer vi ha i 

beaktande att det kan vara vinklad information, samt förhålla oss kritiska till detta. Den 

andra punkten är att det kan vara svårt att replikera en kvalitativ undersökning eftersom 

den ofta är beroende av forskarens egen uppfinningsrikedom. Vi har dock försökt 

förbättra detta genom att vi så grundligt vi kan redogöra för hur vi gått tillväga under 

hela studiens gång. Den tredje punkten är problemet med generalisering, eftersom 

studien intervjuat endast ett fåtal individer. Studiens syfte är dock inte att generalisera 

resultaten till populationer, utan att märka tendenser i urvalet för att istället kunna 

generalisera resultaten till teorierna. Den sista punkten avser problemet med en 

bristande transparens, att det är svårt att slå fast vad forskaren konkret har gjort, eller 

hur han kommit fram till sina slutsatser. Detta problem har vi försökt minska genom att 

noggrant och ärligt beskriva studiens metod och genomförande i detalj i detta kapitel, så 

att läsaren blir medveten om alla processer och val som gjorts under studiens gång.  

 

2.6.3 Kritik av källor 
Källkritik innebär att vi är kritiska till den information vi samlar in, att vi granskar 

informationens validitet, äkthet samt tillgänglighet (Hultén et al. 2007). När vi har 

samlat in information till vår studie har vi i stor utsträckning använt oss av internet för 

att finna vetenskapliga artiklar samt böcker som är aktuella för ämnet. Vi har även gjort 

mycket litteratursökning på bibliotek samt i vetenskapliga tidskrifter som berör ämnet. 

Det finns alltid en risk att det som är skrivet inte är sant eller inte är aktuellt längre om 

boken eller artikeln är ett par år gammal. Det är även viktigt att ha i åtanke att olika 

författare kan ha olika åsikter om samma ämne, trots att de är experter på området. 

Vissa författare är mer extrema i sina uttalanden och ståndpunkter än andra, vilket även 

hänsyn måste tas till. Till exempel existerar det lite olika uppfattningar kring begreppet 
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immateriella tillgångar, därför kan vi genom denna teoretiska begränsning inte garantera 

att studiens referensram täcker alla experters olika åsikter. Vi har försökt använda så ny 

litteratur som möjligt i ett försök att eliminera inaktuell information. Vi har även använt 

oss av publicerad litteratur som granskats för att försöka garantera äktheten i 

informationen vi använt oss av. 
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3. Teoretiskt ramverk 
I följande kapitel kommer studiens teoretiska ramverk att presenteras. Ramverket 

kommer presentera de olika delar som är viktiga för att få en grundlig förståelse för 

ämnet. För att studien ska uppnå sitt syfte kommer här ges en grundig beskrivning av 

studiens centrala begrepp; immateriella tillgångar och företagsförvärv, samt de 

regelverk som styr dem.    

 

3.1 IASB 
IASB grundades år 2002 och ersatte då International Accounting Standards Committee, 

IASC. IASC grundades år 1973 med det övergripande målet att formulera 

internationella redovisningsstandarder. Deras huvudsakliga aktivitet blev att utfärda 

International Accounting Standards, IAS (Doupnik & Perera 2009). IASC ombildades 

år 2001 och det var genom den processen som IASB blev grundat (Sundgren et al. 

2009). När IASB utvecklar sina redovisningsstandarder utgår de från ett principbaserat 

perspektiv. Det innebär att IFRS ger begränsad vägledning, de uppmuntrar istället till att 

användarna ska göra en yrkesmässig bedömning utifrån de standarder som finns. 

IASB:s chairman Sir David Tweedie stödjer det principfyllda regelverket med 

påståendet att en organisation baserad på en detaljerad vägledning uppmuntrar en 

regelbaserad mentalitet där användarna försöker hitta luckor i standarden, istället för att 

göra en yrkesmässig bedömning av de standarder som finns. Användarna försöker då att 

finna vägar runt standarderna istället för att försöka applicera standarderna på ett sätt 

som ger värdefull information. Tweedie anser att deras principbaserade 

tillvägagångssätt kräver ett starkt engagemang från användarna för att ge en rättvisande 

bild av redovisningen (Doupnik & Perera 2009). 

 

De redovisningsstandarder som IASB har och ger ut kallas IFRS och har samma verkan 

och status som de tidigare standarderna, IAS. År 2002 beslutade EU att alla 

börsnoterade bolag skulle använda sig av IFRS. Som ett resultat av det blev IAS/IFRS 

de obligatoriska redovisningsreglerna för svenska börsnoterade bolag från den 1 januari 

2005 (Sundgren et al. 2009).  
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FASB är USA:s motsvarighet till IASB och grundades år 1973. FASB är en oberoende 

organisation som arbetar med att sätta standarder och normer för hur företag inom den 

privata sektorn ska hantera sin ekonomiska redovisning samt finansiella rapportering 

(FASB, 2011). 

 

3.2 Immateriella tillgångar  
Immateriella tillgångar är ett av redovisningsområdena som det debatterats mest om 

under en lång tid tillbaka (Sundgren et al. 2009). Immateriella tillgångar interagerar ofta 

med materiella tillgångar och finansiella tillgångar för att skapa företagsvärde och 

ekonomisk tillväxt (Lev, 2001). Det finns flertalet bra exempel på immateriella 

tillgångar i företag. Ett exempel är Dell:s unika organisationsstruktur där datorerna 

byggs först efter beställning från kund, och ses som en värdedrivare. Ett annat exempel 

är Ciscos internetbaserade installations- och underhållningssystem som genererat 

enorma summor i kostnadsbesparingar, tack var en unik organisationsdesign (Lev, 

2001). En immateriell tillgång kan därmed vara ett varumärke, licens, mjukvara till 

datorer eller forskning & utveckling.
1
  

 

Det som skiljer immateriella tillgångar från materiella och finansiella tillgångar är det 

faktum att en immateriell tillgång varken är av fysisk eller monetär karaktär (Gauffin & 

Nilsson 2011). Immateriella tillgångar kan därför identifieras som en resurs i företaget 

som kommer generera framtida nytta och framtida intäkter. Eftersom immateriella 

tillgångar är en fordran på framtiden kan de varken bestämmas med säkerhet eller 

precision (Lev, 2001). 

  

Det finns argument både för och emot en aktivering av immateriella tillgångar. De som 

är för aktivering argumenterar för att kostnader ska matchas mot intäkter. Samt om en 

immateriell tillgång genererar intäkter i framtiden för företaget bör den aktiveras. De 

som är emot aktivering argumenterar för att en anskaffning av immateriella tillgångar 

alltid är osäker vilket då leder till sänkt tillförlitlighet om aktivering tillåts. De anser 

även att det i förväg är svårt att bevisa att det finns ett affärsmässigt värde i till exempel 

en forskningssatsning på ett nytt läkemedel (Lev, 2001). 

                                                 
1
 En fullständig modell på vad immateriella tillgångar innebär kommer senare under avsnitt 3.2.1. 
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Varför immateriella tillgångar egentligen är viktiga och hur viktiga de är, har Rea och 

Davis (2011) frågat sig. En betydande stor proportion av företagsvärdet finns i 

immateriella tillgångar och för många företag är till exempel varumärket den del som är 

störst och viktigast av företagets totala tillgångar. Varför immateriella tillgångar är 

viktigt grundas i dessa fall bland annat i konsumenters köpbeteende och influenser de 

påverkas av. Ett starkt varumärke kan exempelvis påverka konsumenter i deras köpval. 

 

3.2.1 Kategorisering av immateriella tillgångar 
Flera olika modeller har utvecklats för att kategorisera och hantera immateriella 

tillgångar (Kaufmann & Schneider 2004). Listan nedan är en av flera listor som 

sammanställts över immateriella tillgångar. Här har IFRS 3 kategoriserat immateriella 

tillgångar, genom att dela upp tillgångarna efter dess natur. Det är dock svårt att 

upprätta en bestämd förteckning över immateriella tillgångar, då det kontinuerligt 

skapas nya (Rea & Davis 2011). 

 

 

Tabell: 2 

 

Även FASB har gjort en uppdelning, utifrån tillgångarnas natur. FASB:s lista är mer 

omfattande än IFRS:s lista, men listan redogör dock inte för alla möjliga immateriella 

tillgångar som kan uppstå. Dock fungerar den som en utgångspunkt. Listan visar både 

immateriella tillgångar som kan skapas internt inom företag samt immateriella 

tillgångar som uppstår i och med förvärv av andra företag (Upton, 2001); 

Marknadsrelaterade Kontraktsbaserade

Varumärken Licens- och royaltyavtal

Internet-domännamn Leasing avtal

Icke-konkurrensavtal Sändningsrättigheter

Kundrelaterade Teknologibaserade

Kundregister Pat. Och opat. Teknologi

Orderstock Mjukvara

Kundkontrakt Databaser

Kundrelationer Recept och processer

Konstnärliga

Musik, bilder, skrifter

Utgivningsrätter Källa: IFRS 3
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Tabell: 3 

 

3.2.2 IAS 38 Immateriella Tillgångar 
En immateriell tillgång definieras enligt IAS 38, punkt 8 (2010) som: en identifierbar 

icke-monetär tillgång utan fysisk form.  

 

Syftet med IAS 38 är att ange hur immateriella tillgångar som inte uttryckligen omfattas 

av andra standarder behandlas i redovisningen. Standarden redogör för kravet att en 

immateriell tillgång enbart får redovisas i de finansiella rapporterna om angivna 

kriterier är uppfyllda. Standarden tydliggör även hur redovisade värden beräknas samt 

vilka upplysningar som krävs om immateriella tillgångar (IAS 38, 2010). Definitionen 

tydliggör hur immateriella tillgångar särskiljs från andra tillgångar. Tillgångar som har 

fysisk form utgör materiella tillgångar. Tillgångar som inte är av fysisk form kan vara 

antingen finansiella eller immateriella, och genom att definitionen för immateriella 

tillgångar lyder ”icke-monetär” exkluderas de finansiella tillgångarna. En immateriell 

Marknadsrelaterade Teknologirelaterade

Varumärken Design patent

Varunamn Process patent

Logotyper Teknisk dokumentation

Färger Kontraktrelaterade

Konstnärliga Licensavtal

Fotografier Franschiesavtal

Musik kompositioner Framtida kontrakt

Kartor Operativ licens

Copyrights Teckningsrätter

Gravyrer Kundrelaterade

Ingejörsrelaterade Kundlistor

Industri designer Kundkontakt

Affärhemligheter Kundrelationer

Ritningar Human-kapitalrelaterade

Dataprocessrelaterade Anställningsavtal

Plattform programvara Fackliga avtal

Upphovsrättsskyddad-

programvara

Välutbildad arbetskraft och 

löner

Automatiserad databas Lägesrelaterade

Internetrelaterade Vattenrättigheter

Domännamn Lufträttigheter

Hemsida design Servitut

Kopplingar Mineralutvinningsrättigheter

Källa: FASB
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tillgång anskaffas antingen genom anskaffning som en del i ett rörelseförvärv, genom 

separat förvärv eller som en internt upparbetad tillgång (Marton & Falkman 2008). 

 

3.3 Redovisning av immateriella tillgångar 
Enligt Marton & Falkman (2008) uppkommer tre stycken huvudfrågeställningar i 

samband med redovisning av immateriella tillgångar: 

1. Finns det en redovisningsbar tillgång som kan inkluderas i 

balansräkningen? 

2. Om en tillgång redovisas i balansräkningen, hur ska den då värderas vid 

anskaffningstillfället? 

3. Hur ska efterföljande värdering gå till, det vill säga, hur ska 

värdeförändringar på tillgången hanteras? 

Den första frågan uppstår vid anskaffningen av en tillgång, som beskrivit tidigare kan 

ske på tre olika sätt. Hur tillgången är anskaffad avgör om den är redovisningsbar. 

Andra frågan blir aktuell då tillgången ska inkluderas i balansräkningen och svaret 

skiljer sig åt beroende på hur den anskaffats. Traditionellt används anskaffningsvärdet 

för alla tillgångar i detta läge. Den tredje frågeställningen berör hur efterföljande 

värdering ska gå till. Här behandlas immateriella tillgångar på samma sätt som 

materiella tillgångar, det innebär avskrivningar över tid samt värdeförändringar som inte 

har att göra med att tiden går (Marton & Falkman 2008).  

 

Definitionen för en immateriell tillgång kräver att en immateriell tillgång är 

identifierbar för att skilja den från goodwill. Vad som krävs för att tillgången ska vara 

identifierbar presenteras i punkt 12, IAS 38. Tillgången ska bland annat kunna avskiljas 

från företaget. Kriteriet för avskiljbarhet innebär att en förvärvad immateriell tillgång 

kan skiljas av eller delas av från det förvärvade företaget och säljas, överlåtas, 

licensieras, hyras ut eller bytas, antigen enskilt eller tillsammans med ett hänförligt 

avtal, identifierbar tillgång eller skuld. Enligt IAS 38 (2010) är en tillgång även 

identifierbar om den uppkommer ur avtalsenliga eller juridiska rättigheter. Enligt IFRS 

3 (2010) kan en tillgång som uppfyller kriteriet om avtalsenliga eller andra juridiska 

rättigheter vara identifierbar även fast den inte är avskiljbar eller överlåtbar från det 

förvärvade företaget. Exempel kan vara leasingavtal, driftslicens eller teknikpatent. Ett 

annat kriterium för att en tillgång ska kunna identifieras som en immateriell tillgång är 
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enligt IAS 38, punkt 13 (2010) att företaget ska ha kontroll över tillgången. Det innebär 

att företaget ska kunna säkerställa att tillgången ska skapa framtida ekonomiska 

fördelar.  

 

Ernst & Young (2011) har gjort en modell utifrån IAS 38 för att tydligare beskriva 

tankegången kring vilka tillgångar som kan identifieras eller inte: 

 

Figur 2: Ernst & Youngs modell utifrån IAS 38 (2011) 

 

Modellen illustrerar hur företagen stegvis kan gå tillväga för att utreda huruvida en 

tillgång ska tas upp som en immateriell tillgång eller om den ska redovisas som 

goodwill. Den första frågan grundar sig i punkt 11 och 12 i IAS 38 (2010), som redogör 

för identifierbarhet av tillgången. Om tillgången inte kan identifieras, är tillgången en 

del av goodwill, kan den istället identifieras går företaget vidare till frågeställning två. 

Att tillgången ska generera framtida ekonomiska fördelar för företaget är ett av 

kriterierna för att en tillgång ska tas upp i balansräkningen, och finns i punkt 83 a) i 

Föreställningsramen (2010) samt punkt 13 i IAS 38 (2010). Här blir utfallet samma som 

vid fråga ett, det vill säga om tillgången inte genererar någon ekonomisk nytta blir 

tillgången en del av goodwill, och om företaget kan fastställa en framtida nytta går de 

vidare i identifieringsprocessen till frågeställning tre. Den tredje frågeställningen 

kommer från punkt 21 b) i IAS 38 (2010), den finns också presenterade i 83 b) i 

föreställningsramen (2010). Även detta är ett av kraven som måste uppfyllas för att en 
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tillgång ska få redovisas i ett företags balansräkning. Om företaget inte kan fastställa 

värdet på ett tillförlitligt sätt, måste tillgången redovisas som en del av goodwill. Om 

företaget istället kan fastställa ett värde på ett tillförlitligt sätt, så ställs de inför den sista 

frågeställningen som är val av värderingsmetod. 

  

3.4 Värdering 
Första gången en immateriell tillgång tas upp i rapporten över finansiell ställning ska 

den värderas till anskaffningsvärdet. Om den immateriella tillgången har förvärvas 

genom ett företagsförvärv är den immateriella tillgångens anskaffningsvärde dess 

verkliga värde per förvärvstidpunkten. Om den immateriella tillgången i stället 

förvärvats genom ett separat förvärv finns det särskild reglering kring vad 

anskaffningsvärdet för en immateriell tillgång faktiskt utgörs av (IAS 38, 2010). 

 

3.4.1 Verkligt värde 
Enligt IAS 38, punkt 8 (2010) är definitionen av verkligt värde: det belopp till vilket en 

tillgång skulle kunna överlåtas mellan kunniga parter som är oberoende av varandra 

och som har ett intresse av att transaktionen genomförs. När verkligt värde ska 

fastställas ska inte förvärvarens enskilda avsikt eller synergier beaktas. Värderingen har 

sin utgångspunkt i vad en hypotetisk, kunnig marknadsaktör skulle ha erlagt för 

tillgången eller mottagit i ersättning för att överta skulden (RedU 7, 2011). 

 

När fastställandet av verkligt värde görs ska först och främst marknadsansatsen 

tillämpas, enligt IAS 38, punkt 39 (RedU 7, 2011). Marknadsansatsen innebär att priset 

på den aktuella tillgången eller skulden som kan fastställas på en aktiv marknad används 

(RedU 7, 2011). För att avgöra om en marknadsansats är möjlig att genomföra måste en 

granskning göras angående om de finns en aktiv marknad för den aktuella tillgången, 

alternativt om det finns transaktioner med jämförbara tillgångar som kan användas. I 

många fall går det inte att använda en marknadsansats och då måste företaget tillämpa 

avkastningsvärdeansatsen, eller om det krävs kostnadsansatsen. 

Avkastningsvärdeansatsen baseras på det antagandet att värdet på den aktuella 

tillgången mäts genom förmågan att generera framtida kassaflöden (RedU 7, 2011). 

Kostnadsansatsen är en ansats som endast kan användas för att bedöma verkligt värde 

vid en förvärvsanalys, förutsatt att marknadsansatsen och avkastningsvärdeansatsen inte 
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kan användas. Denna ansats kan beakta kostnaden för att producera en kopia av 

tillgången eller, alternativt, kostnaden för att producera en tillgång som har samma 

ekonomiska nytta (RedU 7, 2011). 

 

Ett problem med att hitta en tillgångs verkliga värde är det faktum att det ofta är svårt 

att hitta identiska, observerade transaktioner i verkligheten. Hittas ingen transaktioner i 

verkligheten måste antaganden göras, vilket innebär mycket subjektivitet bakom 

värderingen. För att öka tillförlitlighen har redovisningsspecialister därför utvecklat 

olika tekniker för att genomföra värderingen. På detta sätt går det att garantera att 

subjektiviteten i antaganden som ligger bakom värderingen är begränsade, och att ett så 

tillförlitligt värde som möjligt fås fram. Ett exempel på en vägledning som har 

utvecklats för att räkna fram verkligt värde är AICPA Practice Aid (Upton, 2004). 

 

3.4.2 Anskaffningsvärdemetoden och Omvärderingsmetoden 
Enligt IAS 38 (2010) är anskaffningsvärdet det belopp som erläggs vid förvärv av en 

tillgång. Enligt Sundgren et al. (2009) innebär anskaffningsvärdemetoden att 

avskrivning sker på tillgången efter första värderingstillfället. Avskrivningen görs enligt 

en avskrivningsplan som är anpassad efter antingen nyttjandeperioden eller någon 

produktionsberoende modell.  

 

Enligt IAS 38 (2010) innebär omvärderingsmetoden att efter att en immateriell tillgång 

har redovisats för första gången ska den redovisas till omvärderat belopp. Metoden blir 

därmed först tillämplig efter att tillgången redovisats en gång till anskaffningsvärdet. 

Det innebär det verkliga värdet vid omvärderingstidpunkten efter avdrag för eventuella 

tillkommande ackumulerande avskrivningar och tillkommande ackumulerade 

nedskrivningar. Enligt omvärderingsmetoden ska omvärderingar ske så regelbundet att 

vid rapportperiodens slut bör inte tillgångens redovisade värde skilja sig väsentligt från 

dess verkliga värde. 

 

3.5 Rörelseförvärv 
Förr sågs företagsförvärv som en aktivitet som enbart stora industrikoncerner hade 

erfarenhet av och resurser att ägna sig åt. I Sverige har företagsförvärv blivit en vanlig 

företeelse och är inom många bolag en del av den normala affärsverksamheten.  Under 
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tidigt 2000-tal hade antalet företagsförvärv i Sverige fördubblas på endast åtta år, på 

grund av den snabbväxande IT-sektorn. Utvecklade strategier, växande företag, ökad 

professionalism samt ökat externt tryck på företagsledningen är några anledningar till 

företagsförvärvs etablering i svenskt näringsliv (Sevenius, 2008). 

 

 

3.5.1 Innebörden av Rörelseförvärv  
Enligt Sundgren et al. (2009) innebär ett rörelseförvärv att separata företag eller 

verksamheter sammanförs till en rapporterande enhet. Inledningsvis är det av betydelse 

att skilja på ett rörelseförvärv och ett förvärv. Ett förvärv innebär ett köp av en enskild 

tillgång, och regleras av den standard som behandlar tillgången i fråga. Ett 

rörelseförvärv innebär och andra sidan att en hel rörelse förvärvas. IFRS 3, är den 

standarden som behandlar rörelseförvärv. Den gäller både för inkråmsförvärv, det vill 

säga förvärv av nettotillgångar samt förvärv av hela dotterbolag, företagsförvärv 

(Sundgren et al. 2009).  

 

Att konsolidera ett antal företags redovisningar till en enda koncernredovisning är en 

process som kan ske i flera olika steg.  Det första företagen måste göra är att upprätta 

sina respektive företags bokslut, för att sedan justera rapporterna för att 

redovisningsprinciperna ska vara likadana. De olika rapporterna summeras sedan ihop, 

vilket kallas konsolidering. Här måste interna transaktioner elimineras så att inte 

transaktionerna företagen emellan räknas dubbelt (Fagerström et al. 2007).  

 

3.5.2 Rörelseförvärv enligt IFRS 3 
IFRS 3 infördes år 2005, och innehåller regler för företag som gjort rörelseförvärv. 

Definitionen på ett rörelseförvärv är enligt IFRS 3 (2010) att de förvärvade tillgångarna 

och övertagna skulderna ska utgöra en verksamhet eller rörelse.  

 

Syftet med standarden är att förbättra relevansen, tillförlitligheten och jämförbarheten 

på den information som det rapporterade företaget ger ut om ett rörelseförvärv och dess 

effekter i sina finansiella rapporter. För att syftet ska uppnås, innehåller standarden tre 

principer och krav som måste hållas av företagen som gör förvärvet (IFRS 3, 2010): 
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 Krav om hur förvärvaren i sina finansiella rapporter redovisar och värderar de 

identifierbara förvärvade tillgångarna, de övertagna skulderna och eventuella 

innehav utan bestämmande inflytande i det förvärvade företaget 

 Krav om hur förvärvaren redovisar och värderar den goodwill som förvärvas i 

rörelseförvärvet eller en vinst vid ett förvärv till lågt pris 

 Krav om hur förvärvaren fastställer vilka upplysningar som ska lämnas för att 

möjliggöra för användare av de finansiella rapporterna att bedöma 

rörelseförvärvets karaktär och finansiella effekter 

 

3.5.3  Förvärvsmetoden enligt IFRS 3 
Vad gäller redovisningen av rörelseförvärvet, krävs det enligt IFRS 3 (2010) att 

företaget ska använda sig av förvärvsmetoden. Förvärvsmetoden innebär enligt IFRS 3 

(2010) att företaget ska: 

 

 Identifiera förvärvaren 

 Fastställa förvärvstidpunkten 

 Redovisa och värdera de identifierbara förvärvade tillgångarna, de övertagna 

skulderna och eventuella innehav utan bestämmande inflytande i det förvärvade 

företaget 

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

 

För att identifiera förvärvaren ska vägledningen i IAS 27 om koncernredovisning och 

separata finansiella rapporter användas. Förvärvaren är enligt standarden det företag 

som erhåller bestämmande inflytande över det förvärvade företaget och tidpunkten för 

förvärvet är den tidpunkten då förvärvaren erhåller det bestämmande inflytandet över 

det förvärvade företaget (IFRS 3, 2010). Detta är normalt den tidpunkt då förvärvaren 

juridiskt överför ersättningen, förvärvar tillgångarna och övertar skulderna i det 

förvärvade företaget (IFRS 3, 2010). Enligt IFRS 3 (2010) är redovisningsprincipen vid 

förvärvsmetoden att förvärvaren ska redovisa de identifierbara förvärvade tillgångarna, 

de övertagna skulderna samt eventuella innehav utan bestämmande inflytande i det 

förvärvade företaget vid förvärvstidpunkten, skilt från goodwill. Sedan finns det 

redovisningsvillkor som måste uppfyllas för att kunna identifiera tillgångarna (IFRS 3, 

2010).  
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Tillämpningen av redovisningsprinciperna i IFRS 3 kan ofta leda till redovisning av 

vissa tillgångar och skulder som förvärvaren tidigare inte redovisat i sina finansiella 

rapporter. Det vanligaste exemplet är att redovisa de identifierade immateriella 

tillgångarna som uppstod i och med förvärvet, så som till exempel varumärkesnamn, 

patent eller kundrelationer. Dessa värden har det förvärvade företaget inte redovisat som 

tillgångar i sina finansiella rapporter, eftersom detta är internt utvecklat inom företaget, 

och har istället blivit hänfört till utgifter som har blivit redovisade som kostnader (IFRS 

3, 2010). 

 

Enligt IFRS 3 (2010) ska förvärvaren redovisa goodwill från och med 

förvärvstidpunkten. Goodwill ska enligt standarden beräknas som ersättningen minus 

nettot av beloppen för de identifierbara förvärvade tillgångarna och övertagna 

skulderna.  

 

3.6 FAR:s rekommendationer och uttalanden 
FAR har utarbetat rekommendationer och uttalanden i ett antal redovisningsfrågor. 

Dessa rekommendationer och uttalanden riktar sig till flera aktörer. Dels är det personer 

som ska upprätta årsredovisningar och dels så är det revisionskåren. Syftet med 

rekommendationerna och uttalandena är att beskriva vad som ska anses utgöra god 

redovisningssed, samt ge en tolkning av vissa bestämmelser idag. Vid sidan av de 

specifika föreskrifter om årsredovisning som finns i dag gäller generellt att god 

redovisningssed ska tillämpas. God redovisningssed är en rättslig standard som grundas 

på lag, praxis och normgivning. Den innebär en skyldighet att följa lagen och de 

redovisningsprinciper som anges i lagen. FAR:s rekommendationer har utarbetats av 

FAR:s policygrupp för redovisning och fastställs av styrelsen. FAR arbetar även för att 

underlätta en praktisk tillämpning av IFRS för företag som följer IFRS 

(Samlingsvolymen, 2011). Nedan kommer RedU 7 att presenteras, som är en av FAR:s 

rekommendationer och uttalanden i redovisningsfrågor avseende värdering av 

företagsförvärv m.m. 

 

3.6.1 RedU 7 – Värdering av företagsförvärv m.m. enligt IFRS 
RedU 7 är ett uttalande som behandlar värdering av tillgångar och skulder i samband 

med företagsförvärv i enlighet med IFRS 3 och IAS 38 (RedU 7, 2011). Enligt RedU 7 
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punkt 2.2 (2011), uppstår behov av värdering i samband med förvärv och vid 

tillämpning av förvärvsmetoden. För att kunna genomföra en förvärvsanalys så 

innefattar metoden att verkligt värde ska fastställas för förvärvade tillgångar och 

skulder. I samband med värderingen så är det nödvändigt att identifiera eventuella 

immateriella tillgångar som tidigare inte har redovisats av det förvärvade företaget, och 

sedan värdera dem om de uppfyller kriterierna för redovisning.  

 

När ett förvärv redovisas ska de enskilda tillgångarnas och skuldernas verkliga värde 

fastställas per förvärvstidpunkten. En skulds verkliga värde motsvaras av det belopp till 

vilket skulden skulle kunna lösas in, med hänsyn tagen till aktuell räntenivå. 

Förvärvstidpunkten är den tidpunkt då förvärvaren får ett bestämmande inflytande över 

verksamheten. Det som menas med bestämmande inflytande är, när rätten att utforma 

den förvärvade verksamhetens finansiella och operativa strategier för att få ekonomiska 

fördelar övergår (RedU 7, 2011). Enligt RedU 7, punkt 8 (2011) ska redovisningen och 

fastställandet av värdet beaktas av den information som den hypotetiska köparen kunde 

ha inhämtat vid förvärvstidpunkten.  

 

Konsekvent värderingsmetodik 

När värdet på enskilda tillgångar och skulder ska fastställas finns det flera olika 

värderingsansatser som kan övervägas. Vid förvärvsanalysen krävs det en enhetlig 

metod för att fastställa det verkliga värdet på likartade tillgångar och skulder. Det enda 

undantaget från regeln att tillämpa en konsekvent metod, är om en annan metod 

bevisligen, i en prövning, ger mer meningsfulla resultat (RedU 7, 2011). 

 

Immateriella tillgångar 

Enligt RedU 7 (2011) kräver en identifiering av immateriella tillgångar som inte 

tidigare har redovisats en noggrann analys. Analysen ska göras av det förvärvade 

företagets affärsmodell, värdedrivande faktorer, företagets legala omgivning och 

affärsplaner. Utifrån analysen avgörs det om de identifierade värdedrivande faktorerna 

representeras av immateriella tillgångar som kan redovisas separat. De immateriella 

tillgångarna som kan redovisas separat enligt IAS 38:s krav ska redovisas till verkligt 

värde per förvärvstidpunkten.  
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Kontroll av rimlighet och dokumentation 

Rimligheten i resultatet ska kontrolleras genom en granskning av tillgänglig information 

med särskild hänsyn till aktuella marknadsförhållanden. De affärsplaner som legat till 

grund för fastställandet av olika värden ska granskas. Granskningen ska göras för att 

fastställa om de enskilda komponenterna i affärsplanerna har tagits fram på ett 

underbyggt och trovärdigt sätt. Dokumentationen bör vara så utförlig att en kompetent 

tredje part kan förstå hur resultaten har framkommit. Dokumentationen ska innehålla 

fakta som krävs för att en utomstående ska kunna verifiera värden och se att 

beräkningar har genomförts på det sätt som beskrivits (RedU 7, 2011). 

 

3.7 IFRS Föreställningsram  
I IFRS-volymens (2010) inledande kapitel finns föreställningsramen presenterad. I 

föreställningsramen kan företag som redovisar enligt IFRS hämta vägledning vid 

sammanställandet av finansiella rapporter. Föreställningsramens syfte och användande 

varierar beroende på vem av parterna som använder den. Normgivarna får vägledning 

vid utformande av nya regler, men företag samt revisorer använder föreställningsramen 

för att få hjälp att tolka de regler som finns. Föreställningsramen behandlar den externa 

redovisningen som riktar sig till intressenter utanför företaget (Marton & Falkman 

2008). I IFRS Föreställningsram, punkt 9 (2010) redogörs det för vilka som är 

användare av de finansiella rapporterna. Användarna är bland annat investerare, 

anställda, långivare, leverantörer och andra kreditgivare, kunder, statliga myndigheter 

samt samhället i övrigt. Syftet med de finansiella rapporterna är att tillhandahålla 

information om ett företags finansiella ställning och resultat samt om förändringar i den 

ekonomiska ställningen (IFRS Föreställningsram, 2010).   

 

Enligt IFRS föreställningsram (2010) finns det ett antal kvalitativa egenskaper som 

redovisningen måste ha. De kvalitativa egenskaperna gör informationen i de finansiella 

rapporterna användbara för användarna, och det är främst fyra egenskaper som är 

viktiga (IFRS Föreställningsram, 2010):  

 

 Begriplighet - informationen ska vara lätt begriplig för användarna. 

 Relevans – informationen ska vara relevant för användarna som beslutsunderlag. 
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 Tillförlitlighet – informationen är tillförlitlig om den inte innehåller väsentliga 

felaktigheter och inte är vinklad. 

 Jämförbarhet – användarna måste ges möjlighet att jämföra olika företags 

finansiella rapporter samt bilda en uppfattning om trender i ett företags resultat 

och ställning. Därför måste likartade händelser och transaktioner redovisas på ett 

likformigt sätt, dels i olika företag och dels i samma företag under en längre tid. 

 

En tillgångs definition är dess huvudsakliga kännetecken men definitionen omfattas inte 

av de kriterier som måste vara uppfyllda för att en tillgång ska tas upp i 

balansräkningen. I föreställningsramen, punkt 49 (2010) definieras en tillgång som: ”En 

resurs över vilken företaget har det bestämmande inflytandet till följd av inträffade 

händelser och som förväntas innebära ekonomiska fördelar för företaget i framtiden.”  

 

3.8 Redovisningsprinciper  
Redovisningsprinciperna är allmänna regler för redovisningen, som kan användas som 

teoretisk hjälp och vägledning vid redovisning (Nilsson, 2010). De fem huvudsakliga 

principerna som styr redovisningen är; antagande om fortlevnad, realisationsprincipen, 

matchningsprincipen, försiktighetsprincipen samt principen om rättvisande bild (Smith, 

2006). Principen om rättvisande bild är den mest centrala principen för vår studie och 

presenteras närmare nedan. 

 

3.8.1 Principen om rättvisande bild 
Principens engelska benämning är ”true and fair view”. Principen innebär kravet om att 

redovisningens helhet ska ge en rättvisande och korrekt bild av företagets ställning och 

resultat. Detta krav kan stå i strid med till exempel försiktighetsprincipen, eftersom en 

korrekt bild så långt som möjligt bör upplysa om alla förhållanden som är kända, 

oavsett eventuell risk för en alltför optimistisk bild av företagets ställning. Kravet om 

rättvisande bild innebär att man prioriterar informationen man ger ut till marknaden 

(Nilsson, 2010).  

 

Enligt IFRS föreställningsram punkt 46 (2010) behandlas inte principen om rättvisande 

bild, men och andra sidan ger finansiella rapporter som följer reglerna som beskrivs i 
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IFRS och som upprättas med tillämpliga redovisningsstandarder vanligtvis det som 

uppfattas som en rättvisande bild. 

 

3.9 Sammanfattning 
 

3.9.1 Ernst & Youngs modell 
Ernst & Youngs modell ger en bra bild av identifieringsprocessen samtidigt som den 

hjälper användarna av IFRS med att förstå logiken som ligger bakom processen. Därför 

har vi sammanställt en modell där Ernst & Youngs modell kopplas ihop med andra 

viktiga delar i det teoretiska ramverket. Modellen visar vilka regelverk företagen kan 

använda som vägledning i de olika stegen i redovisningsprocessen.  

 

Figur 3: Utveckling utifrån Ernst & Youngs modell   
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3.9.2 Sammanfattning av det teoretiska ramverket 
För att på ett så tydligt sätt som möjligt sammanfatta studiens teoretiska ramverk har vi 

satt ihop en tabell. I figuren har vi tagit upp kapitlets olika avsnitt samt sammanfattat 

det mest grundläggande i varje avsnitt för att ge en tydlig bild över teorikapitlet.  

 

IASB Formulerar internationella redovisningsstandarder, IAS 

och IFRS. 

Immateriella tillgångar En immateriell tillgång är varken av fysisk eller monetär 

karaktär. Den kan identifieras men inte bestämmas med 

säkerhet eller precision. Immateriella tillgångar är ett av 

redovisningsområdena som det debatterats mest om 

under en lång tid tillbaka. 

 

IAS 38 Standarden tydliggör hur redovisade värden ska 

beräknas samt vilka upplysningar som krävs. 

 

Förvärv av immateriella tillgångar Immateriella tillgångar kan förvärvas separat eller som 

en del i ett rörelseförvärv. Förvärvade immateriella 

tillgångar ska identifieras och redovisas separat från 

goodwill.  

 

Redovisning av immateriella tillgångar För att en immateriell tillgång ska kunna identifieras och 

redovisas måste tre kriterier uppfyllas. Tillgången ska 

kunna avskiljas och separeras från verksamheten, 

generera ekonomisk nytta samt att värdet ska kunna 

fastställas tillförlitligt. 

 

Värdering Vid förvärv av immateriella tillgångar ska de värderas 

till verkligt värde. Enligt IAS 38 är definitionen för 

verkligt värde: ”det belopp till vilket en tillgång skulle 

kunna överlåtas mellan kunniga parter som är 

oberoende av varandra och som har ett intresse av att 

transaktionen genomförs.”   

 

Rörelseförvärv Ett rörelseförvärv innebär att förvärvade 

tillgångar/skulder ska utgöra en verksamhet eller rörelse. 

Enligt IFRS 3 ska ett förvärv redovisas enligt 

förvärvsmetoden. 

 

IFRS 3 I IFRS 3 finns redovisningsregler rörande 

rörelseförvärv. 

 

RedU 7 RedU 7 är ett uttalande som behandlar värdering av 

tillgångar och skulder i samband med företagsförvärv i 

enlighet med IFRS 3 och IAS 38. RedU 7 fungerar som 

en kompletterande vägledning till IFRS användarna. 

IFRS Föreställningsram IFRS Föreställningsram ger vägledning till användarna 

av IFRS. Fyra kvalitativa egenskaper som redovisningen 

måste ha är: Begriplighet, Relevans, Tillförlitlighet och 

Jämförbarhet. 

 

Redovisningsprinciper Redovisningsprinciper ger teoretisk hjälp och 

vägledning vid redovisning. Den centrala principen för 

denna studie är principen om rättvisande bild.  

 

Tabell: 4 
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4. Empiri 
I följande kapitel kommer studiens empiriska resultat från genomförda intervjuer att 

presenteras. För att kunna svara på studiens syfte kommer resultaten från intervjuerna 

med varje företag att presenteras var för sig, med studiens tre frågeställningar som 

underrubriker. Under varje underrubrik kommer svaren på de intervjufrågor som hör 

till berörd frågeställning att presenteras. Vidare presenteras intervjuerna som 

genomförts med revisionsbolagen, för att sedan avsluta kapitlet med två 

sammanfattande tabeller över de mest framträdande resultaten. 

 

4.1 Förvärvsanalys 
Inledningsvis presenteras ett exempel på en förvärvsanalys vilket alla intervjuade 

företagen använder sig av i sin redovisningsprocess. Modellen är utformad av ett av de 

fyra stora revisionsbolagen, så att företagen själva ska kunna fylla i sina värden. 

Siffrorna i det här exemplet är en illustration på hur redovisningen av ett förvärv skulle 

kunna se ut, och har ingen koppling till studiens intervjuer. Delen som kallas över-

/undervärden visar vilka övervärden och immateriella tillgångar som detta 

exempelföretag har identifierat, och kommer därför variera utifrån vilket bolag som 

förvärvats. I det här exemplet ser vi att största delen av övervärdena har identifierats 

som goodwill, 2194 xkr har identifierats som goodwill av 2391 xkr totalt.  

 

I förvärvsanalysens noter förklaras att bakgrunden till förvärvet i det här exemplet till 

största delen bestod av den kunskap och kompetens som fanns i företaget. Framförallt 

fanns kompetens i företagets nyckelpersoner, som fick extra betalt för att stanna kvar i 

det förvärvade företaget. Det här kan vara förklaringen till den stora goodwillposten 

som identifierats. Andra immateriella tillgångar som förvärvades var kundrelationer, 

FoU - värden samt tillhörande patent. Vi ser i modellen att det finns ett redovisat 

förväntat FoU värde och ett nedskrivningsvärde på patent på 86 xkr. Utöver 

förvärvspriset betalde företaget även en tilläggsköpeskilling, vilket i modellen kallas för 

earn-out, som måste justeras vid förvärvstidpunkten. Här var denna post på 1200 xkr 

och läggs till förvärvspriset i uträkningen längst ner i modellen. 
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Figur 4: Exemplifierande förvärvsanalys 
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4.2 FlexLink 
FlexLink är ett företag som erbjuder logistiklösningar inom produktionsutveckling, för 

att öka kvalité och lönsamhet hos företag (FlexLink, 2011). FlexLink har idag 35 

stycken dotterbolag i 28 länder, och har vuxit relativt fort de senaste åren.  

 

Vi intervjuade Carina Karlsson, som är Group Finance Manager i koncernen. Hon är 

med denna befattning ansvarig för allt som har med koncernrapportering att göra, och 

hon stödjer och kontrollerar redovisningen av FlexLinks lokala dotterbolag.  

 

FlexLink gjorde förra året, år 2010, två stycken inkråmsförvärv, ett i Tyskland och ett i 

Italien. Vi har i intervjun dock valt att fokusera på ett förvärv av ett italienskt företag 

som gjordes år 2008, eftersom det var av större och mer betydande art. I det förvärvet 

var Karlsson ansvarig för förvärvsanalysen och due diligencen. Karlsson har varit med 

under flera förvärv de senaste åren, men hon har inte haft just denna befattning under en 

längre period, och har därför inte haft helhetsansvaret över de förvärv som gjordes 

innan år 2008.  

 

En immateriell tillgång är för Karlsson först och främst den kunskap som hennes 

medarbetare har. Karlsson menar att vem som helst kan göra balk och kedjor, men vem 

som helst kan inte bygga ett effektivt produktionssystem och ge kunden de dem vill ha 

och gärna lite till. Att FlexLink kan ge kunden vad de vill ha, berättar Karlsson är svårt 

att ta upp på balansräkningen, det som först och främst tas upp på FlexLinks 

balansräkning är goodwill. FlexLink säljer kompetens och deras produkter, men de 

tillverkar dem inte själva vilket gör att företaget har en väldigt smal balansräkning. 

Företaget har inte många fasta tillgångar, och det huvudsakliga värdet i företaget 

speglas i deras goodwill.  

 

4.2.1 Hur går FlexLink tillväga vid identifieringen och redovisningen 

av immateriella tillgångar vid ett företagsförvärv? 
Karlsson berättar att FlexLink har en process inom företaget, Operational Management 

System (OMS) som är en manual för hur de ska arbeta. I den finns det en särskild 
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process som rör förvärv, där det är angett vem som fattar beslut och vilka steg som ska 

tas.  

 

När FlexLink genomförde deras senaste företagsförvärv hyrde de in ett externt företag 

för att göra en due diligence, i detta fall var det KPMG som hyrdes in. När de 

genomförde due diligencen låg fokuset på de värden som redan fanns i företaget de 

förvärvade. Den användes sedan som utgångspunkt när FlexLink gjorde en värdering på 

företaget de köpt, för att se om det fanns några värden de kunde ta upp.  

 

När FlexLink förvärvar är det först och främst goodwill som uppstår. Anledningen till 

det är det inte går att värdera värdet av att till exempel gå in på nya marknader. Detta 

var även anledningen bakom förvärvet år 2008, eftersom det förvärvade företaget låg i 

en del av Italien där de sålde dåligt och ville öka sin försäljning.  

 

Som stöd i förvärvsprocessen använder sig FlexLink av IFRS, i detta fall IFRS 3 samt 

IAS 38, och det är även i IFRS:s regelverk som FlexLink hämtar sin vägledning. 

Redovisning och värdering sker efter verkligt värde principen. Vad verkligt värde är och 

hur det räknas ut är alltid en definitionsfråga, och Flexlink tar hjälp av IFRS:s exempel 

vid svårare beräkningar. I fall då dessa exempel inte ger fullständigt stöd, har FlexLink 

en dialog med sina revisorer avseende vad som är lämpligt att göra. FlexLink har 

relativt enkla förvärv som oftast går att relatera till IFRS:s olika exempel, och väldigt 

stor del blir vanligtvis goodwill. När FlexLink ska konsolidera det förvärvade bolaget 

använder de sig av förvärvsmetoden, som finns beskriven i IFRS 3. 

 

4.2.2 Vad uppfattar FlexLink är svårt avseende redovisningen av 

immateriella tillgångar vid företagsförvärv? Hur hanterar företaget 

svårigheterna? 
FlexLink upplevde inga speciella svårigheter vid förvärvet i Italien. Men när FlexLink 

blev uppköpta, och hela koncernen skulle värderas, var det inte lika lätt. En av 

svårigheterna som uppstod var värderingen av det egenupparbetade varumärket, vilket 

Karlsson inte hade någon aning om hur det ska värderas. ”Hur värderar man ett 

varumärke som man inte har köpt, utan som är egenupparbetat?”  
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Då fick FlexLink rådgivning av Deloittes avdelning i Stockholm som dagligen arbetar 

med företagsvärderingar. FlexLink förde flertalet diskussioner med revisionsbolaget, 

som ett extra stöd under processen. Samarbetet med Deloitte upplevdes som positivt för 

FlexLink, då Karlsson anser att redovisningsprinciperna endast säger att man ska 

värdera tillgångarna, fast inte hur man ska göra det.  

 

Karlsson var med under förändringsprocessen efter införandet av IFRS 3 år 2005. 

FlexLink gick över till IFRS 3 den 1 januari 2005, vilket innebar att standarden började 

gälla direkt. Trots det upplevde Karlsson inga speciella svårigheter med införandet. Då 

det inte var någon retroaktiv tillämpning på gamla förvärv, behövde inte FlexLink göra 

några ändringar på deras gamla förvärv. Istället ansåg Karlsson att införandet av IFRS 3 

medförde att mer tid fick läggas på analys och beskrivning. Karlsson upplever att det 

tidigare inte gjordes någon analys utan istället lades allt som goodwill. Det är möjligt att 

det även nu ofta blir goodwill, men mer tid får läggas ner, och även lite mer analys 

innan ett beslut fattas. Även på mindre inkråmsförvärv gör FlexLink en liten analys och 

sammanfattning, och företaget tar upp några små värden, trots att det huvudsakligen blir 

goodwill.  

 

4.2.3 Hur uppfattar FlexLink standardernas vägledning avseende 

immateriella tillgångar och företagsförvärv i deras 

redovisningsarbete?  
Karlsson anser att IFRS 3 är en relativt öppen standard, som ger förhållandevis stora 

möjligheter att värdera olika objekt individuellt. Det är svårt att specificera standarderna 

eftersom de varierar mellan olika branscher, menar Karlsson. Karlsson tycker dock att: 

”de praktiska exemplen kunde vara mer praktiska.”  

 

Karlsson tror att det då blir lättare att applicera regelverken. Det här är Karlssons 

uppfattning utifrån FlexLinks bransch men hon tror att exemplen kan vara mer 

användbara för till exempel ett detaljföretag. FlexLink har inte mycket kundlistor, och 

därför blir inte IFRS 3:s  exempel angående kundlistor till så mycket hjälp för dem. 

Men hon tror att exemplen kan ge bra vägledning för de företag som till exempel har 

mycket kundlistor. 
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Karlsson föredrar standarden IAS 38 framför IFRS 3. Standarden IAS 38 beskriver 

Karlsson som praktisk, lite lättare att tolka och mer specifik än IFRS 3. En anledning till 

detta kan vara att standarden är äldre. Karlsson menar att standarderna har haft en 

utveckling över tiden, vilket även speglas i standarderna. IAS-reglerna är mer specifika, 

medan de nya IFRS-reglerna är mer beskrivande. De äldre standarderna angav tydligare 

vad som ska vara med och inte, tycker Karlsson. Generellt upplever Karlsson att mycket 

inom IFRS luckras upp, och att reglerna inte följs till punkt och pricka, till skillnad från 

tidigare. Tidigare fick väldigt mycket tid läggas på dokumentation och att göra allt 

riktigt, men idag ligger fokus istället på att ge en rättvisande bild, anser Karlsson. Hon 

menar att det är bättre om det är mer öppet för tolkning, men samtidigt får det inte blir 

för luddigt heller, som det kan bli i vissa IFRS-standarder. 

 

4.3 Lantmännen 
Lantmännen är en av Nordens största koncerner inom livsmedel, energi och lantbruk 

och omsätter 36 miljarder kronor. Koncernen ägs av 36 000 svenska lantbrukare, har 

fler än 10 000 anställda och är verksamma i 18 länder (Lantmännen, 2011). Efter 

påtryckningar från intressenterna har Lantmännen infört IFRS, dock har de endast 

använt regelverket i ett år.  

 

Vi intervjuade Tomas Börjesson, som arbetar som Controller med investeringar. Alla 

investeringar på minst 3 miljoner kronor passerar Börjesson innan de går vidare till 

styrelsen. Börjesson står även ansvarig för värderingar som görs vid förvärv av bolag, 

samt att han varje år testar alla övervärden som finns, i enlighet med IFRS. Börjesson 

har arbetat för Lantmännen sedan år 1995, och har under den tiden varit med och arbetat 

med fusioner, dock inte alltid på koncernnivå.  

 

Lantmännens senaste förvärv gjordes i höstas och var ett återförsäljningsbolag till 

Volvos entreprenadmaskiner i Tyskland. Den processen är inte färdig, och Börjesson 

arbetar fortfarande med förvärvet. Hans roll under förvärvet är att göra beräkningen av 

förvärvspriset, samt att arbeta fram beslutsunderlaget till styrelsen. Även en 

förvärvsanalys färdigställs, som allokerar förvärvsprisets övervärden, vilket Börjesson i 

nuläget arbetar med. Han berättar att priset på förvärvet var lågt, enbart 1 euro, på grund 

av att Lantmännen tog över bolagets skulder istället. Bolaget hade ganska stora 
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ekonomiska problem, men Lantmännen vet varför de köpte bolaget och var värdena 

finns.  Denna roll har Börjesson även haft under tidigare förvärv, och har därför en viss 

erfarenhet kring ämnet.  

 

En immateriell tillgång är för Börjesson ett värde på ett företag som du inte kan se i 

böckerna.  

 

”Det uppstår när man jämför hur stora nettotillgångarna är i ett bolag och beroende på 

vilken prislapp vi betalar på företaget. Betalar vi ett högre pris än vad deras redovisade 

nettotillgångar är så finns det något där i mellan som måste förklaras.”  

 

4.3.1 Hur går Lantmännen tillväga vid identifieringen och 

redovisningen av immateriella tillgångar vid ett företagsförvärv? 
Lantmännen har en process som visar hur de ska genomföra förvärv och avyttringar. 

När de ska förvärva använder företaget sig av värderingsmodellen Discounted Cash 

Flow (DCF) för att beräkna verksamhetens värde. Lantmännen har en karta, en process, 

som är uppritad efter hur de ska gå tillväga vid förvärvet. Börjesson uppfattar att den 

kartan stämmer bra överrens med hur Lantmännen gör, men ofta måste den 

situationsanpassas. Detta på grund av att nästan inget case eller förvärv är det andra likt. 

Vissa saker finns alltid, men hur de uppkommer och när de uppkommer tar ett tag att få 

in i Lantmännens beslutsapparat, anser Börjesson. 

 

När Lantmännen förvärvat ett företag måste det företaget tas in i deras IFRS 

redovisning. Skulle det förvärvade företaget inte vara vana att redovisa enligt IFRS, lär 

Lantmännen dem hur de ska göra. Uppåt i koncernen redovisar Lantmännen allt enligt 

IFRS, men deras utländska dotterbolag redovisar lokalt enligt de lokala 

redovisningsreglerna. Ibland när dotterbolagen ska redovisa enligt IFRS kan det ta tid 

att få fram den kompletterande information som krävs. Lantmännen har inte än 

identifierat de immateriella tillgångarna som uppstod vid det senaste förvärvet. Som det 

ser ut i nuläget
2
 är övervärdet bokfört som en goodwill post, dock är tanken att det ska 

göras om och identifieras som en leverantörsrelation.  

 

                                                 
2
 Datum för intervjun var 2011-03-21. 
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Lantmännen köpte även ett stort företag i Finland för ett tag sedan. Där fanns det enbart 

väldigt stora avtal med återförsäljare, som blev identifierat både som goodwill, 

kundrelationer samt varumärken i balansräkningen. Väldigt enkelt tycker Börjesson att 

det går att säga att; ”Om du inte hittar på något annat så blir det goodwill. För goodwill 

är ju som slasktratten i det hela”. Han syftar då även till att företaget har betalat för 

något som de verkligen inte kan sätta fingret på vad det är.  

 

Börjesson sitter inte med själva redovisningsdelen när Lantmännen gör förvärv, och 

därmed är han inte så insatt i var de hämtar sin vägledning. Efter att Lantmännen gick 

över till IFRS tycker inte Börjesson att det har blivit så stor skillnad. Det som han 

uppfattar som en ändring är att de behöver lämna lite mer information och redovisa mer, 

i grunden gör Lantmännen dock på samma sätt. Det är en helt annan fokus på 

redovisningen efter att Lantmännen gick över till IFRS, redovisningsfrågor har klättrat 

högre upp i koncernen, till koncernledning och koncernstyrelse, anser Börjesson. När 

Lantmännen konsoliderar in ett bolag använder de sig av förvärvsmetoden, i enlighet 

med IFRS 3.  

 

4.3.2 Vad uppfattar Lantmännen är svårt avseende redovisningen av 

immateriella tillgångar vid företagsförvärv? Hur hanterar företaget 

svårigheterna? 
När Lantmännen ska värdera leverantörsrelationen som kommer identifieras från det 

senaste förvärvet använder de sina revisorer, Ernst & Young, och deras specialister som 

rådgivare och stödfunktion vid eventuella svårigheter. Ernst & Young har gett 

Lantmännen en förvärvsanalysmodell som de använder för att allokera köpeskillingen. 

Lantmännen vet redan från början grunden till varför de köper just det utvalda företaget, 

och de har en framtida bedömning för hur de tror att det kan utvecklas. Det är dock 

svårt att fastställa exakta siffror direkt, det kan ta mellan ett halvt år till ett och ett halvt 

år förrän de är helt fastställda. Anledningen till det är att Lantmännen inte sätter 

förvärvspriset direkt, och som en effekt av det har Lantmännen varit dåliga på att 

överväga hur förvärvet kommer tas in i böckerna, berättar Börjesson. 
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Börjesson upplever inte att införandet av IFRS 3 har gjort redovisningsarbetet svårare, 

han menar att införandet innebär att de måste redogöra för mer, och att flera är 

intresserade av vad Lantmännen gör.  

 

”Värderingsmässigt har det inte blivit svårare, utan istället hur mycket information som 

ska lämnas. Kunskapen i företaget förbättras och medvetenheten om effekterna som ska 

redovisas hela tiden relateras till regelverket.”  

 

Börjesson tror dock att det kan ha inneburit en del svårigheter för affärsledningen, då 

deras erfarenhet att sätta pris på till exempel kundrelationer och kundkontrakt inte är så 

stor än. Börjesson tror att de flesta i affärsledningen inser att de måste lära sig IFRS nya 

regler, åtminstone på koncernledningsnivå, så de förstår konsekvenserna av de olika 

beslut som fattas.  

 

4.3.3 Hur uppfattar Lantmännen standardernas vägledning avseende 

immateriella tillgångar och företagsförvärv i deras 

redovisningsarbete?  
När Lantmännen började använda IFRS förändrades mycket, anser Börjesson. 

Lantmännen utbildade alla i företaget som är inblandade i IFRS, så de visste hur de ska 

tänka och vad konsekvenserna kan bli. Börjesson tycker dock inte att Lantmännen är 

fullt på banan med det än. Lantmännen har en anställd i företaget som sitter med i 

Svenskt Näringslivs redovisningsråd, och Börjesson har tack vare detta, det stödet han 

behöver inom företaget, och därmed behöver han inte så mycket stöd i standarden 

avseende IFRS 3.  

 

Börjesson upplever på Lantmännens konsulter att det finns ett bra stöd i IFRS 3. 

Transaktionerna har ett mer redovisningsfokus efter införandet av IFRS 3 i jämförelse 

med innan. Exakt hur Lantmännen redovisar funderar inte Börjesson mycket på, han 

arbetar i stället med att övertyga revisorerna om att Lantmännen kan stå för sina siffror, 

genom deras beräkningar och dokumentationer.  

 

IAS 38 ger Lantmännen tillräckligt stöd i deras redovisningsarbete, trots att den är lite 

flummig, berättar Börjesson. Anvisningarna är enligt Börjesson lite för dåligt 
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exemplifierade i IAS 38, och de känns ibland väldigt generella. Lantmännen stämmer 

ofta av med andra företag och deras sätt att tolka regelverken. Börjesson upplevde dock 

att redovisningen blev mer aktuell efter att Lantmännen införde IAS 38. 

 

4.4 PostNord 
PostNord är ett företag som bildades i juni 2009 genom samgåendet mellan PostNord 

AB och Post Danmark A/S. Koncernen erbjuder kommunikations- och logistiklösningar 

till, från och inom Norden. Omsättningen ligger på mer än 40 miljarder SEK och de har 

drygt 40 000 medarbetare. Moderbolaget är ett svenskt publikt bolag och huvudkontoret 

ligger i Solna, Sverige (PostNord, 2011). 

 

Vi intervjuade Kaj Nyman, som är ekonomichef för hela koncernen PostNord. Han 

rapporterar till CFO och är ansvarig för koncernens redovisning och system för 

ekonomi och finans. Nyman är ansvarig för en avdelning på 15 personer, som är indelad 

i en koncernredovisningsgrupp och en specialistgrupp inom olika redovisningsfrågor.  

 

PostNord har gjort flera relativt små förvärv den senaste tiden, i bland annat Belgien, 

Finland och Norge. Dessa förvärv låg på mellan 80-100 miljoner kronor. Det sista stora 

förvärvet som gjordes var förvärvet av Strålfors år 2006, vilket låg på 2 miljarder 

kronor. Alla förvärv hanteras på ett exakt likartat sätt, oavsett storlek, och Nyman har 

mycket erfarenhet inom området. Hans roll vid förvärven är att sammanställa en 

förvärvsanalys som görs innan och efter köpet. Han sammanställer förkalkyler samt 

investeringskalkyler som presenteras för styrelsen, för att visa vilka effekter förvärvet 

får på koncernens redovisning.   

 

En immateriell tillgång är enligt Nymans erfarenheter på PostNord, dels de tillgångar 

som de förvärvar vid företagsförvärv, vilket vanligtvis är varumärken, kundrelationer, 

kundkontrakt, övervärde på fastigheter, marknadsvärde på lager och egenproducerade 

mjukvaror som funnits i det företaget de köpt. PostNord har även gjort en 

vidareutveckling och en intern anpassning av affärssystemet SAP, där de kommer 

aktivera relativt stora andelar av den framtida intjäning, så det är en immateriell tillgång 

som PostNord nu bygger upp, berättar Nyman. 
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4.4.1 Hur går PostNord tillväga vid identifieringen och redovisningen 

av immateriella tillgångar vid ett företagsförvärv? 
PostNord gör en förvärvsanalys före och efter företagsförvärvet. PostNords idé när de 

lägger fram ett investeringsbeslut är; vilka effekter får det för koncernens redovisning 

av förvärvet? När PostNord har ett förvärvsförslag som utgångspunkt, och har gjort ett 

beslutsunderlag som de sedan har lagt in i deras förvärvsanalys, så går de till styrelsen 

för beslut. I underlaget som ges till styrelsen vill de beskriva hur mycket som förvärvet 

kommer att kosta, samt vilka intjäningsmöjligheter som finns, alltså en 

investeringskalkyl. Nyman berättar att det är viktigt för PostNord att styrelsen förbereds 

på de redovisningsmässiga effekterna som kan uppstå vid förvärvet, så att de inte blir 

överraskade. Då får man även en bild av hur resultaträkningen kan komma att se ut. När 

beslutet sen har tagits, genomförs en transaktion och när allt är klart, tar Nyman och 

hans redovisningsavdelning vid, och ser till att allt redovisas på rätt sätt. När PostNord 

tillslut har tillgång till det förvärvade bolaget, går de igenom bolaget för att se vad 

bolaget har för värden. 

 

PostNords förvärvsprocess grundas i en förvärvsanalys. Nyman berättar att PostNord 

utgår från en förvärvskalkyl. Värdeberäkningen är det en av PostNords egna 

avdelningar, Mergers & Acquisitions, som gör och de sköter även hela 

förvärvsprocessen. Konsolideringen sker till det affärsområdet som gjort förvärvet, och 

hit allokeras även alla övervärden och avskrivningar. Som konsolideringsmetod 

använder PostNord sig av förvärvsmetoden enligt IFRS 3. I förvärvsanalysen utgår 

PostNord från det förvärvade bolagets bokförda värden, som finns redovisade i bolagets 

balansräkning. PostNord gör en kvalificerad förvärvsanalys där de går igenom bolaget 

noggrant tillsammans med affärsområdet. PostNord försöker då identifiera de tillgångar 

som finns, och gör en analys över hur förutsättningarna för kundrelationer ser ut. De 

granskar även om det finns något lager eller andra avtal som har värden i sig, berättar 

Nyman. 

 

Vidare allokeras övervärden för de olika immateriella tillgångarna som identifierats. I 

och med förvärvet av Strålfors identifierades posterna: Övervärde i fastigheter, 

Kundrelationer, Övervärde i varulager, Varumärke samt ”ePP” (som var ett 

egenutvecklat datasystem inom bolaget). Dessa poster värderade PostNord till verkligt 
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värde, med hjälp av ett antal beräkningsmodeller. I denna förvärvsanalys uppstod en del 

justeringsposter som PostNord ansåg nödvändiga. Alla identifierade immateriella 

tillgångar som uppstod, uppstod i och med förvärvet. Det är oftast egenupparbetade 

immateriella tillgångar, som inte har något värde i bolagets egen balansräkning. Nyman 

berättar att detta var ett relativt stort förvärv, och att i mindre förvärv så uppstår oftast 

enbart kundrelationer som en identifierbar immateriell tillgång. Ibland består hela 

förvärvspriset av endast kundrelationer.  

 

PostNord tar gärna extern hjälp för att skaffa modeller som kan appliceras i 

förvärvsprocessen. Nyman anser dock att det blir bättre när PostNord identifierar alla 

värden själva. Förvärvsprocessen har blivit en inarbetat rutin för PostNord, och Nyman 

anser att de har all kunskap som behövs inom koncernen. Som vägledning från 

regelverken tycker Nyman att det räcker med IFRS:s vägledning. PostNord redovisar 

enbart enligt IFRS regler, därför att de är skyldiga att göra det enligt beslut av 

riksdagen. Den enda principen PostNord använder sig av är verkligt värde principen, 

där de försöker göra ett bästa antagande. Efter att de immateriella tillgångarna är 

identifierade och värderade, prövas de genom revisionen för att se om revisorerna har 

en annan uppfattning. 

 

4.4.2 Vad uppfattar PostNord är svårt avseende redovisningen av 

immateriella tillgångar vid företagsförvärv? Hur hanterar företaget 

svårigheterna? 
Nyman anser att informationsletandet är den största svårigheten vid ett förvärv. 

PostNord vill alltid ha mest möjlig information tidigt i processen, och det är inte alltid 

att säljaren vill ge dem all information. Om PostNord får begränsat med information så 

innebär det flera gissningsmoment för dem. Detta varierar dock mellan företag, och 

Nyman anser att de har mera kunskap om småföretagen, som lättare ger dem den 

information som behövs. Att sedan värdera tillgångarna tycker Nyman är en 

gissningslek varje gång; ”Att gissa hyfsat är inte så svårt, men att gissa rätt är svårt.” 

För att hantera svårigheterna baserar PostNord sina gissningar på den historik som 

finns, därför är gissningarna inte helt grundlösa. 
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Efter införandet av IFRS 3 gjorde inte PostNord några ändringar på förvärven som 

genomförts innan införandet. De ligger kvar med sina historiska värden, och har i 

princip bara goodwillposter. PostNord identifierade inga övervärden innan år 2005. 

Nyman upplevde därför införandet av IFRS 3 som en stor förändring. Innan införandet 

var det egentligen ingen fråga enligt Nyman, det blev bara goodwill som sedan skrevs 

av på grund av försiktighetsskäl. 

 

4.4.3 Hur uppfattar PostNord standardernas vägledning avseende 

immateriella tillgångar och företagsförvärv i deras 

redovisningsarbete?  
Nyman berättar att han generellt anser att IFRS är bra, men att den är väldigt styrd av 

antaganden och antagandena är subjektiva. Han menar att det är möjligt för bolag att 

skruva på antaganden till i stor utsträckning vad de vill. 

 

Nyman resonerar att om bolaget till exempel överväger vilka belopp bolaget tål kan 

antagandena matchas till beloppen. Med argument som stöder de gjorda antagandena av 

bolaget kan bli svåra att angripa för en extern betraktare. Denna subjektivitet är 

möjligen inte så bra, anser Nyman. 

 

PostNord försöker först och främst lösa problemen de stöter på internt. I de fall 

PostNord är osäkra på antaganden pratar de med sina revisorer, efter att de har gjort ett 

eget antagande. Vad gäller tillämpning av redovisningsregler tycker Nyman att det är 

ibland är oklart hur en standard ska tolkas och där med tillämpas. I sådana fall tar 

PostNord hjälp av deras redovisningsexperter, som kommer från en annan byrå än deras 

revisorer. Det är något som PostNord enbart gör när nya problem uppstår. ”Om det 

istället är ett område vi redan har klurat på, så drar vi våra egna tolkningar och de 

känner vi oss rätt trygga och säkra på.” Nyman berättar att de använder IAS 38 och 

anser att inte att det finns några problem att påpeka vad gäller IAS 38. 
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4.5 Vattenfall 
Vattenfall är en av Europas största elproducenter och den största värmeproducenten. 

Vattenfalls huvudprodukter är el, värme och gas. Koncernens omsättning uppgick år 

2010 till 213 572 MSEK och Vattenfall har drygt 38 000 anställda. Huvudmarknaderna 

är Sverige, Tyskland och Nederländerna. Moderbolaget Vattenfall AB ägs till 100% av 

svenska staten (Vattenfall, 2011). 

 

Thomas Jörgensen är ”Head of Corporate Analysis” för Vattenfallkoncernen, och är 

bland annat ansvarig för investeringsanalyser, koncernens konsolideringar vid förvärv 

samt koncernens finansiella verksamhet.  

 

Vattenfall köpte i juli 2009 ett företag i Holland för 20,3 miljarder euro. Vid detta 

förvärv var Jörgensen projektledare och ansvarig för hela förvärvsanalysprocessen samt 

förvärvsallokeringsprocessen.  

 

4.5.1 Hur går Vattenfall tillväga vid identifieringen och redovisningen 

av immateriella tillgångar vid ett företagsförvärv? 
Jörgensen berättar att Vattenfall använde externt stöd i deras förvärvsprocess, den här 

gången med Deloitte som revisionsrådgivare som även gjorde all granskning och 

analys. Under förvärvet har de haft externa projektledare som varit ansvariga för de 

olika redovisningsdelarna.  

 

”Om ett förvärv görs på 100 miljarder kronor så kan omöjligen en normal organisation 

eller redovisningsgrupp ha folk som egentligen bara sitter och väntar på att börja lägga 

sitt arbete på det.” 

 

Vattenfall har en M&A avdelning som sitter och utvärderar förvärvsmöjligheter. 

Företaget har flera olika modeller beroende på vad det är för bolag som de studerar. Om 

Vattenfall sedan ska göra en förvärvsanalys så är det DCF modellen som de använder 

sig av. Genom DCF modellen täcker Vattenfall in en del av kraven som IFRS ställer på 

att företaget ska kunna identifiera separata kassaflödesströmmar och dels även värdera 

dem på något sätt. När Vattenfall sedan ska gå in och göra en förvärvsanalys så har de 

då redan täckt in en del utav de krav som finns från IFRS. Vid ett större förvärv är det 
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Jörgensens ansvar att förhålla sig till de regelverk som finns och som Vattenfall 

implementerat. När det kommer till specifika sakfrågor och Vattenfall måste hitta ett 

sätt att hantera och värdera dem, försöker Vattenfall först skapa sig en uppfattning 

genom tolkning. Sedan diskuterar de detta med sina revisorer för att se om de är 

överrens eller inte. Under förvärvsprocessen tar Vattenfall bred hjälp från externa 

parter. Jörgensen anser att det inte fanns några immateriella tillgångar i några av deras 

förvärv fram tills det senaste. Orsaken till detta är enligt Jörgensen att; ”går du en 

promenad inne på ett kraftverk så hittar du inte så många immateriella tillgångar.”  

 

Vattenfall köper aldrig immateriella tillgångar, fram till det senaste förvärvet har de som 

utgångspunkt aldrig identifierat några som helst immateriella tillgångar i samband med 

bolagsförvärv. Varumärken och kundrelationer har inte så stor betydelse för Vattenfall, 

då el säljs över börsen. Det förvärv Vattenfall precis gjorde var det största förvärv de 

någonsin gjort, där fanns det framförallt ett värde i att bolaget hade allt från 

tradingverksamhet till försäljningsverksamhet. De immateriella tillgångar som då 

identifierats var utsläppsrättigheter, varumärke, kundrelationer samt 

gasprospekteringsrättigheter i operationell fas (Vattenfall, not 3, 2009).  

 

Identifieringen av immateriella tillgångar gjorde Vattenfall tillsammans med sina 

rådgivare. De studerade då IAS 38 och gick igenom vad en immateriell tillgång är, och 

såg till att identifieringskriterierna, avskiljbarhet eller uppkommen ur avtalsenliga eller 

juridiska rättigheter, är uppfyllda. När tillgångarna från förvärvet redovisas tas de upp 

till verkligt värde. Jörgensen anser att det går att ha en väldigt långrandig diskussion om 

vad verkligt värde innebär. Ibland önskar Vattenfall att det värdet är lågt och ibland 

önskar de att det är högt. Vattenfall gör alltid en analys kring värdet, och tycker att det 

är viktigt att följa regelverken noggrant för att få fram ett värde. I det senaste förvärvet 

har Vattenfall varit väldigt försiktiga med de fria analyserna. När förvärvet sedan 

konsolideras in i koncernen använder de sig av förvärvsmetoden enligt IFRS.  
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4.5.2 Vad uppfattar Vattenfall är svårt avseende redovisningen av 

immateriella tillgångar vid företagsförvärv? Hur hanterar företaget 

svårigheterna? 
Jörgensen upplever att standarderna inte går in på djupet vad gäller alla typer av 

immateriella tillgångar, som till exempel exakt hur de ska analyseras och hur de ska 

redovisas. För att hantera dessa svårigheter tog Vattenfall hjälp från sina rådgivare på 

Deloitte och sina revisorer på Ernst & Young, för att tillsammans diskutera hur de ser 

på svårigheterna och hur de ska hanteras.  

 

4.5.3 Hur uppfattar Vattenfall standardernas vägledning avseende 

immateriella tillgångar och företagsförvärv i deras 

redovisningsarbete?  
När det gäller IAS 38 anser Jörgensen att standarderna inte går in på djupet angående 

alla typer av immateriella tillgångar. Exakt hur de ska analyseras, hur företaget ska se 

på dem och hur de ska redovisas anser Jörgensen att standarden inte redogör för. Det 

skulle dock vara fullständigt omöjligt då standarden ska täcka alla typer av branscher 

och alla typer av företag samt alla länder där företagen är aktiva, anser Jörgensen. Han 

tycker därför att det är fullständigt omöjligt att förvänta sig att IAS 38 eller att någon 

annan standard skulle kunna täcka detta. 

  

”Så jag vet inte om jag egentligen skulle kalla det en svårighet utan snarare är det 

möjligheter där man får göra tolkningar och så prövar man tolkningarna med sina 

revisorer.”  

 

4.6 Företag X 
Företag X är ett stort och etablerat företag i sin bransch. Intervjupersonen är verksam 

som koncernredovisningschef inom företaget, och har sedan tidigare erfarenhet av ett 

tjugotal företagsförvärv. Intervjupersonen definierar en immateriell tillgång som en 

tillgång utan fysisk substans som ska förväntas ge framtida ekonomiska fördelar. 

 

Företag X senaste förvärv gjordes under år 2009 och var av större karaktär. Orsaken till 

förvärvet var främst att få en utökad och förbättrad produktionskapacitet. Under 

förvärvet hade intervjupersonen ansvar för den slutliga förvärvsanalysen, och berättar 

att dennes post främst handlade om värderingsfrågor och specifika redovisningsfrågor.  
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4.6.1 Hur går Företag X tillväga vid identifieringen och redovisningen 

av immateriella tillgångar vid ett företagsförvärv? 
Företag X har en egen process som de använder vid företagsförvärv. Processen reglerar 

vem som ansvarar för vad och hur det förvärvade företaget ska introduceras och 

integreras i koncernen. Som stöd i förvärvsprocessen använder sig Företag X endast av 

IFRS, men viss vägledning finner de även i material från deras revisorer, berättar 

intervjupersonen. Enligt intervjupersonen tillämpas en viss försiktighet när företaget tar 

upp en immateriell tillgång. Den immateriella tillgången måste noggrant prövas och 

sedan tas den upp till verkligt värde. Företag X:s värderingsmodeller kan variera från 

fall till fall beroende på de företag som ska förvärvas.  

 

I förvärv som Företag X gör uppstår det normalt vissa typer av immateriella tillgångar. 

Det handlar framförallt om immateriella tillgångar i form av kundrelationer, patent samt 

varumärken. I deras senaste förvärv år 2009 fanns inga av de immateriella tillgångarna 

de identifierade i det förvärvade företagets finansiella rapporter sedan tidigare, utan de 

immateriella tillgångarna uppstod först i samband med förvärvet.  

 

4.6.2 Vad uppfattar Företag X är svårt avseende redovisningen av 

immateriella tillgångar vid företagsförvärv? Hur hanterar företagen 

svårigheterna? 
Intervjupersonen berättar att Företag X sedan tidigare har god erfarenhet av 

företagsförvärv och är därför även vana att hantera dem. Därför uppstod det inga 

speciella svårigheter vid det senaste förvärvet som gjordes år 2009. Enligt 

intervjupersonen är identifieringen av immateriella tillgångar sällan ett problem, 

eftersom de redan innan förvärvet har en god uppfattning om den analysen. När det 

uppstår problem för Företag X anser intervjupersonen att standarderna inte är till 

mycket hjälp. Det beror främst på att svårigheterna ligger kring antaganden om verkligt 

värde, hur de ska värdera till verkligt värde och vilka antaganden som krävs i och med 

detta.  

 

Efter införandet av IFRS 3 anser intervjupersonen att det har blivit något svårare att 

hantera redovisningen av immateriella tillgångar vid företagsförvärv. Anledningen till 
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detta är enligt intervjupersonen att fler immateriella tillgångar måste identifieras och 

hanteras i redovisningen. 

 

4.6.3 Hur uppfattar Företag X standardernas vägledning avseende 

immateriella tillgångar och företagsförvärv i deras 

redovisningsarbete? 
Enligt intervjupersonen är IFRS 3 i huvudsak en bra och tydlig standard, men den är 

dock inte till något stöd i Företag X:s praktiska arbete. I och med införandet av IFRS 3 

har reglerna blivit tydligare anser intervjupersonen. 

 

Intervjupersonen tycker även att IAS 38 är en tydlig standard, dock är 

upplysningskraven till årsredovisningarna för omfattande. IAS 38 är inte till stöd i 

Företag X:s praktiska arbete, utan Företag X ser IFRS 3 och IAS 38 enbart som ett 

regelverk istället för vägledning som kan användas i praktiken.  

 

 

4.7 Revisionsbolag 
Då alla intervjuade företag vänder sig till externa specialister och rådgivare vid problem 

avseende de immateriella tillgångarna vid förvärv, har vi även intervjuat specialister på 

olika revisionsbolag för att höra deras synpunkter om problemen. 

 

4.7.1 Ernst & Young 
På Ernst & Young intervjuade vi Björn Gustafsson. Han är ansvarig för 

värderingstjänster på Ernst & Young, och är specialist på immateriella tillgångar, och 

Gustafsson berättar att han har mycket erfarenheter av rådgivning vid företagsförvärv. 

Enligt Gustafsson definieras en immateriell tillgång i IAS 38. Alltså som en 

identifierbar icke-monetär tillgång utan fysisk form.  

 

Han berättar att den frågan som företag oftast behöver hjälp och rådgivning med vid 

företagsförvärv, är identifiering samt värdering av immateriella tillgångar. För att 

hantera de svårigheterna tar Gustafsson standarderna till hjälp, men han menar att de är 

väldigt allmänt formulerade och ger därför ingen konkret hjälp i komplexa situationer. 

Det finns även annan vägledning som till exempel RedU 7 samt AICPA Practice aid, 
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dock menar Gustafsson att det i slutändan är erfarenhet som avgör hur komplexa 

frågeställningar löses i praktiken.  

 

Gustafsson anser att införandet av IFRS 3 har inneburit att företagen har förändrat sin 

praxis när det gäller identifiering och värdering av immateriella tillgångar. Efter att 

standarden infördes har företagen fått mer erfarenhet, samt att de har förfinat sina 

processer inom området.  Vägledningen har förbättrats efter införandet, bland annat 

genom utvecklandet av RedU 7, menar Gustafsson.  

 

4.7.2 Grant Thornton 
På Grant Thornton intervjuade vi Björn Gauffin som på företaget arbetar inom 

Corporate Finance, där han är ansvarig för företagsvärderingar. Eftersom Gauffins 

specialområde är företagsvärderingar har han sedan tidigare stor erfarenhet i ämnet. 

Gauffin har även skrivit flera artiklar i tidningen Balans om problem som uppstår vid 

företagsförvärv, samt en artikelserie om hur IFRS 3:s införande år 2005 har påverkat 

företagen samt hur redovisningen har sett ut över åren från införandet av standarden. 

 

Gauffin definierar en immateriell tillgång som en tillgång som det inte ”går att ta på”, 

som till exempel patent, relationer och goodwill.  

 

Enligt Gauffin har företag problem med flertalet saker. Det kan vara allt från vilka 

tillgångar som ska eller kan identifieras, till hur de värderas eller frågor om 

avskrivningstider. Eftersom metoderna är ganska teoretiska kan det ibland vara svårt att 

få bolagen att förstå varför beräkningarna görs på olika sätt, berättar Gauffin. För att 

hantera de svårigheter Grant Thornton ställs mot tar de hjälp och hämtar vägledning i 

standarderna, i IFRS såväl som US GAAP. De hämtar även vägledning i RedU 7.  

 

Gauffin tycker att redovisningen av immateriella tillgångar var lättare för företagen 

innan införandet av IFRS 3, mycket beroende på att inga identifieringar då behövde 

göras. Istället valde företagen i stort sett att låta allt övervärde vara goodwill. Tidigare 

fanns det bara en diskussion, och den gällde goodwills avskrivningstid. Enligt Gauffin 

är hanteringen av immateriella tillgångar nu en avsevärt större process, som olika bolag 

hanterar olika bra.  
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Gauffin anser att IFRS 3 och IAS 38 i sig är mycket ramverk, att själva tillämpningen 

inte framgår så tydligt och därigenom ger den inte så mycket stöd. I RedU 7 finns det 

däremot mer information, och dessutom så börjar praxis nu bli ett mer tydligt stöd. Efter 

införandet av IFRS 3 anser Gauffin att vägledningen har blivit både förbättrad och 

tydligare i vissa delar, medan den har blivit försämrad i andra delar. Gauffin menar att 

vägledningen kanske har blivit bättre men reglerna är mer komplicerade, vilket gör att 

det ändå blir svårare för företagen.  

 

4.7.3 Deloitte 
På Deloitte intervjuade vi Pontus Pålsson, som är auktoriserad revisor och som har 

jobbat på revisionsavdelningen i elva år. Där jobbar han främst med större, börsnoterade 

företag, och dessa klienter har under de senaste åren gjort flera företagsförvärv. Pålsson 

har mycket erfarenhet kring företagsförvärv, båda vad gäller revision men även 

rådgivning kring due diligence projekt. Pålsson har därför både haft en konsultroll samt 

en granskande roll av själva redovisningen.  

 

Pålsson anser att definitionen av en immateriell tillgång är något vag, men han skulle 

definiera en immateriell tillgång som något som inte är greppbart. Pålsson tycker att 

engelskan har ett bättre begrepp för immateriella tillgångar, nämligen tangible och 

intangible assets. Där tangibles betyder tillgångar som är greppbara och materiella, 

medan intangibles är ogreppbara och kan inte greppas. Pålsson menar att det ofta förs 

diskussioner om immateriella tillgångar kan aktiveras eller inte, och att det är ett 

svårtolkat begrepp som det finns olika uppfattningar om.  

 

Deloitte har två olika processer för att stödja företag i deras förvärvsprocess. Dels har de 

revisortjänsten, där uppgiften är att granska företagens värderingar. Dels har de egna 

värderingsavdelningar som jobbar med att hjälpa företagen att göra dessa värderingar. 

Är Deloitte revisorer hos företaget, får de endast ha en revisorroll. Diskussionerna i den 

rollen handlar mycket om ifall företaget har tillämpat en accepterad modell för att 

värdera de immateriella tillgångarna eller inte. Vidare diskuteras ofta om företagen 

verkligen har lyckats identifiera alla immateriella tillgångar och separerat dem eller inte. 

Det är alltså mycket diskussioner kring modellerna samt antaganden som ligger bakom. 
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Modellerna är oftast sedvanliga modeller, så som till exempel kassaflödesmodeller, och 

modellerna i sig själva är inte speciellt svåra att tillämpa. Vilka modeller som ska 

tillämpas när, samt vilka antaganden som ligger bakom är svårare, anser Pålsson.  

 

Hur mycket hjälp företagen behöver skiljer sig. En del företag väljer att göra 

värderingarna själva medan andra köper in extern hjälp. Pålsson menar att från en 

revisors perspektiv så är det bättre med extern rådgivning. Bolag som ofta gör 

värderingarna själva lär sig dock efterhand vilka modeller som ska tillämpas, och blir 

med åren duktigare. Oavsett om tjänster köps in externt eller inte, så ligger det mycket 

bedömningsfrågor bakom, menar Pålsson. Även specialisterna måste vända sig till 

bolaget för att ta reda på vilka antaganden som ska sättas in i modellerna.  

 

Pålsson upplever att de områden som företagen oftast behöver rådfråga dem om är 

lämpliga värderingsmodeller, exempelvis vilken modell som ska tillämpas för olika 

typer av immateriella tillgångar. Det är även mycket diskussioner kring 

avkastningskravet och diskonteringsräntan. Pålsson har även erfarit att företag till viss 

del även har problem med att identifiera alla immateriella tillgångar och ofta är det 

mycket som läggs som goodwill. Då uppstår det ofta diskussioner kring ifall vissa 

immateriella tillgångar borde separerats från goodwill. Pålsson berättar att en vanlig 

diskussion kan vara att ett företag kanske har förvärvat ett känt varumärke, men att 

företaget inte vill identifiera varumärket som en tillgång eftersom företaget inte kommer 

att använda sig av det varumärket, och att det därmed inte har något värde för företaget. 

Pålsson menar då att enligt standarderna ska varumärket trots detta separeras från 

goodwill, och att en teoretisk diskussion uppstår.  

 

För Pålsson är det svåraste att det inte finns något rätt eller fel, utan ett värde intervall 

som kan accepteras. Han menar att det är många antaganden som ska göras, och att små 

ändringar i antagandena kan slå mycket på värderingen. Han tycker därför som revisor 

att det är viktigt att företagen är konsekventa med sina antaganden, och att varje förvärv 

behandlas konsekvent.  

 

För att hantera alla svårigheter som uppstår, använder Pålsson sig av IFRS standarder 

som en ram och principgrund. Han rådfrågar även specialister i fall där frågorna är 
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svårare. Erfarenhet från andra bolag används även som stöd, för att se hur liknande 

svåra frågor har blivit lösta tidigare. Förutom IFRS 3 och IAS 38, anser Pålsson att 

FAR:s uttalande RedU7, även ger en mer praktiskt vägledning utöver standarderna.  

Efter införandet av IFRS 3 tycker Pålsson att det har blivit en större fokus på att 

separera immateriella tillgångar från goodwill. Pålsson menar därför att det har blivit en 

klar förbättring i företags sätt att redovisa immateriella tillgångar på. Han berättar att 

enligt standarderna skulle det här gjorts tidigare, men att IFRS fokuserade på 

identifieringen, bland annat för att resultaträkningen påverkades mer på grund av 

avskrivningarna.  

 

Pålsson anser att IFRS 3 sätter upp en bra ram samt ger bra vägledning. Standarden 

presenterar hur man ska tänka och vad man ska tänka på, men trots detta måste många 

bedömningar göras. Pålsson anser att standarden inte är tillräckligt detaljerad då den 

inte redogör för exakt hur allt ska göras, men han menar att tankesättet och principerna 

ger en bra vägledning. Även IAS 38 tycker Pålsson ger en bra ram samt vägledning, 

men inga detaljer på exakt hur det ska göras. Pålsson tycker att standarderna är 

komplexa, och att företagen inte alltid har tid att sätta sig in i standarderna om de inte 

har egna redovisningsspecialister. Det är ofta då företagen vänder sig till Deloitte, för att 

få råd och vägledning kring standarderna.  

 

4.8 Sammanfattning 
För att sammanfatta det empiriska kapitlet på ett tydligt sätt har två tabeller gjorts. I 

första tabellen har företagens svar på de olika frågeställningarna sammanställts i 

punktform. I modellen presenteras först företagets namn, sedan deras definition på en 

immateriell tillgång, som i modellen benämns ”Definition Im. T”. Sedan presenteras 

deras svar på studiens tre frågeställningar: 

Fråga 1) Hur går företagen tillväga vid identifieringen och redovisningen av 

immateriella tillgångar vid ett företagsförvärv?  

Fråga 2) Vad uppfattar företagen är svårt avseende redovisningen av immateriella 

tillgångar vid företagsförvärv? Hur hanterar företagen svårigheterna?  

Fråga 3) Hur uppfattar företagen standardernas vägledning avseende immateriella 

tillgångar och företagsförvärv i deras redovisningsarbete?  
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Företag Definition Im. T Fråga 1 Fråga 2 Fråga 3 

FlexLink Kunskap hos 

medarbetarna. 

- Intern förvärvsprocess  

- Identifieringen utifrån 

värden i företagets BR. 

- Goodwill 

- IFRS 3 och IAS 38 

används som stöd 

- Mindre svårigheter  

- Stöd i revisionsbolaget  

- IFRS 3: inga problem, 

men tidskrävande pga. 

Analys och beskrivning 

- IFRS 3: öppen, stora 

individuella möjligheter, 

mindre praktisk 

- IAS 38: mer praktisk, 

lättare att tolka, mer 

specifik. Fokus på 

rättvisande bild 

Lantmännen Värde på företaget 

som inte syns i 

böckerna. Prislapp 

minus 

nettotillgångar. 

- Intern förvärvsprocess 

- Svårt att fastställa värden 

tidigt i processen 

- Leverantörsrelation, om 

inget annat identifieras 

blir resten goodwill 

- IFRS används som 

vägledning.  

- Identifiering lätt, 

fastställa värden svårare 

- Påverkan i redovisning 

svår att förutse 

- IFRS 3: inga problem, 

men mer information 

krävs 

- IFRS 3: stödjande och 

vägledande 

- IAS 38: lite flummig, 

men tillräckligt stöd i 

redovisningsarbetet. 

Anvisningarna är lite 

dåligt exemplifierade och 

ibland lite för generella 

PostNord Förvärvade 

tillgångar samt 

egenupparbetade 

tillgångar. 

- Inarbetad intern 

förvärvsprocess 

- Identifiering utifrån 

värden i företagets BR, 

där övervärden allokeras 

- IFRS används som 

vägledning 

- Informationsletande 

svårt, innebär gissningar 

- Problem löses internt.  

Vid osäkerheter: revisorer  

- IFRS 3: stor förändring 

pga. Identifiering av 

övervärden 

- IFRS 3: bra men 

antagandestyrt och 

subjektiv.  Ibland svårt att 

tolka 

- IAS 38: Inga problem att 

påpeka 

Vattenfall Ingen definition. - Externt stöd i processen. 

– Olika modeller  

beroende på förvärvet 

- Inga immateriella 

tillgångar identifierats vid 

förvärv 

- IFRS används som 

vägledning 

- Standardernas öppenhet 

avseende Im. T. svårt 

- Analys och redovisning 

blir ett problem 

- Extern hjälp för att 

hantera svårigheter 

- IAS 38: inte djup 

avseende alla Im. T. Detta 

skulle dock vara omöjligt 

eftersom den ska täcka alla 

typer av branscher.  

- Generaliserbarheten i 

standarderna ger möjlighet 

för egna tolkningar 

Företag X Tillgång utan fysisk 

substans, som ska 

förväntas ge 

framtida 

ekonomiska 

fördelar. 

- Intern förvärvsprocess 

- Identifierade Im. T: 

varumärken, patent samt 

kundrelationer.  

- IFRS används som 

vägledning. 

- Mindre svårigheter, men 

ibland antaganden om 

verkligt värde 

- Standarderna ger mindre 

hjälp 

- IFRS 3: fler Im. T. måste 

identifieras och hanteras i 

redovisningen.  

- IFRS 3: bra och tydlig, 

men inte stöd i praktiken 

- IAS 38: tydlig men 

upplysningskraven till 

årsredovisningen är för 

omfattande. Inte stöd i 

praktiken 

Tabell: 5 

 

I den andra tabellen presenteras revisionsbolagens svar från intervjuerna. Tabellen är 

uppdelad efter revisionsbolagets namn, som följs av deras definition av immateriella 

tillgångar, som i tabellen presenteras som ”Definition Im. T”. Sedan presenteras 
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revisionsbolagens åsikter om företags svårigheter vad gäller immateriella tillgångar 

samt deras åsikter om IFRS standarder. 

 

Företag Definition Im. T Företags svårigheter Revisorns synpunkt om IFRS 

standarder. 

Ernst & Young Enligt IAS 38, en identifierbar 

icke-monetär tillgång utan fysisk 

form. 

- Identifiering och värdering 

- IFRS 3: företagen har ändrat 

sin praxis avseende 

identifiering och värdering av 

Im. T. Erfarenhet har ökat och 

processen har förfinats 

- Standarderna är allmänt 

formulerade och därför ingen 

konkret hjälp i komplexa 

situationer 

- RedU 7 och AICPA som extra 

stöd  

- Erfarenhet viktigast 

Grant Thornton 

 

En tillgång som inte "går att ta på", 

som till exempel patent, relationer 

och goodwill. 

 

- Identifiering och värdering 

- IFRS 3: hanteringen av Im. 

T. är en större process, som 

företag hanterar olika bra.  

- IFRS 3 och IAS 38 är bra 

ramverk, men tillämpning av 

regler är oklara 

- RedU 7 och praxis ger extra 

stöd 

Deloitte Något som är ogreppbart.  

 

- Identifiering och värdering 

- IFRS 3: klar förbättring på 

att separera immateriella 

tillgångar från goodwill 

 

- IFRS 3 och IAS 38 ger bra ram 

och bra vägledning, men inte 

tillräckligt detaljerad för att lösa 

problem i praktiken. Tankesättet 

och principerna finns där.  

 

Tabell: 6 
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5. Analys 
I följande kapitel kommer studiens analys att presenteras. Studiens teori och empiri 

kommer här jämföras och likheter såväl som olikheter kommer belysas. Vidare för 

kapitlet en diskussion kring ämnet, och med hjälp av verktygen bild och text kommer en 

analys göras på de iakttaganden som gjorts under studiens gång. Kapitlet inleds med en 

diskussion kring definitionen av immateriella tillgångar och är sedan uppbyggt efter 

studiens tre frågeställningar och avslutas med en sammanfattande modell. 

 

5.1 Definition av en immateriell tillgång 
Vad är egentligen en immateriell tillgång? Immateriella tillgångar är ett av 

redovisningsområdena som det debatterats mest om under en lång tid tillbaka (Sundgren 

et al. 2009). Immateriella tillgångar är ett svårtolkat begrepp eftersom det varken kan 

bestämmas med säkerhet eller precision (Lev, 2001). Dock är immateriella tillgångar 

viktiga, och enligt Rea & Davis (2011) finns en betydande stor proportion av 

företagsvärdet i de immateriella tillgångarna. Av studien går det att se tendenser till att 

problemet med immateriella tillgångar påbörjas redan när en immateriell tillgång ska 

definieras. Det är också anledningen till att analysen inleds med en utredning kring 

immateriella tillgångar och hur intervjupersonerna uppfattar en immateriell tillgång. 

Utredningen kommer analysera om det finns likheter eller olikheter som i sin tur kan 

identifieras som bakomliggande faktorer till varför redovisningen av immateriella 

tillgångar varierar vid företagsförvärv. 

 

Gauffin & Nilsson (2011) genomförde en undersökning år 2009, där det uppkom hela 

21 stycken olika begrepp av vad en immateriell tillgång är. I det empiriska materialet 

finns det även där skillnader i definitionerna av en immateriell tillgång, trots att 

skillnaderna inte är av större betydelse. Utifrån både det empiriska och det teoretiska 

resultat går det att tolka ett identifierat problem redan tidigt i processen, som även skulle 

kunna definieras som en av flera bakomliggande faktorer till att det inte finns en 

enhetlig hantering av immateriella tillgångar vid företagsförvärv. Om företagen har 

problem med att definiera en immateriell tillgång är det inte underligt om de har 

problem med att sedan identifiera dem i förvärvsprocessen. Revisorerna har även de 

vissa svårigheter med att definiera en immateriell tillgång. Deloittes intervjuperson 
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anser, trots att han arbetat som revisor i 11 år, att han tycker att det är klurigt att 

definiera vad en immateriell tillgång är. Han menar att det ofta förs diskussioner kring 

ämnet, och att det är ett svårtolkat begrepp som det finns flera uppfattningar om.  

 

För att tydligare visa på de skillnader som finns mellan företagens definitioner, kommer 

nedan en tabell presenteras. I tabellen finns varje företags intervjupersons definition av 

en immateriell tillgång.  

 

FlexLink ”Kunskap hos medarbetarna” 

Lantmännen ”Värde på företaget som inte syns i 

böckerna” 

PostNord  ”Förvärvade immateriella tillgångar samt 

egenupparbetade immateriella tillgångar” 

Företag X ”Tillgång utan fysisk substans, som 

förväntas ge framtida ekonomiska fördelar” 

Vattenfall Ingen definition. 

 

Tabell: 7 

Enligt IAS 38 (2010, s. 515) definieras en immateriell tillgång som ”en identifierbar 

icke-monetär tillgång utan fysisk form”. Utifrån intervjupersonernas olika definitioner 

går det att se att alla är medvetna om vad en immateriell tillgång är, trots att 

definitionerna inte är identiska med varandra. Alla intervjupersoner verkar vara 

medvetna om att en immateriell tillgång varken har en fysisk form, eller är monetär. Det 

som dock går att fråga sig är om alla intervjupersoner uppfattar vad som är skillnaden 

mellan immateriella tillgångar och goodwill. Immateriella tillgångar ska enligt IFRS 3 

(2010) och IAS 38 (2010) skiljas från goodwill, genom att de kan identifieras och 

separeras och kan då ges ett eget värde. Det företags definition som skiljer sig mer från 

de andra är Lantmännens. Den definitionen påminner mer om en definition av goodwill, 

eftersom immateriella tillgångar faktiskt syns i företagens böcker genom att de 

identifieras. Anledningen skulle kunna förklaras av att Lantmännens intervjuperson inte 

arbetar med redovisning i samma utsträckning som de andra intervjuade, och kanske 

därmed saknar fullständiga kunskaper. Samt att Lantmännen endast arbetat med IFRS i 
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ett år, och kanske därför inte erhållit all den erfarenhet som de andra intervjuade 

företagen fått under sina år med IFRS som redovisningsstandard. 

 

De intervjuade revisorerna är specialister inom området och har därför mer kunskap 

kring begreppet. Trots detta är inte deras definitioner heller identiska:  

 

Ernst & Young ”En identifierbar icke-monetär tillgång 

utan fysisk form” 

Grant Thornton ”En tillgång som inte går att ta på” 

Deloitte ”Något som är ogreppbart.” 

Tabell: 8 

Om en jämförelse görs mellan revisorernas och företagens definitioner, visar det på att 

företagen har en förhållandevis bra uppfattning angående vad en immateriell tillgång är 

för något. Trots att ingen av definitionerna är identiska, har alla en gemensam 

medvetenhet kring begreppet.  

 

Att försöka svara på frågan; ”vad är egentligen en immateriell tillgång?” kan vara 

lättare sagt än gjort. Då begreppet är svårtolkat och det existerar en problematik kring 

immateriella tillgångar, kanske det inte går att begära en enhetlighet i svaret på den 

frågan, en medvetenhet kanske är det ända som går att få från alla företag. En annan 

faktor som kan spela in i svaret på frågan är vilken bransch företagen verkar i och vilka 

produkter de arbetar med. Det som är en immateriell tillgång i ett specifikt företag, kan 

variera stort från vad som är en immateriell tillgång i ett annat företag. Studiens 

intervjuade företag verkar i olika branscher, vilket hänsyn måste tas till eftersom det 

som skapar värde i ett företag i en bransch, kanske inte har lika stor betydelse i ett annat 

företag som verkar i en helt annan bransch. Det kan även illustreras i FASB:s 

kategorisering av immateriella tillgångar (se tabell 3), där flera olika immateriella 

tillgångar är uppdelade utifrån tillgångarnas natur. I denna modell finns väldigt många 

olika typer av immateriella tillgångar, och för ett företag kanske enbart vissa av dessa 

tillgångar ger ett bevisat värde. FASB:s kategorisering är omfattande, men trots det är 

den inte fullständig, och det finns många olika modeller som skapats för att försöka 

kategorisera immateriella tillgångar (Kaufmann & Schneider 2004). Trots alla försök 

har det inte än skapats någon utmärkande modell som rymmer alla typer av immateriella 
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tillgångar, en anledning till det kan också vara att det hela tiden tillkommer nya 

immateriella tillgångar. Modellen kan dock förmodligen hjälpa företagen att identifiera 

de tillgångar som de har i företaget, samt skapa en struktur för immateriella tillgångar 

för att få en bättre medvetenhet kring begreppet.  

 

5.2 Hur går företagen tillväga vid identifieringen 

och redovisningen av immateriella tillgångar vid 

ett företagsförvärv? 
Resultaten från intervjuerna visar att alla intervjuade företag, med undantag för 

Vattenfall, har en egen förvärvsprocess de använder vid förvärv. Företagen beskriver 

processen som en manual för hur de arbetar, vem som fattar beslut och hur de stegvis 

ska gå tillväga. Anledningen till att Vattenfall väljer att enbart använda externt stöd 

förklarar de på följande vis: 

 

”Om ett förvärv görs på 100 miljarder kronor så kan omöjligen en normal organisation 

eller redovisningsgrupp ha folk som egentligen bara sitter och väntar på att börja lägga 

sitt arbete på det.”   

 

Frekvensen på företagens förvärv kan ha en inverkan på företaget om de väljer att 

arbeta internt eller använda extern hjälp. Utifrån ett revisorsperspektiv anser Deloittes 

intervjuperson att extern hjälp är att föredra. Deloittes intervjuperson menar dock att 

bolag som ofta gör värderingarna själva lär sig vilka modeller som ska tillämpas och 

blir därmed också duktigare med tiden. Ernst & Youngs intervjuperson håller med 

Deloittes intervjuperson och menar att företagens processer har blivit förfinade i och 

med införandet av IFRS 3. Så länge den kunskap och erfarenhet som krävs finns 

tillgänglig i företaget torde inte ett alternativ stå över ett annat. Företagets erfarenhet 

inom processen är dock av central betydelse, finns inte erfarenheten blir extern 

rådgivning mer nödvändig.  

 

5.2.1 Identifiering av immateriella tillgångar 
Enligt IAS 38 (2010) och IFRS 3 (2010) ska alla immateriella tillgångar som uppstår 

vid företagsförvärv identifieras och redovisas separat från goodwill. Nedan presenteras 
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en tabell med en översikt över de immateriella tillgångarna som blev identifierade vid 

de intervjuade företagens förvärv: 

 

FlexLink Inga, endast goodwill 

PostNord Kundrelationer, övervärde i fastigheter och 

varulager, varumärke och datasystem 

Vattenfall Utsläppsrättigheter, varumärke, kundrelationer 

och gasprospekteringsrättigheter i operationell 

fas (Vattenfall, not 3, 2009) 

Lantmännen Leverantörsrelation 

Företag X Kundrelationer, varumärke och patent 

Tabell: 9 

 

Tabellen visar att företagen har identifierat olika typer av immateriella tillgångar. Vad 

företagen har identifierat beror främst på vilken typ av bolag som har förvärvats samt 

vilken bransch bolaget verkar i.  

 

Alla intervjuade företag redogör för att de använder sig av externa modeller i 

identifieringsprocessen, och att de förvärvade bolagens bokförda värden noggrant 

granskas, oftast med rådgivare som stöd under vägen. Diskussioner förs då kring vilka 

immateriella tillgångar som kan identifieras samt tolkningar av standarderna IAS 38 och 

IFRS 3 görs. PostNord väljer dock att sköta denna process internt inom bolaget, men 

utnyttjar gärna externa modeller som stöd. Ett exempel på en förvärvsanalysmodell som 

företagen kan använda sig av finns i figur 3, i det empiriska kapitlet.  

 

Trots Vattenfalls process med externt stöd, menar Vattenfalls intervjuperson att inga 

immateriella tillgångar har identifieras fram till det senaste förvärvet. Anledningen till 

detta var att; ”Om du går en promenad inne på ett kraftverk så hittar du inte så många 

immateriella tillgångar.” Detta citat från Vattenfalls intervjuperson kan till viss del 

kritiseras, eftersom meningen ger uttryck för att han inte riktigt verkar ha uppfattat vad 

en immateriell tillgång egentligen är för något. Det speciella med immateriella 

tillgångar är att företagen inte ”kan se” eller ”ta” på dem. Att Vattenfall inte har 

identifierat några immateriella tillgångar fram till deras senaste förvärv kan därför 

tyckas vara konstigt. Trots att Vattenfall är ett företag med mycket 

anläggningstillgångar, går det att göra antagandet att alla företag på något vis har behov 
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av immateriella tillgångar, som till exempel kundrelationer eller varumärke. Detta 

bekräftas även av att Vattenfall i sitt senaste förvärv identifierade flertalet immateriella 

tillgångar. Dessa typer av immateriella tillgångar är av sådan natur att de skulle kunna 

varit aktuella även i Vattenfalls tidigare förvärv.    

 

Lantmännens citat angående identifieringen av immateriella tillgångar är även det 

intressant. Meningen skapar funderingar för hur mycket tid och analysering som 

egentligen ligger bakom Lantmännens identifieringsprocess av immateriella tillgångar; 

”Om du inte hittar på något annat så blir det goodwill. För goodwill är ju som 

slasktratten i det hela.” 

 

Identifieringsmodeller är till så pass bra hjälp för företagen att de är fördelaktigt om de 

appliceras av flera företag. Detta stärks av intervjuerna med revisionsbolagen (som 

själva ger ut modeller till företag som vägledning) där alla tre intervjupersoner menade 

att företagen ofta hade problem med att identifiera immateriella tillgångar. Ernst & 

Young (2011) har utifrån IAS 38 gjort en modell för att tydligare beskriva vilka 

tillgångar som kan identifieras eller inte, se figur 1. Marton & Falkman (2008)  har valt 

att göra en uppdelning baserad på tre frågeställningar avseende identifieringen av 

immateriella tillgångar. Det här är två pedagogiska exempel som kan vara till stor hjälp 

för företag som använder sig av IAS 38, för att på bästa möjliga sätt klara av att 

identifiera alla möjliga immateriella tillgångar. Om de intervjuade företagen idag följer 

exakt de här två exemplen är ovisst, men likheter mellan exemplen och 

redovisningsprocessen som företagen följer går att finna. En enhetlig modell är troligen 

en positivt bidragande faktor till att få redovisningsprocessen mellan företag mer 

jämförbar, och minska de skillnader som finns mellan företagen idag. Om alla företag 

använder sig av likadana modeller som vägledning, kommer oenigheterna som idag 

existerar inom identifieringsprocessen mest sannolikt att minska.  

 

5.2.2 Verkligt värde 
Enligt IFRS 3 (2010) ska företag som redovisar enligt IFRS redovisa enligt 

förvärvsmetoden, och utifrån intervjuerna kan utläsas att alla intervjuade företag följer 

den här metoden. IAS 38 (2010) redogör för att när en immateriell tillgång förvärvats 

som en del i ett företagsförvärv, är tillgångens anskaffningsvärde dess verkliga värde. 
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Definitionen för verkligt värde är enligt IAS 38 (2010, s. 515) det belopp till vilket en 

tillgång skulle kunna överlåtas mellan kunniga parter som är oberoende av varandra 

och som har ett intresse av att transaktionen genomförs. Intervjuernas resultat visar på 

att alla företag följer IAS 38:s bestämmelse om att den immateriella tillgången ska 

värderas till verkligt värde. Trots att alla företagen följer IFRS bestämmelser är dock 

verkligt värde inte lätt att applicera. Revisorerna ger ut värderingsmodeller till företagen 

som stöd, men företagen måste göra antagandena till värderingsmodellerna själva vilket 

innebär att revisorernas hjälp är begränsad.  

 

5.3 Vad uppfattar företagen är svårt avseende 

redovisningen av immateriella tillgångar vid 

företagsförvärv? Hur hanterar företagen 

svårigheterna? 
 

5.3.1 Svårigheter 
Enligt Gauffin & Nilsson (2011) har företagen svårigheter med att identifiera 

immateriella tillgångar, vilket även försvårar jämförelser mellan företag. I ett försök att 

förbättra detta infördes IFRS 3 år 2005 med syftet att öka harmonisering och kvalitén 

vid redovisning av företagsförvärv (Corell et al. 2009). Av intervjuerna som genomförts 

i samband med studien ser vi tendenser till att företagens svårigheter varierar lite 

företagen i mellan, beroende på förvärvet. För att tydligare försöka identifiera vad som 

är problematiskt för företagen så har deras huvudsakliga svårigheter sammanställts 

nedan: 

 

FlexLink Värdering av egenupparbetat varumärke, och behov av 

externmodell till förvärvsanalys. 

Lantmännen Svårt att fastställa värden exakt på en gång, och behov av 

externmodell till förvärvsanalys. 

PostNord Informationsletandet, värdera rätt samt behov av externa 

modeller. 

Vattenfall Svårigheter med att tolka standarderna. 

Företag X Göra antaganden om verkligt värde och värdering till verkligt 

värde. 

Tabell: 10 

 

Utifrån ovanstående tabell kan vi se att företagens svårigheter skiljer sig åt, och det går 

att notera en bredd i företagens problem. Utifrån det empiriska materialet kan man dock 
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utläsa att revisorerna är väldigt ense om var de anser att företagens problemområden 

finns. Tabellen nedan är en sammanställning av de intervjuade revisionsbolagens 

åsikter: 

 

Ernst & Young Identifiering och värdering. 

Grant Thornton Identifiering, värdering och avskrivning. 

Deloitte Lämpliga värderingsmodeller och identifiering. 

Tabell: 11 

Som visas av tabellen anser revisorerna som intervjuats att de svårigheter som företagen 

oftast rådfrågar dem om avseende immateriella tillgångar vid företagsförvärv, är 

identifiering och värdering av immateriella tillgångar.  

 

Det vanligaste problemområdet företagen upplevde är dock värderingen av de 

immateriella tillgångarna. Alla företagen är ense om att värderingen innebär mycket 

gissningsmoment, vilket igen baseras på antaganden som de enbart kan göra själva, 

utifrån den information som finns. Enligt IFRS 3 (2010) ska de immateriella 

tillgångarna värderas utifrån verkligt värde principen. Alla respondenter har svårt för att 

värdera till verkligt värde och många frågar sig vad verkligt värde faktiskt är. Flera av 

företagen tar hjälp av de räkneexempel som finns presenterade i IFRS samt modeller 

som revisorerna ger ut. Om det inte räcker till gör många företag ett bästa antagande, 

och har sedan dialoger med sina revisorer för att se om de är överrens eller om 

revisorerna är av en annan uppfattning. Enligt Upton (2004) måste egna antaganden 

göras där inga identiska, observerade transaktioner kan hittas i verkligheten. Detta 

innebär att beräkningen av det verkliga värdet kan innehålla mycket subjektiva 

meningar, vilket kan vara en tänkbar bakomliggande faktor till skillnaderna mellan 

företagens redovisningsprocesser. PostNord anser till exempel att antagandena är 

subjektiva och går att skruva till vad de vill, och Vattenfalls intervjuperson menar att de 

går att diskutera fram värdet; ”ibland vill man ha ett högt värde och ibland vill man att 

värdet ska vara lågt”. Denna gissningslek kan enligt Deloittes intervjuperson få stora 

utslag vid små ändringar, och samtliga intervjupersoner håller med om att det här är en 

av de svåraste momenten i hanteringen av immateriella tillgångar vid företagsförvärv.  

 

Värdena på immateriella tillgångar torde dock bli mer tillförlitliga och även mer 

jämförbara om alla företag hade använt sig av revisorernas beräkningsmodeller. RedU 7 
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har arbetat för att minska svårigheterna och subjektiviteten i antagandena genom att 

utveckla olika tekniker för att genomföra värderingen. Subjektiviteten i antagandena 

kan då begränsas men blir inte fullt eliminerade (Upton, 2004). Trots ett omfattande 

arbete från FAR och IASB går det fortfarande att identifiera problem i området 

värdering av immateriella tillgångar. Detta problem kommer antagligen inte gå att 

eliminera helt då en värderingsmetod som värderar till verkligt värde kommer baseras 

på antaganden även i framtiden.  

 

Identifieringen av immateriella tillgångar upplevs inte som lika svårt av 

intervjupersonerna. Flertalet av intervjupersonerna från företagen berättar att när de 

förvärvar ett företag, vet de ofta var det finns värden och vilka de är. Här håller dock 

inte revisorerna fullständigt med. Samtliga intervjuade revisorer menar att 

identifieringen av immateriella tillgångar är ett av de vanligaste problemområden 

företagen har. Företagens och revisorernas skilda åsikter visar på att företagen inte vet 

exakt vad de har problem med, och därmed blir det svårt för företagen att förbättra sin 

identifieringsprocess eftersom de inte är medvetna om att problemen existerar. Detta 

problem kan tolkas som en av flera bakomliggande faktorer till att det inte råder någon 

enhetlighet i redovisningen av immateriella tillgångar vid företagsförvärv.  Enligt IAS 

38 (2010) ska alla immateriella tillgångar identifieras, och separeras från goodwill. 

Enligt standarden krävs då att tillgången ska vara avskiljbar eller att den uppkommer ur 

avtalsenliga eller juridiska rättigheter (IAS 38, punkt 9, 2010). Deloittes intervjuperson 

redogör för att vissa företag lägger mycket av övervärdet i goodwill, och att flera 

immateriella tillgångar kunde ha identifierats och separerats från goodwill. Detta är 

något som samtliga revisorer för diskussioner om med de företag som de ger rådgivning 

till. 

 

För att på ett bättre sätt illustrera vilka svårigheter som har identifierats samt under vilka 

områden som processen fungerar bättre för företagen har en figur sammanställts. I 

figuren kan tre pusselbitar identifieras som passar ihop med varandra, vilket illustrerar 

att det här är områden som fungerar bra för företagen. Den fjärde pusselbiten passar inte 

ihop med de andra tre och illustrerar var svårigheterna finns. Pusselbit 1 består av att 

förvärvet genomförs samt att ett förvärvspris fastställs. Här har studien inte identifierat 

några svårigheter för företagen, utan det är ett delmoment som fungerar bra för 
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företagen. I pusselbit 2 finns det identifierade problem, därför passar inte den 

pusselbiten med de andra bitarna. Den består av identifiering av immateriella tillgångar 

och värdering till verkligt värde. För att minska problemen som finns i pusselbit 2, finns 

det ett samarbete mellan pusselbit 2 och pusselbit 3 som illustreras av pilen. Då 

pusselbit 3 består av revisorer och rådgivare som ger ut modeller till företagen samt 

kräver antaganden från dem, ger de företagen ett stöd att lösa problemen i pusselbit 2. 

Med samarbetet mellan pusselbit 2 och pusselbit 3 syftar vi till att företagen söker hjälp 

för att minska problem de stöter på, samt att revisorerna och rådgivarna ger företagen 

modeller som de kan använda sig av som stöd vid problem. Den sista pusselbiten är 

förvärvsanalys och konsolidering, där det inte heller har identifierats några specifika 

problem. Det som dock ska tydliggöras med alla pusselbitar är att ingen kommer passa 

bra ihop med någon av de andra så länge pusselbit 2 är ett problem. Som ett exempel så 

kommer siffrorna som ska konsolideras i pusselbit 4 vara felaktiga om arbetet med 

identifiering av immateriella tillgångar och värdering till verkligt värde i pusselbit 2 inte 

är korrekt gjord. Då är processen i pusselbit 4 i sig korrekt men kommer innehålla fel 

uppgifter. Pusselbit 2 kan ses som kärnan i problemet, är problemen lösta där kommer 

hela pusslet gå ihop.  

 

Figur 5: ”Pusslet” 
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5.3.2 Svårigheter med IFRS 3 
Alla revisorer, samt alla företag, håller med om att identifieringen av immateriella 

tillgångar och separeringen från goodwill har förbättrats efter införandet av IFRS 3 år 

2005. Samtliga revisorer upplever att företagens erfarenhet har ökat, att deras kunskaper 

kring ämnet har ökat, vilket igen har förfinat och förbättrat processen. Processen har 

dock blivit mycket mer komplex och kräver avsevärt mer arbete, analysering och 

beskrivning än tidigare, vilket Grant Thorntons intervjuperson tycker att företagen har 

lyckats hantera olika bra. Även företagens intervjupersoner har en varierande 

uppfattning avseende hur deras företag har hanterat ändringen. Flerparten av de 

intervjuade företagen upplevde inga direkta svårigheter efter införandet, utan enbart en 

förändring genom att mer tid fick läggas på analys och beskrivning. Många av 

intervjupersonerna berättade att innan bokfördes mesta delen, och ofta hela, övervärdet 

som goodwill. Därför innebar införandet en stor skillnad avseende att flera immateriella 

tillgångar nu måste redovisas enligt IFRS 3. Företag X upplevde dock införandet som 

en svårighet eftersom redovisningen blev svårare att hantera. Även Lantmännen 

berättade att detta innebar en svårighet för affärsledningen eftersom de inte var vana vid 

att värdera de immateriella tillgångar som nu uppstod.  

 

Det har dock inte gått många år sedan IFRS 3 blev den obligatoriska standarden för 

företagen. Har inte företag genomfört många förvärv sedan dess är det inte helt 

förvånande om de inte har stor erfarenhet inom området, de befinner sig sannolikt i en 

inlärningsprocess. Erfarenhet är något som kommer komma med åren och 

förhoppningsvis är företagen då så pass erfarna att deras identifieringsprocesser är 

tillräckligt bra för att kunna identifiera alla immateriella tillgångar som förvärvats. Ett 

exempel på detta är att de intervjuade företag som har hunnit använda standarden vid 

flertalet tillfällen snabbt har skapat kunskaper och en förbättrad redovisningsprocess, 

vilket även de företag som upplever standarden som svår troligtvis kommer att göra 

med tiden. 

 

Figuren nedan illustrerar hur redovisningsprocessen har blivit mer omfattande i och med 

införandet av IFRS 3 år 2005. Processen kan illustreras som en trappa användarna måste 

ta sig upp för, innan år 2005 var stegen färre i förvärvsprocessen, se figur till vänster. 

Efter införandet blev trappan högre, och stegen blev flera samt att varje steg innehåller 
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mer arbete, se figur till höger. Arbetet innefattar analys och antaganden som måste 

göras för att värden ska kunna fastställas. Den här processen tar avsevärt mer tid för 

företagen, trappan blir jobbigare och tar längre tid att ta sig upp för.  

 

Figur 6: ”Trappan” 

 

5.3.3 Hantering av svårigheter 
Samtliga företag använder sig av IFRS regelverk, främst IFRS 3 och IAS 38, som stöd 

vid hanteringen av de svårigheter som uppstår i samband med immateriella tillgångar i 

företagsförvärv. Vattenfall samt Företag X anser dock att standarderna inte går 

tillräckligt in på djupet, och att de därför inte är till någon speciell hjälp när problem 

uppstår. Alla intervjuade företag rådfrågar sina revisorer eller/också har rådgivare under 

förvärvsprocessen, som ett extra stöd. PostNords intervjuperson tycker dock att det 

räcker med revisorns granskning, och anser att det blir bäst när PostNord genomför 

identifieringen och värderingen av de immateriella tillgångarna själva, internt inom 

bolaget. De andra företagen tar dock gärna hjälp från externa specialister som rådgivare 

även under processen innan granskningen av revisorerna sker. 

 

Utifrån intervjuerna med revisorerna går det att identifiera ett mönster för hur 

revisorerna går tillväga vid hantering av de svårigheter som företagen ställer dem inför. 

Framförallt använder sig samtliga revisorer av IFRS regelverk som stöd vid 

rådgivningen till företagen. Dock menar samtliga intervjuade revisionsbolag att IFRS 
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regelverk är väldigt allmänt formulerade och breda vilket leder till att de ger en 

begränsad praktisk vägledning. Samtliga revisionsbolag använder sig därför av 

kompletterande vägledning, som exempelvis FAR:s uttalande RedU 7. Syftet med 

RedU 7, samt de andra utgivna rekommendationerna är enligt FAR att underlätta en 

praktisk tillämpning av IFRS (Samlingsvolymen, 2011). I RedU 7 finner revisorerna 

tydligare vägledning avseende analys och identifiering av immateriella tillgångar samt 

värderingsmetodik vid förvärvsanalys (RedU 7, 2011). Intervjuerna med revisorerna 

visar på att de är nöjda med den vägledning som RedU 7 ger, dock finns det tendenser 

som visar på att den inte är tillräcklig. En anledning till det är att samtliga revisorer även 

rådfrågar specialister i fall där frågorna är svårare.  

 

Deloittes intervjuperson berättar att från en revisors perspektiv blir det bättre om 

företagen tar in extern hjälp tidigt i processen. De företag som gör värderingarna själva, 

internt inom företaget, blir dock mer erfarna och duktiga genom åren. Ernst & Youngs 

intervjuperson berättar att standarderna är för allmänt formulerade för att kunna ge 

någon konkret hjälp i komplexa situationer, och att det i slutändan är erfarenhet som 

avgör hur problemen blir lösta i praktiken. Även PostNords intervjuperson berättar att 

de internt inom företaget försöker lösa problem genom tidigare erfarenhet, men att när 

de stöter på ett helt nytt problem vänder de sig till specialister.  

 

5.4 Hur uppfattar företagen standardernas vägledning 

avseende immateriella tillgångar och företagsförvärv i 

deras redovisningsarbete? 
IASB utvecklar redovisningsstandarder med ett principbaserat perspektiv. Det innebär 

att standarderna ger en begränsad vägledning och uppmuntrar istället företagen att göra 

yrkesmässiga bedömningar. IASB:s chairman Sir David Tweedie anser att det 

principbaserade tillvägagångssättet kräver ett starkt engagemang från användarna för att 

ge redovisningen en rättvisande bild (Doupnick & Perera 2009). Trots att de som sätter 

standarderna uppmuntrar ett starkt engagemang samt att företagen ska göra egna 

yrkesmässiga bedömningar, så visar intervjuerna lite andra tendenser.  

 

Utifrån intervjuernas resultat kan vi se tendenser till att företagen inte finner allt stöd de 

önskar i standarderna. Företagen anser bland annat att standarderna kunde vara mer 
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praktiska, att de inte går in på djupet, att de upplevs som lite flummiga samt att de är 

väldigt antagande styrda och är öppna för individuella tolkningar. Både Deloitte och 

Grant Thornton är av samma åsikt som företagen avseende standarderna. Grant 

Thornton menar att IFRS 3 och IAS 38 är bra ramverk, men att de brister i tillämpning 

och att de kan vara svåra att tillämpa. Deloittes intervjuperson instämmer och menar att 

IAS 38 och IFRS 3 är en bra ram och ger bra vägledning, men att det dock saknas 

tillräckligt med detaljer för att användarna ska kunna veta hur ett problem ska lösas. 

Standardernas öppenhet och det faktum att företagen saknar specifik vägledning kan 

tolkas som en av flera bakomliggande faktorer till att det inte råder en enhetlighet i 

redovisningen av immateriella tillgångar vid företagsförvärv. 

 

Trots att intervjupersonerna önskar vissa förbättringar, är alla samtidigt medvetna om 

standardernas enormt breda målgrupp och de begränsningar den målgruppen medför. 

Som nämnt innan, befinner företagen sig i dagsläget i en inlärningsprocess, och 

erfarenhet krävs för att kunna använda standarderna på ett självständigt sätt. IFRS är ett 

regelverk som kräver att företagen har den kunskap som behövs, både inom sin egen 

bransch samt redovisningskunskaper i sin helhet. Det är därför inte underligt att det tar 

tid att bygga upp den här typen av kunskap och förståelse.  

 

En företeelse som visar på komplexiteten i företagens svårigheter är att alla företag, 

förutom ett, måste vända sig till specialister tidigt i processen, samt att även revisorerna 

ofta vänder sig till specialister eller andra bolag. Deloittes intervjuperson berättar att det 

faktum att inget är rätt eller fel gör det svårt, eftersom att allt byggs på antaganden som 

ska göras av företagen själva. Då standarderna är utvecklade med ett principbaserat 

perspektiv innebär det, precis som Deloittes intervjuperson säger, att inget är rätt eller 

fel. Då detta är syftet med standardernas utformning bör det eventuellt ses mer som en 

möjlighet istället för något negativt. Det är något som Vattenfall håller med om, och 

menar att det bör ses som en möjlighet att kunna göra tolkningar och att tolkningarna 

sedan kan prövas av revisorerna. Självklart kommer företagen behöva specialister till 

hjälp för att lösa svåra värderingar och problem som de stöter på, men det kanske är en 

hjälp som inte kommer behövas lika frekvent i framtiden. Av anledningen att företagen 

kommer få mer erfarenhet att applicera sina redovisningsbedömningar på tolkningarna 

och antagandena som måste göras, och att det därmed kommer bli rättvisande trots att 
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de gör arbetet själva i företagen. Ett bevis på att den tesen är möjlig är PostNord som 

menar på att förvärvsprocessen är en inarbetad rutin i företaget och att de därmed har all 

kunskap de behöver inom företaget. Skulle de stöta på några problem föredrar PostNord 

att lösa problemen internt. I fall där de är osäkra väljer PostNord att göra antaganden för 

att sedan få dem prövade av sina rådgivare. 

 

För att illustrera hur svårigheterna med standarderna kan hanteras, har en modell gjorts. 

Syftet med modellen är att belysa de komponenter studien har identifierat som behövs 

för att kunna hantera svårigheter med standarderna samt för att eliminera svårigheterna. 

Beroende på hur bra komponenterna arbetar med varandra kommer antagandenas 

tillförlitlighet att påverkas. Modellen är indelad i fyra huvudkomponenter, som sedan 

mynnar ut i antaganden. Antagandena är den del som vi identifierat som den svåraste 

delen i hanteringen av immateriella tillgångar, både från intervjuerna med företagen 

samt revisorerna. De fyra komponenterna som identifierats som nödvändiga och viktiga 

är professionellt kunnande, redovisningskunskaper, förståelse för standarderna samt 

erfarenhet. Om någon av dessa fyra brister, kommer antagandena bli mindre 

tillförlitliga. Den komponent som är mest sannolik att brista är erfarenhet, därför är den 

streckad i bilden, och brister den så är det troligt att de andra tre komponenterna 

kommer bli påverkade negativt. Erfarenhet är därmed den komponent som är viktigast 

och även den som styrker de andra komponenterna.  Dock bör det understrykas att 

tendenser tyder på att företagens erfarenhet hela tiden växer och att den komponenten 

kommer bli bättre så fort de kommer ur inlärningsfasen. Ett exempel på ett företag med 

fyra starka komponenter är PostNord, de har erfarenhet och kan därför också göra 

tillförlitliga antaganden själva. Ett annat exempel är Lantmännen som istället har brister 

i erfarenheten, med anledning av att de inte har använt IFRS i mer än ett år. Det gör att 

de har brister i en av komponenterna och därför kommer de inte heller få lika 

tillförlitliga antaganden, eftersom alla komponenter blir påverkade. 
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Figur 7: ”Tratten” 

 

5.5 Sammanfattning 
I analysen har flera bakomliggande faktorer identifierats som kan vara bidragande till 

att det inte finns en enhetlighet i hur redovisningen av immateriella tillgångar sker vid 

företagsförvärv. Bilden nedan är en sammanfattning som illustrerar de fyra tänkbara 

bakomliggande faktorerna som identifierats som de mest centrala i studien; Definiering, 

Identifiering, Värdering och Vägledning, vilket illustreras av de blå rutorna i modellen. 

Bakom de fyra faktorerna finns orsakerna till varför faktorerna är ett problem, vilket 

illustreras av de gröna rutorna. Figurernas numrering symboliserar vilka frågeställningar 

som de ger svar på.  

 

Orsaken till att definieringen av begreppet immateriella tillgångar bidrar till skillnader i 

redovisningen mellan företag är det faktum att immateriella tillgångar är ett svårtolkat 

begrepp, och definitionerna skiljer sig mellan olika företag, och även bland revisorer. 

De immateriella tillgångarna varierar mellan olika företag och branscher, och ibland 
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skiljs inte begreppet från goodwill. Därför finns ett grundläggande problem då skilda 

uppfattningar kring begreppet leder till skillnader även senare i processen. Vad gäller 

identifieringen av de immateriella tillgångarna som uppstår vid förvärv, är inte 

företagen och revisorerna riktigt ense om var problemen finns. Företagen anser att 

processen går förhållandevis bra, medan revisorerna menar att denna process är en av de 

mest centrala svårigheterna hos företag. Här existerar ett problem i och med att ett 

förbättringsarbete hos företagen blir svårt då de själva inte är medvetna om problemet. 

Värderingsproblemen grundas huvudsakligen i att företagen måste göra sina egna 

antaganden, vilket ger rum för subjektivitet och egna gissningar. Den sista 

bakomliggande faktorn är problemet med vägledningen, vilket orsakas av att IFRS 

standarder är principbaserade, vilket innebär att företagen inte får någon konkret hjälp i 

och med att standarderna är öppna för egna tolkningar.  

 

De två röda rutorna beskriver tillvägagångssättet bakom redovisningen, vilket varierar 

mellan företagen. Många företag använder sig av extern hjälp, medan vissa gör mycket 

av arbetet internt inom företaget. Dock är extern hjälp alltid en nödvändighet 

någonstans i processen, vilket illustrerar hur svår processen faktiskt är. Även 

modellerna som företagen använder sig av varierar, vilket försvårar jämförelser mellan 

företagen.  

 

Figur 8: Sammanfattning analys 
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6. Slutsats 
Studien har identifierat fyra tänkbara bakomliggande faktorer till varför skillnader i 

företags sätt att redovisa förvärvade immateriella tillgångar existerar; Definiering, 

Identifiering, Värdering samt Vägledning.  

 

Det grundläggande problemet som bidrar till skillnaderna är problemet med definiering 

av begreppet immateriella tillgångar. Eftersom immateriella tillgångar är ett svårtolkat 

begrepp leder de här definieringssvårigheterna till vidare problem under hela 

redovisningsprocessen. Att oenigheter mellan företag existerar grundas därför redan i att 

definieringarna av begreppet skiljer sig åt. Begreppet immateriella tillgångar är dock 

svårt att ta i, speciellt eftersom tillgångens innebörd kan variera mellan företag och 

branscher, samt att det ständigt utvecklas nya immateriella tillgångar. Definieringen är 

även delvis baserad på subjektiva åsikter.  Trots framtagna modeller, definitioner och ett 

ständigt arbete med begreppet, är det dock svårt att fullständigt utesluta diskussionerna 

kring begreppets innebörd. Även fast företag inte identifierar immateriella tillgångar 

exakt likadant, är det medvetenheten kring begreppet som är av central betydelse för att 

minska skillnaderna mellan företagens redovisningsprocesser. Existerar en förståelse för 

begreppets innebörd bör företaget kunna eliminera det grundläggande problemet.  

 

Den andra bakomliggande faktorn till redovisningsskillnaderna är problemet med 

identifiering av de immateriella tillgångarna. Som det ser ut i dagsläget existerar ett gap 

mellan företagens och revisorernas åsikter, och processerna samt modellerna skiljer sig 

åt mellan företagen. Identifieringsprocessen fungerar förhållandevis bra enligt 

företagen, men enligt revisorerna krävs rådgivning för att lyckas identifiera alla 

immateriella tillgångar. Att flertalet av företagen behöver extern hjälp med 

identifieringsprocessen kan till viss del kritiseras. Dock är IFRS 3 en relativt ny 

standard, vilket innebär att många företag fortfarande befinner sig i en inlärningsfas. I 

och med införandet av standarden tvingas företagen att frekvent arbeta med att 

identifiera tillgångarna på ett korrekt sätt. Tendenser visar på att när företagen får mer 

erfarenhet kommer även identifieringsprocessen att förfinas och med det kommer 

skillnaderna mellan företag troligtvis att minska.  
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Den tredje bakomliggande faktorn avser värderingen av immateriella tillgångar. 

Verkligt värde principen kräver antaganden, vilket innebär subjektivitet från företagens 

sida. Mycket arbete går åt att minska den här subjektiviteten, för att redovisningen ska 

kunna ge en rättvisande bild. Dock är det, trots framtagna modeller och vägledning från 

rådgivare, svårt att utesluta subjektiviteten fullständigt eftersom det verkliga värdet 

alltid måste baseras på företagens egna antaganden. Diskussioner kring de här 

problemen kommer troligtvis alltid att existera, eftersom egna antaganden kommer att 

behöva göras även i framtiden. Genom användandet av framtagna modeller från 

rådgivare, samt med en ökad erfarenhet, kan företag minska problemen bakom 

antaganden, trots att subjektiviteten aldrig kan elimineras fullständigt. 

 

Den sista bakomliggande faktorn studien har identifierat är problemet med vägledning 

under redovisningsprocessen. Då användarna av IFRS upplever standarderna som 

allmänt formulerade utan någon konkret hjälp, är ytterligare vägledning från specialister 

nödvändig. En begränsad vägledning kan motarbeta företagen i deras interna arbete, då 

extern hjälp blir nödvändig för att fullfölja redovisningsarbetet. Dock innebär en öppen 

standard större möjligheter för individuella tolkningar. Utifrån denna studie kan det 

utläsas att företag i olika branscher identifierar så pass skilda immateriella tillgångar att 

för mycket regler skulle sannolikt mer förstöra än förhöja redovisningen. Det kommer 

troligtvis alltid att finnas en önskan om mer exempel eller detaljer angående 

tillvägagångssätt. Dock så kan företagens erfarenheter hjälpa dem att arbeta utan hjälp 

av IFRS:s exempel, men ändå på ett korrekt sätt för att minska de existerande 

skillnaderna i tillämpningen. 

 

När det gäller samtliga identifierade bakomliggande faktorer, är det i slutändan 

erfarenhet som avgör hur problem blir lösta i praktiken. Det bör poängteras att begrepp 

som immateriella tillgångar och verkligt värde är svårhanterade begrepp som sannolikt 

kommer vara svårhanterliga även i framtiden, trots fortsatt arbete med modeller och 

specialisthjälp. IFRS 3:s införande har dock visat på förbättringar i 

identifieringsproblemen, och tendenser visar på en fortsatt positiv utveckling. Med hjälp 

av erfarenhet och ständig utveckling så kommer svårigheterna att minska, intern 

kunskap inom företag kommer öka samtidigt som hjälp från externa företag alltid finns 
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tillgänglig. Trots den ökade erfarenheten kommer problemen vara svåra att undvika 

fullständigt.  

 

7. Avslutande reflektioner 
Studien har visat att immateriella tillgångar både är ett stort och svårtolkat begrepp. Att 

förstå sig på immateriella tillgångar kräver inte enbart att man har 

redovisningskunskaper, utan även att man har förståelse för värderingsprocessen samt 

begreppet immateriella tillgångar i sig.  

 

När vi startade den här studien var tanken att vi enbart skulle fokusera på 

redovisningsperspektivet samt begreppets innebörd, eftersom värderingsprocessen är ett 

så pass stort område i sig att studien skulle blivit för omfattande. Vi märkte dock under 

studiens gång att det var omöjligt att utesluta värderingsfrågorna fullständigt ur 

uppsatsen, då den delen går hand i hand med redovisningsdelen. Värderingsprocessen 

av immateriella tillgångar är dock en mycket komplex process i sig, och studien 

inkluderade därför enbart den mest centrala biten för att förstå sig på 

redovisningsprocessen.  

 

Studiens empirikapitel baserades på intervjuer av företag i olika branscher. Resultaten 

från intervjuerna visade att immateriella tillgångar, som så mycket annat, varierar 

mellan olika branscher. För att få ett mer generaliserbart resultat skulle vi kunnat 

intervjua företag som verkar i samma bransch, och på det sättet göra flera jämförelser. 

En del av empirin skulle även kunnat samlas in med hjälp av observationer i de 

modeller som företagen använder sig av. På det sättet kunde vi ha fått in mer 

sifferexempel i studien vilket kan ge en tydligare bild av hur en situation ser ut. Att hitta 

modeller att publicera i uppsatsen tror vi dock kan vara svårt, eftersom flera av studiens 

intervjupersoner inte har velat ge bort sina modeller av etiska skäl. 
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8. Förslag till vidare forskning 
 

Immateriella tillgångar är ett populärt ämne att studera och likaså företagsförvärv. Då 

den här studien identifierat flertalet problem för företagen avseende värderingen till 

bland annat verkligt värde skulle det vara ett intressant ämne att studera djupare. För att 

mer grundligt studera hur värderingsmodellerna byggs upp och hur företagens processer 

ser ut när de gör sina antaganden för att sedan sätta värde på immateriella tillgångar. En 

annan intressant studie skulle förslagsvis vara att göra en jämförelse mellan IFRS och 

FASB avseende immateriella tillgångar. För att identifiera om företagens problem 

skiljer sig beroende på om de använder sig av principbaserade eller regelbaserade 

standarder, samt vilka problem företagen har. Det skulle då vara möjligt att göra en 

djupare jämförelse mellan de olika redovisningsstandarderna, för att analysera om och 

eventuellt var den ena standarden står över den andra i att hjälpa användarna.  

 

Ett annat område som denna studie inte har hunnit gå djupare in på är förvärvsprocessen 

i sig. Då vi enbart har belyst redovisningsperspektivet av immateriella tillgångar, vore 

det även intressant att veta mer om hur förvärvsprocessen i sin helhet går till, från köp 

till uppföljning av företaget. Denna studie har enbart belyst komplexiteten avseende 

hanteringen av immateriella tillgångar, men det finns troligen flera intressanta områden 

som är minst lika viktiga i den här processen.  
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Bilaga 1 – Intervjuguide företag 
 

1. Vilken befattning har du på företaget? 

2. Vad är en immateriell resurs/tillgång för dig? 

3. Har ni nyligen gjort företagsförvärv? Varför gjorde ni detta förvärvet? 

4. Vilken roll hade du vid förvärvet? 

5. Vad har du för tidigare erfarenheter av hantering av företagsförvärv? 

 

Redovisningsprocessen: 

6. Hur ser er förvärvsprocess ut? Har ni till exempel en egen modell som utgångspunkt? 

7. Använder ni några regelverk som stöd vid förvärvsprocessen av immateriella 

tillgångar?  

8. Var hämtar ni vägledning?  

9. Använder ni er av någon redovisningsmetod vid konsolideringen av det förvärvade 

bolaget? 

10. a) Vilka immateriella tillgångar redovisade ni vid konsolideringen av 

företagsförvärvet? 

     b) Fanns dessa immateriella tillgångar i det förvärvade företagets finansiella 

rapporter sedan tidigare? 

    c) Uppstod det några ”nya” immateriella tillgångar i sammanhäng med förvärvet, 

som inte fanns innan? 

 

Problematik/svårigheter: 

11. a) Uppstod det några svårigheter avseende redovisningen av immateriella tillgångar 

vid förvärvet? Vilka? 

     b) Hur hanterade ni dessa svårigheter? Tar ni till exempel standarderna till hjälp? 

    c) Har ni upplevd sådana svårigheter tidigare eller var det specifikt för just detta 

förvärvet? 

12. IFRS 3 infördes i 2005, vilket innebar en del förändringar i reglerna kring 

redovisning av immateriella tillgångar. Hur upplevde ni denna ändring? Tycker ni att 

det har blivit lättare eller svårare att hantera redovisningen av immateriella tillgångar 

vid företagsförvärv efter införandet? 
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Standardernas vägledning: 

13. a) Vad anser ni om standarden IFRS 3?  

      b) Är IFRS 3 till nytta för er i redovisningsarbetet, är standarden relevant, ger den er 

ett bra stöd? 

      c) Tycker ni att vägledningen har förbättrats efter införandet av IFRS 3? 

14. a) Vad anser ni om standarden IAS 38? 

      b) Är IAS 38 till nytta för er i redovisningsarbetet, är standarden relevant, ger den er 

ett bra stöd? 
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Bilaga 2 – Intervjuguide revisionsbyrå 
 

 

1. Vilken befattning har du på företaget? 

2. Vad är en immateriell resurs/tillgång för dig? 

3. Har du tidigare erfarenheter av rådgivning vid företagsförvärv? 

 

Problematik/svårigheter vid redovisning av immateriella tillgångar vid 

företagsförvärv: 

4. Hur ser revisionsbyråns rådgivningsprocess vanligtvis ut vid hanteringen av 

immateriella tillgångar hos företag som nyligen gjort företagsförvärv? 

5. Vilka problem brukar företagen oftast rådfråga er om? 

6. Vilka problem tycker du är svårast att hantera? 

7. Hur hanterar du/ni dessa svårigheter? Tar ni till exempel standarderna till hjälp?  

8. IFRS 3 infördes i 2005, vilket innebar en del förändringar i reglerna kring 

redovisning av immateriella tillgångar. Hur upplevde du denna ändring? Tycker du att 

företag har blivit bättre på att hantera redovisningen av immateriella tillgångar vid 

företagsförvärv efter införandet? 

 

Standardernas vägledning: 

14. a) Vad anser du om standarden IFRS 3?  

      b) Är IFRS 3 till nytta för dig i rådgivning/revisionsarbetet, är standarden relevant, 

ger den er ett bra stöd? 

      c) Tycker du att vägledningen har förbättrats efter införandet av IFRS 3? 

15. a) Vad anser du om standarden IAS 38? 

      b) Är IAS 38 till nytta för dig i rådgivning/revisionsarbetet, är standarden relevant, 

ger den er ett bra stöd? 

 

 


