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Förord 

Denna uppsats hade inte varit genomförbar utan alla insiktsfulla 

kommentarer och råd under resans gång. Vi vill ge ett stort tack till vår 

handledare Sven-Arne Nilsson som funnits till hands och gett oss stöd och 

inspiration i vårt arbete. 

Vi vill även passa på att tacka respondenterna som ställt upp i vår 

kvalitativa undersökning med intressanta och värdefulla synpunkter som 

möjliggjort uppsatsens genomförande. 

Avslutningsvis vill vi tacka opponenterna som tagit sig tiden att ge 

kommentarer och åsikter som hjälpt oss att utveckla och förbättra 

uppsatsen. 
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Sammanfattning 

Titel: Identifiering av immateriella tillgångar vid rörelseförvärv  

Har branschtillhörigheten någon betydelse? 

 

Författare: Daniella Barhanko, Linus Lindholm och Mikael Örtenvik 

Handledare: Sven Arne Nilsson 

 

Bakgrund: Identifiering av immateriella tillgångar har visat sig vara ett 

problemfyllt område både för företagen och andra utövare. Tidigare studier 

har visat på att en stor del av köpeskillingen fördelats till goodwill vilket 

delvis kan vara ett resultat av immateriella tillgångar inte identifieras i 

tillräcklig utsträckning. Det har även påpekats att det finns ett stort 

svängrum inom regelverket som tillåter mycket individuella bedömningar.  

 

Syfte: Syftet är att undersöka om det finns skillnader mellan branscher på 

den svenska marknaden avseende noterade företags identifiering av 

immateriella tillgångar vid det första redovisningstillfället efter rörelse-

förvärv och i så fall vad orsakerna kan vara. Vi vill även undersöka om det 

går att urskilja en branschpraxis för identifiering av tillgångar och 

fördelning av köpeskillingen. 

Genomförande: Både en kvalitativ och en kvantitativ undersökning har 

genomförts. Branschjämförelser har gjorts för genomförda rörelseförvärv 

på Stockholmsbörsen under perioden 2005 till 2011. Den kvalitativa 

undersökningen, har baserats på intervjuer med fyra värderingsexperter. 

 

Resultat: Av undersökningen framgår att det finns skillnader för hur 

företagen fördelat köpeskillingen till de tre tillgångslagen immateriella 

tillgångar, goodwill och netto materiella tillgångar men att det är svårt att 

göra en koppling till branschpraxis. Från intervjuer har vi dock konstaterat 

att det sannolikt förekommer att företag följer varandra vilket kan förklara 

skillnader mellan branscher. Fördelningarna påverkas också i stor 

utsträckning av förvärvets väsentlighet i förhållande till företaget som 

helhet. 

 

 Nyckelord: IFRS 3, Rörelseförvärv, Immateriella tillgångar, Netto 

materiella tillgångar, Goodwill, Institutionella teori, Resursbaserad teori, 

Agentteori 



 

 

Abstract 

Title: Identification of intangible assets in business combinations 

Does industry classification have any sigifiance? 

Authors: Daniella Barhanko, Linus Lindholm and Mikael Örtenvik 

Supervisor: Sven Arne Nilsson 

 

Background: Identification of intangible assets has proven to be a 

problematic area for both the companies and accountingproffessionals. 

Previous studies have shown that a large part of the purchase price was 

allocated to goodwill, which may partly be a result of intangible assets not 

being recognized sufficiently. It has also been pointed out that there is a 

wide range in the regulatory framework that allows a lot of individual 

assessments. 

 

Aim: The aim is to examine whether there are differences between 

industries in the Swedish market for listed companies' identification of 

intangible assets at initial recognition for business combinations and, if so, 

what the reasons may be. We also want to investigate whether it is possible 

to discern an industry practice for the identification of assets and the 

allocation of the purchase price. 

 

Completion: Both qualitative and quantitative research has been 

conducted. The quantitative part consists of industry comparisons of 

acquisitions on the Nasdaq OMX Stockholm listings Small, Mid, Large 

Cap during the period 2005 to 2011. The qualitative part is based on 

interviews with four valuation experts. 

 

Results: The study shows that there are differences in how the companies 

divided the purchase price between the three asset classes intangible assets, 

goodwill and net tangible assets, but that it is difficult to make a connection 

to industry practice. From the interviews, we have found that it is likely 

that companies follow each other, which may explain the differences 

between industries. The distributions are also influenced largely by the 

acquisition materiality in relation to the company as a whole. 

 

Search terms: IFRS 3, Business combinations, Intangible assets, net 

tangible assets, Goodwill, Institutional theory, Resource-Based theory, 

Agency theory 
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1. Inledning 

I det inledande kapitlet beskrivs bakgrunden och de problem som är 

utgångspunkten för denna uppsats. Utöver detta presenteras även syftet och 

vilka avgränsningar som har tillämpats. Kapitlet avslutas med en 

disposition som ger läsaren en överblick över hur uppsatsen strukturerats. 

1.1 Bakgrund 

Rörelseförvärv är en betydelsefull del av de flesta stora företags 

tillväxtstrategi. Under 2011 genomförde 89 av de bolag som är noterade på 

Stockholmsbörsen ett eller flera förvärv (Gauffin & Nilsson, 2012). Hur de 

nya tillgångarna tas upp av det förvärvande företaget är därför en viktig 

fråga. Externa intressenter, som investerare och långivare, måste förlita sig 

på bolagens finansiella rapportering för att bedöma verksamhetens 

tillstånd. IASB:s (2010) föreställningsram, som ska vara vägledande vid 

utveckling av redovisningsstandarder, framhåller betydelsen för 

användarna och deras möjlighet att fatta ekonomiska beslut. En avgörande 

faktor för användbarheten utgörs av en intressents möjlighet att göra 

jämförelser mellan olika bolag utifrån informationen i den externa 

rapporteringen. Det kräver gemensamma regler och att tillämpningen av 

dessa sker på ett likartat sätt (Dahlgren & Nilsson, 2012). Ett regelverk 

med stort utrymme för tolkningar och subjektiva bedömningar kan därför 

inverka negativt på användarnas möjlighet att nyttja finansiella rapporter. 

Förvärvsanalysen är ett exempel på ett område som kräver att ett företag 

gör tolkningar och bedömningar. Enligt IFRS 3, som reglerar 

rörelseförvärv, ska förvärvaren identifiera och ta upp tillgångar till verkligt 

värde. Det resterande beloppet, som inte kan härledas till identifierbara 

tillgångar minskade med skulder, tas upp som goodwill i balansräkningen. 
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I tidigare studier har slutsatser dragits att det främst är vid identifieringen 

och värderingen av immateriella tillgångar som förvärvarnas bedömningar 

ger upphov till olika tillämpningar av regelverket (Dahlgren & Nilsson, 

2012). Till skillnad från materiella tillgångar som ingår i förvärvet är 

immateriella ofta inte redovisade i det förvärvade företagets balansräkning. 

Det kan handla om internt upparbetade tillgångar som nu måste identifieras 

och värderas. Företag kan därmed gå olika långt med identifieringen av 

immateriella tillgångar i förvärvsanalysen. Rehnberg (2012) diskuterar 

flera incitament till detta i sin redogörelse för tidigare studier. 

Företagsledningens egenintresse är ett exempel på en påverkande faktor. 

Att tillämpningen av IFRS 3 kan leda till olika resultat visas av Dahlgren 

och Nilsson (2012) som gjort en sammanställning av undersökningar i 

olika länder av identifieringen av immateriella tillgångar vid 

rörelseförvärv. De framhåller bland annat brist på vägledning och stort 

svängrum inom regelverket som orsaker till skillnaderna. 

Företagsledningens möjligheter på det aktuella området anser de vidare 

leda till minskad jämförbarhet mellan företag. 

1.2 Problemdiskussion 

Vid införandet av IFRS 3 år 2005 bestämdes syftet till att förbättra 

relevansen, tillförlitligheten och jämförbarheten i finansiella rapporter 

(IFRS 3, p. 1). För att undersöka om företagen lever upp till 

förväntningarna och de krav som ställs sedan 2005 har det gjorts många 

studier. Vissa har behandlat om det förekommer en internationellt 

gemensam uppfattning om tillämpningen av IFRS 3 bland olika företag. 

Resultaten av studierna var att många av länderna inte följde standarden 

fullt ut, och därmed ansågs området vara problemfyllt. En av orsakerna till 

detta är att IFRS 3 ger utrymme för egna bedömningar. Detta utrymme 

leder enligt Rehnberg (2012) till att redovisare använder standarden på 

olika sätt, och det gör det svårare att jämföra olika finansiella rapporter. 

Nobes och Kvaal (2010) undersökte hur börsnoterade företag i fem olika 

länder implementerat IFRS och om företagen lärt sig att utnyttja 

flexibiliteten som finns inom regelverket.  
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De fann stora skillnader, och problemen förklaras bland annat av kulturella 

faktorer och olika redovisningsförfaranden. Detta var även något Dahlgren 

och Nilsson (2012) fann i sin studie, och de nämner samtidigt att språket 

många gånger orsakat översättningsproblem.  

Förvärvsanalysen som genomförs vid rörelseförvärv har ifrågasatts och 

framhållits som bristfällig eftersom stora delar av köpeskillingen härleds 

till goodwill. Denna post har haft en stadig tillväxt hos många företag, och 

under den finansiella krisen 2008 och 2009 blev det en viktig fråga hur 

goodwillposten skulle hanteras. Frågan var om denna post skulle tillåtas att 

växa även i fortsättningen eller om den borde minskas genom 

nedskrivningar (Glaum & Wyrwa, 2009). Gauffin och Thörnsten (2010) 

behandlar också goodwillposten och att den tenderar att växa snarare än att 

minska trots den finansiella krisen. De undersökte hur fördelningen vid 

förvärv och behandlingen av goodwill såg ut under 2008. Det framgick att 

företagen fördelade 32 miljarder kr på goodwill, vilket motsvarade ungefär 

50 % av den totala köpeskillingen. Nedskrivningarna uppgick till totalt 

10,2 miljarder kr vilket endast motsvarade 1,5 % av företagens totala 

goodwillposter. Sammantaget ledde detta till en ökning av goodwill i 

företagens balansräkningar med cirka 20 miljarder kr, vilket motsvarar 3 

%. Utifrån detta resonemang styrks problematiken med att en stor andel av 

köpeskillingen härleds till goodwill. Författarna poängterar att den ständiga 

ökningen av goodwill leder till större risker för företagen, då storleken på 

denna post närmar sig det redovisade värdet av bolagens egna kapital. 

Utifrån stycket ovan kan frågan ställas hur situationen kommer se ut i 

framtiden om företagen fördelar stora värden till goodwill och dessutom 

begränsar nedskrivningar. 

Årliga studier av Gauffin och Nilsson (2012) från införandet av den nya 

standarden 2005 fram till och med 2011 visar hur företagens totala 

fördelning av köpeskillingen sett ut vid förvärv. Det är posten goodwill 

som dominerar med intervallet 45-61 % i förhållande till köpeskillingen de 

olika åren. För identifierbara immateriella tillgångar ligger andelen mellan 

17 och 29 %. Vid förvärven under 2011 var fördelningen av 

förvärvsbeloppen 56 % på goodwill och 20 % på immateriella tillgångar.  
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Trots att det vid 2011 gått sju år sedan införandet av IFRS 3 ligger 

fördelningen av goodwill på den näst högsta nivån vid en jämförelse med 

samtliga år, och fördelningen till identifierbara immateriella tillgångar är 

på den näst lägsta. Gauffin och Nilsson (2012) konstaterar att det dessutom 

finns stora skillnader i hur företag tillämpar regelverket och att syftet med 

IFRS 3 inte bär hela vägen ut.  

Identifieringen av immateriella tillgångar i förvärvsanalysen kan, som 

nämnts ovan, skilja sig till stor del mellan olika företag. I sökandet efter en 

förklaring till detta nämner Dahlgren och Nilsson (2012) olika faktorer som 

påverkar upprättandet av redovisningen. Bland annat anger de att företag 

tar efter varandra eller påverkas av de konsulter som anlitas. Om dessa 

faktorer inverkar på redovisningsförfarande och tolkning av regelverk är 

det möjligt att branschpraxis utvecklas på detta område. Det har gjorts 

studier av om den fördelning som beskrivits ovan varierar mellan olika 

branscher. Castedello och Klingbeil (2009) undersökte tyska företags 

tillämpning av IFRS 3 och konstaterade tydliga skillnader vid jämförelser 

av genomsnitt för företagen i respektive bransch. Spridningen av andelen 

på goodwill var mellan 36 % och 70 % av köpeskillingen, och för övriga 

immateriella tillgångar varierade andelen mellan 6 % och 57 %. En annan 

studie som visade skillnader mellan branscher utfördes av Schilling, 

Altmann och Fiedler (2012). De undersökte vissa schweiziska företag, 

grupperade i branscher, och fördelningen hade inte lika stor varians, som 

den tyska undersökningen visar, men samma problem för jämförbarheten 

återfinns. Till goodwill härleddes som minst 20,6 % och högst 55,5 %, för 

immateriella tillgångar låg andelen mellan 28,7 % och 50,3 % av 

köpeskillingen.  

Studierna illustrerar att det tydligt föreligger problem med tillämpningen 

av IFRS 3 och framför allt identifieringen av immateriella tillgångar. Om 

det går att urskilja skillnader mellan företags genomsnitt i olika branscher 

är det möjligt att identifieringen av orsakerna till dessa skillnader 

underlättas. Faktorer kan, som framgår ovan, handla om både 

svårtillämpliga regler och medvetna val för att styra effekten av förvärvet. 

Det är därför intressant att undersöka om förhållandet i Sverige, avseende 

branschpraxis, liknar det som observerats för tyska och schweiziska 

företag.  
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Kan det vara så att det föreligger olika branschpraxis som följs snarare än 

att tillräcklig hänsyn tas till befintliga standarder? Möjliga orsaker till olika 

tillämpning av regler behöver också en utförligare kartläggning. Problem 

kan uppstå på grund av att både normerna uppfattas som komplexa och att 

det svängrum som finns utnyttjas på olika sätt. Det är utifrån denna 

utgångspunkt som studien är strukturerad då vi anser att det behövs mer 

kunskap om regeltillämpningen och orsaker till företags olika agerande vid 

identifiering av immateriella tillgångar i förvärvsanalysen. 

1.3 Forskningsfrågor 

Utifrån artiklar och tidigare forskning inom området immateriella 

tillgångar utvecklade vi ett intresse för om det finns skillnader i de svenska 

branscherna angående första redovisningstillfället vid rörelseförvärv. 

Därmed formulerades följande frågor :  

• Skiljer sig branscherna åt avseende de förvärvande företagens 

 fördelning av köpeskillingen på kategorierna netto materiella, 

 immateriella tillgångar och goodwill? 

• Vilka olika immateriella tillgångar identifierar företagen i de olika 

 branscherna vid ett rörelseförvärv? 

I artiklar diskuteras det hur företag tillämpar IFRS 3 olika vid redovisning 

av rörelseförvärv. Utifrån detta skapades hos oss ett intresse att utforska 

orsaker till olika tillämpningar av IFRS 3 i branscherna. Frågorna som 

ställts är:  

• Vad kan orsakerna vara till att företag i de olika branscherna är olika 

 långtgående i sin identifiering av immateriella tillgångar?  

• Vilka svårigheter finns det för företagen i de olika branscherna med 

 att upprätta en förvärvsanalys enligt IFRS 3? 
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1.4 Syfte  

Syftet är att undersöka om det finns skillnader mellan branscher på den 

svenska marknaden avseende noterade företags identifiering av 

immateriella tillgångar vid det första redovisningstillfället efter 

rörelseförvärv och i så fall vad orsakerna kan vara. Vi vill även undersöka 

om det går att urskilja en branschpraxis för identifiering av tillgångar och 

fördelning av köpeskillingen. 

1.5 Avgränsningar  

Företag noterade på NGM eller First North ingår inte i undersökningen. Vi 

har begränsat oss till de företag som varit noterade på Small, Mid eller 

Large Cap (Stockholm Nasdaq OMX) under perioden 2005-2011.  

1.6 Fortsatt disposition 

2 Metod  

I detta kapitel beskrivs undersökningens utformning och genomförande 

samt de forskningsmetoder som har tillämpats. 

3 Referensram 

Här har vi redogjort för de redovisningsnormer som tillämpas inom det 

undersökta området. Vi har också tagit med teorier som använts för att 

analysera och besvara våra forskningsfrågor. 

4 Tidigare forskning 

Det har redan gjorts många undersökningar som behandlar det aktuella 

området och vi har därför velat ta hjälp av tidigare resultat och slutsatser i 

vår analys. I detta kapitel har vi sammanfattat det som vi använt oss av i 

uppsatsen. 
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5 Empiri 

 I detta kapitel har vi beskrivit resultatet av vår kvantitativa undersökning. 

Vi har även sammanfattat det som vi uppfattat som mest relevant från de 

intervjuer som genomförts. 

6 Analys 

I detta kapitel analyserar vi det som observerats i undersökningen och gör 

jämförelser med tidigare forskning och tar hjälp av teorierna som 

inkluderats i referensramen.  

7 Slutsats och vidare forskning   

I detta kapitel beskriver vi vad vi kan dra för slutsatser från 

undersökningen samt ger förslag på fortsatt forskning. 
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2 Metod 

I detta kapitel beskrivs undersökningens utformning och genomförande 

samt de forskningsmetoder som har tillämpats. Avsnittet avslutas med 

författarnas reflektioner kring källkritik, validitet och reliabilitet.  

2.1 Kvantitativ och kvalitativ metod 

Bryman och Bell (2005, s 40-41) beskriver kvantitativ och kvalitativ metod 

som två huvudområden inom företagsekonomisk forskning. En viktig 

skillnad finns ofta i förhållningssättet till teori. De beskriver hur kvantitativ 

forskning vanligtvis innehåller ett deduktivt synsätt. Det innebär att 

utgångspunkten är existerande teorier som prövas genom undersökningar 

av verkligheten. Den kvalitativa forskningen beskrivs istället som induktiv 

vilket innebär att teori genereras. En annan viktig skillnad är att en 

kvalitativ metod vanligtvis ger större utrymme för tolkningar av 

verkligheten som studeras. Det är något som vi ansett vara betydelsefullt 

för att analysera orsaker till det som observerats i den kvantitativa 

undersökningen. 

Bryman och Bell (2005, s 505-508) redogör även för flera olika sätt som de 

två metoderna kan kombineras på. En kvalitativ metod kan till exempel 

användas för att ge stöd åt en kvantitativ undersökning och underlätta 

tolkningen av resultatet. Det finns även möjlighet att fylla ut luckor genom 

att använda denna typ av kombination.  

Vi ansåg att det behövdes både kvantitativ och kvalitativ metod för att 

besvara våra forskningsfrågor och uppfylla uppsatsens syfte. Den 

kvantitativa undersökningen har resulterat i en bild av hur verkligheten ser 

ut. Vi har använt den för att besvara de första delfrågorna som handlar om 

branschskillnader och vilka typer av immateriella tillgångar som 

identifierats av företagen. Startpunkten bestod av ett omfattande 

datamaterial från tidigare undersökningar som har bearbetats och använts i 

den kvantitativa undersökningen. Uppsatsens övriga forskningsfrågor 

handlar om orsaker till skillnader och vilka svårigheter som finns avseende 

identifieringen av tillgångar vid rörelseförvärv.  
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För att besvara denna typ av frågor ansåg vi att det behövdes ett kvalitativt 

komplement. Det har skapats genom kvalitativa intervjuer med utövare 

som besitter stor kunskap inom området. Vi valde värderingsexperter 

istället för att vända oss till förvärvande företag eftersom vi såg det som 

den bästa möjligheten att få objektiva svar om orsaker till olika 

regeltillämpningar. De två olika forskningsmetoderna och hur de har 

använts beskrivs nedan under egna rubriker. 

2.2 Kvantitativ metod 

Undersökningens centrala del utgörs av sekundärdata som används för en 

kvantitativ analys. Det är de två första av våra forskningsfrågor som 

besvaras med hjälp av detta material. Vi har velat göra en heltäckande 

studie av den svenska börsens företag. Att undersöka alla rörelseförvärv i 

alla branscher har varit en viktig förutsättning för att få en bild av det 

svenska förhållandet, precis som Castedello och Klingbeils (2009) bild av 

det tyska. Det har även underlättat för jämförelser av resultatet med den 

tyska undersökningen. I flera av branscherna finns det ett mindre antal 

noterade företag i Sverige. Att undersöka en lång tidsperiod spelar därför 

en viktig roll eftersom det automatiskt skapat ett bredare 

undersökningsmaterial med fler företag och fler genomförda förvärv. 

Därmed har kvantiteten ökat vilket ansetts vara viktigt för att öka 

tillförlitligheten i studien. Det är lättare att identifiera signifikanta 

skillnader när datamaterialet är större. De företag som ingick i 

undersökningen är de som redovisade enligt IFRS 3 och var noterade på 

Stockholmsbörsen Nasdaq OMX Small-, Mid- eller Large Cap under 

perioden 2005 till 2011.  
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2.2.1 Val av data 

Vi har valt att bygga vidare på genomförda undersökningar. Den 

kvantitativa undersökningen har därmed baserats på sekundärdata. Det har 

inneburit att studien kunnat göras mycket mer omfattande än vad som 

annars hade varit möjligt. Bryman och Bell (2005, s 234-239) ser flera 

fördelar med återanvändning av andra forskares data. Bland annat skapar 

det förutsättningar för en mer omfattande analys. De nämner samtidigt att 

det finns begränsningar som måste beaktas. Ett exempel som nämns är att 

forskaren, vid den sekundära användningen, inte har samma kännedom om 

materialet som hade varit fallet vid egen sammanställning av primärdata. 

Att den sekundära användningen kan ha ett annat syfte än vad empirin 

ursprungligen sammanställts för nämns också som ett potentiellt problem.  

De sekundära data som använts i studien är sammanställningar av Björn 

Gauffin som inhämtat uppgifter från årsredovisningar. Materialet har vi 

bearbetat och använt som källa för variablerna i våra mätningar. Eftersom 

vi har haft ett annat syfte med undersökningen än Björn Gauffin har 

empirin bearbetats i flera steg genom att lägga till kategoriseringar som 

inte använts i det ursprungliga materialet. Detta beskrivs i nästa avsnitt. 

Vår utgångspunkt var ett studiematerial på 234 företag, som gjort totalt 701 

rörelseförvärv under perioden 2005 till 2011. En exkludering av fem 

förvärv har gjorts. För dessa fall hade fördelningarna på ett eller flera av 

tillgångsslagen som studien berör så extrema värden att deras påverkan på 

branschens medelvärde skulle bli orimligt stor. Vid beräkningen av antal 

förvärv, i Björn Gauffins material, har varje förvärvsnot setts som endast 

ett förvärv. Det har inneburit att flera förvärv, som genomförts av ett 

företag under samma år, slagits samman och räknats som ett förvärv även i 

vår undersökning.  

2.2.3 Tillvägagångssätt kvantitativ undersökning 

De sekundära data som vi erhållit från Björn Gauffin var sammanställda i 

Excel med en fil för varje år. Vi har sammanställt nya filer enligt vårt syfte 

med studien. Det som flyttats till nya filer har varit företagsnamn samt de 

variabler som beskrivs nedan för samtliga företag som ingår i under-

sökningen.  
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Vi har använt samma uppdelning som tillämpats i andra undersökningar av 

hur köpeskillingen fördelats. De variabler eller tillgångsslag som ingått i 

undersökningen för varje företag har varit köpeskilling, netto materiella 

tillgångar, immateriella tillgångar och goodwill. De definieras enligt 

följande:  

• MTn: Materiella tillgångar netto, vilket innebär att man hänför 

 finansiella tillgångar och skulder till den (de) förvärvade 

 tillgången(ar), och eventualförpliktelser som eventuellt redovisas 

 som skulder i förvärvsanalysen. Därmed kan denna post i vissa fall 

 bli negativ då skulderna och eventualförpliktelserna överstiger de 

 materiella och finansiella tillgångarna, inklusive  omsättnings-

 tillgångar (Gauffin & Nilsson, 2012).    

• IM: Identifierade immateriella tillgångar, vilket är en icke monetär 

 tillgång utan fysisk form (IAS 38 p. 8).  

• Goodwill: Skillnaden mellan köpeskillingen och summan av MTn 

 och IM, som ett uttryck för framtida ekonomiska fördelar som inte 

 går att enskilt identifiera och inte heller att redovisa separat.   

Vi har varit intresserade av vilka andelar av köpeskillingen som fördelats 

på de tre olika tillgångsslagen vilket också är det som beräknats i flera 

tidigare undersökningar kring rörelseförvärv. Det har gjorts genom att 

dividera respektive företags totala fördelningar på netto materiella 

tillgångar, immateriella tillgångar och goodwill med totala köpeskillingen. 

Vi har även tagit fram värden för fördelningarna på olika tillgångsslag för 

varje bransch i form av ovägda medelvärden, vilka finns i bilaga 1. Detta 

ger ett resultat på hur mycket företag, inom branschen, i genomsnitt 

fördelar på de tre tillgångsslagen. Fördelen är att det vid jämförelse med 

den totala fördelning ger en förståelse för om branscherna har företag som 

fördelar hög respektive låg procentuell fördelning på någon av 

tillgångsslagen. Dock tar inte det ovägda genomsnittvärdet någon hänsyn 

till storleken på förvärven.  
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För att besvara studiens forskningsfrågor, samt skapa ett underlag för 

jämförelser med de undersökningar som genomförts i Tyskland och 

Schweiz, har det varit nödvändigt att komplettera materialet med en 

branschindelning. Detta har gjorts enligt GICS standarden och studien 

omfattas av de följande 10 branscherna (MSCI, 2013): 

• Dagligvaror 

• Energi 

• Finans och fastigheter 

• Hälsovård 

• Industri och tjänster 

• Informationsteknik 

• Kraftförsörjning 

• Material 

• Sällanköpsvaror 

• Telekomoperatörer 

Undersökningen har även krävt en indelning av immateriella tillgångar i 

olika kategorier. Standarderna IFRS 3 och SFAS 141 (motsvarigheten till 

IFRS 3 i US GAAP) har använts för att dela in immateriella tillgångar i 

grupper, enligt listan nedan. En beskrivning av vad som hör till respektive 

kategori framgår av bilaga 2. Dessa kategorier har inte tillämpats av Björn 

Gauffin, varför det i vissa fall krävts bedömningar från vår sida. Det beror 

på att vissa poster i Gauffins data täcker flera av kategorierna som vi 

använt oss av. Vi har, i de fåtal fall det behövts en bedömning, använt den 

kategorin som vi tyckt passat bäst med informationen som funnits i 

Gauffins material. 

• Marknadsrelaterat 

• Kundrelaterat 
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• Kontraktsbaserat 

• Teknologibaserat 

• Icke specificerad 

Dessa indelningar har sedan använts för att undersöka andelarna av de 

olika kategorierna som immateriella tillgångar består av i respektive 

bransch. I Björn Gauffins material var även en negativ post, uppskjuten 

skatt, inkluderad i summan och uppdelningen av immateriella tillgångar. 

Vi valde att inte räkna bort denna post och därför finns det sex kategorier i 

presentationerna i empiriavsnittet. 

2.2.5 Statistisk metod  

Andelarna av köpeskillingen som fördelats på de tre olika tillgångsslagen 

har beräknats, enligt tillvägagångssättet som beskrivits ovan, för att 

undersöka branschskillnader. Även om medelvärdena som fördelats på 

immateriella tillgångar, netto materiella tillgångar och goodwill skiljer sig 

mellan branscherna betyder det inte nödvändigtvis att det utvecklats 

branschpraxis. Jämförelserna har gjorts mellan grupper med varierande 

antal förvärv. Inom några av branscherna har medelvärden beräknats från 

ett mindre antal observationer. De skillnader som finns mellan branscher, 

vad det gäller fördelningen av köpeskillingen, kan bero på slumpmässiga 

variationer. För att ta hänsyn till detta har vi använt en statistisk metod som 

beräknar om skillnaderna är signifikanta.    

Løvås (2006, s 324-325) beskriver variansanalys (ANOVA) som en 

effektiv analysteknik för att jämföra medelvärden i många grupper 

samtidigt. Analysen bygger på jämförelser av variationen inom grupperna 

med variationer mellan dem. Vi har använt statistikprogrammet SPSS för 

att genomföra en envägs anovaanalys. Branschtillhörighet har använts som 

oberoende variabel eftersom vi velat undersöka om detta förklarar hur stora 

andelar av köpeskillingen som fördelats på de tre olika tillgångsslagen. Vi 

genomförde tester i tre olika omgångar där vi varierade de tre olika 

tillgångsslagen som beroende variabel. 
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Test Oberoende variabel Beroende variabel (andel av köpeskillingen) 

A Namn på bransch Andel som fördelats på MTn  

B Namn på bransch Andel som fördelats på IM 

C Namn på bransch Andel som fördelats på Goodwill 

Tabell 1; Variabler statistisk analys 

Vi har valt signifikansnivån 0,05 i det statistiska testet. Det innebär att 

nollhypotesen förkastas om denna nivå är 0,05 eller lägre. Att observerade 

skillnader enbart skulle bero på slumpmässiga variationer har i detta fall en 

sannolikhet på högst 5 % (De Veaux, Velleman, Bock, 2008 s 508). 

Nollhypotesen har i vårt fall varit att medelvärdena av andelarna som 

fördelats på respektive tillgångsslag är samma i alla branscher.  

Ett problem med det statistiska testet som beskrivits ovan är att det endast 

kan tala om att det finns en signifikant skillnad mellan minst en av 

branscherna och de andra. Det vill säga att alla branscher inte fördelat lika 

stor andel av köpeskillingen på det aktuella tillgångsslaget. För att se vilka 

branscher som skiljer sig från varandra har det behövts ytterligare ett test. 

Vi har använt ett Tukey-test (en form av post hoc test) i SPSS. Det är en 

form av analys som ställer alla grupper mot varandra för att se om det finns 

en signifikant skillnad för den beroende variabeln (Lowry, 1999). Även för 

detta test har signifikansnivån 0,05 använts. Resultatet av statistiska 

körningar och vad vi kunnat utläsa från dessa framgår i empiri- och 

analyskapitlen. 
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2.2.4 Hypoteser  

Enligt Ejvegård (2009, s 39) är hypotesprövning något som forskare 

använder sig av för att göra kvalificerade gissningar om vissa förhållanden. 

Hypotesen ska bygga på kända fakta. Bryman och Bell (2005, s 86) 

uttrycker det som att en hypotes deduceras från teori för att sedan prövas 

mot verkliga förhållanden. Hypoteserna som formulerats för denna studie 

har inte varit avsedda att testa befintlig teori. Det har snarare handlat om att 

undersöka förhållanden och potentiella problem som observerats vid 

genomgång av artiklar och tidigare forskning, framförallt av Castedello och 

Klingbeil. Prövning av hypoteserna har gjorts för att lyfta fram vilka 

branschskillnader som eventuellt finns vid identifieringen av de tre olika 

tillgångsslagen. Relevanta teorier har istället legat till grund för den 

kvalitativa undersökningen vilket vi återkommer till längre fram i kapitlet. 

Hypoteser har haft de olika tillgångsslagen immateriella tillgångar, 

goodwill och netto materiella tillgångar som utgångspunkt. För varje 

tillgångsslag har vi använt en nollhypotes och en hypotes som bekräftas om 

nollhypotesen förkastas.  

Ha₀ = Medelvärdena av andelarna som fördelats på netto materiella 

tillgångar skiljer sig inte mellan branscherna under perioden 2005-2011. 

Ha₁ = Medelvärdena av andelarna som fördelats på netto materiella 

tillgångar skiljer sig mellan minst en av branscherna jämfört med övriga 

branscher under perioden 2005-2011. 

Hb₀ = Medelvärdena av andelarna som fördelats på immateriella tillgångar 

skiljer sig inte mellan branscherna under perioden 2005-2011. 

Hb₁ = Medelvärdena av andelarna som fördelats på immateriella tillgångar 

skiljer sig mellan minst en av branscherna jämfört med övriga branscher 

under perioden 2005-2011. 

Hc₀ = Medelvärdena av andelarna som fördelats på goodwill skiljer sig inte 

mellan branscherna under perioden 2005-2011. 

Hc₁ = Medelvärdena av andelarna som fördelats på goodwill skiljer sig 

mellan minst en av branscherna jämfört med övriga branscher under 

perioden 2005-2011. 
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2.3 Kvalitativ metod 

En forskningsstrategi som fokuserar på orden mer än på insamling och 

analys av data, är det som representerar den kvalitativa metoden (Bryman, 

2011 s 340). Avsikten med denna del av undersökningen har varit att skapa 

ett empiriskt material för att besvara två av uppsatsens forskningsfrågor. 

Det handlade om varför verkligheten, som framkommit av den kvantitativa 

undersökningen, ser ut som den gör. Vi har sökt orsaker till olika 

redovisningsförfaranden och vilka svårigheter som finns för företag att 

tillämpa IFRS 3. Undersökningen har genomförts med hjälp av intervjuer. 

Intervjuerna har haft en semistrukturerad form. Det innebär att intervjuaren 

ställer ett antal frågor som kan beskrivas som ett frågeschema och där 

frågorna kan ha olika ordningsföljder. Här brukar frågorna ha en struktur 

som gör att de blir mer allmänt formulerade än vid strukturerade intervjuer 

(Bryman, 2011 s 206). Vi anser att denna form passar bäst med vad vi har 

velat uppnå. Vi har främst varit intresserade av information och synpunkter 

som kunnat hjälpa oss att bearbeta vårt material. Jämförelser mellan 

respondenter blir därför mindre viktigt. 

2.3.1 Urval av respondenter 

Vi hade som utgångspunkt att den kvalitativa empirin skulle grundas på 

intervjusvar från 3-6 respondenter. Vi var medvetna om att det finns ett 

begränsat antal värderingsexperter inom det aktuella området. Det var dock 

denna yrkesgrupp som vi ansåg vara bäst lämpad för att ge oss objektiva 

och insiktsfulla svar kring identifieringen och värderingen av tillgångar i 

samband med rörelseförvärv.  

Vi skickade ut förfrågningar till ett flertal revisionsbyråer utan att få någon 

positiv respons. Vi kände även till två potentiella respondenter, efter tips 

från vår handledare, som vi kunde vända oss till personligen. Det medförde 

att vi hade två respondenter, och kontakten med dem ledde även vidare till 

ytterligare två personer. De fyra respondenterna presenteras i empiri-

kapitlet.   
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2.3.2 Tillvägagångssätt kvalitativ undersökning 

Intervjuerna har spelats in för att underlätta en korrekt skriftlig 

transkription av de svar som erhållits. En av intervjuerna har genomförts 

per telefon, och i ett fall har svaren erhållits skriftligt. Intervjufrågorna har 

formulerats för att kunna besvara våra forskningsfrågor. Som utgångs-

punkt, för att undersöka orsaker till olika redovisningsförfaranden, har vi 

tagit hjälp av ett antal teorier. Dessa behandlas ingående i nästa kapitel om 

uppsatsens referensram. Intervjusvaren beskrivs sammanfattat i empiri-

kapitlet och används genomgående i analysavsnittet. Intervjufrågorna 

framgår av bilaga 3.  

2.4 Validitet och reliabilitet 

Validiteten i en studie brukar oftast definieras som ”om ett mått för ett 

begrepp verkligen mäter begreppet ifråga” (Bryman & Bell, 2005 s 95). 

Validiteten innefattar hur väl undersökningen svarar på dess syfte och 

frågeställningar (Svenning, 2003 s 66). Den kvalitativa undersökningen 

har, som nämnts ovan, baserats på en intervjuform där enstaka experter 

inom värdering av tillgångar kontaktats. Att valet av metod är giltigt kan 

stärkas med att den kvalitativa undersökningens syfte varit att tillföra 

information och synpunkter som legat till grund för en analys av det 

kvantitativa materialet. Därmed har vi ansett det vara högst relevant att 

göra denna typ av undersökning istället för en enkät, där ett stort bortfall 

kan förekomma. I den kvantitativa delen har mätningarna inte varit 

komplicerade, och det var redan från undersökningens början bestämt vilka 

variabler som skulle studeras och varför. Vi anser därför att studiens 

validitet är hög. Däremot finns det problem kopplade till de identifierade 

skillnadernas orsaker. Det kan finnas många orsaker till att branscherna 

skiljer sig åt, och detta är något som vi måste beakta i analys och slutsatser. 

Vi anser dock att det kvalitativa komplementet förbättrar möjligheten att 

dra slutsatser om branschpraxis.  
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Reliabilitet avser undersökningens pålitlighet och hur mätningarna utförts. 

Undersökningen ska kunna upprepas av andra forskare utan att leda till ett 

annat resultat. Detta förutsätter en noggrann beskrivning och förklaring av 

tillvägagångssättet (Bryman & Bell, 2005 s.93). Vi anser att vi har gjort en 

detaljerad och utförlig beskrivning av hur vi har gått tillväga. Det stärker 

reliabiliteten i studien. Vid ställningstagande till reliabiliteten används tre 

faktorer, enligt Bryman och Bell (2005, s 94): stabilitet, intern reliabilitet 

och interbedömarreliabilitet.  

Stabilitet i underlaget anser vi finnas eftersom de inhämtade siffrorna 

kommer från årsredovisningar som Björn Gauffin inhämtat. Vid 

användning av sekundär data är det dock svårt att veta om det begåtts 

misstag vid insamlingen men vi bedömer att materialet är tillförlitigt. 

Interbedömarreliabilitet påverkas av bedömningar som gjorts för att 

bearbeta materialet och göra indelningar i kategorier. Holme och Solvang 

(1997, s 164) nämner att en strävan efter så få fel som möjligt är vitalt för 

reliabiliteten i undersökningen. Detta är något vi har tagit hänsyn till vid 

överföringen av data från Björn Gauffins Excel dokument till den egna 

dokumentationen. Där har kopieringen genomförts av data till olika egna 

Excel dokumentationer, istället för en manuell skriftlig överföring. 

Noggrannheten vid överföringen tillsammans med kontroller under arbetets 

gång skapade den höga reliabiliteten som eftersträvades. Något som haft 

negativ påverkan på internbedömarreliabiliteten är att det krävts en del 

bedömningar vid kategorisering av det kvantitativa materialet. Det har gällt 

för uppdelningen av immateriella tillgångar på olika kategorier. Orsaken 

till att det krävts bedömningar har varit att det inte funnits samma 

kategorisering i de sekundära data som studien bygger på. Vi anser dock att 

reliabiliteten ändå är hög eftersom det endast krävts bedömningar i ett fåtal 

fall. Delen av den kvantitativa undersökningen som handlar om vilka 

andelar av köpeskillingen som fördelats på netto materiella tillgångar, 

immateriella tillgångar respektive goodwill påverkas dessutom inte av 

dessa bedömningar.  



19 

 

2.5 Källkritik 

För att genomföra undersökningar, analysera resultat och besvara våra 

forskningsfrågor har vi varit tvungna att använda många olika 

informationskällor. Vi har använt litteratur som källa för beskrivning av 

metoder och teori. Valet av metoder och teorier har grundats på våra egna 

reflektioner om vad som är relevant och passar ihop med 

problemformulering och syfte. Vi har sedan inhämtat information om dessa 

från litteratur skriven av erkänt kunniga författare.   

Formulering av forskningsfrågor och analys av resultat har till stor del varit 

beroende av tidigare forskning. Vi har även tagit med rapporter och artiklar 

som inte genomgått peer review. Det har i dessa fall krävts en bedömning 

av materialets tillförlitlighet. Vi har gjort en kritisk granskning av syftet 

och vem eller vilka som publicerat materialet. 

De sekundära data som har använts i studien har sammanställts av en 

person som vi känner till och som vi upplever har stor kännedom inom det 

studerade området. Vi har inte ansett att det finns anledning att ifrågasätta 

det kvantitativa materialets tillförlitlighet. De intervjuer som ingått i 

studien har genomförts med kunniga yrkesutövare som har erfarenhet av 

identifiering och värdering av tillgångar i samband med rörelseförvärv. Vi 

har upplevt att respondenterna haft den kunskap och erfarenhet som krävts 

för att lämna välgrundade svar på våra frågor. Vi har inte bett dem att prata 

om specifika företag och har därför ingen anledning, att ifrågasätta 

objektiviteten, eller att misstänka att svaren begränsats på något sätt. 
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3 Referensram 

Uppsatsens referensram har varit ett betydelsefullt hjälpmedel för att 

analysera det empiriska materialet. Kapitlet börjar med en genomgång av 

relevanta redovisningsnormer och fortsätter sedan med de teorier som har 

använts. Vi har använt oss av de teorier som handlar om orsaker till olika 

regeltillämpningar. De redovisningsnormer som inkluderats är de som är en 

del av problematiken. Det handlar om identifiering av tillgångar vid 

rörelseförvärv och vad som speciellt gäller för immateriella tillgångar.  

3.1 IASB:s föreställningsram 

Doupnik & Perera (2012, s 65-88) nämner att utvecklingen av 

redovisningsregler är en ständig process som strävar mot att ge en bättre 

jämförbarhet mellan både företag i ett land och företag i olika länder. IASB 

är en normgivande organisation som utvecklar en uppsättning av globalt 

accepterade internationella redovisningsstandarder av hög kvalitet. IFRS är 

utfallet av denna utveckling och blev tvingande för alla börsnoterade 

företag inom EU fr.o.m. rapporteringen för 2005. Tanken med detta 

regelverk är att företag från olika länder ska följa samma 

redovisningsregler oavsett kultur och ekonomiskt läge. Denna uppsättning 

regler efterliknar snarare principbaserad standard än regelbaserad. Det som 

särskiljer en principbaserad standard är i huvudsak att den ger riktlinjer för 

hur företagen ska redovisa i den aktuella situationen. En anledning till att 

använda ett principbaserad standard är att den ska vara applicerbar hos 

företag trots att de är aktiva inom olika länder, vilket ska leda till att 

jämförbarheten ökar mellan företagen. I och med att det i standarden inte 

helt tydligt beskrivs hur den ska tillämpas ges det ett större utrymme för 

företagens egna tolkningar, avslutar Doupnik & Perera.  

IASB har gett ut en vägledande föreställningsram där deras viktigaste 

kvalitativa egenskaper anses vara begriplighet, relevans, tillförlitlighet och 

jämförbarhet (IASB p. 24). Nedan följer en beskrivning av vad dessa 

egenskaper innebär. Den bygger, om inget annat anges, på Sundgren, 

Nilsson & Nilsson (2010, s 53ff).  
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3.1.1 Begriplighet  

Begriplighet innebär att företagens finansiella rapporter ska vara 

lättbegripliga för användaren. Föreställningsramen poängterar dock att 

användaren bör ha en rimlig kunskap om redovisning och affärsverksamhet 

i stort. Utifrån detta får företagen inte exkludera någon information kring 

händelser som kan anses vara svåra att förstå för användarna.  

3.1.2 Relevans 

Information som är relevant ska ingå i den årliga rapporten av företagen, 

och informationen anses vara relevant om den påverkar användarens 

beslut. För att den ska underlätta beslutsfattande för användaren ska 

information ges om inträffade, aktuella och framtida händelser, vilket 

därmed ökar helhetsbilden av företagets ekonomiska ställning. 

Informationen som är relevant ska även ge utrymme för korrigering eller 

bekräftning av tidigare finansiella rapporter.  

3.1.3 Tillförlitlighet 

För att den information som lämnas i finansiella rapporter ska vara 

användbar måste tillförlitlighetskriteriet vara uppfyllt. Informationen är 

tillförlitlig om den inte innehåller några väsentliga fel och inte är vinklad. I 

föreställningsramens punkt 31 framgår det att användarna måste kunna tro 

på att informationen lämnas på ett korrekt sätt. Det sker genom att 

informationen verkligen visar vad den ska eller vad användarna sannolikt 

kan anta att informationen ska illustrera (IASB p. 31). Denna situation 

leder till att företagen måste vara särskilt noggranna och bör ta med 

redovisningsstandarder för det berörda området, vilket kräver att 

prognoserna görs på extra objektiva grunder.   

3.1.4 Jämförbarhet 

För att företagen ska ha god jämförbarhet finns det flera krav. Användarna 

ska få möjligheten att själva bilda sig uppfattningen om företagets 

ekonomiska ställning. Användarna ska även kunna jämföra det enstaka 

företagets utveckling över tid och med andra företag.  
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För att företagen ska uppnå detta måste liknade händelser redovisas på 

likformigt sätt, därmed måste värderingsprinciper och presentationerna 

vara konsekventa i och mellan företag, står det i förställningsramen (IASB 

p. 39). Detta uppnås genom att företagen tydligt informerar om på vilka 

värderingsprinciper som deras rapporter byggs, och därmed ge användarna 

förståelse för skillnader i tillämpningen. Det förhindrar dock inte företagen 

att förbättra sina värderingar med andra principer om dessa ger mer 

relevans och tillförlitlighet. Föreställningsramen nämner även, i p. 40-42, 

att jämförelseuppgifter från tidigare perioder ska finnas i rapporterna, 

vilket ger en tydlig överblick över förändringar (IASB p. 39).   

3.2 IFRS 3 Rörelseförvärv 

IFRS 3 utgavs 2004 och behandlar redovisningen vid rörelseförvärv. Syftet 

är att ge vägledning åt företagen bl.a. vid redovisning och värdering av 

identifierbara tillgångar vid rörelseförvärv (IFRS 3 p. 1). För att ett 

rörelseförvärv ska ha skett måste det ske en transaktion eller annan 

händelse, och de förvärvade tillgångarna och övertagna skulderna måste 

utgöra en affärsverksamhet (IFRS 3 p. 3). IFRS 3 har utvecklats och den 

reviderade versionen trädde i kraft för räkenskapsår som började 2009-07-

01 eller senare, vilket medförde flertalet förändringar. De två största och 

som främst berör denna uppsats är att behandlingen av transaktions-

kostnader har förändrats och reglerna kring köpeskilling har preciserats 

(Sundgren et al. 2010, s 136). I och med denna revidering har behandlingen 

av köpeskillingen ändrats. Transaktionskostnaderna utgör inte längre en del 

av köpeskillingen utan omkostnadsförs (PWC, 2008). Detta i sin tur 

minskar köpeskillingen som ska fördelas på materiella tillgångar, 

immateriella tillgångar och goodwill vid rörelseförvärv. Den andra 

skillnaden berör goodwill vid förvärv av mindre än 100 % och innebär att 

goodwillvärdet kan ökas med den del som tillhör ägandet utan 

bestämmande inflytande, vilket inte var tillåtet innan revideringen av IFRS 

3 (Ibid).  



23 

 

Vid alla rörelseförvärv ska företaget som är förvärvaren redovisa händelsen 

utifrån förvärvsmetoden som är uppdelad i fyra olika steg. Det första och 

andra steget handlar om en identifiering av själva förvärvaren samt att 

fastställa tidpunkten för förvärvet. Det leder sedan vidare till det tredje 

steget om själva redovisningen och värderingen av samtliga förvärvade 

tillgångar, övertagna skulder samt eventuellt innehav utan bestämmande 

inflytande. Det sista och fjärde steget i processen är redovisningen och 

värderingen av goodwill eller vinst som uppstår av förvärv med lågt pris 

(IFRS 3 p. 5). Nedan kommer en djupare förklaring om de tredje och fjärde 

stegen, då dem är aningen mer komplicerade.   

3.2.1 Redovisning och värdering av tillgångar och skulder 

Utifrån redovisningsprinciperna ska redovisning vid förvärvstidpunkten 

ske av de identifierbara tillgångarna utom goodwill och övertagna skulder. 

Det får endast vara tillgångar och skulder som ingår i transaktionen mellan 

förvärvaren och den tidigare ägaren av företaget. Förvärvaren kan även bli 

tvungen att redovisa tillgångar och skulder som inte är redovisade i det 

uppköptas rapporter. Dessa kan vara immateriella tillgångar som 

upparbetats såsom varumärke, patent och kundrelationer. En klassificering 

eller identifiering måste även göras av samtliga redovisade poster för att 

vara användbara för senare standarder. Värderingen av tillgångarna och 

skulderna ska alltid ske till verkliga värden vid förvärvstidpunkten (IFRS 3 

p. 10-19). 

3.2.2 Redovisning och värdering av goodwill eller vinst från ett förvärv 

med lågt pris  

Goodwill beräknas genom att summera den överförda ersättningen till 

verkligt värde, eventuella innehav utan bestämmande inflytande i det 

förvärvade företaget och verkliga värdet av eventuell tidigare eget 

kapitalandel. Från denna köpeskilling subtraheras nettot av de 

identifierbara tillgångarna och skulderna som uppstår vid förvärvstillfället 

(IFRS 3 p. 32). Vid de tillfällen där nettot av de identifierbara tillgångarna 

och skulderna är högre än den första beräkningen uppstår vad som i 

standarden kallas förvärv till lågt pris (IFRS 3 p. 34). Sådana skillnader 

redovisas direkt i resultatet. 
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Efter att denna förvärvsmetod är genomförd måste förvärvaren även ge 

tydliga och klara upplysningar. Det kan vara hur värderingen av goodwill 

genomförts och hur stor del av köpeskillingen som har härletts till 

materiella och immateriella tillgångar. Detta leder i sin tur till att 

användaren av finansiella rapporter får möjlighet att bedöma företagets 

ekonomiska påverkan av rörelseförvärvet, och vilka effekter det kan 

komma att ha i framtiden (IFRS 3 p. 59-61).  

3.3 IAS 38 Immateriella tillgångar  

IAS 38 har som syfte att ge vägledning för hur immateriella tillgångar som 

inte behandlas i andra standarder ska redovisas och vilka upplysningar som 

ska lämnas (IAS 38 p. 1). Det finns många tillgångar som klassificeras som 

immateriella, och några exempel är nya processer och system, licenser, 

rättigheter och varumärken etc. (IAS 38 p. 9). Standarden tar även upp tre 

kriterier som måste vara uppfyllda för att en tillgång ska anses vara 

immateriell. Det första är identifierbarhet, vilket innebär att en tillgång 

måste gå att skilja från goodwill. Företaget ska också ha rätt till en framtida 

ekonomisk fördel (IAS 38 p. 11). Standarden ställer även upp två krav för 

att en tillgång ska vara identifierbar. Dessa är för det första att en tillgång 

måste vara avskiljbar, vilket innebär att det ska vara möjligt att skilja den 

från företaget genom exempelvis försäljning. Det andra är att tillgången 

ska ha uppkommit genom avtal eller andra juridiska rättigheter (IAS 38 

p.12). Detta kriterium handlar om att företaget ska ha kontroll över 

tillgången, och med det menas att företaget ska ha rätten till framtida 

ekonomiska fördelar från tillgången (IAS 38 p. 13). Det sista kriteriet 

innebär att de framtida ekonomiska fördelarna av en tillgång ska erhållas 

via försäljning av produktion eller tjänster, kostnadsbesparande eller 

genom andras användanden av tillgången (IAS 38 p. 17). 

För de immateriella tillgångar som anskaffats genom rörelseförvärv gäller 

det att dess anskaffningsvärde är tillgångens verkliga värde vid 

förvärvstidpunkten. De immateriella tillgångarna ska särskiljas från 

goodwill och redovisas hos förvärvaren även om de inte var redovisade i 

det förvärvade företaget (IAS 38 p. 33-34).  
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Företagen som förvärvar måste också bestämma nyttjandeperioden, som 

antingen är obestämbar eller bestämbar när de redovisar immateriella 

tillgångar. Om nyttjandeperioden bedöms vara obestämbar ska den inte ha 

någon bestämbar längd för den period som tillgången förväntas generera 

fördelar. Den ska därmed inte heller skrivas av utan istället genomgå en 

årlig nedskrivningsprövning som behandlas i enlighet med IAS 36. För 

tillgångar med bestämbar nyttjandeperiod ska beräkningarna grundas på 

exempelvis produktionsenheter och under hur lång tid de bedöms generera 

fördelar. För sådana tillgångar gäller en årlig avskrivning där 

anskaffningsvärdet ska fördelas systematiskt över nyttjandeperioden (IAS 

38 p. 88-89).  

3.4 Institutionell teori  

Den institutionella teorin har sitt ursprung inom organisationsteorin, och 

den centrala idén är att organisationers handlade blir accepterade inom 

organisationen och dess miljö. Det finns flera faktorer som påverkar 

handlandets legitimitet, som sociala och kulturella värderingar samt 

företagstraditioner (Eisenhardt, 1988). Organisationerna anpassar sina 

handlingar utifrån sociala och institutionella påtryckningar. Ett exempel är 

att företagens redovisning och finansiella rapporter måste uppfylla kraven 

som ställs i regelverken för att upprätthålla legitimiteten (Deegan & 

Unerman, 2011 s 361). Den institutionella teorin betonar också att 

organisationer som är verksamma inom samma miljöer tenderar att få allt 

mer likartade strukturer och processer. Detta på grund av att inom samma 

miljöer skapas ett allmänt accepterat tillvägagångssätt för att upprätthålla 

legitimiteten (Eisenhardt, 1988). För de organisationer som avviker från 

det accepterade tillvägagångssättet kan problem uppstå med att behålla 

legitimiteten (Deegan & Unerman, 2011 s 361).  

Inom den institutionella teorin finns det två huvudsakliga dimensioner, 

benämnda isomorfismer och frikoppling. För isomorfism finns det tre 

grenar: tvingade, mimetisk och normativ. Dessa två huvudsakliga 

dimensioner beskrivs närmare nedan.  
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Tvingande isomorfism härstammar från politiskt inflytande och problemet 

med legitimiteten. Denna isomorfism har påtryckningar från både formella 

och informella organisationer som är beroende av kulturella förväntningar i 

samhället där organisationerna är verksamma. Dessa förväntningar från 

organisationens alla intressenter leder till att upplysningar och 

tillämpningar anpassas till regelverkets krav för att öka legitimiteten. Inom 

redovisningen kan ett exempel på dessa påtryckningar vara att följa 

redovisningsstandarder och att anlita revisorer för att granska de finansiella 

rapporterna. Därmed har kraven från normgivande organ uppfyllts av 

organisationerna, och de finansiella rapporterna får högre trovärdighet och 

legitimitet (DiMaggio & Powell, 1983).  

Mimetisk isomorfism innebär att organisationer försöker efterlikna, eller 

förbättra, den institutionella praxisen som andra organisationer tillämpar 

(Deegan & Unerman, 2011 s 365). Då mimetisk isomorfism är en följd av 

vanliga reaktioner på osäkerhet, beskrivs osäkerheten som en mäktig kraft 

som uppmuntrar imitation. Denna imitation av andra organisationer kan 

uppkomma när den organisatoriska teknologin är dåligt förstådd, målen 

oklara eller när organisationens miljö skapar osäkerhet (DiMaggio & 

Powell, 1983).  

Normativ isomorfism kommer från professionaliseringen, och det är när en 

grupp av organisationer förväntas följa en viss norm. Ett exempel är vid 

den finansiella rapporteringen, där revisorer förväntas vara professionella 

och följa de redovisningsstandarder som är upprättade av organisationer. 

Dessa organisationer, exempelvis IASB som ger ut IFRS, ses som en form 

av normativ isomorfism (Deegan & Unerman, 2011 s 366-367). 

Frikoppling innebär att situationen mellan formella organisationens krav, 

normativa isomorfism, är separerad från organisationens faktiska 

tillämpning. Med det menas att ett företag säger sig följa de specifika 

reglerna medan de i själva verket gör på ett annat sätt, vilket leder till att 

handlandet frikopplas från den verkliga normen som ställs enligt den 

institutionella teorin. Motiven till att företag handlar på ett sådant sätt kan 

vara att öka sina konkurrensfördelar och därmed tillgodose sina egna 

intressen (Deegan & Unerman, 2011 s 369). 
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3.5 Resursbaserad teori 

Den resursbaserade teorin härstammar ifrån organisationsteorin och kan 

beskrivas som hur väl företaget utnyttjar dess resurser för att få hållbara 

konkurrensfördelar och även utöka företagets konkurrensfördelar (Penorse, 

1995). Att skapa en stark grund för fördelaktiga konkurrensfördelar är av 

stor vikt för att företaget ska kunna kartlägga dess styrkor och svagheter. 

Har organisationen detta stategiska fokus, kunskapen samt förmåga att 

kunna värdera resursens position av företaget, det vill säga en SWOT-

analys för att identifiera de exakta styrkorna, leder det till en stategisk 

fördel inom verksamheten (Mahoney & Pandian, 1992).  

En resursbaserad bild av företag innehåller två bidrag. Den ena är på 

företagets strateginivå som innefattar ett teoretiskt intresse för ekonomins 

omfattning och transaktionskostnader (Grant, 1991). Detta fokuserar vidare 

på själva betydelsen av ett företags resurser vid fastställandet av 

branschmässiga och geografiska gränser för företagens verksamheter. Det 

andra bidraget är på affärsstrategisk nivå som utforskar relationer mellan 

resurser, konkurrens och lönsamheten. Sedan görs ett flertal analyser som 

ska hjälpa till att upprätthålla konkurrensfördelarna som exempelvis en 

analys av konkurrenskraftig imitation (Ibid). Ett exempel på hur den 

resursbaserade teorin fungerar är när ett företag använder sina interna 

resurser för att upprätta en förvärvsanalys istället för att ta del av extern 

hjälp.  

3.6 Agentteorin 

En central idé i agentteorin är att huvudmannens relation till agenten bör 

återspegla en effektiv organisation av information och riskbärande 

kostnader. Denna teori har sitt ursprung i informationsekonomi där den 

utvecklats längs två linjer, positivistisk och principal - agent. Gemensamt 

för de båda linjerna är att de har en enhet för analys: avtalet mellan 

huvudmannen och agenten. Dessutom finns det samma antaganden om 

människor, organisationer och information. Det som skiljer dessa linjer åt 

är den matematiska strängheten, beroende variabel och stil (Eisenhardt, 

1989).  
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Teorin handlar om att lösa två problem som kan uppstå i byråkratiska 

relationer. Det första problemet är agentproblem som kan uppstå när det 

blir konflikter mellan huvudmannen och agenten gällande mål eller 

önskemål. Vidare finns det problem för huvudmannen gällande att det blir 

för dyrt eller svårt att verkligen kunna kontrollera vad agenten gör. 

Problemet här är att huvudmannen inte kan kontrollera att agenten betett 

sig korrekt. Det andra problemet handlar om riskdelning som uppkommer 

när huvudmannen och agenten har olika attityder till risk. Huvudmannen 

och agenten kanske föredrar olika åtgärder eftersom de har olika 

riskpreferenser gällande exempelvis ersättning och ledarskap, vilket skapar 

problem. (Eisenhardt, 1989). Ett typiskt exempel inom redovisningen är att 

företagsledningen kräver högt resultat per aktie och det erhålls genom att 

företag vill minska sina årliga avskrivningar. Detta leder till att företagen 

tenderar att vilja ha mer på goodwill och därmed slippa den årliga 

avskrivningen, dock ökar risken i företaget om goodwillposten blir större. 

Agenten, i detta fall företagsledningen, kan ha annorlunda riskpreferenser 

än ägarna och anse att det viktigaste är att resultatmålet uppnås.   
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4 Tidigare forskning  

I detta kapitel redogör vi för en del av forskningen inom området. Vi går 

igenom studier som vi vill göra jämförelser med eller vars slutsatser kan 

vara till hjälp för oss i analysen. Vi har gjort en indelning efter olika 

områden och börjar med de branschjämförelser vi tittat på. Sedan följer 

avsnitt om hur köpeskillingen från förvärv fördelats i Sverige samt 

undersökningar som riktat in sig på olika förklaringar till företags 

fördelningar på immateriella tillgångar respektive goodwill.  

4.1 Branschjämförelser i Tyskland och Schweiz  

Castedello och Klingbeil (2009) undersökte andelen goodwill och andelen 

immateriella tillgångar i förhållande till köpeskillingen vid rörelseförvärv. 

De jämförde även hur förvärv i 14 olika branscher redovisades. Studien 

genomfördes på noterade bolag i Tyskland under perioden 2003 till 2007. 

Andelarna immateriella tillgångar och goodwill som företagen i de olika 

branscherna identifierat, enligt undersökningen, presenteras i nedan-

stående diagram. Jämförelsen bygger på medianvärden. 

 

Figur 1; Goodwill och övriga immateriella tillgångar i förhållande till köpeskillingen (Castedello och 

Klingbeil, 2009). 
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För varje bransch, och i vissa fall för undergrupper inom dessa, hade 

dessutom en kategorisering och uppdelning på fem olika typer av 

immateriella tillgångar genomförts. Denna uppdelning framgår av 

nedanstående diagram. Precis som tidigare har medianvärden använts för 

branscherna. 

 
Figur 2; Övriga immateriella tillgångar i förhållande till köpeskillingen uppdelat i kategorier 

(Castedello och Klingbeil, 2009). 

Castedello och Klingbeil anser att de immateriella värdena ofta 

underskattas i förvärvsanalysen men konstaterar att dessa tillgångar ändå 

uppgår till betydande värden. De poängterar att det immateriella värdet ofta 

är internt upparbetat och inte finns i det förvärvade bolagets balansräkning, 

vilket medför att det handlar om en första värdering av dessa tillgångar. 

Det är en del av problematiken inom området, och det kan leda till stora 

förändringar i balansräkningen för det förvärvande företaget. De för även 

en diskussion om fördelar och nackdelar förknippade med processen. En 

konsekvens av att ett företag identifierar en stor mängd immateriella 

tillgångar med en begränsad livslängd är stora avskrivningar, som påverkar 

resultatet negativt under flera år, och det kan vara en anledning till att 

sådana tillgångar inte identifieras.  
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Fördelas värdet istället till immateriella tillgångar utan bestämd livslängd 

leder det, särskilt i tider av ekonomisk nedgång, till en betydande risk för 

en nedskrivning enligt författarna. De konstaterar även att det krävs 

specifik kompetens för respektive branscher och undergrupper för att 

känna igen och identifiera samt värdera tillgångar som är betydelsefulla för 

den framtida verksamheten.  

Castedello och Klingbeil visar att det finns branschspecifika skillnader för 

förhållandet mellan identifierade immateriella tillgångar och förvärvspriset. 

De ser skillnaden mellan enskilda branscher som betydande. I branschen 

Konsumentprodukter och tjänster uppgick medianvärdet för de 

immateriella tillgångarna till 57 % av anskaffningsvärdet, medan de inom 

sektorn Energi & Power Generation endast uppgick till 7,3 %.  

Schilling, Altmann och Fiedler (2012) har gjort en studie för att se om det 

finns branschskillnader på den schweiziska marknaden. Undersökningen 

avser perioden 2004 till 2010 och baseras på uppgifter från 62 förvärv. 

Branschindelningen samt andelarna goodwill och immateriella tillgångar i 

förhållande till förvärvspriset framgår av nedanstående diagram.  

 

Figur 3; Goodwill och övriga immateriella tillgångar i förhållande till köpeskillingen (Schilling, Altmann 

och Fiedler, 2012) 
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Schilling, Altmann och Fiedler påpekar, precis som Castedello och 

Klingbeil, att det finns svårigheter med immateriella tillgångar eftersom de 

ofta ska identifieras och värderas för första gången.  

De ser inte att branscherna skiljer sig i större utsträckning avseende 

identifieringen av tillgångar. De framhåller marginalerna som kan uppnås i 

olika branscher som en påverkande faktor. Att schweiziska bolag ofta har 

högre marginaler än sina utländska konkurrenter anses också vara en 

möjlig förklaring till den höga andelen immateriella tillgångar som 

identifierats av dessa bolag.  

4.2 Förvärvsprisfördelning i Sverige 

Gauffin och Nilsson (2012) har studerat hur svenska noterade företag 

fördelat köpeskillingen på goodwill, netto materiella, och immateriella 

tillgångar enligt koncernredovisningarna från 2011. Samma typ av 

undersökning har gjorts varje år för perioden 2005 till 2011, och denna 

artikel beskriver det sjunde året sedan införandet av IFRS 3. Det är data 

från dessa undersökningar som vi utgått från i vår egna kvantitativa studie. 

Gauffin & Nilsson konstaterar att det inte skett någon minskning av 

andelen goodwill och ställer sig frågan, hur stor denna post kan bli i 

förhållande till de totala tillgångarna. För 2011 har de beräknat att 20 % av 

köpeskillingen (ovägt genomsnitt) fördelats på immateriella tillgångar. 

Andelen goodwill uppgick till 56 %. Ett antal företag redovisar goodwill 

men inga andra immateriella tillgångar. För 2011 uppgick denna andel till 

25 % av företagen. De beskriver att detta kan bero på begränsade insatser 

att identifiera immateriella tillgångar hos vissa företag i samband med 

mindre förvärv. De skriver också att "det finns stora skillnader för hur 

reglerna tas till vara hos företagen och analytiker". Det kan göra det svårare 

för användarna att förstå rapporter och göra jämförelser. 
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I en studie har Dahlgren och Nilsson (2012) ställt frågan om internationella 

gemensamma standarder leder till förbättrad jämförbarhet mellan olika 

företags rapporter. De har fokuserat på tillämpningen av IFRS 3 och SFAS 

141, som är den motsvarande standarden inom US GAAP, avseende 

identifieringen av immateriella tillgångar vid rörelseförvärv. Efter 

sammanställning och analys av tidigare forskning kan de konstatera att det 

fortfarande finns brister vad det gäller jämförbarheten. Skillnader i 

tillämpning finns i olika länder trots att det aktuella regelverket inte 

innehåller några valmöjligheter. De framhåller att det är svårt att konstatera 

om tillämpningar följer regelverket eller inte på grund av den subjektivitet 

som finns inom det aktuella området. I ett flertal fall visar under-

sökningarna som de redogör för att beslutsfattarna påverkar hur mycket av 

köpeskillingen som fördelas på goodwill respektive övriga immateriella 

tillgångar. Det kan handla om en vilja att få ett högre resultat på kort sikt, 

vilket blir möjligt om större andelar av köpeskillingen fördelas på goodwill 

eller immateriella tillgångar med obestämbar livslängd. Författarna ser 

detta som ett tecken på att det finns ett stort svängrum inom regelverket 

och att detta påverkar jämförbarheten.  

De nämner även att företag kan ta efter varandra eller påverkas av de 

konsulter som anlitas. Det kan därmed finnas olika anledningar till att 

samma regler ger upphov till olika praxis. 

4.3 Immateriella tillgångar i svenska förvärvsanalyser  

I sin doktorsavhandling behandlar Rehnberg (2012) immateriella tillgångar 

och hur företagen redovisar dessa i samband med rörelseförvärv. Hon 

testar även om olika incitament påverkar presentationens trovärdighet och 

om relevansen beror på hur företagen identifierar immateriella tillgångar 

skilt från goodwill.  

Rehnberg skriver hur en trovärdig presentation ska ske vid redovisningen 

av immateriella tillgångar. Redovisningen ska ske inom ramarna för 

regelverket vilket därmed ställer höga krav på redovisaren. Uppskattningar 

av värdet på tillgångarna är problematiken inom området, då redovisaren 

ska göra egna bedömningar och valet av presentation kan variera mellan 

olika situationer. Därmed kan detta leda till att finansiella rapporter får 

lägre jämförbarhet. 
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Rehnberg nämner utifrån Shalves undersökning att redovisare har en 

strategisk tanke när de fördelar köpeskillingen på antingen goodwill eller 

avskrivningsbara immateriella tillgångar. Denna strategi används för att 

avskrivningar påverkar resultaträkningen negativt vilket företagen helst vill 

undvika. Goodwill är inte en avskrivningsbar tillgång utan denna utsätts för 

ett årligt nedskrivningstest och resultaträkningen behöver inte påverkas 

årligen. Rehnberg tar även upp Detzen & Zulch undersökning om hur 

europeiska börsnoterade företag genomför sin fördelning i 

förvärvsanalyserna. Av den undersökningen framgick det att företag 

tenderar att fördela större del till goodwill då företagets ledning främst har 

korta bonusavtal. Detta förklaras med att goodwill är en tillgång som inte 

utsätts för årliga avskrivningar.   

Rehnberg kom fram till att företagen påverkas av politiska kostnader och 

kontraktskostnader. Företagen som har tillgång till större resurser tenderar 

att identifiera större andel immateriella tillgångar. Hon nämner också att 

förvärvets storlek påverkar identifieringen av immateriella tillgångar, det 

vill säga större förvärv tenderar att ha större andel immateriella tillgångar. 

Vidare kom hon fram till att andelen immateriella tillgångar inte är 

beroende av vilken bransch företaget är verksamt i, utan det påverkas mer 

av företagets kultur och struktur. 

4.4 Goodwillredovisning 

Denna studie genomfördes av Martin Glaum och Sven Wyrwa (2011), som 

sponsrades av PwC. Det har länge varit problem med hur redovisning och 

värdering vid rörelseförvärv ska genomföras, inte minst under ekonomiska 

kriser. Studien undersöker hur redovisningen och värdering kring 

rörelseförvärv och nedskrivningstester följer standarderna IFRS 3 och IAS 

36.  

Forskarna undersöker hur IFRS upplysningarna under 2009 följs i 

årsredovisningar angående rörelseförvärv och nedskrivningar. I studien 

ingick 322 företag som var börsnoterade i 12 olika europeiska länder. Av 

dessa var 13 företag noterade på fler än ett lands börslista. Standarderna 

som berör områdena som studien undersöker är komplexa och krävande för 

upprättarna av bolagens finansiella rapporter, finner de. 
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Därför ansåg de att det var intressant att undersöka hur tillämpningen såg 

ut mellan de olika europeiska länderna 2009 samt att följa upp två tidigare 

studier som gjorts under 2007 och 2005. De jämför med de två tidigare 

studierna för att undersöka om det framkommit en rapporteringspraxis eller 

om det förändrats under tiden. De gjorde även en uppdelning på branscher 

för att undersöka om branschernas företag tenderar att genomföra 

rörelseförvärv och nedskrivningstester på olika sätt.  

Under 2009 rapporterade 204 av de 322 företagen rörelseförvärv. Utav 

dessa 204 rapporteringar hade minst 539 transaktioner gjorts, där 250 hade 

rapporterats separat. De övriga 289 transaktionerna hade redovisats ihop 

med andra transaktioner, vilket enligt IFRS 3 är tillåtet om transaktionerna 

var för sig är av oväsentlig storlek. Den bransch som genomförde mest 

rörelseförvärv i genomsnitt per företag var hälsovårds- och 

tjänstebranschen. Vid jämförelse med de två tidigare studierna visade det 

sig att det totala antalet förvärv var lägst under 2009, och den 

genomsnittliga transaktionsvolymen för det individuella bolagen uppgick 

till 644,8 miljoner euro, vilket var markant lägre än 2007 och något högre 

än 2005.  

Studien undersökte även informationen som lämnas i bolagens rapporter 

om fördelningen av förvärvspriset och där ansågs informationen vara 

bristfällig. Kvaliteten på informationen tenderade att försämras från de 

tidigare undersökningarna. Författarna såg att företagen var mer motvilliga 

att ge upplysningar om själva förvärven, och företagen tenderade att inte 

följa de krav som ställs i IFRS 3. Majoriteten av alla förvärv hänförde stora 

delar till goodwill, där mer än hälften av bolagen fördelade mer än 50 % 

till denna post. Branscherna som hade högst andel av köpeskillingen 

fördelad på goodwill var underhållningsbranschen och medieindustrin. 
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5 Empiri 

I detta avsnitt presenteras undersökningarnas resultat. Kapitlet inleds med 

den kvantitativa undersökningen och fortsätter sedan med en redogörelse 

för kvalitativa intervjuer. 

5.1 Kvantitativa undersökningen  

I metodavsnittet har vi redogjort för hur vi byggt vidare på tidigare 

forskning. Vi kompletterade sekundärdata med en branschindelning samt 

en uppdelning i olika kategorier av immateriella tillgångar. Nedan 

presenteras uträkningar och observationer med varje bransch under en egen 

rubrik. Vi har redogjort för hur köpeskillingen från rörelseförvärv fördelats 

på de tre tillgångsslagen under de sju åren 2005 till och med 2011. Det 

finns också, för varje bransch, en sammanställning av andelarna av olika 

typer av immateriella tillgångar som identifierats vid rörelseförvärven.  

5.1.1 Dagligvaror 

I branschen dagligvaror är företagen verksamma inom livsmedelshandeln 

och andra icke varaktiga konsumentvaror, vilka kan vara hygienprodukter 

och kosmetika. Dessa företag skådas för det mesta som stormarknader, 

köpcentrum och butikskedjor (Avanza, 2013a). Swedish Match, som säljer 

tobaksvaror, och Hakon Invest, ägare av ICA, är exempel på större företag 

inom denna bransch. Under perioden 2005 till 2011 har 7 företag 

genomfört rörelseförvärv under minst ett av åren. Den totala köpeskillingen 

uppgick till 4 647 miljoner SEK. Uträkningen bygger på 21 förvärvande 

företag på grund av att många av företagen genomfört förvärv under flera 

år. Företaget Sardus gjorde ett rörelseförvärv under 2006 som exkluderades 

på grund av extrema värden som skulle haft orimligt stor påverkan på 

branschens medelvärde. Det företag som har genomfört förvärv under flest 

antal år är Axfood, med förvärv under 6 av de 7 åren. 
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Figur 4; Fördelningen av köpeskillingen på olika tillgångsslag i branschen Dagligvaror per år under 

perioden 2005-2011. 

Företagen i denna bransch har fördelat en stor del av köpeskillingen på 

goodwill under perioden, med undantag för åren 2006, 2009 och 2010. För 

övriga immateriella tillgångar och netto materiella tillgångar har 

fördelningen gått upp och ner under åren. Andelarna har funnits inom 

intervallen 8,19 % till 44,3 % och 5,32 % till 56,60 % för de respektive 

tillgångsslagen. 

 

Figur 5; Fördelningen av den totala köpeskillingen på olika tillgångsslag i branschen Dagligvaror  

sammanslaget för perioden 2005-2011. 

Detta diagram sammanfattar hur stor andel av den totala köpeskillingen i 

branschen som fördelats på varje tillgångsslag under hela undersöknings-

perioden. Företagen i dagligvarubranschen har fördelat den största andelen 

av köpeskillingen på goodwill.  
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Goodwill 49,7% 37% 36,8% 72,85% 71,50% 27,36% 66,52% 

Immateriella tillgångar 26,9% 37% 44,3% 18,55% 23,18% 16,04% 8,19% 

Netto materiella tillgångar 23,4% 26% 18,9% 8,59% 5,32% 56,60% 25,28% 
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Övriga immateriella tillgångar har fått näst högst fördelning i denna 

bransch och denna post är nästan dubbelt så stor som netto materiella 

tillgångar. Vid beräkning av ovägt genomsnittsvärde i branschen blev 

fördelningen markant annorlunda. Netto materiella tillgångar hade en 

fördelning enligt medelvärdet på 43,21 %, vilket därmed tyder på att det 

finns enstaka företag som har haft hög fördelningen på detta tillgångslag. 

För goodwill har fördelningen minskat till 38,83 %, även här tyder det på 

att enstaka företag har påverkat fördelningen med att ha låg eller ingen 

fördelning på denna post. För det sista tillgångsslaget immateriella 

tillgångar har förändringen inte varit av stor betydelse, här har en 

minskning med cirka 9 % procentenheter skett till 17,96 %. 

 
Figur 6; Immateriella tillgångar som identifierats vid rörelseförvärv uppdelat på kategorier för 

branschen Dagligvaror under perioden 2005 - 2011.  

Detta diagram illustrerar vilka typer av immateriella tillgångar som har 

identifierats vid förvärvsanalyserna inom branschen. Det finns fem olika 

kategorier samt uppskjuten skatt. Marknads- och kundrelaterade tillgångar 

har varit de kategorier som tilldelats störst värden från förvärven som 

genomförts under perioden i dagligvarubranschen. Under 2007 var det 

dock kategorin icke specificerad som dominerade. 
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5.1.2 Energi 

Energibranschen omfattas av företag som är aktiva med produktion och 

försäljning av olja, samt varor och tjänster inom området. Det kan 

exempelvis vara prospektering, att oljerigga, borrutrustning, naturgas-

produktion och utvinning av andra fossila bränslen (Avanza, 2013b). I 

denna bransch var det endast tre företag som förvärvat under 

undersökningsperioden, där Lundin Petroleum har förvärvat under två av 

åren. Den totala köpeskillingen för branschen hamnar på 5 643 miljoner 

SEK. En förklaring till att det inte gjorts många förvärv i denna bransch 

kan vara att företagen hellre utvecklas på egen hand än att köpa upp andra 

verksamheter för att växa och bli större. 

 
Figur 7; Fördelningen av köpeskillingen på olika tillgångsslag i branschen Energi per år under perioden 

2005-2011. 

Företagen i denna bransch genomförde endast rörelseförvärv under 2006, 

2007 och 2010. Tillgångsslaget netto materiella tillgångar dominerar 

fördelningen av köpeskillingen med 81,6 %, 100 % och 54,5 %. Detta kan 

förklaras av att företag i branschen förvärvat i syfte att tillgodogöra sig 

materiella tillgångar. Energibranschen fördelar inte mycket till goodwill-

posten, till skillnad från övriga branscher. 
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Netto materiella tillgångar 0,0% 54,5% 0,0% 0,0% 100,0% 81,6% 0,0% 
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Figur 8; Fördelningen av den totala köpeskillingen på olika tillgångsslag i branschen Energi 

sammanslaget för perioden 2005-2011. 

Diagrammet visar hur fördelningen av den totala köpeskillingen sett ut för 

energibranschen under de sju undersökta åren. Den klart dominerande 

posten har varit netto materiella tillgångar och för de övriga två 

tillgångsslagen har fördelningen varit markant lägre, där immateriella 

tillgångar hamnade på den lägsta nivån. Beräkningen av det ovägda 

genomsnittsvärdet i denna bransch visar en fördelning på 59,46 % till netto 

materiella tillgångar, 35,44 % till immateriella tillgångar och 5,09 % till 

goodwill. Netto materiella tillgångar har minskat gentemot den totala 

fördelningen medan immateriella tillgångar har ökat, vilket påverkats av att 

enstaka företag haft låg respektive hög procentuell fördelningen på de två 

tillgångsslagen.   

 

Figur 9; Immateriella tillgångar som identifierats vid rörelseförvärv uppdelat på kategorier för 

branschen Energi under perioden 2005 - 2011. 
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För denna bransch har det endast skett rörelseförvärv under tre av de sju 

åren. Det har bara identifierats andra immateriella tillgångar än goodwill 

under två av dessa. Det blir därför, som ovanstående diagram visar, svårt 

att uttrycka vad som är typiskt för branschen avseende identifiering av 

olika kategorier immateriella tillgångar. 

5.1.3 Finans och fastigheter 

Företagen som ingår i finans- och fastighetsbranschen är verksamma inom 

fastighetsmarknaden, finanstjänster, tillgångsförvaltning, mäklar-

verksamhet samt investmentbolag (Avanza, 2013c). De största bolagen 

som ingår i branschen är aktiva inom bankverksamhet, där man återfinner 

Handelsbanken, SEB, Swedbank och Nordea. I denna bransch var det 25 

företag som genomförde 59 rörelseförvärv mellan 2005 och 2011. 

Företaget Investors rörelseförvärv under 2010 exkluderades då det ansågs 

vara ett extremvärde och därmed skulle påverka resultatet. Den totala 

köpeskillingen under perioden uppgick till 137 931 miljoner SEK. 

 

Figur 10; Fördelningen av köpeskillingen på olika tillgångsslag i branschen Finans och fastigheter per 

år under perioden 2005-2011. 

I detta diagram framgår det tydligt att företagen inom branschen fördelat 

störst del av köpeskillingen på goodwill under de flesta av åren. Under 

2010 och 2008 skedde den största fördelningen av köpeskillingen dock till 

netto materiella tillgångar, och 2006 hade immateriella tillgångar fått mest 

fördelning. För de övriga åren har den näst högsta fördelningen varierat 

mellan de två sistnämnda tillgångsslagen.   

2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 

Goodwill 76,84% 47% 46,84% 41,22% 102,97% 30,31% 56,69% 

Immateriella tillgångar 10,07% 5% 14,81% 16,53% 8,00% 52,39% 7,36% 

Netto materiella tillgångar 13,08% 49% 38,36% 42,24% -10,97% 17,31% 35,95% 
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Figur 11; Fördelningen av den totala köpeskillingen på olika tillgångsslag i branschen Finans och 

fastigheter sammanslaget för perioden 2005-2011. 

För Finans & fastigheter har den största andelen av totala köpeskillingen 

fördelats på goodwill. Den näst högsta fördelningen skedde till 

immateriella tillgångar och den lägsta till netto materiella tillgångar. Vid 

beräkningar av det ovägda genomsnittsvärdet för denna branschs 

fördelning har det främst skiljt sig från den totala fördelningen för 

tillgångslaget immateriella tillgångar. De immateriella tillgångarnas 

fördelning minskade enligt denna uträkning till 13 %. För goodwill och 

netto materiella tillgångar var det ingen större skillnad. 

 
Figur 12; Immateriella tillgångar som identifierats vid rörelseförvärv uppdelat på kategorier för 

branschen Finans och fastigheter under perioden 2005 - 2011. 

Detta diagram visar hur branschens företag har fördelat de immateriella 

tillgångarna över de olika kategorierna. Under de första åren har kategorin 

icke specificerad varit dominerande med en fördelning mellan 86 % och 

100 %.  
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Under åren 2007 och 2008 var fördelningen jämnare över flera kategorier, 

vilket dock ändrats de följande åren. Där kundrelaterade immateriella 

tillgångar blivit den klart dominerande från 2009 till 2011. 

5.1.4 Hälsovård 

Hälsovårdsbranschen är uppdelad i två huvudområden. Det första är för 

företag som ägnar sig åt produktion, utveckling och försäljning av 

läkemedel och bioteknikprodukter. Det andra huvudområdet är bolag som 

sysslar med produktion av vårdutrustning eller andra produkter och tjänster 

som är relaterade till vård, exempelvis vårdanläggningar och organisationer 

(Avanza, 2013d). Astra Zeneca är det största verksamma bolaget inom 

denna bransch tätt följt av Elekta, Getinge och Meda. Dessa fyra företag 

har gjort de flesta samt största rörelseförvärven inom branschen under åren 

2005 till 2011. Inom hälsovårdsbranschen har det varit 23 företag som 

genomfört rörelseförvärv och antalet förvärv har uppgått till 59 stycken 

under åren 2005 till 2011. Den totala köpeskillingen var på 183 442 

miljoner SEK. 

 
Figur 13; Fördelningen av köpeskillingen på olika tillgångsslag i branschen Hälsovård per år under 

perioden 2005-2011. 

I hälsovårdsbranschen har det varit en relativt jämn fördelning av 

köpeskillingen över åren på goodwill och övriga immateriella tillgångar, 

vilket illustreras i diagrammet ovan. Dock kan det sägas att goodwill har 

haft fler år med en högre fördelning gentemot de immateriella tillgångarna.  

2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 

Goodwill 67,17% 32% 48,90% 46,11% 54,38% 41,21% 76,99% 

Immateriella tillgångar 31,49% 71% 18,03% 43,14% 35,19% 58,36% 26,05% 

Netto materiella tillgångar 1,34% -3% 33,07% 10,75% 10,43% 0,43% -3,04% 
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För tillgångsslaget netto materiella har fördelningen varit låg förutom 

under 2009, där den uppgick till 33,07 %    

 
Figur 14; Fördelningen av den totala köpeskillingen på olika tillgångsslag i branschen Industri och 

tjänster sammanslaget för perioden 2005-2011. 

För hälsovårdsbranschen har fördelning av den totala köpeskillingen varit 

högst på goodwill. Den näst högsta fördelningen fick immateriella 

tillgångar, vilket förklaras av att branscher som hälsovård ofta domineras 

av patent och övriga licenser. Vid beräkningar av det ovägda genom-

snittsvärdet för denna bransch har den procentuella fördelningen ändrats 

marginellt. Fördelningen blev i genomsnitt per företag 7,58 % på netto 

materiella tillgångar, 34,31 % på immateriella tillgångar och 58,11 % på 

goodwill. 

 
Figur 15; Immateriella tillgångar som identifierats vid rörelseförvärv uppdelat på kategorier för 

branschen Hälsovård under perioden 2005 - 2011. 
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Företagen i denna bransch har till stor del inte redovisat hur de fördelat de 

immateriella tillgångarna i förvärvsnoten, och därmed fördelar vi en stor 

del av värdet till icke specificerad. Det framgår dock av diagrammet att det 

under de två senaste åren av undersökningen har identifierats större andelar 

kundrelaterade och kontraktbaserade immateriella tillgångar. 

5.1.5 Industri och tjänster  

I branschen industri och tjänster ingår flest antal företag av samtliga 

undersökta branscher. Dessa företag kännetecknas av att de är aktiva inom 

tillverkning, distribution och övriga tjänster till industrisektorn (Avanza, 

2013e). Det finns flertalet stora bolag och några som har varit aktiva med 

att genomföra rörelseförvärv är ABB, Assa Abloy, Atlas Copco och Volvo. 

Under den sjuåriga undersökningsperioden har det genomförts 283 

rörelseförvärv av 76 företag, varav Gevekos rörelseförvärv under 2009 

exkluderats på grund av extremvärde. Den totala köpeskillingen uppgick 

till 219 013 miljoner SEK. 

 
Figur 16; Fördelningen av köpeskillingen på olika tillgångsslag i branschen Industri och tjänster per år 

under perioden 2005-2011. 

Fördelningen skedde främst till goodwill och detta tillgångsslag 

dominerade samtliga sju år. Netto materiella tillgångar hade ett intervall 

mellan 5,43 % till 39,43 %. De immateriella tillgångarna fanns inom 

intervallet 17,96 % och 29,06 %, där den lägsta fördelningen var år 2005 

och den högsta år 2011. 

 

2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 

Goodwill 65,51% 58,21% 40,91% 55,74% 55,86% 51,77% 51,83% 

Immateriella tillgångar 29,06% 23,10% 19,65% 18,85% 22,72% 23,66% 17,96% 

Netto materiella tillgångar 5,43% 18,68% 39,43% 25,41% 21,42% 24,57% 30,18% 
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Figur 17; Fördelningen av den totala köpeskillingen på olika tillgångsslag i branschen Industri och 

tjänster sammanslaget för perioden 2005-2011. 

Industri & tjänstebranschen har en relativt jämn fördelning av den totala 

köpeskillingen för netto materiella och immateriella tillgångar, dock har 

immateriella tillgångar fått något högre fördelning. Den dominerade posten 

är goodwill som har högst fördelning av den totala köpeskillingen under 

perioden 2005 till 2011. Vid beräkning av ovägt genomsnittsvärde i 

branschen blev fördelning 33,01 % till netto materiella tillgångar, 16,81 % 

till immateriella tillgångar och 49,83 % till goodwill. Denna fördelning 

skiljde sig inte i någon större utsträckning från den totala fördelningen.   

 
Figur 18; Immateriella tillgångar som identifierats vid rörelseförvärv uppdelat på kategorier för 

branschen Industri och tjänster under perioden 2005 - 2011. 
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Under åren har företagen i industri- och tjänstesektorn fördelat sina 

immateriella tillgångar mestadels till kategorin icke specificerad. För de 

övriga kategorierna har det varit en någorlunda jämn fördelning. 

Kundrelaterade tillgångar har dock haft lite högre fördelning gentemot de 

andra kategorierna. 

5.1.6 Informationsteknik 

Företagen som tillhör branschen informationsteknik utvecklar applikationer 

och programvaror inom datalogi, hemunderhållning, IT- konsulttjänster, 

hårdvara och annan utrustning (Avanza, 2013f). I en bransch med många 

företag som är listade på small cap, är Ericsson den klart största aktören. 

Denna bransch hade 50 företag som gjort 133 rörelseförvärv mellan 2005 

och 2011. Industrial & Financial Systems och Orc Software hade var sitt 

rörelseförvärv som exkluderats på grund av extremvärden under 2011 för 

det förstnämnda företaget och 2005 för det andra. Den totala köpe-

skillingen uppgick till 110 445 miljoner SEK under hela undersöknings-

perioden. 

 
Figur 19; Fördelningen av köpeskillingen på olika tillgångsslag i branschen Finans och fastigheter per 

år under perioden 2005-2011. 

Inom IT-branschen skedde det en fördelning av köpeskillingen främst 

mellan goodwill och immateriella tillgångar, detta illustreras av 

diagrammet ovan. Det högsta värdet för goodwill var på cirka 73 % under 

2008.  

2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 

Goodwill 61,24% 68,54% 36,61% 72,92% 61,26% 11,21% 55,83% 

Immateriella tillgångar 27,59% 39,79% 59,50% 23,15% 34,40% 69,68% 29,08% 

Netto materiella tillgångar 11,17% -8,33% 3,89% 3,93% 4,33% 19,11% 15,09% 
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De immateriella tillgångarna hade en hög notering på cirka 70 % under 

2006. För netto materiella tillgångar har fördelningen varit låg under 

samtliga år, där tillgångslaget har haft en fördelning från – 8 % till 19 %. 

 
Figur 20; Fördelningen av den totala köpeskillingen på olika tillgångsslag i branschen 

Informationsteknik sammanslaget för perioden 2005-2011. 

Informationsteknik hade jämn fördelning av den totala köpeskillingen 

mellan goodwill och immateriella tillgångar, där goodwill dock fått något 

högre fördelning. I denna bransch skedde inte en stor fördelning på netto 

materiella tillgångar då dessa företag ofta genomför rörelseförvärv på 

grund av immateriella tillgångar som till exempel patenterad teknik och 

programvaror. Vid beräkning av ovägt genomsnittsvärde i branschen blev 

fördelningen på 15,29 % för netto materiella tillgångar, 31,56 % för 

immateriella tillgångar och 53,15 % för goodwill. Denna fördelning visar 

en marginell skillnad från den totala fördelningen.   

 
Figur 21; Immateriella tillgångar som identifierats vid rörelseförvärv uppdelat på kategorier för 

branschen Informationsteknik under perioden 2005 - 2011. 
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Informationsteknikbranschen hade en varierande fördelningen för de 

immateriella tillgångarna. Marknadsrelaterade immateriella tillgångar är 

den kategori som, under de första åren 2005 och 2006, hade en fördelning 

på cirka 90 %. Denna kategori dominerade även under 2009 men under de 

två sista åren i undersökningen skedde den största fördelningen på 

kategorin icke specificerad. 

5.1.7 Kraftförsörjning  

Inom kraftförsörjning är företag verksamma inom el-, gas- eller 

vattenförsörjning. Företag arbetar även med energiproduktion och/eller 

energidistribution (Avanza, 2013g). I denna bransch återfanns endast 2 

företag, som gjorde 4 rörelseförvärv under studiens undersökningsperiod. 

Dessa var Opcon som förvärvade under 2007 till 2009 och Etrion corp 

gjorde ett förvärv under 2010. Den totala köpeskillingen var på 408 

miljoner SEK för de två företagen. Inga förvärv skedde under åren 2011, 

2006 och 2005 för denna bransch. 

 
Figur 22; Fördelningen av köpeskillingen på olika tillgångsslag i branschen Kraftförsörjning per år 

under perioden 2005-2011. 

Fördelningen skedde främst på netto materiella tillgångar och goodwill. 

Etrion corp. som förvärvade 2010 hade en cirka 92 % fördelning på netto 

materiella tillgångar. Opcon fördelade största delen av köpeskillingen på 

goodwill under 2007 och 2008, medan förvärvet år 2009 hade en jämn 

fördelning på både goodwill och netto materiella tillgångar. 
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Goodwill 4,53% 42,00% 88,39% 82,94% 

Immateriella tillgångar 3,75% 16,50% 0,00% 15,40% 

Netto materiella tillgångar 91,71% 41,50% 11,61% 1,66% 
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Figur 23; Fördelningen av den totala köpeskillingen på olika tillgångsslag i branschen Kraftförsörjning 

sammanslaget för perioden 2005-2011. 

Diagrammet visar hur dessa två företag fördelat den totala köpeskillingen 

från förvärven under hela undersökningsperioden. Fördelningen skedde 

främst till netto materiella tillgångar och goodwill. De immateriella 

tillgångarna hade i denna bransch lägst nivå av fördelningen. Vid 

beräkning av de ovägda genomsnittsvärdena för branschen var 

fördelningen till immateriella tillgångar densamma. För netto materiella 

och goodwill har andelen av fördelningen nästan bytt plats, där har 

fördelningen varit 36,62 % på netto materiella tillgångar och 54,47 % på 

goodwill. Detta har påverkats av att företag fördelat högre summa på 

goodwill gentemot vad fördelningen var på netto materiella tillgångar 

under de två sista åren. 

 
Figur 24; Immateriella tillgångar som identifierats vid rörelseförvärv uppdelat på kategorier för 

branschen Kraftförsörjning under perioden 2005 - 2011. 
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Företagen inom kraftförsörjningsbranschen lämnade bristfällig information 

från förvärven och redovisade inte hur de fördelat på olika immateriella 

tillgångar. Hela värdet har därmed fördelats till icke specificerad. Opcon 

som gjort ett förvärv under 2008 hade inte fördelat någon andel av köpe-

skillingen på immateriella tillgångar och därmed blev det 0 % för detta år.   

5.1.8 Material  

Inom materialbranschen återfinns företag som ägnar sig åt produktion av 

råvaror och råmaterial, vilket främst används i industriverksamhet. Det 

som kännetecknar denna bransch är användningen av metaller, mineraler, 

skogsindustriprodukter, byggmaterial, kemikalier, glas och förpacknings-

produkter (Avanza, 2013h). Under perioden 2005 till 2011 har det 

genomförts 23 rörelseförvärv av 6 företag. Det största företaget inom 

denna bransch, Svenska Cellulosa Aktiebolag, har genomfört förvärv 

samtliga år. Köpeskillingen har totalt uppgått till 81 116 miljoner SEK. 

 
Figur 25; Fördelningen av köpeskillingen på olika tillgångsslag i branschen Materia per år under 

perioden 2005-2011. 

En fördelning av köpeskillingen skedde främst till posten netto materiella 

tillgångar för denna bransch. Dock fördelades en större andel till goodwill 

på cirka 57 % år 2007. Under detta år har det genomförts fyra förvärv inom 

materialbranschen. Det har inte fördelats några större värden till 

immateriella tillgångar under undersökningsperioden. Under år 2010 hade 

det dessutom fördelats 0 % till denna post, dock hade endast två förvärv 

gjorts detta år. 

2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 

Goodwill 26,19% 19,92% 27,70% 17,17% 56,81% 22,12% 21,41% 

Immateriella tillgångar  7,28% 0,00% 0,41% 1,78% 17,49% 0,51% 10,86% 

Netto materiella tillgångar 66,53% 80,08% 71,88% 81,05% 25,69% 77,37% 67,73% 
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Figur 26; Fördelningen av den totala köpeskillingen på olika tillgångsslag i branschen material 

sammanslaget för perioden 2005-2011. 

För materialbranschen var fördelningen av den totala köpeskillingen jämn 

mellan goodwill och netto materiella tillgångar. Immateriella tillgångar är 

det tillgångsslag som ligger på den klart lägsta nivån i denna bransch. 

Beräkningar av de ovägda genomsnittsvärdena visar en aning skillnad mot 

den totala fördelningen. Där har en ökning skett för netto materiella 

tillgångar till 58,98 %, immateriella tillgångar minskade till 9,9 % och 

goodwill minskade med nästan 15 procentenheter till 31,12 %. 

 
Figur 27; Immateriella tillgångar som identifierats vid rörelseförvärv uppdelat på kategorier för 

branschen Material under perioden 2005 - 2011. 

Företagen inom materialbranschen lämnade bristfällig information för 

förvärv under främst fyra år, angående redovisningen av de immateriella 

tillgångarna. Detta ledde till en dominerande fördelning till icke 

specificerad.   
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Under 2011 dominerade dock kategorin marknadsrelaterad, och år 2007 

fördelades det mest till kundrelaterad. År 2010 hade det endast gjorts två 

förvärv och ingen fördelning av köpeskillingen skedde till immateriella 

tillgångar. 

5.1.9 Sällanköpsvaror och tjänster  

Sällanköpsvaror och tjänster är en bransch som anses var bred och där 

företag ägnar sig åt försäljning inom detaljhandel för privat konsumtion. 

Ett kännetecken för denna bransch är att företagen är konjunkturkänsliga 

och mångskiftiga. Branschen omfattar alltifrån kläder till elektronik och 

mediatjänster (Avanza, 2013i). Storbolag som H&M och MTG återfinns i 

branschen. I denna bransch ingick 34 företag som gjort 85 rörelseförvärv 

under perioden 2005 till 2011 och den totala köpeskillingen uppgick till 47 

271 miljoner SEK. 

 
Figur 28; Fördelningen av köpeskillingen på olika tillgångsslag i branschen Sällanköpsvaror och 

tjänster per år under perioden 2005-2011. 

Inom branschen har det fördelats mest till goodwill där intervallet var 

mellan 25,90 till 74,66 %. Under 2009 skedde dock den största 

fördelningen till netto materiella tillgångar. För de övriga åren har det 

varierat vilken av netto materiella tillgångar och immateriella tillgångar 

som fått lägst fördelning. Intervallet för netto materiella tillgångar har varit 

mellan 7,53 till 62,47 % och för immateriella tillgångar mellan 3,84 till 

31,80 %. 

2011 2010 2009 2008 2007 2006 

Goodwill 56,98% 58,66% 25,90% 74,66% 60,67% 62,89% 

Immateriella tillgångar 22,47% 3,84% 11,63% 15,42% 31,80% 19,27% 

Netto materiella tillgångar 20,54% 37,51% 62,47% 9,92% 7,53% 17,85% 
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Figur 29; Fördelningen av den totala köpeskillingen på olika tillgångsslag i branschen sällanköpsvaror 

& tjänster sammanslaget för perioden 2005-2011. 

Fördelningen av den totala köpeskillingen för branschen sällanköpsvaror 

och tjänster domineras klart av goodwill. Det tillgångsslag som fått lägst 

fördelning är netto materiella tillgångar, och det sista tillgångsslaget 

immateriella tillgångar hamnade på den näst högsta nivån. Vid beräkning 

av de ovägda genomsnittsvärdena förändras dessa siffror. Fördelningen var 

till netto materiella tillgångar 27,05 %, immateriella tillgångar 22,08 % och 

goodwill 50,86 %. Denna skillnad tyder på att företagen har haft en högre 

procentuell fördelning på netto materiella tillgångar och en lägre på 

goodwill, gentemot vad den totala fördelningen illustrerar. 

 
Figur 30; Immateriella tillgångar som identifierats vid rörelseförvärv uppdelat på kategorier för 

branschen Sällanköpsvaror och tjänster under perioden 2005 - 2011. 
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Branschen hade en varierande fördelning av immateriella tillgångar. Åren 

2007 och 2011 hade det fördelats cirka 80 % till icke specificerad, liknande 

procentsats hade kategorin marknadsrelaterad åren 2006 och 2008. För år 

2005 var fördelningen för kategorierna marknadsrelaterad och kund-

relaterad på cirka 60 %. Denna bransch kännetecknas av att vara 

förhållandevis bred och företagen gör förvärv i olika syften, därav den 

varierande fördelningen som ovanstående diagram visar. 

5.1.10 Telekomoperatörer  

Telekombranschen kännetecknas av operatörer som är verksamma inom 

telefoni och ska inte förväxlas med informationsteknikbranschen (Avanza, 

2013j). Företagen TeliaSonera och Tele2 har gjort förvärv under samtliga 

av undersökningsperiodens år och dessa hade en stor inverkan på resultatet 

för branschen. Totalt gjordes det 30 rörelseförvärv, under 2005 till 2011, av 

nio företag. Köpeskillingen för branschen uppgick totalt till 23 570 

miljoner SEK. 

 
Figur 31; Fördelningen av köpeskillingen på olika tillgångsslag i branschen Telekomoperatörer per år 

under perioden 2005-2011. 

Köpeskillingen i denna bransch har främst fördelats till posten goodwill 

under samtliga år. För de immateriella tillgångarna var fördelningen alltid 

på den näst högsta fördelningen. År 2010 hade det fördelats cirka 77 % till 

immateriella tillgångar, dock hade det fördelats ännu mer till goodwill 

detta år.  
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För tillgångsslaget netto materiella tillgångar var fördelning lägst, där 

intervallet var på cirka – 75 % till 10 %. Denna branschs förvärv 

innefattade mycket immateriella tillgångar inklusive goodwill. Det kan 

bero på att branschen präglas av mycket teknologibaserade och 

kontraktbaserade immateriella tillgångar.  

 

Figur 32; Fördelningen av den totala köpeskillingen på olika tillgångsslag i branschen Industri och 

tjänster sammanslaget för perioden 2005-2011.  

Företagen inom telekombranschen har som tidigare nämnts fördelat den 

klart största andelen av köpeskillingen på goodwill. Netto materiella 

tillgångar hamnade här på en negativ fördelning, vilket innebär att 

skulderna var större än summan av materiella och finansiella tillgångar. 

Telekomoperatörer är den enda branschen som har ett negativt värde för 

fördelningen av totala köpeskillingen på netto materiella tillgångar under 

perioden. Enligt beräkningar av de ovägda genomsnittsvärdena i denna 

bransch var fördelningen för netto materiella tillgångar –22,77 %, 

immateriella tillgångar 32,64 % och goodwill 90,10 %. Det är liknande 

proportioner som framkommit för branschen under hela undersöknings-

perioden. Dock har fördelningen minskas för netto materiella tillgångar och 

ökat för goodwill. Detta på grund av att det varit enskilda företag som 

fördelat stora negativa procentuella värden till netto materiella tillgångar 

och stora procentuella värden till goodwill. 
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Figur 33; Immateriella tillgångar som identifierats vid rörelseförvärv uppdelat på kategorier för 

branschen Telekomoperatörer under perioden 2005 - 2011. 

Telekombranschen har haft en större andel av övriga immateriella 

tillgångar fördelade på kontraktbaserade och kundrelaterade tillgångar. 

Eftersom företagen i branschen i stor utsträckning förvärvar i syfte att 

komma åt immateriella tillgångar som exempelvis licenser och 

kundkontrakt, är det vanligt att större värden fördelas till dessa kategorier. 

Kundrelaterade tillgångar som kundkontrakt kan exempelvis bestå av 

abonnemang. Under 2008 och 2009 dominerade kategorin kontraktbaserad 

på närmare 90 %. Kundrelaterad var den största kategorin under 2005 och 

2011, då andelarna uppgick till 113 % respektive 90 %. 

5.2 Statistiskt resultat   

En variansanalys och ett Tukey-test (post hoc) har genomförts i 

programmet SPSS. För varje tillgångslag har vi använt hypoteser som kan 

accepteras eller förkastas. Har signifikansnivån varit under 0,050 har 

nollhypotesen förkastats. Det innebär att medelvärdena av andelarna som 

fördelats på det aktuella tillgångsslaget skiljer sig mellan minst en av 

branscherna jämfört med övriga branscher under perioden. Vi har i detta 

fall gått vidare och genomfört ett Tukey-test för att undersöka vilka 

branscher som signifikant skiljer sig från varandra. Av nedanstående 

sammanställningar framgår resultatet för varje tillgångsslag. Fullständiga 

tabeller som redogör för resultatet från statistiska tester som utförts finns i 

bilaga 4.  
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5.2.1 Netto materiella tillgångar 

Variansanalysen för netto materiella tillgångar visade en signifikansnivå på 

0,000 och Ha₁ kunde därmed accepteras samtidigt som Ha₀ har förkastats. 

Det innebär att två eller fler medelvärden skiljer sig åt på ett sätt som inte 

beror på slumpen. Tukey-testet visade att det fanns signifikanta skillnader 

mellan följande branschers medelvärden av fördelningen på netto 

materiella tillgångar. 

• Dagligvaror  Telekom 

• Finans & fastighet  Telekom 

• Hälsovård  Material 

• Industri & tjänster  Telekom 

• Informationsteknik  Material, Telekom 

• Material  Hälsovård, Informationsteknik, Telekom 

• Sällanköpsvaror & tjänster  Telekom 

• Telekom  Dagigvaror, Finans & fastighet, Industri & tjänster, 

 Informationsteknik, Material, Sällanköpsvaror & tjänster 

ANOVA (Netto materiella tillgångar) 

 Sum of Squares df Mean Square F Sig. 

Between Groups 15,595 9 1,733 5,264 ,000 

Within Groups 227,771 692 ,329   

Total 243,365 701    

Tabell 2; Variansanalys test för netto materiella tillgångar.  

5.2.2 Immateriella tillgångar 

Resultatet av variansanalysen visade att signifikansnivån var 0,000 och 

därmed accepterades Hb₁ samtidigt som Hb₀ förkastades. Vi har därmed 

kunnat konstatera, med 95 % säkerhet, att två eller fler medelvärden skiljer 

sig åt på ett sätt som inte beror på slumpen.  
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Ett Tukey-test genomfördes för att få veta exakt vilka branscher som skiljer 

sig åt. Resultat visade att fördelningen av de immateriella tillgångarna 

skiljer sig åt mellan branscherna: 

• Finans & fastigheter  hälsovård, informationsteknik, telekom 

• Hälsovårdbranschens  finans & fastighet, industri & tjänster och 

 material 

• Industri & tjänster  hälsovård och informationsteknik 

• Informationsteknik  finans & fastighet, industri & tjänster och 

 material 

• Material  hälsovård och informationsteknik.  

• Telekom  finans & fastigheter 

ANOVA (Immateriella tillgångar) 

 Sum of Squares df Mean Square F Sig. 

Between Groups 3,879 9 ,431 5,424 ,000 

Within Groups 54,983 692 ,079   

Total 58,861 701    

Tabell 3; Variansanalys test för immateriella tillgångar.  

5.2.3 Goodwill 

Resultatet av variansanalysen för goodwill visade att signifikansnivån var 

på 0,001 och därmed har Hc₁ accepterats och Hc₀ förkastats. Tukey-testet 

visade att det fanns signifikanta skillnader mellan följande branschers 

medelvärden av fördelningen på goodwill.  

• Telekom  dagligvaror, energi, industri & tjänster, informations-

 teknik, material och sällanköpsvaror & tjänster 
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ANOVA (Goodwill) 

 Sum of Squares df Mean Square F Sig. 

Between Groups 7,614 9 ,846 3,068 ,001 

Within Groups 190,826 692 ,276   

Total 198,440 701    

Tabell 4; Variansanalys test för goodwill.  

5.3 Kvalitativa undersökningen  

Vi har kompletterat undersökningen med intervjuer, mer ingående förklarat 

i metodkapitlet. I detta avsnitt redogörs sammandrag av intervjusvar 

uppdelat på olika områden som är betydelsefulla för analys och besvarande 

av våra forskningsfrågor. 

5.3.1 Respondenterna  

Respondenterna är professionella yrkesmän inom värderingsområdet och 

de arbetar på någon av de största revisionsbyråerna. Intervjupersonerna är 

Björn Gauffin, Grant Thornton, Mats Lindqvist, Deloitte, Christine 

Holmgren, PwC, och Ben Campbell, Ernst & Young. Med Björn Gauffin 

och Ben Campbell genomfördes platsintervjuer i Stockholm. Intervjun med 

Mats Lindqvist genomfördes via telefon, och Christine Holmgren svarade 

skriftligt på intervjufrågorna.   

5.3.2 Immateriella tillgångar vs. Goodwill 

Många studier har genomförts angående immateriella tillgångar, och 

posten har varit diffus för såväl företagen som läsarna att handskas med. I 

vissa fall där det inte går att identifiera de immateriella tillgångarna vid ett 

rörelseförvärv så placerades denna del av köpeskillingen på posten 

goodwill. Respondenterna besvarade frågor rörande om företag tolkar 

regelverket annorlunda, hur de identifierar tillgångarna och om storleken 

av förvärvet påverkar företagen i de olika branscherna.   

 



61 

 

Intervjuns första fråga var om respondenterna ansåg att utrymmet för egna 

tolkningar i IFRS 3 påverkar hur företagen i de olika branscherna fördelar 

köpeskillingen. Björn Gauffin ansåg att det har en påverkan men på 

företaget ifråga och inte på den specifika branschen. Han nämner även att 

det har att göra med de kulturella skillnaderna som finns företagen emellan 

och vilken typ av företag det är. Mats Lindqvists svar på denna fråga 

överrensstämde med Björns åsikter, och han menar att eftersom IFRS är ett 

principbaserat regelverk med utrymme för egna tolkningar, handlar det om 

hur mycket tid respektive företag lägger vid fördelningsarbetet. Betydelse 

för hur det enskilda företaget tolkar och använder regelverket, spelar även 

en stor roll.  

Christine Holmgren svarade att utrymmet i standarden påverkar antalet 

tillgångar som identifieras i branscherna, på grund av att företagen tolkar 

utrymmet olika. Hon nämnde att eftersom IFRS 3 har en lista över möjliga 

immateriella tillgångar som en riktlinje, kan det vara enklare att identifiera 

tillgångarna på grund av att de är typiska för vissa branscher. Ben 

Campbell hade liknande åsikter som Christine angående detta argument. 

Vidare menade Christine att företagen tänker på att identifiera tillgångarna 

som anses vara viktiga värdedrivare. Företagen ser på vilka tillgångar som 

är av högre materialitet och väsentlighet, för att slippa undan att identifiera 

samtliga möjliga tillgångar för själva branschen. Med materialitet menas i 

detta sammanhang att tillgångarna kan vara betydelsefulla för företaget och 

ha ett stort värde i förhållande till företaget. För att klargöra menar hon att 

företag i samma bransch kan skilja sig åt i identifieringsprocessen. Därmed 

kan det nämnas att någon praxis i branschen inte har någon direkt påverkan 

på identifieringen. Den andra frågan handlade om huruvida företagen i de 

olika branscherna är olika långtgående i sin identifiering av immateriella 

tillgångar. I denna fråga var alla respondenters svar liknande, om att 

företagen är olika långtgående. Mats svarade att han inte tror att skillnaden 

berodde på vilken bransch det handlade om utan snarare på det enskilda 

företaget. Björns svar på frågan var att det som påverkar företagens olika 

långtgående identifieringsprocess är att de lägger ner olika mycket tid på 

arbetet kring detta. 
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 Han menar att en del företag lägger ned väldigt mycket tid och resurser på 

att göra en fullständig analys, till skillnad från andra. Detta resulterar i att 

företagen identifierar olika mycket immateriella tillgångar. Björn nämner 

även att företagen i många fall endast gör vad som krävs för att nå upp till 

minikravet och sedan nöjer sig med detta. Christine tog upp ett exempel på 

hur vissa branscher har fler möjliga immateriella tillgångar att identifiera. 

Telekombranschen kan ha kunder, varumärken, licenser, programvaror 

med flera. Detta kan jämföras med tjänsteföretagen som endast har kunder 

och varumärken. Det blir verksamheternas egenskaper som bidrar till 

skillnader mellan branscher, menade hon. Ben förde ett liknande 

resonemang med att olika kommersiella faktorer påverkar olika branscher, 

vilket leder till att det finns mer immateriella tillgångar i vissa branscher än 

i andra.  

En orsak till en mer omfattande identifiering av immateriella tillgångar kan 

vara förvärvets storlek. Samtliga respondenterna hävdade att i större 

förvärv har det omfattande grovarbetet med identifiering av tillgångar 

redan genomförts, vilket kan leda till att företag blir olika långtgående i sin 

identifieringsprocess. De större förvärven utsätts oftare för djupare 

granskning av tillsynsmyndigheter och revisorer som leder till att företagen 

är mer villiga att identifiera samtliga potentiella tillgångar i förvärvet. Vid 

de mindre förvärven läggs det inte ned samma resurser på att identifiera de 

immateriella tillgångarna på grund av att företagen inte anser att 

förhållandet mellan förvärvet och resurserna är väsentligt. De andra 

orsakerna kan vara, som Björn nämnde, skillnader i bransch och 

företagskulturer. Han tog upp ett exempel med att IT-konsulter inte sätter 

värde på kundrelationer, medan andra företag kan göra det. Det är även så 

att det kan skapas praxis inom branscherna som påverkar fördelning. Det 

kan exempelvis vara att företag fördelar mycket åt goodwill gentemot 

immateriella tillgångar i en viss bransch, därmed lägger företag ner mindre 

tid på själva identifieringsprocessen och följer den praxis som skapats. 

Mats framhöll även i sitt svar betydelsen av vilka personer som upprättar 

själva identifieringen samt hur ”sträng” företagets revisor är.  
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Vidare i intervjun var tredje frågan om hur reglerna för av- och 

nedskrivning påverkar företagen vid fördelningen av köpeskillingen. Björn 

kommenterade ”det påverkar åt båda hållen, vissa kanske vill fördela mer 

åt immateriella tillgångar medan andra vill fördela mer åt goodwill”. Han 

menade att det blir ett bättre resultat framåt i tiden om man sätter mer mot 

goodwill än immateriella tillgångar. Björn nämner även att det finns 

företag som hellre vill skriva ner mycket för att de tycker det är bekvämare 

att komma ifrån en stor goodwillpost, som de hela tiden måste försvara vid 

nedskrivningstesterna. Därmed finns det både för- och nackdelar med 

goodwill. Han konstaterar att det på längre sikt blir jobbigt för företagen att 

ha en mycket stor goodwillpost som bär stor risk i och med att den kan 

komma att skrivas ner stort i framtiden. Mats svar liknade Björns argument 

med att det har en påverkan. Han nämnde att om företagen själva får välja 

skulle de hellre fördela mycket åt goodwill än att ha många immateriella 

tillgångar som måste skrivas av löpande. Det beror på att avskrivningarna 

på immateriella tillgångar slår negativt på det redovisade resultatet, vilket 

påverkar företagens vilja att redovisa mer åt goodwill. Han nämner 

samtidigt att detta är vad de som jobbar professionellt med värdering och 

som revisorer har till uppgift att motverka.  

Christine tror inte att fördelningen påverkas mycket av reglerna, utan 

framhåller istället uppfattningen och reaktionen från aktieägarna för 

framtida effekter så som resultat per aktie (EPS) eller från 

värdeminskningar av tillgångar. Hon tror att företagen därmed ofta föredrar 

att allokera mer till goodwill för att minimera avskrivningarna som har en 

negativ påverkan på resultat per aktie. Ben svarade att företagen föredrar 

att ha kunskapen innan förvärvet om hur mycket fördelningen kan påverka 

avskrivningarna, för att inte få några eventuella överraskningar längre 

fram. 

Fjärde frågan var om storleken på förvärvet och om det har någon påverkan 

på fördelningen av köpeskillingen. Björn svarade att relationen mellan 

förvärvets storlek och insatsen påverkar fördelningen. Dessutom menar han 

att vid små förvärv är insatsen större eftersom oavsett förvärvets storlek 

måste det göras ett visst jobb med identifieringen av olika tillgångar. 
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För att klargöra tillade Björn att insatsen i små förvärv är större i relation 

till förvärvets storlek och känns ofta mer betungande än relationen till ett 

stort förvärv då det redan är mycket arbete som genomförts. Enligt hans 

egen analys är det snarare så att i små förvärv läggs det ned mindre arbete 

på identifieringen. Detta på grund av att det inte är materiellt och 

tillräckligt stort, vilket innebär att det krävs för mycket resurser i 

förhållande till storleken på förvärvet. Därmed blir det ofta, vid mindre 

förvärv, att mer eller allting fördelas till goodwill. Posten är i de flesta 

fallen liten och påverkar inte företagens totala balansräkningar i större 

utsträckning. Mats hade liknande svar och nämner att det påverkas av 

materialitetsaspekten. Han menar att, om det är en väldigt stor koncern som 

gör ett litet förvärv får det en väldigt liten procentuell effekt på 

koncernredovisningen. Därmed kan det tänkas att såväl revisorn som 

ekonomichefen inte anser att det spelar någon större roll om det hamnar 

några procentenheter fel vid små värden. Det leder i sin tur till att företagen 

fördelar mer på goodwill. Bens svar överensstämde med de övriga 

respondenternas svar. Han nämner även att i de mindre företagen inte finns 

samma kapacitet och resurser för att anlita konsulter och det leder till att 

fördelningen görs på en mer approximerad grund.  

Mats nämnde även i sitt svar att det inte har något att göra med branschen i 

sig utan istället storleken på förvärvet relativt köparens storlek. Han sade: 

”min erfarenhet är också den att vi oftast blir inkopplade som rådgivare när 

det handlar om större förvärv, vilket annars inte anses vara värt mödan vid 

mindre förvärv”. Han tillägger även att det finns tillfällen där de jobbar 

med mindre förvärv men i dessa märks det att kunderna inte vill betala för 

en stor analys, därmed görs en mer schablonmässig bedömning. Christine 

svar på frågan var att de större företagen ofta har sina egna Merger & 

Acquisitions team som utför själva arbetet internt. Dock när det rör sig om 

mycket stora förvärv kan företagen ändå ta in extern hjälp. Hon tror även 

att de större rörelseförvärven generellt sett har fler identifierbara tillgångar 

i genomsnitt än de mindre rörelseförvärven. Dessutom är de större 

förvärven oftare föremål för granskningar. Hon säger vidare att andelen av 

det totala värdet på immateriella tillgångar eller goodwill är mer beroende 

av branschens karaktär och ålder på företaget. Ett exempel är att IT 

branschen tenderar att ha färre immateriella tillgångar än industri & tjänster 

och även att nystartade företag tenderar att fördela mer åt goodwill. 
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5.3.3 Synpunkter på IFRS 3 standarden 

IFRS 3 har kritiserats i många studier och här nedan kommer svar på hur 

respondenterna ser på upplysningskraven och hur företagen i de olika 

branscherna påverkas av dessa vid värderingen och identifiering av 

tillgångar. Respondenterna fick även svara på hur de ser på att standarden 

anses vara svårförestålig och att den ger utrymme för egna bedömningar.  

Områdets första fråga var om respondenterna ansåg att upplysningskraven i 

IFRS 3 var tydliga nog vid identifiering och värdering av tillgångar vid ett 

rörelseförvärv. Tre av de fyra respondenter ansåg inte att upplysnings-

kraven egentligen är komplexa och svårtolkade, vilket de ofta uppfattas 

som. Björn svarade att, jämfört med många andra standarder, ser han den 

inte som komplicerad. Han säger vidare att ”den är ju rätt mycket som ett 

ramverk men lämnar ändå väldigt mycket åt subjektiva bedömningar”. 

Gällande upplysningskraven upplevde han att företagen oftast bara gör sitt 

jobb genom att kryssa igenom kraven. Många analytiker har kritiserat 

företagens tillvägagångssätt i och med att informationen som lämnas ut inte 

blir fullständig. Björn håller med analytikerna och tycker inte att 

upplysningskravens syfte uppfylls, det vill säga om informationen ger den 

bild av förvärven som användaren bör få ta del av, eftersom de flesta 

kommentarerna är ofullständiga.  

Den bristande informationen om vad företaget förvärvat skapar ett stort 

problem. För att förtydliga nämner Björn att företagen i vissa fall enbart 

nämner att de finns immateriella tillgångar sammanslaget och ibland att 

den koncernmässiga goodwillen har inkluderats. Ett förslag från Björns 

sida är att de utomstående användarna ska ställa högre krav och ifrågasätta 

informationen som lämnas av företagen.  

Mats svar var att de som ofta jobbar med IFRS 3 tycker nog att standarden 

är tillräcklig medan de som genomför rörelseförvärv sällan kan tycka att 

standarden är svårtolkad. Han menar att problemen inte ligger i hur 

regelverket är formulerat utan snarare i att det finns olika tolkningar eller 

olika hårt ställda krav från revisorernas sida. Även i denna fråga kommer 

han in på materialitet, det vill säga att i mindre förvärv tycker varken 

företagen eller dess revisorer att beloppet är väsentliga i det stora 

sammanhanget.  
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Därmed kommer upplysningarna inte att ifrågasättas i samma utsträckning 

som vid stora förvärv, där det krävs större tydlighet. Detta område, tilläger 

Mats, innehåller den mest intressanta värderingsövningen man kan göra, då 

man måste gå på djupet i företaget för att ge relevant och bra information 

till användarna om vilka viktiga värdedrivare som finns. Mats betonar att 

det område som det finns brister i är beskrivningen av vad som egentligen 

ligger i goodwillposten. Det ligger väldigt mycket av den osäkerhet som 

finns i förvärvet i denna post, vilket användare vill ha upplysningar om.  

Christine svar på frågan var att kraven var svåra till en början för såväl de 

som arbetar med värdering som företagen. Standarden har utvecklats 

efterhand för att klargöra vissa områden samt har en revidering skett. Hon 

menar att kraven kan vara lite oklara på grund av komplexiteten som finns 

i transaktionerna och att det finns utrymme för egna tolkningar av kraven, 

vilket är en effekt av att reglerna är principbaserade. Christine nämnde det 

som Björn och Mats nämnt i deras svar, att för företag som inte använder 

standarden ofta kan kraven förmodligen kännas otydliga. Ben svarade med 

att vägledningen är mest användbar i syftet att göra en fördelning. Företag 

som inte är vana att genomföra förvärvsprisfördelning anser han inte 

kommer kunna göra det utifrån standarden, som även övriga respondenter 

svarade. Dessa företag kommer behöva extern hjälp och detta är ett område 

som behöver förbättras. 

En följdfråga till områdets första fråga var om företagen påverkas av 

upplysningskraven vid identifiering och värdering av immateriella 

tillgångar. Björn svarade att informationen var bristfällig och utgivningen 

av informationen kan bero på dels att företagen inte vill lägga ut resurser, 

dels en viss grad av lathet. Företag kan exempelvis använda sig av samma 

text från föregående årsredovisning men att de lägger till ny information 

från det nuvarande året. Problemet som det skapar är att vissa kommentarer 

från förra året kvarstår, vilket inte har något att göra med årets händelser. 

Björn menar att det är ett resultat av att företagen inte vill lägga ner 

ytterligare resurser på att göra årsredovisningarna bättre. Christine svarade 

att upplysningskraven inte påverkar och menar att företag alltid vill klara 

minimikraven. Hon kommenterar ”många gånger försöker de med detta 

själva och får då problem med revisorerna, vilket tyder på att de inte har 

den erfarna personalen för att göra det ordentligt”. 
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Ben svarade att standardens krav är tydliga men att området ifråga kan vara 

tekniskt svårt att förstå. Han tog upp ett exempel att företagen inte alltid 

förstår vad som är en tillgång och vad som måste ingå i balansräkningen 

utifrån standarden.  

Vid den efterföljande frågan fick respondenterna svara på om företag i 

vissa branscher har bättre möjligheter att uppfylla kraven på grund av 

branschtillhörigheten. Både Björn och Mats svarade att det inte beror på 

branschtillhörigheten. De ansåg att det snarare beror på att tillgångarna 

som finns i vissa branscher är mer självklara vilket gör det lättare att 

bedöma. Björn svarar även att, i branscher där fler förvärv utförs, blir det 

enklare att göra jämförelser mellan tillgångarna. Mats nämnde även i sitt 

svar att branscher som har färre potentiella immateriella tillgångar har 

oftast det enklare att uppfylla kraven. I branscher där företag är verksamma 

inom fler områden kan arbetet kompliceras med att identifiera tillgångarna, 

då det finns fler potentiella tillgångar att identifiera. Bens svar på frågan 

överensstämde med Mats svar, och han gav ett exempel på att ett företag 

som ska värdera varumärken har lättare att hantera detta än de företag som 

värderar kundrelationer. Detta beror på tillgångarnas komplexitet i 

värderingsprocessen. De företag som har det svårast är de med 

immateriella tillgångar såsom teknologi, varumärke och kunder. Det kan 

därmed konstateras att det är lättare att göra en förvärvsprisfördelning i 

branscher och för företag som typiskt sett har färre immateriella tillgångar 

och tillgångar med låg komplexitet. Christine svarade att hon tror det beror 

på erfarenheten inom området. Ett exempel är företag som ofta genomför 

förvärv såsom investmentbolag, dessa tvingas bli mer bekanta med kraven 

och därmed uppfylls de i större utsträckning.  

På frågan om IFRS 3 standarden anses vara svårförståelig för företag 

svarade Björn att standarden ger upplysningar men företagen tenderar att 

bara göra det som krävs för att uppfylla minimikravet. Det som är svårt i 

processen är hur företagen ska sätta värden på tillgångarna, vilket inte står i 

IFRS 3. Björn menar att standarden egentligen ger väldigt lite information 

kring detta och fungerar mer som ett ramverk. Att sätta värde på 

tillgångarna har, enligt Björn, överlåtits till marknaden att komma på hur 

det ska göras, eftersom det inte finns beskrivet i IFRS 3. Mats svarade på 

frågan att IFRS 3, som är ett principbaserat regelverk, uppenbart är 

svårförståeligt i många sammanhang.  
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Företagen som inte vanligen tillämpar standarden får ofta svårigheter. 

Christine svar överensstämde med Björns och Mats svar, hon menar även 

att standarden är svårförstålig då det krävs färdigheter inom värdering och 

finansiering som ofta inte finns inom företaget. Christine nämnde också att 

företag som förvärvar måste ha förståelse för andra standarder som bland 

annat IAS 38 och IAS 36 beroende på vilka tillgångar som värderas, för att 

förstå IFRS 3. Bens svarade med att de som använder sig av standarden 

mer kontinuerligt givetvis har större förståelse för hur den ska tolkas och 

tillämpas. Mer arbete och erfarenhet med standarden gör den enklare att 

förstå, och de företag som inte praktiserar den ofta får det svårt att begripa 

den avslutade Ben.   

Många tidigare studier anser att IFRS 3 ger ett stort utrymme för 

tolkningar, vilket är nästa fråga som respondenterna fick svara på. Björn 

svarade att det är hur företagen tolkar detta utrymme, som skapar ett större 

utrymme än det som återfinns i IFRS 3. Ett exempel som han gav var att 

företaget kan säga att det inte tillförlitligt går att sätta något värde på 

tillgången men egentligen har de inte räknat ut något värde. På så sätt 

utnyttjar företagen detta till sin fördel och menar att det är svårt att värdera 

tillgångarna, och därmed hamnar värdet på goodwill.  

Mats svarade att för en bra jämförbarhet mellan företag och mellan 

branscherna krävs det att revisorerna ställer samma krav på sina klienter. 

Vidare sa han även att informationen som ges ut av företagen är en 

balansgång, då de ska ge ut bra och tydlig informationen om förvärven 

men samtidigt vill de inte avslöja något för konkurrenterna. Ett exempel 

kan vara att företagen gjort en väldigt bra analys och fördelning av 

köpeskillingen men sedan väljer de att inte beskriva det på ett bra sätt, 

vilket leder till att läsarna inte får ut tillräckligt bra information. Christine 

svarade att eftersom IFRS är ett principbaserat regelverk passar det bättre i 

varje situation att ha utrymme för egna bedömningar, dock kan det i vissa 

fall ge ett för stort utrymme. Bens svar liknade Christines, men han menar 

samtidigt att eftersom värdering är ett område där det finns mycket 

utrymme för egna bedömningar blir det även rättfärdigt att det återfinns i 

IFRS 3. 
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5.3.4 Påverkande faktorer till fördelningen  

Inom detta ämnesområde fick respondenterna svara på tre frågor om hur 

vissa faktorer påverkar fördelningen av köpeskillingen i de olika 

branscherna. Målet var att klargöra om det finns vissa motiv till företagens 

fördelning. Områdets första fråga var om företagen tar mer hjälp av 

experter i vissa branscher än i andra, ifråga om identifiering och värdering. 

Christine svarade att den främsta orsaken är erfarenheten i företagen. Har 

de exempelvis egen erfaren personal som varit delaktiga i många 

rörelseförvärv gör företagen sina egna fördelningar. Ben menade i sitt svar 

att företag tenderar att efterfråga mer råd när det handlar om tillgångar som 

exempelvis teknologi, varumärken och kundrelaterade. Mats tyckte i sitt 

svar att det handlade om företagskulturen och om revisorns krav som 

reviderar företaget ifråga. Främst handlar det dock om storleken på 

förvärvet, vilket både Mats och Björn återgav i sina svar. För att 

sammanfatta deras svar, krävs det i de större förvärven mer resurser och 

därmed tas det in externa rådgivare för att utföra en pålitlig fördelning av 

köpeskillingen. De tog även upp att revisorerna ofta kräver en oberoende 

bedömning av fördelningen när det handlar om stora värden. Vid mindre 

förvärv nöjer sig företagen, som har egna kompetenser inom verksamheten, 

oftast med egna bedömningar. De mindre företagen som inte har 

kompetensen inom verksamheten tar extern hjälp för att förstå IFRS och 

kunna klara av minimikraven samt att utföra en fördelning av 

köpeskillingen.  

Respondenterna fick frågan om företagen har en tendens att följa varandra, 

en ”följa-john-effekt”. Det visade sig att respondenterna ansåg att det var 

en väldigt intressanta fråga och dessutom den mest branschrelaterade. Tre 

av respondenterna svarade att denna effekt förekom i branscherna. Mats 

svarade att företag följer dess konkurrenter i upprättande av förvärvsanalys. 

Det kan exempelvis ske när företaget vill titta på ett liknande förvärv som 

konkurrenterna har gjort om hur mycket som är rimligt att fördela till varje 

post. Detta leder sedan till att företaget fördelar på ett liknande sätt. Ben 

svarade att det är vanligt förekommande när de upprättar en förvärvsanalys 

åt klienter att de refererar till hur konkurrenter tidigare har gjort.  
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Det leder till att företagen lägger sig på en miniminivå och inte gör mer än 

vad som behövs. Björns svar var att en orsak till en ”följa John-effekt” är 

att företagen inte vill lägga ut mer resurser än sina konkurrenter och för att 

inte avvika från mängden. Han nämner även, vilket han tidigare sagt, att 

det också beror på att IFRS 3 är ett ramverk och att det existerar väldigt lite 

exakta krav på hur företagen ska göra exempelvis vid beskrivning av 

goodwill. Därmed blir effekten att företagen tittar på varandra och särskilt 

tittar på hur andra företag i branschen fördelat. Det kan även skapa ett slags 

samarbete mellan företagen i branscherna. Samtidigt finns det en press 

utifrån som kommer att granska dessa företag i efterhand och bedöma vad 

och varför företagen gjort som de gjort. Detta leder till att företagen inte 

vill sticka ut ur mängden. Att följa hur de stora företagen inom branschen 

gjort är vanligt förekommande då de tenderar att göra mest förvärv och 

därmed har mest kompetens enligt Björn. Christine svar var däremot att 

”följa John-effekten” inte fanns, utan att företagen gör sina analyser för att 

uppfylla sina egna mål/behov.   

Den sista frågan i intervjun som ställdes var om företagsledningen någon 

gång försökt att påverka resultatet av förvärvsanalysen. Respondenterna 

hade varierade svar och delade åsikter om påverkan på förvärvsanalysen. 

Enligt Mats förekom detta men i form av att om ledningen själva fick välja 

vill de kanske ha mer på goodwillposten än i normala fall. Han menar att 

önskemål finns att mycket ska hamna på goodwillposten för att slippa stora 

avskrivningar över tiden eftersom detta påverkar resultatet per aktie (EPS). 

Det är här som rådgivarna och revisorernas jobb träder fram, för att hålla 

emot och se till att en mer rimlig fördelning görs menar Mats.  

Christines svar överensstämde med Mats argument och gav samtidigt ett 

exempel om att företagen hellre har ett varumärke med en obestämd 

nyttjandeperiod än att ha den med bestämd nyttjandeperiod. Detta för att 

minska avskrivningsunderlaget. Björns svar var en motsättning till de två 

tidigare nämna respondenterna och han menade snarare att det är kulturen 

inom företagen som tillåter mer på goodwillposten. Han menar att om det 

varit historiskt sett en hög nivå på goodwillposten kommer troligen 

företaget fortsätta att hålla det. Ben svarade att effekten finns men att den 

inte är vanlig. Det är snarare så att företagen bryr sig mer om EBIT och 

EBTIDA.    
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6. Analys 

I detta kapitel bryter vi ned det som observerats i undersökningen och gör 

jämförelser med tidigare forskning. Vi tar även hjälp av de teorier och 

normer som presenterats i referensramen för att föra en diskussion med 

uppsatsen forskningsfrågor som utgångspunkt.  

6.1 Jämförelser mellan branscher 

I empirikapitlet har fördelningarna av olika tillgångsslag och olika 

kategorier av immateriella tillgångar sammanställts branschvis. I detta 

avsnitt har sammanställningarna istället gjorts med branscherna 

tillsammans. Vi har velat göra jämförelser för att kunna besvara våra 

forskningsfrågor som berör branschpraxis. Eftersom undersökningen avsett 

alla bolag noterade på Small -, Mid-, och Large Cap har antalet förvärv per 

bransch varierat i undersökningsunderlaget. Det beror på att vi inte gjort ett 

urval av ett visst antal företag i varje bransch. Att det inom några branscher 

funnits betydligt färre företag samt genomförts ett mindre antal förvärv än i 

andra har sannolikt påverkat underlaget för jämförelser. I diagrammet 

nedan visas skillnaden mellan antal förvärv som genomförts i varje 

bransch. Intervallet har varit mellan fyra förvärv i energi och 

kraftförsörjning till hela 283 förvärv i industri och tjänster. 

 
Figur 34; Total köpeskilling och antal förvärv för samtliga branscher under perioden 2005-2011. 

Siffrorna ovanför staplarna visar hur många förvärv som genomförts av varje bransch. 
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Det var stora skillnader mellan branschernas totala köpeskilling, där 

Industri & tjänster hade högst med cirka 219 miljarder kronor och 

Kraftförsörjning hade lägst med cirka 408 miljoner. De branscher som 

hade störst genomsnittlig köpeskilling var Material och Hälsovård. 

Skillnaderna i branschernas omfattning tillsammans med andra olikheter är 

något som vi varit tvungna att ta hänsyn till vid analys av olika 

fördelningar.  

Undersökningen visar att företag inom flera av branscherna fördelade den 

största andelen av köpeskillingen på goodwill. Det tillgångsslag som hade 

näst högst fördelning var immateriella tillgångar i alla branscher förutom 

Energi, Kraftförsörjning och Material. För materialbranschen var den näst 

högsta fördelningen till netto materiella tillgångar, men energi och 

kraftförsörjning var till goodwill. De olika fördelningarna kan ha berott på 

branschkulturen enligt våra respondenter, det vill säga vilka tillgångar som 

kännetecknar den specifika branschen. Fördelningarna illustreras i 

diagrammet nedan.   

 
Figur 35; Fördelningen av köpeskillingen på de olika tillgångsslagen för varje bransch under perioden 

2005-2011. 
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Netto materiella tillgångar är det tillgångsslag som haft lägst fördelning i 

flera av branscherna. Energi och kraftförsörjning var branscherna som hade 

högst fördelning till netto materiella tillgångar. För de övriga branscherna 

fick netto materiella en fördelning mellan 6 % och 41 %, med undantag för 

telekombranschen som hade en negativ fördelning. Detta beror på att 

skulder och eventualförpliktelser överstigit materiella och finansiella 

tillgångar i förvärven i telekombranschen. Den statistiska undersökningen 

för netto materiella tillgångar visar att det finns signifikanta skillnader 

mellan några av branscherna. Det är framförallt telekombranschen som 

visar på skillnader mot flera av branscherna, på grund av att företag i denna 

bransch fått negativa värden på netto materiella tillgångar. För Energi och 

kraftförsörjning som hade störst fördelning visar dock den statistiska 

undersökningen inte några signifikanta skillnader, vilket är förvånansvärt. 

Då dessa två branscher skiljer sig åt i fördelningen gentemot dem övriga 

med att ha störst andel netto materiella tillgångar av köpeskillingen. Det 

statistiska resultat kan bero på att dessa två branscher endast genomfört 

fyra rörelseförvärv var, vilket sannolikt påverkat utfallet.    

Immateriella tillgångar har i sju av tio branscher varit det tillgångsslag som 

haft näst högst fördelning av köpeskillingen under undersökningsperioden. 

Branscherna som hade fördelat de högsta andelarna till immateriella 

tillgångar var Finans & fastigheter, Hälsovård, Informationsteknik och 

Telekomoperatörer. Dessa branscher kännetecknas av att främst ha en stor 

andel immateriella tillgångar som kundrelationer, utveckling och licenser. 

Branscherna Finans & fastighet och Hälsovård har haft en hög total 

köpeskilling i förhållande till antal förvärv, vilket visar på att förvärven 

varit allmänt större. Det som kan förklara den höga fördelningen av 

köpeskillingen på immateriella tillgångar är att förvärven haft hög 

materialitet och ansetts vara mer väsentliga, därmed har förvärvsprocessen 

varit mer djupgående och identifierat fler immateriella tillgångar. Detta är 

vad respondenterna resonerat kring och som även bekräftas i 

undersökningens resultat. Undersökningarna som gjordes på de tyska och 

schweiziska företagen, visade att de immateriella tillgångarna hade fått näst 

störst fördelning efter goodwill för de flesta av branscherna i Tyskland och 

för samtliga i Schweiz. Detta överrenstämde med vår undersökning utom 

för två branscher.  
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Den tyska undersökningen visade att hälsovårdsbranschen var en av 

branscherna som fördelat mest till immateriella tillgångar, vilket även 

påvisades i vårt resultat. Den statistiska undersökningen för immateriella 

tillgångar visar att det var många branscher som hade signifikanta 

skillnader i den genomsnittliga fördelningen. För branscherna Hälsovård 

och Informationsteknik, som var bland de som fördelat mest till 

immateriella tillgångar, fanns signifikanta skillnader mot branscherna 

Industri & tjänster och Material, som varit bland de branscher som fördelat 

minst. Men det finns även signifikanta skillnader mellan branscherna som 

haft högst fördelning åt immateriella tillgångar, vilket därmed tyder på att 

det finns företag inom branscherna som fördelar olikt sina konkurrenter i 

branschen.  

Goodwill var det tillgångslag i undersökningen som åtta av tio branscher 

fördelats mest till av köpeskillingen, vilket många andra tidigare studier 

också visat på. Branscherna Energi och Kraftförsörjning var de som inte 

hade den högsta fördelningen till goodwillposten. Fördelningen varierade 

mellan branscherna där telekombranschen hade den högsta fördelningen 

(72 %) som tätt följdes av sällanköpsvaror och tjänstebranschen (69 %). 

Resterade sex branscher hade ett intervall mellan 45 % och 58 %. De tyska 

och schweiziska undersökningarna hade inte samma branschindelning som 

denna undersökning, men de branscher som var med även i vår 

undersökning var Energi, Hälsovård och Telekomoperatörer. De tyska och 

schweiziska undersökningarna visade att energibranschen hade låg 

fördelning på såväl goodwill som immateriella tillgångar, och det 

dominerande tillgångsslaget var materiella tillgångar. Detta överrenstämde 

även med vår undersökning. För branscherna Hälsovård och 

Telekomoperatörer var goodwill den klart dominerande posten, vilket även 

var fallet i de tyska och schweiziska undersökningarna. Den statistiska 

undersökningen visade att Telekomoperatörer hade signifikanta skillnader 

mot flertalet av branscherna. Detta visar på att företag i telekombranschen 

fördelar höga andelar av köpeskillingen till goodwill. 
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Vidare har undersökningen behandlat hur immateriella tillgångar fördelats 

över de olika kategorierna. Diagrammet nedan visar att det har varit väldigt 

spritt mellan vilka immateriella tillgångar som identifierats i förvärven. 

Den kategori som fem av branscherna hade störst procentuell fördelning till 

var icke specificerad. När fördelningen sker till denna kategori är det med 

anledningen av att företagen lämnat bristfällig information kring förvärv 

och inte valt att skriva om hur de redovisat de immateriella tillgångarna 

som de förvärvat. Det kan även vara att företagen benämnt de förvärvade 

immateriella tillgångarna som ”övriga immateriella tillgångar i 

förvärvsnoterna. Till grund för detta kan ligga att företagen inte vill avslöja 

vilka immateriella tillgångar de har för sina konkurrenter som senare kan 

leda till förlorade konkurrensfördelar, enligt respondenterna. De nämnde 

att orsakerna till fördelningen kan finnas på företagsnivå. En annan 

möjlighet som respondenterna också tog upp var att företagen följer 

varandra inom branscherna, vilket tyder på att ett slags branschpraxis 

skapats. Fenomenet illustreras i diagrammet nedan genom att varje bransch 

hade en hög fördelning till en eller två specifika kategorier, därmed är 

företagskulturen en viktig sak i sammanhanget. Dock hade två branscher 

Industri & tjänster och Sällanköpsvaror & tjänster en någorlunda stor 

fördelning på mer än två kategorier. Skillnaderna kan förklaras av att dessa 

branscher består av mångsidiga verksamheter. Det är något som våra 

respondenter varit inne på, där de nämnde att vissa branscher typiskt sätt 

har fler potentiella immateriella tillgångar än andra. 

 

Figur 36; Kategoriseringen av immateriella tillgångar för varje bransch under perioden 2005 – 2011. 

-20% 

0% 

20% 

40% 

60% 

80% 

100% 

Kategorisering av immateriella tillgångar 

Icke specifierad  

Teknologibaserad 

Kontraktbaserad 

Kundrelaterad 

Marknadsrelaterad 

Uppskjuten skatt 



76 

 

Vad gäller uppdelningen av immateriella tillgångar, syns det tydligt att 

kategorierna haft olika stor betydelse i branscherna. En försvårande 

omständighet har varit att en stor fördelning skedde till kategorin icke 

specificerad, vilket tyder på, som respondenterna nämnt, att informations-

kvaliteten i förvärvsnoterna varit bristfällig. Skillnaderna påverkades även 

av att företagen i de olika branscherna varit olika långtgående i 

identifieringsprocessen av olika anledningar. Dessa kan vara resurs-

relaterade, kunskapsrelaterade eller konkurrensrelaterade.  

Efter analysen av den kvantitativa undersökningen övergår vi till den 

kvalitativa delen Där fördjupar vi oss i motiven som företagen kan ha för 

att tillämpa regelverket på ett visst sätt. 

6.2 Orsaker till olika tillämpningar av regelverket 

Problemet med IFRS 3 ligger inte i svårigheten att förstå vad syftet är utan 

att det förekommer olika tolkningar av regelverket från företagens sida, 

detta var något som respondenterna starkt påpekade. Dahlgren och Nilsson 

(2012) nämner att orsaker till de olika tillämpningarna är den bristande 

vägledningen och det stora svängrummet inom regelverket. Detta är något 

som respondenterna tar upp i sina svar och nämner att det också handlar 

om hur mycket tid som respektive företag lägger vid själva 

fördelningsarbetet av tillgångarna. Utrymmet i regelverket kan påverka 

företagen och hur många immateriella tillgångar som identifieras eftersom 

det behövs subjektiva bedömningar när de arbetar med förvärvsanalysen. 

Respondenterna nämnde att företagens olika långtgående snarare beror på 

företaget ifråga än själva branschen. Vid en förvärvsanalys krävs det 

mycket resurser och tid av företagen för att identifiera de immateriella 

tillgångarna. Därmed ligger valet hos företagen om hur mycket tid de 

lägger på varje förvärv. Branschens karaktär och mängden av potentiella 

immateriella tillgångar är två faktorer som ofta påverkar hur långt företag 

går i sin identifieringsprocess. Ett exempel är Telekomoperatörer vars 

bransch kan innefatta många immateriella tillgångar som exempelvis 

kunder, varumärken och licenser. Det kan jämföras med energibranschen 

som till sin natur har ytterst få immateriella tillgångar, vilket påvisats i vår 

undersökning.  
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Respondenterna menar att det inom branscher som typiskt sett har fler 

immateriella tillgångar finns både försvårande omständigheter och vissa 

fördelar för företagen vid identifieringen. Fler immateriella tillgångar kan 

kräva mer djupgående analyser. Det som förenklar för företagen är att de i 

dessa branscher ofta handskas med denna typ av tillgångar och därför har 

den erfarenhet som krävs. Komplexiteten varierar mellan olika kategorier 

av immateriella tillgångar och det skapar ytterligare problem vid 

identifieringsarbetet. Ett exempel är kundrelationer som brukar vara 

invecklade och svåra att värdera, vilket leder till att företagen lägger ner 

mer resurser på att identifiera dessa. Det som kan underlätta i dessa 

situationer är om liknande förvärv har genomförts av företag i samma 

bransch, då förvärvaren kan jämföra med dessa förvärv och fördela på ett 

liknande sätt. Den institutionella teorin benämner detta tillvägagångssätt 

som mimetisk isomorfism, som har sin huvudpunkt i att organisationer 

imiterar varandra. Detta leder till att förvärvaren inte behöver lägga ner lika 

mycket resurser, och därmed kan den upprätthålla sina konkurrensfördelar 

enligt den resursbaserade teorin. Företagskulturen påverkar också i stor 

utsträckning hur många immateriella tillgångar som identifieras. Har till 

exempel ett företag historiskt sett fördelat mycket av sin köpeskilling till 

goodwill kommer de även fortsätta med att göra detta menar Björn. 

I stora förvärv brukar det ofta identifieras mer immateriella tillgångar än i 

mindre förvärv, på grund av att de anses vara av större väsentlighet. Detta 

tar Rehnberg upp och menar att i större förvärv läggs mer resurser ut och 

det leder till att fler immateriella tillgångar identifieras. Vid mindre förvärv 

tenderar företagen att fördela större delar av värdena åt goodwill då de 

oftast inte är villiga att lägga ner stora resurser vid arbetet enligt 

respondenterna. Detta tillvägagångssätt tar även Dahlgren och Nilsson 

(2012) upp och menar också att fördelningen kan ge ett bättre resultat 

kortsiktigt. Respondenterna menar att väsentligheten eller materialitets-

aspekten är viktig i sammanhanget. Då förvärvet i förhållande till 

förvärvaren är stort är viljan att lägga ner mer resurser högre. Storleken på 

förvärvet kan dessutom leda till en mer omfattande granskning av 

revisorerna, vilket påverkar hur djupgående företagen är i identifierings-

arbetet.  
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Sammanfattningsvis visar resultatet från empirin och tidigare forskning att 

IFRS 3 är ett ramverk som lämnar utrymme för subjektiva bedömningar. 

Detta utrymme skapar problem eftersom förvärvarens egna tolkningar 

påverkar redovisningen. Enligt Mats måste det ställas hårdare krav från 

revisorerna på hur förvärven redovisas. Om de ställer hårdare krav på sina 

klienter kan det leda till att företagen upprättar bättre förvärvsanalyser och 

tolkar regelverket på ett bättre sätt vilket kan medföra att fler immateriella 

tillgångar identifieras. I vissa mindre förvärv lägger företagen helt enkelt 

inte ner resurser och tid på att identifiera de immateriella tillgångarna utan 

fördelar köpeskillingen på goodwill istället. Glaum och Wywa (2010) har 

skrivit om detta och de menar att företags vilja att lägga ned resurser ofta är 

liten när det handlar om mindre förvärv. En anledning till detta kan vara att 

både företagsledningen och revisorerna har visat att det är acceptabelt. Det 

framgår av respondenternas svar kring materialitet och att mindre förvärv 

inte granskas i samma utsträckning som större. En bättre vägledning kring 

hur varje bransch ska identifiera tillgångar, skulle kunna påverka att fler 

potentiella immateriella tillgångar identifieras. Hela processen skulle 

underlättas för användarna om företagen lämnade tydligare och bättre 

information om förvärven i den finansiella rapporten, vilket många gånger 

är bristfälligt enlig respondenterna. Tydlighet från företagen, hårdare krav 

från revisorerna och bättre vägledningen av regelverket kan leda till bättre 

förståelse för vad företagen egentligen förvärvat. 

6.2.1 Företag tar efter varandra, ”Följa John-effekten” 

Vi har valt att koppla den institutionella teorin till en ”följa John-effekt” för 

att se om företagen tar efter varandra i de olika branscherna. De flesta 

respondenterna ansåg att denna effekt finns inom branscherna vid 

upprättande av förvärvsanalysen. Christine nämnde dock att företagen inte 

följer varandra utan snarare gör vad som krävs för att uppfylla sina egna 

mål och behov. En orsak till att företagen följer varandra är att de inte vill 

sticka ut ur mängden gällande fördelningen. Därmed tittar företagen på hur 

konkurrenterna fördelat köpeskillingen på tillgångsslagen, och det kan 

enligt respondenterna leda till att en viss branschpraxis skapas.  



79 

 

En annan orsak till liknande fördelning är att företagen inte vill lägga ner 

mer resurser än konkurrenterna då det ger negativa effekter. Detta leder till 

att det skapas en praxis bland företagen att inte redovisa mer än 

minimikravet och för att inte avvika från konkurrenterna. Dessutom vill 

företagen inte ge marknaden möjligheten att anklaga dem för att de gjort en 

felaktig förvärvsanalys. Enligt respondenterna kan, det ovan beskrivna, 

beteendet framför allt tillämpas av mindre företag som inte genomför 

förvärv lika ofta och därmed inte har samma kompetens. Större företag 

besitter oftast högre kompetens och har tillgång till mer resurser, vilket 

kommer leda till att dessa fungerar som normgivare som de med mindre 

kompetens tar efter vid förvärvsanalyser.  

I IFRS 3, vilket respondenterna och tidigare undersökningar påpekat, 

saknas vägledning vid värdering av tillgångar. Därmed tvingas företagen 

titta på hur andra företag upprättat förvärvsanalyser då kompetensen ofta 

inte finns inom den egna verksamheten, vilket är ett exempel på mimetisk 

isomorfism. Företagen kan dock anlita externa konsulter i de områden där 

kompetensen är låg, för att därmed upprätta en förvärvsanalys av högre 

legitimitet. Enligt den institutionella teorin ses detta som en tvingande 

isomorfism genom att företag följer de regler som är tvingande vid 

rörelseförvärv. Konsulterna och företagen kan gemensamt inom 

branscherna skapa praxis där ett tillvägagångssätt vid fördelningen blir det 

enda accepterade. Detta kan dock skapa vissa problem med jämförbarheten 

mellan branscherna, då konsulter och företag kan ha olika uppfattningar 

kring regelverket inom branscherna. Dahlgren och Nilsson (2012) nämner 

även detta i sin undersökning, att konsulterna kan har olika syn på 

regelverket. 

6.2.2 Utnyttjande av resurser   

Den resursbaserade teorin handlar om hur väl företag utnyttjar sina resurser 

som finns inom den egna verksamheten. Att kartlägga sina styrkor och 

svagheter är en viktig del för att utnyttja sina resurser väl. Respondenterna 

var alla överens om att storleken på förvärvet var den främsta faktorn för 

hur mycket resurser som företaget väljer att lägga ner. Vid de mindre 

förvärven gör företagen bara det som krävs för att uppfylla minimikravet 

vid förvärvsanalysen, och detta är revisorerna väl medvetna om.  
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Detta hjälper företagen att hålla ner kostnaderna i och med att de inte 

behöver gå in djupare i varje förvärv och upprätta en förvärvsanalys i detalj 

för tillgångarna, utan det görs bara ytligt. Resurser sparas och det behövs 

inte extern hjälp för att uppfylla kraven vid upprättande av förvärvs-

analysen.    

Respondenterna nämnde även att det kan hända att företagen upprättar en 

väldig detaljerad förvärvsanalys men sedan väljer att inte beskriva den väl 

och utesluter vissa delar. Detta kan göra att läsarna inte förstår exakt vad 

informationen i företagens förvärvsnoter innebär. Företagen kan göra 

denna exkludering på grund av att de inte vill visa vilka tillgångar som 

förvärvats inför konkurrenterna. Att avslöja för mycket kan göra företag 

sårbara inför konkurrenterna, och det blir därmed ett strategiskt beslut att 

utesluta viss information. Trots att företag har lagt ner resurserna på att 

upprätta en omfattande förvärvsanalys, väljer man därmed att inte visa allt. 

Denna information håller företagen internt inom verksamheten.  

De stora företagen har oftast personal och kompetens inom företaget, som 

har erfarenheter av att upprätta en förvärvsanalys. Där finns förståelse för 

både de redovisningsmässiga och affärsmässiga aspekterna. Detta skapar 

konkurrensfördelar i och med att det blir lättare för dessa företag att 

utnyttja kompetensen vid hantering av olika förvärv. Att ha en förståelse 

för hur olika förvärv är till sin karaktär och storlek är viktigt för att inte 

behöva ta in extern hjälp i onödan. Detta är något som respondenterna 

nämner som väsentligt för att tillämpa och tolka regelverket. Har företaget 

kunskaper och kompetensen inom verksamheten sparar de mycket resurser 

på detta. 

6.2.3 Medvetet styrande av förvärvsanalysens utfall (agentteorin) 

I agentteorin handlar det främst för huvudmannen om att kontrollera vad 

agenten verkligen gör. När teorin används på detta område tycker vi att det 

är naturligt att det är företagets ledning som är i agentförhållandet. Rollen 

som huvudman delas av flera intressenter eller grupper av intressenter 

enligt vår mening.  
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När det fattas beslut som påverkar hur mycket skatt företagen ska betala så 

blir staten huvudmannen som måste kontrollera agenten. Vi anser dock att 

aktieägare är den mest relevanta gruppen att betrakta som huvudman när 

det gäller identifiering och värdering av tillgångar vid rörelseförvärv, och 

revisorn ska bevaka aktieägarnas, och andra intressenters, intressen. En 

större goodwillpost på bekostnad av färre identifierade immateriella 

tillgångar kan leda till ökad risk för företaget vilket kan skada ägarna på 

längre sikt. Rehnberg tar upp i sin doktorsavhandling, att företagen 

avsiktligt fördelar mer åt goodwill för att därmed minska resultatpåverkan.     

Företagen kan tänkas vilja påverka förvärvsanalysen så att det blir så bra 

som möjligt för deras verksamhet. Respondenterna hade olika åsikter vid 

denna teori om hur mycket företagen verkligen försökte påverka 

förvärvsanalysen och fördelning av köpeskillingen. Björn framhöll att vissa 

tenderar att fördela mer av köpeskillingen på immateriella tillgångar medan 

andra vill fördela mer åt goodwill. Vissa företag anser att det blir ett bättre 

resultat för framtiden om man sätter mer av köpeskillingen på goodwill, då 

den inte skrivs av. Sedan finns det andra företag som hellre vill skriva ner 

mycket för att komma ifrån en stor goodwillpost, vilken måste försvaras 

vid nedskrivningstesterna. Mats nämnde att om företagen fick välja själva 

skulle de hellre fördela mer åt goodwill, än att ha immateriella tillgångar 

som måste skrivas av löpande. Det beror på avskrivningar på immateriella 

tillgångar slår negativt på det redovisade resultatet. Det kan exemplifieras 

genom att om företagen kan skapa ett bättre resultat för sin verksamhet 

kommer de att välja att redovisa mer åt goodwill än immateriella tillgångar. 

Problemet är då för revisorerna och rådgivarna, som bevakar agenternas 

intressen, att hålla emot intressena hos företagsledningen så att en vettig 

förvärvsanalys genomförs. Christine var mer inne på hur uppfattningarna 

och reaktionerna från aktieägarna skulle vara för framtida effekter, för 

resultatet per aktie eller från nedskrivningar på grund av värdeminskningar. 

Dessa orsaker anser hon påverkar företagen att fördela mer åt goodwill, för 

att minimera avskrivningar som har en negativ påverkan på resultat per 

aktie. 



82 

 

6.3 Problem med förvärvsanalys enligt IFRS 3 

Vi har, utöver att undersöka utveckling av branschpraxis samt motiv till 

olika regeltillämpningar, velat belysa vilka svårigheter som företagen 

möter vid upprättandet av förvärvsanalys enligt IFRS 3. Att det finns 

problem kring tillämpandet av regelverket är något vi anser framgå av 

tidigare undersökningar inom området. Gauffin och Thörnstens (2010) har 

påpekat att många företag hade en stor goodwillpost i förhållande till det 

egna kapitalet. En del av detta beror på begränsade nedskrivningar men 

samtidigt visar det att en stor del av köpeskillingen fördelats till goodwill 

vid rörelseförvärv. Detta lyftes även fram av Gauffin och Nilsson (2012).  

Glaum och Wyrmas (2011) nämnde komplexiteten inom det aktuella 

redovisningsområdet som ett motiv till att genomföra deras undersökning. 

De ville undersöka om det fanns skillnader mellan företag i olika länder 

som tillämpar samma regelverk, som ett resultat av svårigheterna kring 

förvärvsanalys och nedskrivningsprövning. Dahlgren och Nilsson lyfte 

också fram skillnader i tillämpningen och poängterade samtidigt att dessa 

uppstått trots att regelverket inte innehåller olika valmöjligheter. Något 

annat som pekat på att det finns svårigheter att tillämpa regelverket är 

informationen som lämnas avseende vad värdena som identifierats i 

förvärvsanalysen står för. Detta har lyfts fram i flera av undersökningarna 

som beskrivits i uppsatsen. Glaum och Wyrma (2011) ansåg, till exempel, 

att informationen om fördelningen av förvärvspriset på olika tillgångar var 

bristfällig.  

Respondenterna ansåg att det fanns skillnader mellan företag för hur långt 

de går i identifieringen av immateriella tillgångar i förvärvsanalysen. Att 

företag lägger ned olika mycket tid och resurser ansågs vara en viktig orsak 

till detta. Av svaren på frågan om vad storleken på förvärvet har för 

betydelse framgick det också att det krävs en stor arbetsinsats för en 

långtgående identifiering av immateriella tillgångar. Att det krävs mycket 

tid och resurser är också något som pekar på att tillämpningen av IFRS 3 är 

komplicerad.  
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Samtliga respondenter uttryckte att utrymmet i regelverket spelar en roll 

för identifieringen av immateriella tillgångar. Av svaren framgick att 

utrymmet möjliggör en varierande grad av noggrannhet i förvärvsanalysen. 

Christine framhöll även att tillgångar kan vara lättare att identifiera för att 

de är typiska för vissa branscher. De flesta av respondenterna tyckte inte att 

upplysningskraven i IFRS 3 var komplexa eller svårtolkade. Björn tyckte 

dock inte att informationen som lämnas uppfyller syftet med regelverket. 

Mats framhöll att det görs olika tolkningar samt ställs varierande krav från 

revisorerna som en förklaring till skillnaderna mellan företags 

upplysningar.  

Christine framhöll att kraven kan uppfattas som otydliga på grund av 

komplexiteten i transaktionerna. Respondenterna var eniga om att 

standarden kan vara svår att tillämpa för de som inte är vana vid den. Det 

finns därmed stora krav på rätt kompetens för att kunna utföra värderingar, 

något som även Castedello och Klingbeil (2009) konstaterat. 

Respondenterna var överens om att svårigheterna till stor del kan kopplas 

till värderingen av immateriella tillgångar. Företagen får inte så mycket 

vägledning från standarden på detta område. Dahlgren och Nilsson (2012) 

var också inne på detta, de ansåg att det är subjektiviteten inom området 

som gör det svårt att avgöra om regelverket följts eller inte. Genomförandet 

av värderingar och att upplysa om dessa kräver mycket bedömningar av 

företagen eftersom regelverket inte ger några strikta riktlinjer. Att de 

immateriella tillgångarna ofta inte finns i det förvärvade företagets 

balansräkning är också en försvårande omständighet som Castedello och 

Klingbeil påpekar. Det förvärvande företaget måste göra en första 

värdering av tillgångarna vilket även respondenterna framhållit som 

problematiskt, då IFRS 3 inte innehåller riktlinjer kring själva värderingen. 

Företagen måste istället använda standarder som är aktuella för den 

specifika tillgången. 
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Svårigheterna med förvärvsanalysen kan, med de tidigare under-

sökningarna och respondenternas svar som utgångspunkt, främst kopplas 

till det svängrum som finns inom regelverket. Rehnberg påpekade att detta 

leder till variation som försämrar jämförbarheten mellan finansiella 

rapporter. I flera andra undersökningar har det också påpekats att de 

subjektiva bedömningarna som diskuterats ovan skapar problem för 

användarna av företagens rapporter. I referensramen tog vi upp 

jämförbarhetskriteriet som bland annat innebär att liknande händelser 

måste rapporteras på ett likformigt sätt. Dahlgren och Nilsson samt Glaum 

och Wyrma såg brister på detta område från jämförelser mellan företagen i 

olika länder. Gauffin och Nilsson konstaterade, vilket också överensstämde 

med resonemanget som förts ovan, att problemen på området kan hänföras 

till tillämpningen snarare än regelverket. 
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7 Slutsats och vidare forskning 

I detta kapitel kommer syfte och frågeställning som ställts i uppsatsen att 

besvaras med hjälp av undersökningens empiri och analys. Kapitlet 

avslutas med förslag till vidare forskning.  

7.1 Fanns det skillnader i fördelningen av 
köpeskillingen på de tre olika tillgångsslagen i 

branscherna? 

Undersökningen visade att företagen i alla branscher, utom två, fördelade 

största andelen av köpeskillingen på goodwill. Det är inte så förvånande 

eftersom stora goodwillposter i företagens balansräkningar var det problem 

som väckte vårt intresse för att studera identifieringen av immateriella 

tillgångar vid rörelseförvärv. Det har skrivits mycket om detta, och om 

företagen vore bättre på att identifiera immateriella tillgångar så skulle 

andelarna som fördelas på goodwill vara mindre. Energi och 

Kraftförsörjning är de branscher som inte fördelade största andelen av 

köpeskillingen på goodwill. De präglas av stora andelar netto materiella 

tillgångar, och trots att dessa branscher genomfört ett begränsat antal 

förvärv kan slutsatsen dras att de skiljer sig från de övriga branscherna.  

Det är ingen bransch som har immateriella tillgångar som det största 

tillgångslaget vilket även kan visa på att dessa tillgångar är svåra att 

identifiera. Det som framgår i undersökningen är att komplexiteten kring 

immateriella tillgångar är en stor bidragande orsak till att företag i de olika 

branscherna går olika långt vid identifieringen av dessa tillgångar. Av 

diagrammen som visar hur företagen i olika branscher fördelar köpe-

skillingen framgår det tydligt att det finns skillnader mellan branscherna. 

Företagen i vissa branscher har en väldig stor fördelning på något av de tre 

tillgångsslagen, och detta visar på att viss branschpraxis kan ha utvecklats. 

Det var dock mellan ett begränsat antal branscher som det fanns 

signifikanta skillnader i fördelningen för de tre tillgångsslagen. 

Branschernas olika förutsättningar har också en stor betydelse för hur 

fördelningarna ser ut på de tre olika tillgångsslagen. Det går därför inte att 

konstatera med säkerhet att det utvecklats branschpraxis utifrån det 

kvantitativa materialet.  
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Ett exempel på något som indikerar att en viss branschpraxis utvecklats 

vore om företagen i en bransch, där det bör finnas mycket immateriella 

tillgångar, fördelar en liten andel av köpeskillingen på detta tillgångsslag i 

förvärvsanalysen. Stora skillnader mot vad som observerats i 

branschjämförelser i andra länder skulle kunna vara ett tecken på detta. Vi 

har dock inte sett några skillnader som tydligt sticker ut när vi jämfört med 

den tyska och den schweiziska undersökningen.  

Trots att vi inte kan konstatera att det utvecklats branschpraxis för 

identifieringen av immateriella tillgångar från vår kvantitativa under-

sökning så utesluter vi inte att det finns någon sådan. Det framstår som 

rimligt att viss branschpraxis utvecklas inom området förvärvsanalys av 

svaren i den kvalitativa undersökningen att döma. Respondenterna 

framhöll bland annat att företagen inte ville sticka ut i förhållande till sina 

konkurrenter och att stora företag ofta visar vägen inom branscherna. Det 

innebär att företagen påverkas av varandra, och det är naturligt att påverkan 

är störst mellan företag i samma bransch.  

7.2 Vilka olika immateriella tillgångar identifierar 
företagen i de olika branscherna vid ett 

rörelseförvärv? 

Vid identifieringen av immateriella tillgångar kan de som identifieras 

hänföras till olika kategorier. Undersökningen visade att branscherna hade 

den procentuellt största fördelningen till kategorin icke specificerade 

immateriella tillgångar. Immateriella tillgångar fördelades till denna 

kategori då det fanns bristfällig information och företagen inte redovisat 

vilka immateriella tillgångar de förvärvat. Tillgångarna har ofta varit 

benämnda som ”övriga immateriella tillgångar” vilket gör det svårt för 

användarna av rapporter att se vad tillgångarna består av. Resultatet är en 

bekräftelse på att företagen ofta brister i beskrivningen av vad de har 

förvärvat. Det är något som både beskrivits under tidigare forskning och 

som har påpekats av respondenterna. En orsak kan vara att företagen vill 

begränsa arbetsinsatsen vid identifiering och beskrivning av tillgångar. En 

annan orsak kan vara att företagen inte är villiga att avslöja för mycket 

inför sina konkurrenter. Det kan öka risken för förlorade konkurrens-

fördelar.  
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En av våra respondenter påpekade att det förekommer att företag 

genomfört en detaljerad beskrivning och sedan ändå utelämnar denna i 

rapporten på grund av risken.  

Undersökningen visade även att de flesta branscherna har en hög 

fördelning till en eller två kategorier, vilket kan fastställa att företags-

kulturen är en viktig aspekt i identifieringsprocessen. Det som ytterligare 

styrker detta påstående är att det inom branscher där företag har flera olika 

verksamhetsområden fördelas immateriella tillgångar till fler kategorier 

som exempelvis i Industri & tjänster och Sällanköpsvaror & tjänster.  

7.3 Orsaker till att företag är olika långtgående vid 
identifieringen av immateriella tillgångar 

Att företag är olika långtgående i sin identifiering av de immateriella 

tillgångarna kan skapa stora skillnader mellan företagen. Skillnaderna kan 

bero på orsaker som är resursrelaterade, kunskapsrelaterade eller 

konkurrensrelaterade. Det finns branscher som har fler potentiella 

immateriella tillgångar gentemot andra, vilket kan leda till en svårare och 

mer djupgående analys. Dock måste komplexiteten beaktas, och den har 

stor påverkan då vissa tillgångar är svårare att identifiera och värdera än 

andra. Därmed är kombinationen av antal potentiella immateriella 

tillgångar, och komplexiteten i dessa, de orsaker som påverkar företagen 

oavsett bransch. Materialiteten är även en påverkande faktor, det vill säga 

att storleken på det enskilda förvärvet i förhållande till förvärvaren 

påverkar i stor utsträckning hur mycket resurser företagen anser är värt att 

lägga ner. Detta har en inverkan på hur olika långtgående företagen är i 

identifieringen. Vid mindre förvärv är det vanligt att företagen har större 

fördelning på goodwill främst på grund av att de anses ha mindre 

materialitet än större förvärv. Vidare finns intressen hos företagen att hålla 

uppe resultatet per aktie (EPS), vilket också är en orsak till att störst andel 

av köpeskillingen fördelas till goodwill. Vi vill även poängtera att det i 

många fall förekommer en ”följa John- effekt” i branscherna. Detta sker 

genom att företag följer sina konkurrenters fördelning för att därigenom 

inte lägga mer resurser än vad som behövs.  



88 

 

Undersökningen visar att det är flera aspekter som måste vägas in i hur 

företagen i branscherna genomför identifieringsprocessen. Företagen kan 

ha en vilja att upprätthålla sin historiska fördelning, vid tidigare förvärv, 

och dessutom efterlikna sina konkurrenter. Det kan bero på att de inte vill 

sticka ut ur mängden och bli föremål för ytterligare granskning.  

7.4 Svårigheter som finns för företagen inom de olika 
branscherna med att upprätta en förvärvsanalys enligt 

IFRS 3 

Företags olika redovisning och värdering beror främst på den bristande 

vägledningen och det stora svängrummet inom regelverket IFRS 3. Vid 

svårigheter att värdera tillgångarna kan inte företagen använda regelverket 

för vägledning, utan får förlita sig på hur marknaden tidigare bedömt dessa. 

Konsekvenser som detta skapar är att företagen får olika bedömningar vid 

identifiering och värderingen av tillgångarna. Det kan leda till olika 

redovisning av rörelseförvärv som minskar jämförbarheten mellan 

företagen i branscherna. Företagen som inte vanligtvis tillämpar IFRS 3 får 

större problem med att tolka standarden. I dessa fall måste de antingen 

lägga mer resurser för att anlita extern hjälp eller beakta hur 

konkurrenterna tillämpat reglerna. Men problemet är att det finns utrymme 

för subjektiva bedömningar och att standarden inte ger företagen 

tillräckligt med vägledningen i själva värderingsarbetet.  

7.5 Vidare forskning 

Efter att denna studie är genomförd har intresset ökat ytterligare för detta 

område med förvärvsprisfördelning. Resultatet har visat att det finns 

skillnader mellan så väl företag som branscher för fördelningen på 

tillgångsslagen. Utifrån detta kommer det att läggas fram förslag på vidare 

forskning.  

Det som skulle vara intressant att bygga vidare på denna undersökning 

vore att ta kontakt med de förvärvande företagen för att utveckla deras 

perspektiv på det aktuella området. Det skulle kunna genomföras med 

djupgående intervjuer med personal som är involverad i förvärvsprocessen. 

Detta skulle ge en ytterligare bredare förståelse kring förvärvsanalysen och 

hur regelverket uppfattas. Ett förslag, för att bygga vidare på ett 
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resonemang som förts i denna uppsats, vore att undersöka företag som 

genomfört både stora och mindre rörelseförvärv. Hur revisorer ser på 

regelverket och vilka krav som kan ställas på företag är ytterligare ett 

perspektiv som kan vidareutvecklas. Av den kvalitativa undersökningen 

har det framkommit att skillnader i kraven som ställs kan vara en av 

anledningarna till att företag tillämpar regelverket på olika sätt.  
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Bilaga 1 – Beräkning av ovägt medelvärde 

Vi beräknade ovägt medelvärde för samtliga branscher för att kunna visa 

hur mycket varje företag i genomsnitt fördelar på de tre tillgångsslagen. 

Beräkningen har skett i två steg enligt följande: 

Första steget: Här räknas det fram hur stor del varje enskilt tillgångsslag 

har. Det genomförs genom att ta den fördelade andelen av tillgångsslaget 

dividerat med köpeskillingen för respektive företag. Exempel Swedish 

Match AB: 

Köpeskilling:    1216 

Netto materiella tillgångar: 17  17/1216 = 1,40 % 

Immateriella tillgångar:  277  277/1216 = 22,80 % 

Goodwill:    922  922/1216 = 75,80 % 

Andra steget: Här summeras den procentuella fördelningen för varje 

tillgångsslag för branschen och divideras med antal rörelseförvärv som 

genomförts. Resultatet för vad det ovägda medelvärdet i varje fall 

illustreras i tabellen nedan.  

  

Ovägt genomsnitt 

MTn i 

% IM i % Goodwill i % 

Branscher Medel Medel Medel 

Dagligvaror 43,21 % 17,96 % 38,83% 

Energi  59,46 % 35,44 % 5,09 % 

Finans & fastigheter 32,19 % 12,51 % 55,30 % 

Hälsovård 8,20 % 34,00 % 57,80 % 

Industri & tjänster  33,01 % 16,81 % 49,83 % 

Informationsteknik 15,29 % 31,56 % 53,15 % 

Kraftförsörjning 36,62 % 8,91 % 54,47 % 

Material  58,98 % 9,90 % 31,12 % 

Sällanköpsvaror & tjänster 27,05 % 22,08 % 50,86 % 

Telekomoperatörer -22,77 % 32,64 % 90,10 % 
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Bilaga 2 - FAS141 Intangible Asset Categories 

1) Marketing-related intangible assets  

 a) Trademarks, Trade Names  

 b) Service marks, collective marks, certification marks  

 c) Trade dress (unique color, shape, or package design)   

 d) Newspaper mastheads  

 e) Internet domain names  

 f) Non-competition agreements 

2) Customer-related intangible assets  

 a) Customer lists  

 b) Order or production backlog  

 c) Customer contracts and related customer relationships  

 d) Non-contractual customer relationships  

3) Artistic-related intangible assets  

 a) Plays, operas, ballets  

 b) Books, magazines, newspapers, other literary works  

 c) Musical works such as compositions, song lyrics, advertising 

 jingles  

 d) Pictures, photographs  

 e) Video and audiovisual material, including motion pictures, music 

 videos, television programs  
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4) Contract-based intangible assets  

 a) Licensing, royalty, standstill agreements  

 b) Advertising, construction, management, service or supply 

 contracts  

 c) Lease agreements  

 d) Construction permits  

 e) Franchise agreements  

 f) Operating and broadcast rights  

 g) Use rights such as drilling, water, air, mineral, timber cutting,  

 h) Servicing contracts such as mortgage servicing contracts  

 i) Employment contracts  

5) Technology-based intangible assets  

 a) Patented technology  

 b) Computer software and mask works  

 c) Unpatented technology  

 d) Databases, including title plants  

 e) Trade secrets, such as secret formulas, processes, recipes. 

 

Vi har även använt kategorin 

6) Icke specificerad  
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Bilaga 3 - Intervjufrågor 

Andel som identifierbara immateriella tillgångar och andel som 

goodwill 

1) IFRS 3 som infördes 2004 ger varje företag utrymme för egna tolkningar 

och tillämpningar för att på bästa sätt passa företaget. Anser ni att detta 

utrymme påverkar andelen av köpeskillingen som företag i de olika 

branscherna fördelar till identifierbara immateriella tillgångar?  

2) Det finns forskning som tyder på att företag är olika långtgående i sin 

identifiering av immateriella tillgångar. Är er erfarenhet att företag i de 

olika branscherna går olika långt i sin identifiering?  

Om ert svar är ja: Vad kan ligga till grund för att företag i de olika 

branscherna går olika långt i identifieringen av immateriella tillgångar? 

Beror det på att olika branscher är olika till sin karaktär, eller är det så att 

företag i olika branscher utnyttjar det handlingsutrymme som IFRS 3 ger 

på olika sätt? 

3) Anser ni att olika regler för av- och nedskrivningar påverkar företag att 

hellre fördelar köpeskillingen till immateriella tillgångar än till goodwill, 

eller tvärtom? 

4) I de större rörelseförvärven krävs det större resurser för att identifierar 

immateriella tillgångar, vad vi förstår. Har detta i så fall påverkan på hur 

företagen i de olika branscherna fördelar köpeskilling till immateriella 

tillgångar och goodwill, det vill säga i ett litet förvärv fördelas mer till 

immateriella tillgångar men i stort förvärv mer till goodwill, eller tvärtom? 

Upplysningskraven i IFRS 3 

5) Vad anser ni om upplysningskraven i IFRS 3 angående identifiering och 

värdering vid rörelseförvärv? Är de kraven tillräckligt tydliga? Rentav 

övertydliga? 

6) Anser ni att upplysningskraven påverkar företagen vid identifieringen 

och värderingen av immateriella tillgångar?  

7) Har företagen i vissa branscher bättre möjligheter att uppfylla kraven på 

grund av branschtillhörigheten överlag?  
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8) Många studier och artiklar tyder på att IFRS 3 standarden är 

svårförståelig. Utifrån era erfarenheter av IFRS 3, anser ni den är 

svårförståelig för företagen?  

9) Det finns även studier och artiklar som tyder på att IFRS 3 ger företagen 

för stort utrymme för egna bedömningar. Vad anser ni om det?  

Fördelningen branschrelaterad, alltså att den skiljer sig mellan företag 

i olika branscher 

10) Anser ni att företag i vissa av de olika branscherna tar mer hjälp av 

värderingsexperter och konsulter än i andra branscher, vid identifiering och 

värdering av immateriella tillgångar och goodwill? Om ja, vad anser ni att 

det beror på?  

11) Hur mycket följer varje företag hur dess konkurrenter upprättar 

förvärvsanalyser, dvs. finns det en ”följa-john-effekt”? 

12) Möter ni någon gång att företagsledningen försöker påverka 

förvärvsanalysen för att främja dess eget syfte, genom exempelvis att 

fördela mer till goodwill än till immateriella tillgångar för att minska 

resultat påverka de följande åren?    
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Bilaga 4 – Statistiska undersökningen 

 

Turkey HSD 

 

Netto materiella tillgångar  Immateriella tillgångar  Goodwill 

(I) Grupp  (J) Grupp Mean Diff. (I-J) Sig. Mean Diff. (I-J) Sig. Mean Diff. (I-J) Sig. 

Dagligvaror Energi -0,1625215 1 -0,1748511 0,974 0,3373721 0,965 

Finans & Fastighet 0,1102132 0,998 0,054517 0,999 -0,164734 0,953 

Hälsovård 0,3501626 0,184 -0,1604431 0,362 -0,1897159 0,891 

Industri & tjänster 0,1020195 0,997 0,0114908 1 -0,1099741 0,993 

Informationsteknik 0,2792672 0,383 -0,1360268 0,492 -0,1431732 0,968 

Kraftförsörjning 0,065901 1 0,0904664 1 -0,1563679 1 

Material -0,1577082 0,991 0,0806097 0,993 0,077098 1 

Sällanköpsvaror & 

tjänster 

0,1615804 0,956 -0,0412323 1 -0,1203104 0,993 

Telekomoperatörer ,6597793
*
 0 -0,1468399 0,658 -,5127432

*
 0,011 

Energi Dagligvaror 0,1625215 1 0,1748511 0,974 -0,3373721 0,965 

Finans & Fastighet 0,2727347 0,991 0,2293681 0,824 -0,5021062 0,631 

Hälsovård 0,5126842 0,649 0,0144079 1 -0,5270881 0,562 

Industri & tjänster 0,2645411 0,991 0,1863418 0,935 -0,4473463 0,743 

Informationsteknik 0,4417887 0,8 0,0388242 1 -0,4805453 0,665 

Kraftförsörjning 0,2284225 1 0,2653175 0,929 -0,49374 0,926 

Material 0,0048134 1 0,2554608 0,766 -0,2602741 0,994 

Sällanköpsvaror & 

tjänster 

0,3241019 0,967 0,1336187 0,994 -0,4576825 0,735 

Telekomoperatörer 0,8223008 0,082 0,0280112 1 -,8501153
*
 0,044 

Finans & Fastighet Dagligvaror -0,1102132 0,998 -0,054517 0,999 0,164734 0,953 

Energi -0,2727347 0,991 -0,2293681 0,824 0,5021062 0,631 

Hälsovård 0,2399495 0,253 -,2149602
*
 0,001 -0,0249819 1 

Industri & tjänster -0,0081936 1 -0,0430263 0,983 0,0547599 0,999 

Informationsteknik 0,169054 0,528 -,1905439
*
 0 0,0215609 1 

Kraftförsörjning -0,0443122 1 0,0359494 1 0,0083662 1 

Material -0,2679213 0,515 0,0260927 1 0,2418321 0,614 

Sällanköpsvaror & 

tjänster 

0,0513672 1 -0,0957494 0,529 0,0444237 1 

Telekomoperatörer ,5495661
*
 0 -,2013569

*
 0,031 -0,3480091 0,058 

Hälsovård Dagligvaror -0,3501626 0,184 0,1604431 0,362 0,1897159 0,891 

Energi -0,5126842 0,649 -0,0144079 1 0,5270881 0,562 

Finans & Fastighet -0,2399495 0,253 ,2149602
*
 0,001 0,0249819 1 

Industri & tjänster -,2481431
*
 0,027 ,1719339

*
 0 0,0797418 0,982 

Informationsteknik -0,0708955 0,997 0,0244163 1 0,0465428 1 
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Kraftförsörjning -0,2842617 0,987 0,2509096 0,733 0,0333481 1 

Material -,5078708
*
 0,003 ,2410528

*
 0,011 0,2668139 0,469 

Sällanköpsvaror & 

tjänster 

-0,1885823 0,483 0,1192108 0,214 0,0694055 0,998 

Telekomoperatörer 0,3096166 0,182 0,0136032 1 -0,3230273 0,108 

Industri & tjänster Dagligvaror -0,1020195 0,997 -0,0114908 1 0,1099741 0,993 

Energi -0,2645411 0,991 -0,1863418 0,935 0,4473463 0,743 

Finans & Fastighet 0,0081936 1 0,0430263 0,983 -0,0547599 0,999 

Hälsovård ,2481431
*
 0,027 -,1719339

*
 0 -0,0797418 0,982 

Informationsteknik ,1772477
*
 0,037 -,1475176

*
 0 -0,033199 1 

Kraftförsörjning -0,0361186 1 0,0789757 1 -0,0463937 1 

Material -0,2597277 0,372 0,0691189 0,975 0,1870721 0,774 

Sällanköpsvaror & 

tjänster 

0,0595608 0,995 -0,0527231 0,856 -0,0103363 1 

Telekomoperatörer ,5577597
*
 0 -0,1583307 0,069 -,4027691

*
 0,001 

Informationsteknik Dagligvaror -0,2792672 0,383 0,1360268 0,492 0,1431732 0,968 

Energi -0,4417887 0,8 -0,0388242 1 0,4805453 0,665 

Finans & Fastighet -0,169054 0,528 ,1905439
*
 0 -0,0215609 1 

Hälsovård 0,0708955 0,997 -0,0244163 1 -0,0465428 1 

Industri & tjänster -,1772477
*
 0,037 ,1475176

*
 0 0,033199 1 

Kraftförsörjning -0,2133662 0,998 0,2264933 0,819 -0,0131947 1 

Material -,4369754
*
 0,007 ,2166365

*
 0,014 0,2202712 0,626 

Sällanköpsvaror & 

tjänster 

-0,1176868 0,824 0,0947945 0,252 0,0228628 1 

Telekomoperatörer ,3805121
*
 0,01 -0,0108131 1 -,3695700

*
 0,009 

Kraftförsörjning Dagligvaror -0,065901 1 -0,0904664 1 0,1563679 1 

Energi -0,2284225 1 -0,2653175 0,929 0,49374 0,926 

Finans & Fastighet 0,0443122 1 -0,0359494 1 -0,0083662 1 

Hälsovård 0,2842617 0,987 -0,2509096 0,733 -0,0333481 1 

Industri & tjänster 0,0361186 1 -0,0789757 1 0,0463937 1 

Informationsteknik 0,2133662 0,998 -0,2264933 0,819 0,0131947 1 

Material -0,2236091 0,999 -0,0098567 1 0,2334659 0,997 

Sällanköpsvaror & 

tjänster 

0,0956794 1 -0,1316988 0,994 0,0360575 1 

Telekomoperatörer 0,5938783 0,48 -0,2373063 0,82 -0,3563753 0,942 

Material Dagligvaror 0,1577082 0,991 -0,0806097 0,993 -0,077098 1 

Energi -0,0048134 1 -0,2554608 0,766 0,2602741 0,994 

Finans & Fastighet 0,2679213 0,515 -0,0260927 1 -0,2418321 0,614 

Hälsovård ,5078708
*
 0,003 -,2410528

*
 0,011 -0,2668139 0,469 

Industri & tjänster 0,2597277 0,372 -0,0691189 0,975 -0,1870721 0,774 

Informationsteknik ,4369754
*
 0,007 -,2166365

*
 0,014 -0,2202712 0,626 
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Kraftförsörjning 0,2236091 0,999 0,0098567 1 -0,2334659 0,997 

Sällanköpsvaror & 

tjänster 

0,3192885 0,201 -0,121842 0,652 -0,1974084 0,801 

Telekomoperatörer ,8174875
*
 0 -0,2274496 0,072 -,5898412

*
 0,001 

Sällanköpsvaror & 

tjänster 

Dagligvaror -0,1615804 0,956 0,0412323 1 0,1203104 0,993 

Energi -0,3241019 0,967 -0,1336187 0,994 0,4576825 0,735 

Finans & Fastighet -0,0513672 1 0,0957494 0,529 -0,0444237 1 

Hälsovård 0,1885823 0,483 -0,1192108 0,214 -0,0694055 0,998 

Industri & tjänster -0,0595608 0,995 0,0527231 0,856 0,0103363 1 

Informationsteknik 0,1176868 0,824 -0,0947945 0,252 -0,0228628 1 

Kraftförsörjning -0,0956794 1 0,1316988 0,994 -0,0360575 1 

Material -0,3192885 0,201 0,121842 0,652 0,1974084 0,801 

Telekomoperatörer ,4981989
*
 0 -0,1056076 0,705 -,3924328

*
 0,008 

Telekomoperatörer Dagligvaror -,6597793
*
 0 0,1468399 0,658 ,5127432

*
 0,011 

Energi -0,8223008 0,082 -0,0280112 1 ,8501153
*
 0,044 

Finans & Fastighet -,5495661
*
 0 ,2013569

*
 0,031 0,3480091 0,058 

Hälsovård -0,3096166 0,182 -0,0136032 1 0,3230273 0,108 

Industri & tjänster -,5577597
*
 0 0,1583307 0,069 ,4027691

*
 0,001 

Informationsteknik -,3805121
*
 0,01 0,0108131 1 ,3695700

*
 0,009 

Kraftförsörjning -0,5938783 0,48 0,2373063 0,82 0,3563753 0,942 

Material -,8174875
*
 0 0,2274496 0,072 ,5898412

*
 0,001 

Sällanköpsvaror & 

tjänster 

-,4981989
*
 0 0,1056076 0,705 ,3924328

*
 0,008 

*. The mean difference is significant at the 0.05 level. 
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Bilaga 5 - Alla företag som förvärvat 

Dagligvaror  Hälsovård  Indutrade AB 

AarhusKarlshamn AB Allenex AB Intrum Justitia AB 

Axfood AB Dedicare AB Lindab International AB 

Hakon Invest AB Elekta AB Loomis AB 

Midsona AB Elos AB Midway Holding AB 

Trigon Agri A/S Getinge AB NCC AB 

Swedish Match AB Global Health Partner AB NIBE Industrier AB 

Sardus Meda AB OEM International AB 

 
Medivir AB Peab AB 

Energi   Orexo AB Proffice AB 

EnQuest plc  AstraZeneca PLC Rederi AB Transatlantic 

Lundin Petroleum AB Biotage AB Rejlerkoncernen AB 

PA Resources AB SwedishOrphanBiovitrum AB SAAB AB 

 
Vitrolife AB Sandvik AB 

Finans & fastigheter  LinkMed AB SAS AB 

Diös Fastigheter AB Biolin AB Securitas AB 

Investor AB BioPhausia AB Skanska AB 

Kinnevik, Investment AB EpiCept Corporation SKF, AB 

Latour, Investmentab.  Feelgood Svenska AB SWECO AB 

Ratos AB Midelfart Sonesson AB Volvo, AB 

Swedbank AB Active Biotech AB XANO Industri AB 

Bure Equity AB Capio ÅF AB 

Nordea Bank AB Gambro Cision AB 

Nordnet AB Medicover Consilium AB 

Traction AB Ortivus AB HEXPOL AB 

Wihlborgs Fastigheter AB 

 
Intellecta AB 

Öresund, Investment AB Industri & tjänster  LammhultsDesignGroup AB 

Skandinaviska Enskilda Banken ABB Ltd Nederman Holding AB 

SkanditekIndustriförvaltningAB ACAP Invest AB Poolia AB 

Svenska Handelsbanken Addtech AB SCANIA AB 

D. Carnegie & Co AB Alfa Laval AB Seco Tools AB  

Ledstiernan AB ASSA ABLOY AB Systemair AB 

Atrium Ljungberg AB  Atlas Copco AB B&B TOOLS AB  

Avanza Bank Holding AB BE Group AB CTT Systems AB 

Dagon AB Beijer AB, G & L HL Display AB 

Fabege AB Beijer Alma AB Niscayah Group AB 

Old Mutual Plc Bong Ljungdahl AB Semcon AB 

SalusAnsvar AB Fagerhult, AB Trelleborg AB 

Wallenstam AB Gunnebo AB Tricorona AB 
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VBG GROUP AB AddNode AB Kratförsörjning  

AcadeMedia AB Beijer Electronics AB Etrion corp. 

Cardo AB Connecta AB Opcon AB 

Duroc AB Cybercom Group AB 

 Haldex AB ElektronikGruppenBK AB Material  

ITAB Shop Concept AB HiQ International AB SSAB AB 

LBI International AB Nolato AB Stora Enso Oyj 

Munters AB Orc Software AB Svenska Cellulosa AB SCA  

NovaCast Technologies AB Sigma AB Billerud AB 

Svedbergs i Dalstorp AB Tieto Oyj Rörvik Timber AB 

Broström AB Acando AB Lundin Mining Corporation SDB 

Geveko, AB Aspiro AB 

 Gunnebo Industrier MicronicLaserSystems AB Sällanköpsvaror & tjänster   

Nilörngruppen AB Modul 1 Data AB Betsson AB 

Securitas Systems AB NOTE AB Bilia AB 

BTS Group AB NOVOTEK AB CDON Group AB 

Karolin Machine Tool AB PSI Group ASA Elanders AB 

Malmbergs Elektriska AB AudioDev AB Electrolux, AB 

Nefab Carl Lamm AB Eniro AB 

Transcom WorldWide S.A SDB MSC Konsult AB Hemtex AB 

Academia MultiQ International AB JM AB 

AcandoFrontec NOCOM Mekonomen AB 

Framfab  PartnerTech AB New Wave Group AB 

Wise Group ReadSoft AB NordicService Partners HoldingAB 

 
TradeDoubler AB Unibet Group Plc 

Informationsteknik  XponCard Group AB Björn Borg AB 

Anoto Group AB Observer AB Byggmax Group AB 

DORO AB Pricer AB Electra Gruppen AB 

Ericsson, Telefonab. L M Technology Nexus AB Modern Times Group MTG AB 

Hexagon AB Teleca AB Swedol AB 

I.A.R Systems Group AB Telelogic AB Fenix Outdoor AB 

Industrial & FinancialSystemsAB Digital Vision Husqvarna AB 

Jeeves Information Systems AB IBS Nobia AB 

Know IT AB Mandator Hennes & Mauritz AB, H & M 

Lagercrantz Group AB Net Insight AB Rezidor Hotel Group AB 

Prevas AB Precise Biometrics AB RNB RETAIL AND BRANDS AB 

Proact IT Group AB WM-data  SkiStar AB 

Softronic AB 

 
Ticket Travel Group AB  

Vitec Software Group AB 

 
Venue Retail Group AB 

Ballingslöv International AB 
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KappAhl AB 

Zodiak Television  

24h Poker Holding AB 

A-Com AB 

BRIO 

Daydream 

Wedins Skor & Accessoarer 

 Telekomoperatörer  

AllTele Allmänna Svenska Telefonab 

DGC One AB 

Phonera AB 

Tele2 AB 

TeliaSonera AB 

Mobyson AB 

MillicomInternationalCellularS.A. SDB 

onetwocom 

Teligent AB 

 

 

 

 


