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SAMMANFATTNING 

IFRS 3 – Rörelseförvärv antogs 2005 i syfte att förbättra relevansen, tillförlitligheten och 
jämförbarheten för börsnoterade företag. Utfallet blev däremot att andelen goodwill ökade i 
stora svenska börsnoterade företag, vilket anses medföra en försämrad transparens i de 
finansiella rapporterna. Företag med ett lägre börsvärde tenderar att ha färre externa intressenter 
som ställer krav på genomlysningen av de finansiella rapporterna. Syftet med denna studie är 
därför att jämföra hur redovisningen skiljer sig åt avseende immateriella tillgångar vid 
rörelseförvärv mellan små och stora företag noterade i Sverige. 73 årsredovisningar från företag 
noterade på Nasdaq First North Premier har bearbetats och sammanställts. Resultatet har sedan 
jämförts mot tidigare studier genomförda på stora börsnoterade företag. Studiens resultat visar 
på att små noterade företag i jämförelse mot stora noterade företag: redovisar en större andel 
goodwill av köpeskillingen, specificerar i mindre utsträckning vad de förvärvade immateriella 
tillgångarna består av och har en större andel goodwill i relation till totala tillgångar. Däremot 
visar resultatet att det inte råder någon större skillnad mellan små och stora noterade företag när 
det gäller nedskrivning av goodwill. Ett förslag på framtida forskning som uppsatsförfattarna 
bedömer relevant är en kvalitativ forskningsansats som undersöker hur externa intressenter 
ställer sig till en hög andel goodwill respektive identifierbara immateriella tillgångar i företags 
balansräkningar. 
 
Nyckelord: Goodwill, Immateriella tillgångar, IFRS 3, Små noterade företag, Rörelseförvärv 
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ABSTRACT 

IFRS 3 – Business Combinations was adopted in 2005 with the aim of improving the relevance, 
reliability and comparability of listed companies. However, since the adoption of IFRS 3, the 
amount of goodwill has increased in large companies listed in Sweden. A high amount of 
goodwill is considered to result in a reduced transparency in the financial reports. Furthermore, 
companies with a lower market capitalization tend to have fewer external stakeholders that 
enforce requirements on the transparency of the financial reports. The purpose of this study is 
therefore to compare how the accounting differs regarding intangible assets in business 
combinations between small and large listed companies in Sweden. 73 annual reports from 
companies listed on Nasdaq First North Premier have been the study’s empirical data. After the 
annual reports had been processed and compiled, the findings were compared with previous 
studies performed on large listed companies in Sweden. The results show that small listed 
companies in comparison to large listed companies: report a larger proportion of goodwill in 
relation to the acquisition price, to a lesser extent specify what the acquired intangible assets 
consist of, and have a larger proportion of goodwill in relation to total assets. However, the 
result also found that there is no major difference between small and large listed companies 
when it comes to impairment of goodwill. Finally, the authors propose that future research 
could be a qualitative study that examines what external stakeholders think of high proportion 
of goodwill and identifiable intangible assets in companies’ balance sheets. 
 
Keywords: Goodwill, Intangible assets, IFRS 3, Small listed companies, Business 
Combinations 
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1. INTRODUKTION 

I detta avsnitt ges en introduktion till framväxten av immateriella tillgångar och hur 
immateriella tillgångar samt goodwill uppstår. En förklaring till varför de nya 
redovisningsstandarderna IFRS infördes presenteras. Därefter följer en problemdiskussion 
som ligger till grund för studiens syfte. Avslutningsvis presenteras studiens syfte och dess 
avgränsningar. 

1.1 Bakgrund 

Nya affärsstrategier och en förändrad ekonomisk miljö har medfört att immateriella tillgångars 
betydelse har ökat (Sahut, 2010). I många av världens största företag utgör immateriella 
tillgångar och intellektuellt kapital den viktigaste tillgången (Lin & Tang, 2009).  De faktorer 
som är mest omtalade som anledningar till att immateriella tillgångars betydelse har ökat är: 
globaliseringen av finansmarknader, utvecklingen av en alltmer kunskapsintensiv ekonomi 
samt ett ökat antal fusioner och förvärv (Allee, 2008). Tidigare fanns det ett stort problem med 
jämförbarhet och transparens av finansiell information, särskilt i Europa före 2005. Problemet 
hade sin grund i att det gavs stora valmöjligheter från olika redovisningssystem hur den 
finansiella rapporteringen av immateriella tillgångar skulle hanteras. International Accounting 
Standards Board (IASB) införde nya obligatoriska standarder, International Financial 
Reporting Standards (IFRS), för noterade företag i syfte att ge en mer enhetlig och 
värderelaterad information som bättre återspeglar företagets finansiella ställning och tillgångar 
(Sahut, 2010).  
 
År 2005 antogs International Financial Reporting Standard (IFRS) av EU-kommissionen. Detta 
innebar bland annat en ny standard för redovisning av rörelseförvärv (IFRS 3), i syfte att 
förbättra relevansen, tillförlitligheten och jämförbarheten för börsnoterade företag (Gauffin & 
Nilsson, 2006). Den nya standarden för rörelseförvärv ställer nu krav på att förvärvaren 
upprättar en förvärvsanalys som redovisar de identifierbara förvärvade tillgångarna och de 
övertagna skulderna till deras verkliga värden. Detta kan innebära att förvärvaren redovisar 
tillgångar som det förvärvade företaget inte hade redovisat i sin balansräkning. Ett exempel på 
sådana tillgångar är kundrelationer och varumärken som har upparbetats internt av det 
förvärvade företaget (IFRS 3, 2019). Om köpeskillingen vid ett rörelseförvärv överstiger det 
förvärvade företagets nettotillgångar uppstår det ett positivt skillnadsbelopp som benämns 
goodwill. Goodwill anses vara en immateriell tillgång och därmed redovisas inom kategorin 
immateriella tillgångar i ett företags balansräkning. Det finns ett flertal förklaringar till vad 
goodwill kan vara, den vanligaste och mest använda är däremot synergieffekter som uppstår till 
följd av att två företag går samman (Gore & Zimmerman, 2010).  

1.2 Problemdiskussion 

När ett företag redovisar ett rörelseförvärv ställs det höga krav på att företaget, i sina finansiella 
rapporter, presenterar relevant information kopplat till förvärvet för investerare och andra 
intressenter. (Dye, 2017) 
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En problematik som uppstår i samband med detta är att den standard (IFRS 3) som ska ge 
riktlinjer till hur rörelseförvärv får redovisas erbjuder en grad av valfrihet när det kommer till 
identifiering och redovisning av immateriella tillgångar. Denna valfrihet uttrycks i form av 
erkännandekriterier med syfte att ge företagen en viss vägledning för att göra det lättare att 
identifiera tidigare oidentifierade immateriella tillgångar hos det förvärvade företaget. 
(Seetharaman, Balachandran & Saravanan, 2004; Hellman, Carenys & Gutierrez, 2018) 
 
Ett bakomliggande syfte med IFRS 3:s erkännandekriterier var att de finansiella rapporternas 
användbarhet skulle förbättras om tidigare oidentifierade immateriella tillgångar kan, utifrån 
erkännandekriterierna, identifieras och särredovisas från goodwill. Detta innebär i praktiken att 
andelen redovisad goodwill skulle minska och istället redovisas som immateriella 
tillgångsposter som exempelvis patent, licenser och varumärken. Vilket innebär en ökad 
transparens i ett företags balansräkning (Hellman, Andersson, & Fröberg, 2016), och därmed 
en ökad kvalitet på informationen som presenteras i de finansiella rapporterna (Lee, 2011; 
Sahut, Boulerne & Teulon, 2011). Utfallet har däremot inte blivit som förväntat då andelen 
goodwill i genomsnitt har ökat i stora svenska noterade företag (Hamberg & Beisland, 2014; 
Gauffin & Nilsson, 2018; Gauffin & Nilsson, 2019). Kritik har dessutom lyfts mot att 
erkännandekriterierna är svaga eftersom de ger en form av valfrihet mellan hur mycket som ska 
redovisas som goodwill kontra identifierade immateriella tillgångar (Zanoni & Vernizzi, 2014; 
Glaum, Schmidt, Street & Vogel, 2013).  
  
Vidare, så gynnas externa intressenter av att företag väljer att identifiera immateriella tillgångar 
istället för att redovisa allt som goodwill, då det ger en högre grad av transparens och därmed 
förståelse för det underliggande värdet av de förvärvade immateriella tillgångarna, vilket ger 
ett bättre beslutsunderlag (Wyatt, 2005; Matolcsy & Wyatt, 2006). En ökad transparens och 
tillförlitlighet i den finansiella rapporteringen är ett syfte som IASB hade i åtanke vid införandet 
av IFRS-regelverket och därmed IFRS 3 (Gauffin & Nilsson, 2006). 
  
Att externa intressenter vill ha en ökad transparens och tillförlitlighet är i linje med IASB:s mål. 
Problematiken med detta är däremot den valfrihet som företagen erbjuds, då företagen kan, i en 
viss mån, välja hur de ska redovisa immateriella tillgångar vid rörelseförvärv. Detta innebär att 
de företag som vill minska sin transparens kan göra detta genom att allokera en mindre andel 
av förvärvsbeloppet till identifierade immateriella tillgångar och en större andel till goodwill 
(Shalev, 2009). Ett motiv till detta är att det förvärvande företaget vill förminska negativa 
nyheter för investerare genom att dölja en eventuell övervärdering av förvärvspriset och istället 
allokera detta till goodwill för att undvika avskrivningar, och därmed skapa ett bättre resultat 
(Ramanna & Watts, 2012; Shalev, 2009).  
 
Att företag själv kan välja hur de vill redovisa immateriella tillgångar vid rörelseförvärv riskerar 
att leda till en minskad transparens om företag väljer det lättare alternativet och allokera stora 
delar till goodwill, som är väldigt svårt att värdera och definiera för läsarna av de finansiella 
rapporterna (Wyatt, 2008). Att företag skulle välja det lättare alternativet är dessutom någonting 
som stärks av en studie utförd på 1 855 europeiska börsnoterade företag. Studien fann att de 
undersökta företagens goodwill-poster har ökat i storlek sedan införandet av IFRS 3, vilket är 



 

 3 

ett hot mot den transparens och tillförlitlighet som intressenter och IASB eftersträvar (Sahut et 
al., 2011). Att transparensen riskerar att försämras vid högre goodwill-poster är någonting som 
anses negativt. Detta då öppenhet och transparens är en konkretisering av den information som 
redovisningen ger. För redovisningspraxis är det viktigt med en förbättring av företags 
transparens då högre transparens är förknippat med en högre nivå av redovisningskvalitet 
(Maria & Vasile, 2018). 
 
Eftersom företag kan välja att ha höga goodwill-poster, och att det i sin tur innebär en försämrad 
transparens går emot det tänkta syfte med IFRS 3. Det har dessutom gjorts studier som visar på 
att stora börsnoterade företags goodwill-poster ökar i storlek (Gauffin & Nilsson, 2018; Gauffin 
& Nilsson, 2019; Tsalavoutas, André & Dionysiou, 2014; Hamberg, Paananen & Novak, 2011), 
även fast transparensen antas var hög i dessa typer av bolag på grund av många intressenter. 
Noterade företag som är av mindre storlek, sett till börsvärde, har i de flesta fall färre 
intressenter än stora noterade företag. Detta innebär rent praktiskt att företagen bevakas av färre 
analytiker och finansiella institut, vilket indikerar en lägre grad av genomlysning och därmed 
en försämrad transparens för allmänheten (Ang, 1991; Lowry, Officer & Schwert, 2010). Då 
stora goodwill-poster ses som ett hot mot transparensen som intressenter och IASB eftersträvar 
(Sahut et al., 2011), avser denna studie att identifiera hur små börsnoterade företag redovisar 
immateriella tillgångar vid rörelseförvärv. Resultatet kommer sedan jämföras mot tidigare 
forskning utförd på stora företag noterade på Stockholmsbörsen. 

1.3 Syfte 

Syftet med denna studie är att jämföra hur små och stora noterade företag redovisar 
immateriella tillgångar vid rörelseförvärv. 

1.4 Avgränsning 

Studien har för avsikt att identifiera hur små noterade företag redovisar immateriella tillgångar 
vid rörelseförvärv. Detta innebär att urvalet av noterade företag kommer att avgränsas till 
börslistan Nasdaq First North Premier, då företag noterade på denna lista har ett lägre börsvärde 
i jämförelse mot Stockholmsbörsen. Ytterligare en anledning till att studien avgränsas till 
företag listade på Nasdaq First North Premier är att dessa, i likhet med företag noterade på 
Stockholmsbörsen, också tillämpar IFRS 3 (Nasdaq, 2019). Vidare, kommer även företag inom 
finansbranschen exkluderas då de lyder under finansinspektionen och därmed har speciella krav 
på sig. 
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2. TEORETISK REFERENSRAM 

I detta avsnitt utvecklas och skapas en djupare förståelse av centrala begrepp och tidigare 
forskning. En ökad kunskap är nödvändig för att förstå studien och dess syfte. Avsnittet utgör 
även en grund för den analys som presenteras i resultatavsnittet. Slutligen presenteras de teser 
som studien har för avsikt att besvara. 

2.1 Stockholmsbörsen och Nasdaq First North Premier 

Stockholmsbörsen och Nasdaq First North Premier är två handelsplattformar som bedrivs av 
Nasdaq Stockholm AB. På Stockholmsbörsen, även kallad OMX-listan, återfinns stora företag 
såsom Nordea, Hennes & Mauritz och AstraZeneca. Denna lista är uppdelad i tre segment med 
benämningar Small cap, Mid cap och Large cap. Skillnaden mellan dessa tre segment är 
företagens börsvärde. Företag på Small cap har ett börsvärde på mindre än 1,5 miljarder kronor, 
på Mid cap återfinns företag med börsvärde mellan 1,5 miljarder till 10 miljarder kronor och 
på Large cap har företagen ett börsvärde som överstiger 10 miljarder kronor. Gemensamt för 
alla företag på Stockholmsbörsen är att de har som krav på sig att tillämpa IFRS. (Nasdaq 
Stockholm, 2019) 
 
Företag som är noterade på Nasdaq First North Premier är generellt mindre i storlek än företag 
noterade på Stockholmsbörsens huvudlistor. Dessutom är Nasdaq First North Premier en 
oreglerad handelsplattform, vilket innebär att kraven som ställs på de noterade företagen är 
lägre än på Stockholmsbörsen. Däremot är det tänkt att Nasdaq First North Premier ska fungera 
som en språngbräda för de företag som vill ta in kapital men inte har råd att notera sig på 
Stockholmsbörsens huvudlista. På grund av detta ska företag noterade på Nasdaq First North 
Premier, till en viss mån, efterleva samma krav som företag på Stockholmsbörsen för att 
förbereda sig inför en eventuell framtida notering på Stockholmsbörsen. För att få notera sig på 
Nasdaq First North Premier krävs det bland annat ett börsvärde på mer än 100 miljoner kronor 
vid börsintroduktionen och att företaget tillämpar IFRS. (First North Premier, 2019) 

2.2 Karaktärisering av företag 

Det finns ingen generell accepterad definition över vad som karaktäriserar ett litet företag. 
Anledningen till att det är svårt att fastställa ett universellt kvantitativt mått, som avgör ett 
företags storlek, är på grund av att storleken på ett företag kan variera beroende på bransch, 
kultur och hur utvecklad ekonomin är i landet där företaget är verksamt (Kushnir, 2010). 
Däremot har exempelvis EU-kommissionen gjort ett försök att införa en definition som 
rekommenderas att användas inom EU, men den är inte tvingande. Utifrån denna definition 
beskrivs ett företag som litet om det har mindre än 50 anställda, en årsomsättning under 10 
miljoner euro och en total balansomslutning om 10 miljoner euro eller mindre. Har ett företag 
däremot några relationer, partnerskap eller kopplingar till andra företag så behandlas det 
annorlunda (Perera & Chand, 2015).  
  
Vidare, antog International Accounting Standards Board (IASB) en definition av små- och 
medelstora företag i samband med att de införde en anpassning av IFRS för små- och 
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medelstora företag. Enligt denna definition klassificeras företag som små- och medelstora 
företag om de inte: 1) har ett offentligt ansvar, vilket syftar på att företaget inte har utfärdat ett 
instrument (aktie eller obligation) som handlas på en publik marknadsplats, det vill säga en 
börs. 2) Publicerar finansiella rapporter avsedda för externa intressenter som exempelvis 
långivare eller användare som inte är en del av företagets verksamhet. (Perera & Chand, 2015) 
 
Utifrån definitionerna ovan kan inte företagen som studien har för avsikt att undersöka 
definieras som små företag, då dessa är börsnoterade vilket står i strid med IASB:s definition 
av små-och medelstora företag. Då det är svårt att fastställa ett kvantitativt mått på vad som 
faktiskt definierar ett litet företag kommer denna studie utgå ifrån företagens börsvärde. Små 
noterade företag syftar i denna studie därmed på företag som är noterade på Nasdaq First North 
Premier där kravet vid notering är att börsvärdet ska överstiga 100 miljoner SEK (First North 
Premier, 2019). Detta kan sättas i relation mot börsvärdet på företagen noterade på 
Stockholmsbörsen, där noteringskraven är betydligt högre och företagen listas inom 
kategorierna företag under 1,5 miljarder SEK i börsvärde, företag mellan 1,5–10 miljarder SEK 
i börsvärde och företag över 10 miljarder SEK i börsvärde (Nasdaq Stockholm, 2019). 

2.3 Standarder 

The International Accounting Standards (IAS) är föregångaren till International Financial 
Reporting Standards (IFRS) och finns fortfarande kvar som standard när det kommer till hur 
redovisningen av exempelvis upparbetade eller separat förvärvade immateriella tillgångar ska 
hanteras. IAS och IFRS har båda utvecklats i syfte att harmonisera företagens bokföringspraxis 
på en internationell nivå (Tendeloo & Vanstraelen, 2005). Från och med 2005 blev det däremot 
obligatoriskt för börsnoterade företag inom Europeiska Unionen att följa IFRS-standarder, och 
därmed IAS, i enlighet med vad som krävs enligt EU-kommissionens förordning 1606/2002 
(EUR-Lex, 2018). 

2.3.1 IFRS 3 Rörelseförvärv 

IFRS 3 Rörelseförvärv är en standard som infördes för att förbättra relevansen, tillförlitligheten 
och jämförbarheten av den information som uppstår i samband med rörelseförvärv (Gauffin & 
Nilsson, 2006). För att denna standard ska uppnås fastställdes krav och principer på att 
förvärvaren ska, i de finansiella rapporterna, redovisa och värdera de identifierbara tillgångarna 
och de övertagna skulderna. Förvärvaren ska också om det uppstår goodwill redovisa och 
värdera denna. Utöver detta ska det, enligt IFRS 3 p. 59, framkomma upplysningar i de 
finansiella rapporterna om rörelseförvärvet som kan vara till användning för användaren vid 
deras bedömning av rörelseförvärvets karaktär och finansiella effekt (Gauffin & Nilsson, 2006; 
IFRS 3, 2019). 
 
De identifierade immateriella tillgångarna uttrycks enligt IFRS 3 p. 13, som vissa tillgångar och 
skulder som de förvärvade företaget inte tidigare redovisat som tillgångar och skulder i sina 
finansiella rapporter. Exempelvis kan förvärvaren redovisa identifierbara immateriella 
tillgångar, såsom varumärken, patent eller kundrelationer, som det förvärvade företaget inte 
redovisat som tillgångar i sina finansiella rapporter. Anledningen till att dessa typer av 
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immateriella tillgångar inte redovisats i balansräkningen tidigare är på grund av att de ofta 
utvecklats internt och det förvärvade företaget har redovisat utgifter hänförbara till dessa som 
kostnader (IFRS 3, 2019). Ett problem med detta är att det erbjuder förvärvaren ett visst 
tolkningsföreträdande när det kommer till att redovisa tillgångar som det förvärvade företaget 
inte har redovisat i sin balansräkning tidigare. I praktiken innebär det att det förvärvande 
företaget kan välja om det vill lägga ned tid och resurser på att identifiera och redovisa dessa 
tillgångar separat eller inte (Seetharaman et al., 2004; Hellman et al., 2018). 

2.4 Immateriella tillgångar 

Under de senaste årtiondena har immateriella tillgångar fått en ökad betydelse inom 
företagsvärlden till följd av allt fler kunskapsintensiva företag (Allee, 2008). 1978 utgjorde 
immateriella tillgångar i genomsnitt 5 % av företagens totala tillgångar, 20 år senare år 1998 
var andelen immateriella tillgångar 72 % och år 2012 uppgick andelen till 75–85 %. 
Immateriella tillgångar kan uppstå på två sätt antingen genom att ett företag förvärvar dessa 
separat eller i samband med ett rörelseförvärv. Exempel på förvärvade immateriella tillgångar 
är bland annat rättigheter och programvaror. Det andra sättet är att företaget har 
egenupparbetade immateriella tillgångar, som vanligtvis uppstår genom att utgifter för 
forskning och utveckling aktiveras och därmed tas upp i balansräkningen (Ciprian, Valentin, 
Madalina & Lucia, 2012). 
 
Företagsledare har en viktig uppgift i att upptäcka och kvantifiera immateriella tillgångar då 
dessa tillgångar kan generera framtida ekonomiska fördelar. Att bestämma nyttjandeperioden 
för en immateriell tillgång är viktigt då det är avgörande för hur stora avskrivningarna ska vara. 
Nyttjandeperioden påverkas bland annat av regler, lagar, avtalsbestämmelser, planerad 
användning av tillgången och den tekniska utvecklingen. (Tulvinschi, 2018). 
 
Definitionen av immateriella tillgångar är enligt IAS 38 Immateriella tillgångar ”En immateriell 
tillgång är en identifierbar icke-monetär tillgång utan fysisk form.” (IAS 38, 2019). För att 
redovisa en tillgång som immateriell tillgång krävs det att den är identifierbar för att skilja den 
från goodwill. Vidare krävs det att tillgången sannolikt kommer tillföra ekonomiska fördelar i 
framtiden och att anskaffningsvärdet går att beräknas på ett tillförlitligt sätt. En förvärvad 
immateriell tillgång ska värderas till verkligt värde i enlighet med IAS 38 (IAS 38, 2019). 
Eftersom immateriella tillgångar sällan handlas på en marknad, i jämförelse mot exempelvis 
materiella tillgångar som maskiner, så används ofta andra tillgångar som en referenspunkt för 
att uppskatta ett sannolikt verkligt värde (Tulvinschi, 2018). 

2.5 Goodwill 

Goodwill är också en form av tillgång som ingår i kategorin immateriella tillgångar. Det finns 
två typer av goodwill: internt upparbetade goodwill och förvärvad goodwill. Internt upparbetad 
goodwill är någonting som ett företag upparbetar internet, det kan exempelvis vara ett starkt 
varumärke, goda kundrelationer, kontrakt och kunnig personal (Giuliani & Brännström, 2011). 
Denna typ av goodwill, till skillnad från förvärvad goodwill, redovisas inte i balansräkningen. 
Anledningen till att denna form av goodwill exkluderas från balansräkningen är på grund av att 
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det är svårt att tillförlitligt uppskatta värdet på exempelvis goda kundrelationer samt vilka 
exakta kostnader som är hänförbara till att skapa dessa (Walker, 1938; Gore & Zimmerman, 
2010). 
 
Den andra typen, förvärvad goodwill, kan endast uppstå när ett företag förvärvar ett annat. 
Goodwillen definieras då som det belopp till vilket köpeskillingen, det pris som ett företag 
betalar för ett annat, överstiger de identifierbara tillgångarna och skulderna värderade till 
verkligt värde (Shultze & Weiler, 2010). Med det sagt kan denna typ av goodwill förklaras som 
det belopp som är kvar av köpeskilling när man har betalat för det förvärvade företagets 
redovisade tillgångar, med avdrag för eventuella identifierade immateriella tillgångar som har 
uppkommit i förvärvsprocessen. I denna studie kommer fokus att ligga på förvärvad goodwill, 
eftersom den behandlas i IFRS 3. Däremot är det svårt att inte dra paralleller till intern 
upparbetad goodwill, då denna typ av goodwill ofta är avgörande när ett förvärvande företaget 
är villig att betala mer för ett annat företag än vad dess redovisade tillgångar är värda (Gore & 
Zimmerman, 2010). Det är den internt upparbetade goodwillen som det förvärvande företag 
sedan kan välja att identifiera, och då redovisa denna helt eller till en viss del skiljt från 
goodwill. Det andra alternativet är att redovisa allt i en enda goodwill-post, det vill säga som 
förvärvad goodwill (Giuliani & Brännström, 2011). 
  
Problematiken som uppstår vid förvärvad goodwill är däremot att värderingen vid 
förvärvstidpunkten innefattar en stor del subjektivitet och baseras på bedömningar, då 
goodwill-postens storlek är beroende av hur stor andel av köpeskillingen som de identifierade 
tillgångarna uppgår till. Om ett företag väljer att identifiera internt upparbetad goodwill, 
exempelvis ett varumärke, och redovisar detta som en immateriell tillgång skiljt från goodwill 
kommer goodwill-posten att vara mindre, förutsatt att köpeskilling hålls konstant (Hellman et 
al., 2016). Detta är något som eftersträvas av bland annat IASB (Gauffin & Nilsson, 2006), men 
även av externa intressenter som anser att det ger en bättre transparens (Hellman et al., 2016; 
Sahut et al., 2011).  
 
Att det är svårt att värdera och fastställa vad goodwill faktiskt innehåller är någonting som har 
resulterat i att externa intressenter, som exempelvis investerare och långivare, väljer att 
exkludera goodwill-posten från ett företags balansräkning när de utvärderar företagets 
finansiella ställning. Anledningen till detta är att goodwill-posten inte har något konkret värde, 
då den exempelvis inte kan särskiljas och avyttras eller användas som säkerhet till ett banklån. 
(Pounder, 2013) 
 
Ytterligare, den förvärvade goodwill är inte heller någonting som skrivs av årligen. Istället 
utförs en årlig värdenedgångsprövning, s.k. impairment test, i syfte att fastställa om det 
redovisade beloppet är tillförlitligt eller om en nedskrivning måste göras (Törning & Drefeldt, 
2019). Värdenedgångsprövningen ska genomföras där goodwill-postens redovisade värde 
distribueras ut på enhetsnivå inom företaget. För att sedan göra en diskontering av de framtida 
kassaflöden som varje enhet förväntas generera och därmed fastställa ett återvinningsvärde. 
(Shultze & Weiler, 2010). Är goodwill-posten redovisad till ett värde som överstiger 
återvinningsvärdet föreligger det ett nedskrivningsbehov som kommer att belasta resultatet 
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negativt (Wines, Dagwell & Windsor, 2007). Vidare, kommer Shultze och Weiler (2010) fram 
till att värdenedgångsprövning kan leda till oönskade effekter om ledningen mäts på resultat. 
På grund av att en nedskrivning har en negativ effekt på resultatet finns det en risk att 
värdenedgångsprövningen inom lönsamma företagsenheter inte hanteras helt korrekt. Detta 
genom att den data som ingår i värdenedgångsprövningen justeras så att de passar idealiskt mot 
just den enheten. 
 
Slutligen, enligt Hamberg et al. (2011) har en direkt konsekvens av IFRS 3 varit att de 
rapporterade vinsterna och den totala summan goodwill har ökat. Författarna fann i sin studie 
att företag med en hög andel goodwill även genererade en onormalt hög avkastning på sitt 
kapital trots ett svagt rörelseresultat. En förklaring till detta är att den tidigare systematiska 
avskrivningen av goodwill avskaffades i samband med att IFRS 3 infördes. Ytterligare en 
konsekvens som Hamberg et al. (2011) lyfter fram är att företagen har en ökad andel 
ospecificerad immateriella tillgångar, vilket gör att framtidens resultat blir mer beroende av 
chefernas omdöme vid beslut avseende om en nedskrivning av goodwill bör göras eller inte. 
Till sist lyfter författarna även fram att det är få företag som väljer att identifiera och redovisa 
de förvärvade företagens internt upparbetade goodwill vid rörelseförvärv (Hamburg et al., 
2011). Att företagen inte väljer att identifiera den interna upparbetade goodwillen står i strid 
med tidigare nämnda påstående att IFRS 3 skulle leda till en ökad transparens (Sahut, 2010).  

2.6 Positive Accounting Theory 

Under 1970-talet utvecklade Ross Watts och Jerold Zimmerman ett ramverk som fick namnet 
Positive Accounting Theory (PAT). Många forskare inom redovisningsteori har sedan dess 
använt PAT som en utgångspunkt. Teorin grundar sig i att företag baserar sitt redovisningsval 
på vilket motiv de eftersträvar. (Watts & Zimmerman, 1990)   
  
Redovisningsteorins ursprungliga syfte är att bestämma innehållet i företags bokslut och finnas 
till som en underliggande ram för sund ekonomisk rapporteringspraxis (Watts & Zimmerman, 
1979). Redan på 70-talet menade Watts och Zimmerman (1979) att redovisningsteorier är 
alltför normativa vilket utnyttjas av företag för att försköna önskvärda nyckeltal. 
  
Vidare, presenterar Helfin, Kwon och Wild (2002) i sin forskning att ett företags beslutsfattare 
ofta gör val gällande redovisningsalternativ baserat på de ekonomiska konsekvenser som 
medföljer olika redovisningsalternativ. De menar att chefer agerar opportunistiskt vid 
företagets val av redovisningsmetod, vilket innebär att cheferna agerar efter sitt egna 
självintresse oavsett om redovisningsmetoden medför en försämrad tillförlitlighet och 
transparens. 
 
I linje med Watts och Zimmerman (1979) samt Helfin et al. (2002) menar Stolowy och Breton 
(2004) att företag har under lång tid manipulerat redovisning. Inom litteraturen har detta 
fenomen fått ett flertal olika namn, till exempel earnings management, som innebär att man 
utnyttjar redovisningsregler och principer för att presentera en bättre bild av företaget än vad 
verkligheten egentligen skulle visa.  Creative accounting, är ett annat fenomen inom 
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manipulerad redovisning, fenomenet syftar till att företag kapitaliserar på kryphål i 
redovisningsstandarder för att felaktigt skildra en bättre bild av företaget. 
 
Syftet med införandet av IFRS var att förbättra relevansen, tillförlitligheten och jämförbarheten. 
Trots detta innehåller redovisningen av goodwill en hög grad av subjektivitet och tvetydigheter 
som riskerar att få allvarliga konsekvenser för de finansiella rapporterna. Då goodwill årligen 
ska värdenedgångsprövas ställer det krav på företagsledares kompetens och färdigheter i 
värderingar och uppskattningar. Detta riskerar att leda till ökad osäkerhet och minskad 
transparens då rapporteringen förlitar sig på bedömningar. Beroende på företagsledningens 
grad av kompetens och objektivitet kan det uppstå stora variationer vid värderingen av goodwill 
som i sin tur påverkar den finansiella rapporteringens relevans och tillförlitlighet. (Wines et al., 
2007) 
 
Ett kvitto på företagsledningens kompetens, motiv och objektivitet återspeglas därmed i 
samband med värdenedgångsprövningen där det finns ett stort utrymme för missbruk, detta 
eftersom prövningen styrs utifrån uppskattningar av framtida kassaflöden, bedömning av 
återvinningsvärde och den subjektiva identifieringen av en kassagenererande division. (Wines 
et al., 2007)  

2.7 Tidigare forskning 

Året efter att IFRS 3 infördes publicerade Björn Gauffin och Sven-Arne Nilsson en studie 
avseende hur stora företag noterade på Stockholmsbörsen redovisade immateriella tillgångar 
vid rörelseförvärv. Denna studie har sedan den första publiceringen 2006 (Gauffin & Nilsson, 
2006), årligen följts upp med en ny studie baserat på det föregående årets årsredovisningar. 
Studierna som är gjorda baserat på 2016 och 2017 års årsredovisningar kommer ligga till grund 
för denna studies jämförelse mellan små och stora noterade företag. 

2.7.1 Studie på Stockholmsbörsen 2016 

2016 fanns det 280 noterade företag på Stockholmsbörsen, av dessa företag genomförde 119 
stycken minst ett rörelseförvärv under räkenskapsåret, vilket motsvarar ungefär 42,5 % av de 
noterade företagen. Den totala köpeskillingen för 2016 uppgick till 108 miljarder kronor 
(Gauffin & Nilsson, 2018), vilket var en betydlig ökning jämfört mot föregående år, då den 
totala köpeskillingen uppgick till 51 miljarder (Gauffin, Hagström & Nilsson, 2017). 
  
Hur den totala köpeskillingen fördelade sig i de förvärvade företagen är enligt följande: 56 % 
av 108 miljarder har redovisats som goodwill, 20 % som finansiella- och netto materiella 
tillgångar samt 24 % som immateriella tillgångar (Gauffin & Nilsson, 2018). Under året 
redovisades goodwill till ett belopp om 60,5 miljarder kronor, en klar majoritet i jämförelse mot 
tillgångar som ofta har ett uppskattningsbart värde som finansiella- eller materiella tillgångar. 
Även immateriella tillgångar uppgick till ett högre belopp än finansiella- och netto materiella 
tillgångar. Utifrån detta är det tydligt att de tillgångar som tidigare hade en stor plats i företags 
balansräkningar har nu fått en allt mindre roll. 
  



 

 10 

Vidare, lade 16 % av förvärvarna ingen tid eller några resurser på att identifiera immateriella 
tillgångar överhuvudtaget. Istället redovisades den resterande delen av köpeskillingen, efter 
bortdrag för materiella tillgångar, som goodwill (Gauffin & Nilsson, 2018). Detta innebär att 
det finns några företag som inte anstränger sig för att identifiera de immateriella tillgångarna 
utan mer behandlar goodwill som en restpost av förvärvsbeloppet. 
 
Under 2016 skedde dessutom en marginell minskning av antalet förvärv som saknade en 
specifikation över vad de förvärvade identifierade immateriella tillgångar innefattar. För att 
sätta detta i jämförelse så gav 66 % av företagen under 2015 inte någon specifik upplysning 
(Gauffin et al., 2017). 2016 sjönk siffran till 62 %, vilket är en förbättring då punkt 59 i IFRS 
3 rekommenderar att företag ska ge en specifikation över vad som har förvärvats. Trots denna 
förbättring är det däremot fortsatt många företag som inte följer denna rekommendation. 
(Gauffin & Nilsson, 2018). 
  
Vidare, så fortsätter företagen på Stockholmsbörsen att göra ytterst marginella nedskrivningar 
av deras totala goodwill-poster. Den totala redovisade goodwillen i de noterade företagens 
balansräkningar uppgick 2016 till 753,6 miljarder kronor, vilket motsvarar en andel på 16,9 % 
av de totala tillgångarna. Av dessa 753,6 miljarder kronor skedde det endast nedskrivningar till 
ett belopp om 4,8 miljarder, vilket innebär en andel på 0,6 % av den totala goodwillen. Detta är 
dessutom en minskning i jämförelse mot 2015 och 2014 då 0,9 % av den totala goodwillen 
skrevs ned (Gauffin & Nilsson, 2018). Företagsledningen bedömer alltså att den förvärvade 
goodwill är redovisad till ett korrekt värde i nästintill 100 % av fallen, då det sker sådana 
marginella nedskrivningar. 

2.7.2 Studie på Stockholmsbörsen 2017 

Under 2017 fanns det 296 noterade företag på Stockholmsbörsen, vilket är en ökning sedan 
2016 med 16 företag. Av dessa genomförde 104 företag minst ett rörelseförvärv under 
räkenskapsåret, vilket motsvarar en andel på 35 % av alla noterade företag på 
Stockholmsbörsen (Gauffin & Nilsson, 2019). Detta är en minskning i jämförelse mot 2016, då 
denna andel var 42,5 % (Gauffin & Nilsson, 2018). Det totala förvärvsbeloppet uppgick under 
året till 100 miljarder kronor (Gauffin & Nilsson, 2019). Även detta är en minskning i 
jämförelse mot 2016 då motsvarande belopp uppgick till 108 miljarder kronor. Däremot är det 
fortsatt högt i jämförelse mot 2015 då det uppgick till 52 miljarder kronor (Gauffin et al., 2017). 

Hur det totala förvärvsbeloppet fördelade sig i de förvärvade företagen är enligt följande: 60 % 
av 100 miljarder har redovisats som goodwill, 16 % som finansiella- och netto materiella 
tillgångar samt 24 % som immateriella tillgångar (Gauffin & Nilsson, 2019). Under 2017 var 
andelen förvärvad goodwill fortsatt hög med en ökning på 4 % i jämförelse mot 2016, denna 
ökning har skett på bekostnad av finansiella och netto materiella tillgångar. Andelen 
immateriella tillgångar var i linje med 2016. 

Vidare, valde 11 % av de förvärvande företagen att inte identifiera några immateriella tillgångar 
överhuvudtaget, istället redovisades allt som goodwill. Detta är en minskning från 2016 med 5 
% och den lägsta nivån under alla tretton år som studien har genomförts (Gauffin & Nilsson, 
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2019). Att allt färre företag behandlar goodwill som en restpost och därmed inte identifierar 
några immateriella tillgångar överhuvudtaget är positivt för transparensen och, som nämnt 
tidigare, något som externa intressenter efterfrågar. 

Trenden vad det gäller att specificera vilka immateriella tillgångar som identifierats 
försämrades något under 2017. 65 % av de företag som gjorde ett förvärv under räkenskapsåret 
specificerade inte vad de förvärvade immateriella tillgångar bestod av samt hur det verkliga 
värdet för immateriella tillgångar fördelade sig mellan de olika beståndsdelarna (exempelvis 
patent och varumärken). Rent praktiskt innebär detta att dessa företag endast anger i 
redovisningsnoten att immateriella tillgångar har identifierats och deras totala värde (Gauffin 
& Nilsson, 2019). 

Den totala redovisade goodwillen i de noterade företagens balansräkningar uppgick 2017 till 
815,1 miljarder kronor, vilket motsvarar en andel på 18,3 % av totala tillgångar. Goodwill-
andelen i relation till totala tillgångar har därmed ökat från föregående år då denna var 16,9 %. 
Av dessa 815,1 miljarder kronor skedde det nedskrivningar med ett totalbelopp på 18,7 
miljarder kronor, vilket innebär 2,3 % av den totala redovisade goodwillen. Detta är en betydligt 
högre siffra i jämförelse mot 2016 då nedskrivningarna uppgick till 0,6 %. Av dessa 2,3 % stod 
däremot Ericsson för 13 miljarder kronor, motsvarande 1,6 %. De övriga företagens totala 
nedskrivningar uppgick endast till 5,7 miljarder kronor, motsvarande 0,7 %. (Gauffin & 
Nilsson, 2019) 

Om man exkluderar Ericssons nedskrivningar av goodwill för 2017 så är andelen fortsatt låg i 
relation till den totala redovisade goodwillen. I den takten som nedskrivningar görs i dagsläget 
så kommer det ta mer än hundra år innan all redovisad goodwill är nedskriven och då är det inte 
inräknat att den totala goodwillen ökar snabbare än vad nedskrivningsandelen gör. 

2.8 Teser 

Med ledning av tidigare forskning formuleras följande teser som empirin har syfte i att besvara: 

Tes 1: Små noterade företag fördelar en större andel av köpeskilling till goodwill vid 
rörelseförvärv jämfört med stora noterade företag. 

Tes 2: Små noterade företag specificerar i mindre utsträckning vad de förvärvade identifierade 
immateriella tillgångarna består av jämfört med stora noterade företag. 

Tes 3: Små noterade företag har en högre andel goodwill av de totala tillgångarna jämfört med 
stora noterade företag. 

Tes 4: Små noterade företag gör mindre nedskrivningar av total goodwill jämfört med stora 
noterade företag. 
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3. METOD 

I detta avsnitt redogörs studiens tillvägagångssätt. Vilken ansats den har. Hur datainsamlingen 
och analys har genomförts samt dess trovärdighet. 

3.1 Ansats 

Studiens syfte var att jämföra hur små noterade företag redovisar immateriella tillgångar vid 
rörelseförvärv mot hur stora noterade företag gör det. Studien har en komparativ design, detta 
är en lämplig metod när forskningsstrategin är kvantitativ och studiens syfte är att undersöka 
och jämföra två eller flera fall (Bryman & Bell, 2013). Detta genomfördes genom att studera 
tidigare forskning som gjorts på stora noterade företag i Sverige. Utifrån den tidigare 
forskningen ställdes fyra teser som studien antingen gav stöd åt eller avfärdade. För att studien 
skulle kunna testa teserna och besvara syftet genomfördes en kvantitativ datainsamling i form 
av årsredovisningar från 2016 och 2017 av små noterade företag. Empiriinsamlingen 
analyserades och jämfördes sedan med den tidigare forskningen gjord på stora noterade företag. 
Studien följer en deduktiv metod som innebär att författarna är informerade av tidigare 
forskning för att kunna skapa påstående vilka sedan empiriskt kan testas (Bryman & Bell, 
2013). 

3.2 Kvantitativ metod 

En kvantitativ forskningsmetod utgår från tidigare forskning som sedan författarna ställer teser 
baserade på. Därefter utformas undersökningsdesignen för att sedan genomföra datainsamling 
och bearbetning av denna (Bryman & Bell, 2013). Då studiens syfte var att undersöka företags 
redovisning, föll det naturligt att det var i företagens årsredovisningar som empirin skulle 
inhämtas från. Empirin samlades in genom att gå igenom årsredovisningar från 2016 och 2017 
utgivna av företag noterade på Nasdaq First North Premier och söka svar på förutbestämda 
frågor. Därmed var denna studies insamlingsmetod dokumentinsamling. Ovan beskriven metod 
går i linje med Bryman & Bells (2013) beskrivning av kvantitativ forskning som säger att 
kvantitativ forskning betonar kvantifiering vid insamling och analys av data.  
 
När siffror används som undersökningsmaterial och man har för avsikt att undersöka 
förhållanden är kvantitativa metoder de som fungerar bäst. Det är då viktigt med ett tydligt 
frågeformulär innan data samlas in, detta för att fullständigt täcka in hela studiens syfte 
(Eliasson, 2018). Vid insamling av empiri i denna studie användes precis som Eliasson (2018) 
beskriver, ett tydligt frågeformulär som täckte hela studiens ämne. 

3.3 Litteratursökning 

För att får reda på vilken kunskap det redan finns inom området är det viktigt med en 
litteraturgenomgång. Litteraturgenomgången skapar också grunden för ett berättigande av 
forskningsfrågorna. En välarbetad litteratursökning är också viktigt för att stärka författarnas 
trovärdighet. (Bryman & Bell, 2013). 
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För att hitta trovärdiga och relevanta vetenskapliga artiklar har databaserna Google Scholar och 
EBSCOhost nyttjats. De vetenskapliga artiklar som har använts har varit Peer Reviewed, vilket 
innebär att de är kvalitetsgranskade och godkända inom den akademiska världen. Sökord såsom 
goodwill, IFRS 3, small firms, public companies, intangible assets och transparency har använts 
för att hitta relevanta artiklar för studien.  
 
Utöver vetenskapliga artiklar har tidskrifter publicerade i Far Balans använts för att jämföra 
studiens empiri med tidigare forskning gjord på stora noterade företag. Även informativa källor 
såsom Nasdaq, Eur-Lex och Far Online har använts.  

3.4 Tillvägagångssätt 

För att öka trovärdigheten undersöktes hur redovisningen av immateriella tillgångar hanteras 
av företag noterade på Nasdaq First North Premier för två år, istället för ett. 2016 och 2017 
valdes av anledningen att det är de två senaste åren som årsredovisningarna med säkerhet har 
publicerats och godkänts av bolagsverket. 
 
Nasdaqs hemsida användes för att hitta företagen noterade på Nasdaq First North Premier. 
Sedan användes databasen Retriever för att få tillgång till företagens årsredovisningar. När 
årsredovisningarna var hämtade var det första steget att säkerställa att företaget tillämpade IFRS 
för det år vi undersökte, om inte, valdes företaget bort från populationen. Tillämpade företaget 
IFRS undersöktes det om företaget under året hade genomfört något rörelseförvärv. Hade ett 
rörelseförvärv ägt rum dokumenterades det hur företaget valde att fördela köpeskillingen 
mellan netto-materiella tillgångar, identifierade immateriella tillgångar och goodwill. Denna 
information återfinns bland noterna i företagens årsredovisning. Oavsett om företaget hade 
genomfört ett rörelseförvärv eller inte dokumenterades det hur stor andel av den totala 
balansomslutningen som bestod av goodwill och om det genomförts någon nedskrivning av 
goodwill under året.  
 
För de företagen som genomförde rörelseförvärv under det undersökta året noterades det även 
om företaget gav en specifik upplysning gällande de förvärvade immateriella tillgångarna eller 
inte. Antalet noterade företag på Nasdaq First North Premier är 51 stycken, av dessa har 
finansbolag sorterats bort då de lyder under andra regelverk jämfört med övriga företag, 
finansbolagen uppgick till sex stycken. Av de övriga 45 företagen var det 33 stycken som 
tillämpade IFRS 2016.  2017 var det 40 stycken företag som tillämpade IFRS. De företag som 
varken redovisade goodwill eller genomfört något rörelseförvärv ingår inte i studiens 
datainsamling. Totalt bearbetades 73 årsredovisningar.  
 
Insamlad data sammanställdes i Excel för att sedan analyseras. Resultatet jämfördes därefter 
med Björn Gauffin och Sven-Arne Nilssons rapporter som behandlar hur företag på 
Stockholmsbörsen hanterar redovisningen vid rörelseförvärv. Genom jämförelsen kunde 
resultatet antingen avfärda eller ge stöd åt de presenterade teserna.  
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3.5 Urval 

Studiens avsikt var att jämföra små noterade företags redovisning av immateriella tillgångar 
vid rörelseförvärv mot stora noterade företags redovisning av immateriella tillgångar vid 
rörelseförvärv. Hur de stora noterade företagen redovisar har presenterats i den teoretiska 
referensramen. En population är samtliga enheter som urvalet görs ifrån (Bryman & Bell, 
2013). Denna studies population blir därmed samtliga svenska noterade företag som ryms under 
karaktäriseringen som små. Urvalet utgörs av den del av populationen som väljs ut för att 
undersökas (Bryman & Bell, 2013). För att studien ska vara jämförbar krävs det att de 
undersökta företagen tillämpar samma regelverk som de stora noterade företagen. Därmed har 
företag noterade på Nasdaq First North Premier valts ut som denna studies urval. Detta urval 
bedöms som representativt för samtliga noterade företag som tillämpar IFRS med ett likvärdigt 
börsvärde.  

3.6 Metodkritik 

Studien har en komparativ design och jämförelseunderlaget som använts är studier som 
publicerats i tidningen Far Balans av Sven-Arne Nilsson och Björn Gauffin. Huruvida deras 
resultat är exakt korrekt med verkligheten kan uppsatsförfattarna inte besvara. Däremot bedöms 
deras trovärdighet vara hög baserat på Nilssons och Gauffins erfarenhet samt att uppföljare till 
den första studien årligen publicerats sedan 2006 i Far Balans. 
 
Urvalet i denna studie är mindre än det urval som undersöktes i de jämförande studierna utförda 
av Gauffin och Nilsson. Det medför att studiens resultat är mer känsligt för extrema fall i 
jämförelse med vad Gauffin och Nilssons studie är. Detta har beaktats i de resultat där det 
bedömts nödvändigt att justera för extremer, vilket uppsatsförfattarna gör genom att presentera 
resultat inklusive extremer och exklusive extremer. 

3.7 Reliabilitet 

Reliabilitet berör hur tillförlitligt resultatet för en studie är. Om resultatet hade blivit annorlunda 
om det skulle genomföras på nytt eller om det påverkas av slumpmässiga eller tillfälliga 
betingelser är frågor som berör reliabilitet. (Bryman & Bell, 2013). 
 
Då denna studies resultat grundar sig i årsredovisningar som är kvalitetssäkrade av företagens 
interna kontroller och dess revisorer bedöms det som låg risk att årsredovisningarna ska 
innehålla några felaktigheter. Datainsamlingen har genomförts av två personer för att reducera 
risken att fel uppstår till följd av slumpmässig eller tillfällig ouppmärksamhet. Enligt Eliasson 
(2018), ökar reliabiliteten om det är fler än en person som utför datainsamlingen samt att 
personerna är överens om undersökningsmetoden. Studien har haft som mål att uppnå en hög 
grad reliabilitet, detta genom att ha tydligt formulerade frågor som besvaras vid genomgång av 
varje årsredovisning. Baserat på detta är det sannolikt att tro att resultatet inte blivit annorlunda 
om dokumentinsamlingen genomfördes på nytt, därmed innehar studien en hög grad av 
reliabilitet.  
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3.8 Validitet 

Ett kriterium som är vanligt inom kvantitativ forskning är begreppsvaliditet. Det syftar till hur 
väl en undersökning faktiskt undersöker det som den har för avsikt att undersöka (Bryman & 
Bell, 2013). Då studiens syfte var att jämföra tidigare forskning gjord på stora företag som är 
noterade på Stockholmsbörsen med små företag valdes företag som är noterade på Nasdaq First 
North Premier som urval för studien. Detta bedöms som ett bra urval då företagen på First North 
Premier går in under klassificeringen som små noterade företag. Det leder till att validiteten blir 
god för denna studie. Vidare så ökar graden av validitet då undersökningsmetoden var utformad 
så att uppsatsförfattarna endast undersökte de poster i årsredovisningarna som bidrog till att 
uppfylla studiens syfte.  
 
Extern validitet, även kallat generaliserbarhet, handlar om hur väl resultatet från en studie går 
att generalisera (David & Sutton, 2011). Denna studie har tagit fram resultat från små noterade 
företag som tillämpar IFRS. Uppsatsförfattarna finner inga faktorer som skulle påverka att 
resultatet skulle skilja sig avsevärt om en annan urvalsgrupp studerades. Därmed bedöms 
resultatet kunna generaliseras mot övriga små noterade företag som också tillämpar IFRS. 
Således innehar studien en hög grad av extern validitet.  
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4. RESULTAT 

I detta avsnitt presenteras en sammanställning av det empiriska materialet som samlats in 
under studien. Detta jämförs därefter mot tidigare forskning utförd på Stockholmsbörsen. 
Avsnittet avslutas sedan med en övergripande analys där indikationer till varför det ser ut som 
det gör presenteras. 

4.1 Fördelning av köpeskilling 

Figur 1 presenterar hur fördelningen av den totala köpeskillingen såg ut utifrån de 
rörelseförvärv som genomfördes på Nasdaq First North Premier under 2016 respektive 2017. 
Köpeskilling motsvarar 100 % och fördelas på tre olika poster: 1) Goodwill, 2) Identifierade 
immateriella tillgångar, vilket innebär immateriella tillgångar som redovisas skilt från goodwill 
och 3) Nettotillgångar, det vill säga materiella-, finansiella och omsättningstillgångar med 
avdrag för skulder. 
 

 
 

Figur 1: Fördelning av köpeskilling, små noterade företag 
 
Figur 2 presenterar hur fördelningen av den totala köpeskillingen såg ut utifrån de 
rörelseförvärv som genomfördes av de stora företagen noterade på Stockholmsbörsen under 
2016 respektive 2017. 
 

 
 

Figur 2: Fördelning av köpeskilling, stora noterade företag 
Anpassad efter Gauffin & Nilsson (2018, sid. 4) och Gauffin & Nilsson (2019, sid. 2). 
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Som figur 1 illustrerar utgjorde goodwill 83 % av den totala köpeskillingen hos små noterade 
företag under 2016. Detta är en betydligt högre andel goodwill i jämförelse mot stora noterade 
företag som illustreras i figur 2, där goodwill-andelen endast uppgick till 56 % av den totala 
köpeskillingen under 2016. Under 2017 minskade andelen goodwill av köpeskillingen för små 
noterade företag till 66 % samtidigt som andelen goodwill ökade för de stora noterade företagen 
till 60 %. 
 
Andelen förvärvade nettotillgångar varierar kraftigt mellan 2016 och 2017 för små noterade 
företag. 2016 utgjorde nettotillgångar -1 % av köpeskillingen samtidigt som detta tillgångsslag 
utgjorde 22 % år 2017. Den stora variationen i nettotillgångar kan förklaras av att två företag 
gjorde varsitt stort förvärv under 2016 där andelen skulder var betydligt högre än de redovisade 
materiella-, finansiella- och omsättningstillgångarna vilket resulterade i att andelen redovisade 
nettotillgångar blev negativ. För att se hur de specifika förvärven fördelade sig se bilaga 1 och 
2. För stora noterade företag är däremot andelen nettotillgångar relativt konstant mellan åren 
2016 och 2017.  
 
Av den totala köpeskillingen utgjordes 18 % av immateriella tillgångar 2016 för små noterade 
företag. 2017 sjönk andelen immateriella tillgångar till 12 %. Av de åtta företag som 
genomförde rörelseförvärv under 2016 var det tre stycken, motsvarande 37,5 %, som inte 
identifierade några immateriella tillgångar alls (Bilaga 1). Motsvarande siffra låg för 2017 på 
58,3 %, där sju av de tolv förvärvande företagen identifierade inte några immateriella tillgångar 
(Bilaga 2). 
 
För de stora företagen som genomförde rörelseförvärv under 2016 respektive 2017 fördelades 
24 % av köpeskillingen till immateriella tillgångar för båda åren. 2016 var det 16 % av de stora 
noterade företagen som inte identifierade några immateriella tillgångar vid rörelseförvärven, 
2017 var motsvarande siffra 11 %. (Gauffin & Nilsson, 2018; Gauffin & Nilsson, 2019) 

4.2 Saknar specifikation av förvärvade identifierade immateriella tillgångar 

Som IFRS 3 p. 59 är formulerat så ska förvärvaren “… lämna upplysningar som hjälper 
användare av förvärvarens finansiella rapporter att bedöma karaktären på och den finansiella 
effekten av ett rörelseförvärv … “ (IFRS 3, 2019). Detta förtydligas ytterligare av IFRS 3 B 64, 
som lyfter fram att förvärvaren ska ge en upplysning om ersättning för varje större tillgångsslag 
vid ett förvärv (IFRS 3, 2019). Utifrån dessa två punkter rekommenderas företag som gör ett 
rörelseförvärv att ge en informativ upplysning om vad som förvärvats, med betoning på den 
finansiella effekten som rörelseförvärvet medför.  
 
Under räkenskapsåret 2016 var det 8 av de små noterade företagen som genomförde minst ett 
förvärv. Av dessa företag lämnade 7 företag, motsvarande 87,5 % (Bilaga 3), ingen upplysning 
över vad de identifierade immateriella tillgångarna bestod av och hur tillgångarnas verkliga 
värde fördelade sig över de olika beståndsdelarna. Under 2017 genomförde 12 av de små 
noterade företagen minst ett förvärv, däremot lämnade inget av företagen, det vill säga 100 % 
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en upplysning om vad de identifierade immateriella tillgångarna bestod av (Bilaga 4), vilket 
innebär en minskning jämfört med föregående år. 
 
För det stora noterade företagen lämnade 62 % av de företag som genomförde minst ett förvärv 
under 2016 ingen upplysning om vad de identifierade immateriella tillgångarna bestod av 
(Gauffin & Nilsson, 2018). Detta försämrades ytterligare under 2017 då 65 % av de stora 
noterade företagen inte lämnade någon upplysning om vad de identifierade immateriella 
tillgångarna bestod av (Gauffin & Nilsson, 2019). Det var alltså en betydligt högre andel av de 
små noterade företagen som inte lämnade någon upplysning i jämförelse med de stora noterade 
företagen. 

4.3 Goodwill i relation till totala tillgångar 

Figur 3 nedan presenterar hur stor andel av de små noterade företagens totala tillgångar som 
utgörs av goodwill baserat på räkenskapsåren 2016 och 2017. 
 

 
 

Figur 3: Goodwill i relation till totala tillgångar, små noterade företag 
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Figur 4 presenterar hur stor andel av de stora noterade företagens totala tillgångar som utgörs 
av goodwill baserat på räkenskapsåren 2016 och 2017. 
 

 
 

Figur 4: Goodwill i relation till totala tillgångar, stora noterade företag 
Anpassad efter Gauffin & Nilsson (2018, sid. 6) och Gauffin & Nilsson (2019, sid. 7). 

 
Som figur 3 illustrerar utgjorde goodwill 27,67 % av de små noterade företagens totala 
tillgångar Övriga tillgångar som består av materiella-, finansiella-, omsättnings- och 
identifierade immateriella tillgångar utgjorde 72,33 %. 2017 ökade andelen goodwill av totala 
tillgångar till 35,33 %. 
 
För de stora noterade företagen utgör goodwill en betydligt mindre andel av totala tillgångar 
som figur 4 illustrerar. Vi kan se ett liknande samband mellan år 2016 och 2017, det vill säga, 
att goodwill ökar i förhållande till totala tillgångar för stora noterade företag precis som för små 
noterade företag. Däremot är ökningen av goodwill för de stora noterade företagen avsevärt 
mindre än för de små noterade företagen. 2016 utgjorde goodwill 16,9 % av de stora noterade 
företagens tillgångar och 2017 18,3 %.  
  



 

 20 

4.4 Goodwill och nedskrivningar 

Figur 5 presenterar hur stora nedskrivningar som små noterade företag gjorde under 2016 och 
2017. De totala nedskrivningarna sätts sedan i relation till total redovisad goodwill för att visa 
hur stor procentuell andel av goodwill som skrivits ned under de två åren. 
 

 
 

Figur 5: Nedskrivning av goodwill, små noterade företag 
 
Figur 6 presenterar hur stora nedskrivningar som stora noterade företag gjorde under 2016 och 
2017. De totala nedskrivningarna sätts sedan i relation till total redovisad goodwill för att visa 
hur stor procentuell andel av goodwill som skrivits ned under de två åren. 
 

 
 

Figur 6: Nedskrivning av goodwill, stora noterade företag 
Anpassad efter Gauffin & Nilsson (2018, sid. 5) och Gauffin & Nilsson (2019, sid. 5). 

 
2016 var det 18 små noterade företag som redovisade goodwill i sin balansräkning. Dessa 
företagen redovisade en sammanlagd goodwill på 3 357 747 794 kronor som figur 5 visar. Av 
dessa 18 företag var det 3 stycken som under 2016 gjorde en nedskrivning av sin goodwill 
(Bilaga 7). Dessa 3 företags värdenedgångsprövningar föranledde nedskrivningar som 
tillsammans summerade till 125 275 833 kronor. Detta motsvarar en total nedskrivning om 3,7 
% av den totala goodwillen hos de små noterade företagen. En extrem i detta fall var däremot 



 

 21 

Företag 5 som utgjorde 125 000 000 av de små noterade företagens totala nedskrivning (Bilaga 
7). Justerat för detta genomförde de små noterade företagen endast nedskrivningar om 275 833 
kronor, motsvarande 0,08 % av den totala goodwillen. 
 
Som figur 5 illustrerar så ökade de små noterade företagens totala goodwill till 4 117 245 127 
kronor under räkenskapsåret 2017. Under detta år var det 20 av de små noterade företagen som 
redovisade goodwill (Bilaga 8). Av dessa 20 företag var det 4 stycken som genomförde en 
nedskrivning av sin redovisade goodwill. Tillsammans gjorde företagen nedskrivningar av 
goodwill till ett belopp på 158 814 000 kronor, motsvarande 3,9 %. Däremot gjorde Företag 4 
en nedskrivning på 125 000 000 kronor av sin goodwill, (Bilaga 8), justerat för detta 
genomförde de små noterade företagen en total nedskrivning om 33 814 000 kronor, 
motsvarande 0,82 % av den totala goodwillen. 
 
Figur 6 visar de stora noterade företagens ackumulerade goodwill samt nedskrivning för 2016. 
Totalt uppgick de stora noterade företagens goodwill till 753 600 000 000 kronor. Tillsammans 
föranledde de stora noterade företagens värdenedgångsprövningar under 2017 ett 
nedskrivningsbehov av goodwill som summerar till 4 800 000 000 kronor. Detta motsvarar att 
0,64 % av den totala goodwillen skrevs ned.  
 
Under 2017 ökade de stora noterade företagens ackumulerade goodwill till 815 100 000 000 
kronor, även den totala nedskrivningen ökade till 18 700 000 000 kronor, se figur 6. Den ökade 
totala nedskrivningen av goodwill för 2017 motsvarade att 2,29 % av de stora noterade 
företagens totala redovisade goodwill skrevs ned. Denna siffra är till viss del missvisande då 
Ericsson gjorde nedskrivningar under 2017 till ett belopp på 13 000 000 000 kronor. Justerat 
för Ericsson genomfördes det istället nedskrivningar till ett belopp på 5 700 000 000 kronor, 
motsvarande 0,69 % av den totala goodwillen.  

4.5 Indikationer till skillnader i redovisningen 

Vid jämförelse av fördelningen av köpeskillingen mellan små och stora noterade företag visade 
det sig att små noterade företag redovisar en betydligt större andel goodwill än stora noterade 
företag. Hellman et al. (2016) menar på att en lägre andel goodwill innebär högre transparens 
och bättre kvalitet i de finansiella rapporterna. Därmed kan den höga andelen goodwill ge en 
indikation om att mindre företag har lägre transparens och sämre kvalitet av de finansiella 
rapporterna än de stora noterade företagen. Anledningar till detta kan vara som Lowry et al. 
(2010) menar att mindre företag har färre intressenter och därmed färre aktörer som kräver 
genomlysning av företagen. Detta innebär att de små noterade företagen kan uppleva en mindre 
påtryckning utifrån när det kommer till transparens samt kvalitet, och därmed redovisar en 
högre andel goodwill. 
Vidare, genom att titta på figur 3 går det att få en fingervisning att goodwill har utgjort en stor 
andel av förvärvade tillgångar för små noterade företag även tidigare år. Detta eftersom 
redovisad goodwill i relation till totala tillgångar är betydligt högre för små noterade företag 
jämfört med stora noterade företag. För de små noterade företagen utgör goodwill i genomsnitt 
31,5 % av deras totala tillgångar. Motsvarande post i de stora noterade företagen utgör i 



 

 22 

genomsnitt 17,6 % av de totala tillgångarna. Seetharaman et al. (2014) påvisar att IFRS 3 
erbjuder ett tolkningsföreträdande, vilket kan vara en anledning till små noterade företag 
redovisar en hög andel goodwill istället för identifierade immateriella tillgångar. Detta kan vara 
en förklaring till att de små noterade företagen har en högre andel goodwill än de stora noterade 
företagen. 
 
Vid ett förvärv ska tillgångarna redovisas till verkligt värde, detta innebär att om ett företag 
väljer att identifiera immateriella tillgångar så måste det även kunna värdera dessa till ett 
tillförlitligt verkligt värde. Då immateriella tillgångar sällan handlas på en extern marknad blir 
denna värderingsprocess svår. En enkel utväg kan då vara att redovisa restbeloppet efter 
nettotillgångar som goodwill. Däremot kan höga goodwill-poster leda till en konsekvens likt 
Pounder (2013) lyfter fram. Han menar att intressenter som exempelvis investerare och 
långivare väljer att exkludera goodwill från företags balansräkning vid utvärdering av dess 
finansiella ställning, med anledning att goodwill inte kan användas som säkerhet vid 
exempelvis ett lån. Ytterligare menar Sahut et al. (2011) att stora goodwill-poster är ett hot mot 
en ökad transparens som IASB eftersträvar. Därmed går det att reflektera över om det är så att 
mindre företag väljer att tolka standarder till deras egen fördel istället för i linje med vad IASB 
efterfrågar.  
 
Avseende nedskrivningar av goodwill gjorde små noterade företag större nedskrivningar under 
2016 och 2017 än de stora noterade företagen (se figur 5 och 6). Däremot gjorde ett av de små 
noterade företagen väldigt höga nedskrivningar i relation till totala nedskrivningar för små 
noterade företag under 2016 och 2017 (Bilaga 7 och 8). Vid exkludering av detta företag 
uppgick den justerade nedskrivningen under 2016 och 2017 för små noterade företag till 0,08 
% och 0,82 % av den totala goodwillen. Den justerade nedskrivningen indikerar att de små 
noterade företagen bedömer att livslängden för goodwill överstiger 100 år.  
 
För de stora noterade företagen uppgick nedskrivningen av goodwill för 2016 och 2017 till 0,64 
% respektive 0,69 % (justerat för Ericsson), därmed bedömer även de stora noterade företagen 
att goodwillen har en väldigt lång livslängd. Om dessa värdenedgångsprövningar är korrekt 
utförda är det svårt att dra en slutsats om. Däremot går det att dra en parallell till Watts & 
Zimmerman (1979) beskrivning av earnings management som innebär att man utnyttjar 
redovisningsregler och principer för att framhäva en mer positiv bild av företaget. Genom att 
medvetet klassificera immateriella tillgångar som goodwill undviker man de systematiska 
avskrivningarna som blir en konsekvens av att identifiera immateriella tillgångar. 
 
Slutligen, var de stora noterade företagen avsevärt bättre på att ange specifika upplysningar av 
förvärvade immateriella tillgångar i jämförelse med små noterade företag. Detta kan bero på att 
det faktum att de stora noterade företagen har fler intressenter som ställer krav på den finansiella 
rapporteringens innehåll. Avsaknaden av specifikationerna hos de små noterade företagen kan 
även bero på att företagen väljer att göra en snäv tolkning av IFRS 3 p. 59 och B 64. Vilket 
innebär att de inte anser att de identifierade immateriella tillgångar uppgår till en väsentlig del 
av köpeskillingen och därmed är det inte nödvändigt att ge en upplysning om denna del av 
rörelseförvärvet samt dess finansiella effekt. 
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5. SLUTSATSER 

I detta kapitel har författarna för avsikt att diskutera och bemöta de fyra formulerade teserna 
utifrån det resultat som presenterats. Vidare, presenteras studiens bidrag och dess 
begränsningar. Slutligen presenteras förslag till framtida forskning. 

5.1 Andel goodwill av köpeskillingen 

Baserat på räkenskapsåret 2016 fördelade små noterade företag 83 % av köpeskilling till 
goodwill. Stora noterade företag fördelade 56 % av köpeskilling till goodwill under samma 
räkenskapsår. Motsvarande fördelning under räkenskapsåret 2017 var 66 % för små noterade 
företag och 60 % för stora företag. Resultatet visar att andelen goodwill av totala köpeskillingen 
är högre för de små noterade företagen än de stora, därmed ger detta ett starkt stöd för vår tes 
“Små noterade företag fördelar en större andel av köpeskilling till goodwill vid rörelseförvärv 
jämfört med stora noterade företag”. 

5.2 Specifikation av förvärvade identifierade immateriella tillgångar 

Under 2016 och 2017 var det 87,5 % respektive 100 % av de små noterade företag som 
genomförde förvärv som inte lämnade en utförlig specifikation i årsredovisningen av vad de 
förvärvade identifierade immateriella tillgångarna bestod av. För de stora noterade företagen 
var motsvarande siffror 62 % år 2016 och 65 % år 2017 som inte lämnade någon utförlig 
specifikation av vad de förvärvade identifierade immateriella tillgångarna bestod av. Resultatet 
ger således ett starkt stöd för vår tes “Små noterade företag specificerar i mindre utsträckning 
vad de förvärvade identifierade immateriella tillgångarna består av jämfört med stora noterade 
företag” 

5.3 Goodwill i relation till totala tillgångar 

De små noterade företagen redovisade 2016 en goodwill-andel om 27,67 % av de totala 
tillgångarna. År 2017 ökade goodwill-andelen till 35,33 % av de totala tillgångarna. För de 
stora noterade företagen låg motsvarande siffor på 16,90 % och 18,30 %. Därmed en markant 
skillnad på mer än 10 procentenheter för de båda undersökta åren. Baserat på resultatet fann vi 
starkt stöd för vår tes “Små noterade företag har en högre andel goodwill av de totala 
tillgångarna jämfört med stora noterade företag”. 

5.4 Andel nedskrivning av total goodwill 

Under räkenskapsåret 2016 gjorde små noterade företag nedskrivningar som motsvarade 3,73 
% av total redovisad goodwill. Under 2017 var samma siffra 3,86 % av total redovisad 
goodwill. För stora noterade företag uppgick nedskrivningar för 2016 till 0,64 % av total 
redovisade goodwill. För 2017 var samma siffra för de stora noterade företagen 2,29 %. Detta 
innebär att de små noterade företagen gör en större andel nedskrivning av total redovisad 
goodwill i jämförelse mot de stora noterade företagen. Vi finner därmed inget stöd för vår tes 
“Små noterade företag gör mindre nedskrivning av total goodwill jämfört med stora noterade 
företag”. Däremot visar resultatet att både stora och små noterade företag gör marginella 
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nedskrivningar av goodwill vilket indikerar att de undersökta företagen bedömer att deras 
goodwill har en livslängd på mer än 100 år. 

5.5 Studiens bidrag och begränsningar 

Denna studie kan medföra en praktisk nytta för externa intressenter i form av att ge en 
fingervisning om hur små noterade företag tolkar IFRS 3 och därmed hur det påverkar 
företagens redovisning av immateriella tillgångar. Detta kan vara till hjälp vid finansiering då 
stora goodwill-poster inte kan ställas som säkerhet mot lån. 
 
Studien bidrar teoretiskt genom att ge en ökad förståelse i vilken grad det skiljer sig mellan små 
och stora noterade företag i deras redovisning av immateriella tillgångar vid rörelseförvärv. 
Studiens begränsning är att den har endast undersökt små noterade företag som tillämpar IFRS 
och därmed går det inte med säkerhet att generalisera resultatet över samtliga små noterade 
företag då det finns börslistor där det inte är ett krav att följa IFRS-regelverket. Ytterligare hade 
undersökningen kunnat göras på fler år för att identifiera en tydligare trend av skillnaden mellan 
små och stora noterade företags redovisning av immateriella tillgångar vid rörelseförvärv. 

5.6 Förslag till framtida forskning 

Denna studie har en kvantitativ ansats som tagit fram resultat på hur det skiljer sig mellan små 
noterade företags och stora noterade företags hantering av immateriella tillgångar vid 
rörelseförvärv. Detta är genomfört baserat på företags årsredovisningar. Förslag på framtida 
forskning är att undersöka med en kvalitativ ansats hur externa intressenter som exempelvis 
investerare, långivare och revisorer ställer sig till företag med en hög andel goodwill respektive 
identifierade immateriella tillgångar. 
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BILAGOR 
 
BILAGA 1: Fördelning av köpeskilling små noterade företag 2016 
 

Företag Köpeskilling 
(kr) 

Andel nettotillgångar (ex 
immateriella tillgångar) 

Andel identifierade 
immateriella tillgångar 

Andel goodwill 

Företag 1 22 500 000 6 700 000 (29,78 %) 14 400 000 (64,00 %) 1 400 000 (6,22 %) 

Företag 2:     

Förvärv 1 41 671 000 770 004 (1,85 %) 20 618 996 (49,48 %) 20 282 000 (48,67 %) 

Förvärv 2 156 497 000 5 713 000 (3,65 %) 0 150 784 000 (96,35 %) 

Företag 3:     

Förvärv 1 84 254 000 2 975 756 (3,52 %) 14 900 244 (17,68 %) 66 388 000 (78,80 %) 

Förvärv 2 343 841 000 -29 726 000 (-8,65 %) 108 096 000 (31,44 %) 265 471 000 (77,21 %) 

Företag 4 43 395 588 0 118 767 881 (273,69 %) -75 372 293 (-173,69 %) 

Företag 5 4 027 000 Specificeras ej Specificeras ej 3 500 000 (86,91 %) 

Företag 6 18 744 968 3 689 986 (19,69 %) 9 966 510 (53,17 %) 5 088 472 (27,15 %) 

Företag 7 324 551 000 -45 703 000 (-14,08 %) 0 370 254 000 (114,08 %) 

Företag 8:     

Förvärv 1 226 500 000 800 000 (0,35 %) 0 225 700 000 (99,65 %) 

Förvärv 2 63 800 000 9 505 425 (14,90 %) 94 575 (0,15 %) 54 200 000 (84,95 %) 

Förvärv 3 65 000 000 13 600 000 (20,92 %) 0 51 300 000 (78,92 %) 

Förvärv 4 7 800 000 2 200 000 (28,21 %) 0 5 600 000 (71,79 %) 

Förvärv 5 4 800 000 1 000 000 (20,83 %) 0 3 800 000 (79,17 %) 

Förvärv 6 65 200 000 2 500 000 (3,83 %) 0 62 700 000 (96,17 %) 

Förvärv 7 123 000 000 12 800 000 (10,41 %) 0 110 200 000 (89,59 %)  

Totalt: 1 595 581 556 -13 084 829 (-0,82) 286 844 206 (18,01 %) 1 321 295 179 (82,81 %) 

 
  



 

 

BILAGA 2: Fördelning av köpeskilling små noterade företag 2017 
 

Företag Köpeskilling (kr) Andel nettotillgångar  (ex 
immateriella tillgångar) 

Andel identifierade 
immateriella tillgångar 

Andel goodwill 

Företag 1 150 000 000 110 514 000 (73,68 %) 0 % 39 486 000 (26,32 %) 

Företag 2 57 109 000 12 174 000 (21,32 %) 0 % 44 936 000 (78,68 %) 

Företag 3 66 683 000 26 515 000 (39,76 %) 0 % 40 168 000 (60,24 %) 

Företag 4 1 830 000 0 % 0 % 1 949 000 (106,50 %) 

Företag 5 5 452 240 -5 552 880 (-101,85 %) 0 % 11 005 120 (201,85 %) 

Företag 6:     

Förvärv 1 25 800 000 0 % 11 750 000 (45,54 %) 14 050 000(54,56 %) 

Förvärv 2 4 860 000 0 % 3 802 000 (78,23 %) 1 058 000 (21,77 %) 

Företag 7 62 562 000 0 % 24 310 000 (38,86 %) 38 252 000 (61,14 %) 

Företag 8 125 663 000 35 717 000 (28,42 %) 44 003 000 (35,02 %) 45 943 000 (36,56 %) 

Företag 9 40 181 000 5 262 842 (13,10 %) 34 918 158 (86,90 %) 0 % 

Företag 10:     

Förvärv 1 36 400 000 8 100 000 (22,25 %) 0 % 28 300 000 (77,75 %) 

Förvärv 2 88 800 000 18 700 000 (21,06 %) 0 % 70 100 000 (78,94 %) 

Förvärv 3 84 800 000 14 500 000 (17,10 %) 0 % 70 300 000 (82,90 %) 

Förvärv 4 69 300 000 7000 000 (10,10 %) 0 % 62 300 000 (82,90 %) 

Företag 11 123 855 000 3 644 809 (2,94 %) 6 576 191 (5,31 %) 113 634 000 (91,75 %) 

Företag 12:     

Förvärv 1 66 800 000 -2 517 418 (-3,77 %) 517 095 (0,77 %) 68 831 000 (103,04 %) 

Förvärv 2 75 600 000 2 425 318 (3,21 %) 248 682 (0,33 %) 72 922 000 (96,46 %) 

Totalt: 1 085 695 240 236 482 671 (21,78 %) 126 125 126 (11,61 %) 723 234 120 (66,61 %) 

 
  



 

 

BILAGA 3: Upplysning över identifierade immateriella tillgångar 2016 
 

Företag Lämnas en upplysning om vad de identifierade 
immateriella tillgångar innefattar? 

Företag 1 Nej 

Företag 2 Nej 

Företag 3 Nej 

Företag 4 Ja 

Företag 5 Nej 

Företag 6 Nej 

Företag 7 Nej 

Företag 8 Nej 

 
BILAGA 4: Upplysning över identifierade immateriella tillgångar 2017 
 

Företag Lämnas en upplysning om vad de immateriella 
tillgångarna innefattar? 

Företag 1 Nej 

Företag 2 Nej 

Företag 3 Nej 

Företag 4 Nej 

Företag 5 Nej 

Företag 6 Nej 

Företag 7 Nej 

Företag 8 Nej 

Företag 9 Nej 

Företag 10 Nej 

Företag 11 Nej 

Företag 12 Nej 

 
  



 

 

BILAGA 5: Goodwill i relation till totala tillgångar små noterade företag 
2016 
 

Företag Redovisad goodwill (kr) Totala tillgångar (kr) Andel goodwill av totala 
tillgångar 

Företag 1 1 400 000 206 048 000 0,68 % 

Företag 2 190 618 000 322 534 000 59,10 % 

Företag 3 404 530 000 2 148 941 000 18,82 % 

Företag 4 31 593 415 2 694 191 918 1,17 % 

Företag 5 486 365 000 892 291 000 54,51 % 

Företag 6 178 279 600 640 125 186 27,85 % 

Företag 7 370 254 000 504 168 000 73,44 % 

Företag 8 805 700 000 1 269 300 000 63,48 % 

Företag 9 351 560 000 862 142 000 40,78 % 

Företag 10 87 978 000 354 384 000 24,83 % 

Företag 11 58 933 000 90 930 000 64,81 % 

Företag 12 20 527 108 64 915 208 31,62 % 

Företag 13 36 332 000 1 010 075 000 3,60 % 

Företag 14 2 808 000 232 317 000 1,21 % 

Företag 15 258 899 037 508 019 378 50,96 % 

Företag 16 8 674 000 146 709 000 5,91 % 

Företag 17 12 950 000 54 295 000 23,85 % 

Företag 18 50 346 634 133 177 190 37,80 % 

Totalt: 3 357 747 794 12 134 562 880 27,67 % 

 
  



 

 

BILAGA 6: Goodwill i relation till totala tillgångar små noterade företag 
2017 
 

Företag Redovisad goodwill (kr) Totala tillgångar (kr) Andel goodwill av totala 
tillgångar 

Företag 1 391 046 000 1 116 561 000 35,02 % 

Företag 2 75 638 000 281 278 000 26,89 % 

Företag 3 77 326 000 1 109 438 000 6,97 % 

Företag 4 480 176 000 870 711 000 55,15 % 

Företag 5 192 150 320 604 653 280 31,78 % 

Företag 6 28 059 000 88 283 000 31,78 % 

Företag 7 408 506 000 597 763 000 68,34 % 

Företag 8 45 943 000 281 754 000 16,31 % 

Företag 9 - 782 270 000 0 % 

Företag 10 1 055 100 000 1 830 400 000 57,64 % 

Företag 11 289 270 000 513 280 000 56,36 % 

Företag 12 544 971 000 2 072 305 000 26,30 % 

Företag 13 87 978 000 307 910 000 28,57 % 

Företag 14 62 422 800 143 921 925 43,37 % 

Företag 15 24 611 000 105 858 000 23,25 % 

Företag 16 2 808 000 279 178 000  1,01 % 

Företag 17 3 710 000 313 069 000 1,19 % 

Företag 18 30 307 007 2 520 487 016 1,20 % 

Företag 19 258 900 000 561 800 000 46,08 % 

Företag 20 7 976 000 140 111 000 5,69 % 

Företag 21 50 347 000 137 401 000 36,64 % 

Totalt: 4 117 245 127 11 652 389 220 35,33 % 

 
  



 

 

BILAGA 7: Nedskrivning av goodwill små noterade företag 2016 
 

Företag Redovisad goodwill (kr) Årets nedskrivning (kr) Andel nedskrivning av 
total goodwill 

Företag 1 1 400 000 0 0 % 

Företag 2 190 618 000 0 0 % 

Företag 3 404 530 000 0 0 % 

Företag 4 31 593 415 0 0 % 

Företag 5 486 365 000 125 000 000 25,70 % 

Företag 6 178 279 600 0 0 % 

Företag 7 370 254 000 0 0 % 

Företag 8 805 700 000 0 0 % 

Företag 9 351 560 000 0 0 % 

Företag 10 87 978 000 0 0 % 

Företag 11 58 933 000 0 0 % 

Företag 12 20 527 108 45 833 0,22 % 

Företag 13 36 332 000 0 0 % 

Företag 14 2 808 000 0 0 % 

Företag 15 258 899 037 0 0 % 

Företag 16 8 674 000 0 0 % 

Företag 17 12 950 000 230 000 1,78 % 

Företag 18 50 346 634 0 0 % 

Totalt: 3 357 747 794 125 275 833 3,73 % 

 
  



 

 

BILAGA 8: Nedskrivning av goodwill små noterade företag 2017 
 

Företag Redovisad goodwill (kr) Årets nedskrivning (kr) Procentuell 
nedskrivning 

Företag 1 391 046 000 0 0 % 

Företag 2 75 638 000 1 368 000 1,81 % 

Företag 3 77 326 000 0 0 % 

Företag 4 480 176 000 125 000 000 26,03 % 

Företag 5 192 150 320 0 0 % 

Företag 6 28 059 000 0 0 % 

Företag 7 408 506 000 0 0 % 

Företag 8 45 943 000 0 0 % 

Företag 9    

Företag 10 1 055 100 000 32 400 000 3,07 % 

Företag 11 289 270 000 0 0 % 

Företag 12 544 971 000 0 0 % 

Företag 13 87 978 000 0 0 % 

Företag 14 62 422 800 0 0 % 

Företag 15 24 611 000 46 000 0,19 % 

Företag 16 2 808 000 0 0 % 

Företag 17 3 710 000 0  0 % 

Företag 18 30 307 007 0 0 % 

Företag 19 258 900 000 0 0 % 

Företag 20 7 976 000 0 0 % 

Företag 21 50 347 000 0 0 % 

Totalt: 4 117 245 127 158 814 000 3,86 % 

 


