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Sammanfattning 

Kandidatuppsats i företagsekonomi, Södertörns högskola, Hösten 2014 

Författare: Jennifer Johansson och Adriana Paragina 

Handledare: Bengt Lindström och Jurek Millak 

Titel: Fördelning av köpeskillingen vid rörelseförvärv i USA – en komparativ studie mellan 

USA och Sverige 

 

Bakgrund och problem: En av de konvergerade redovisningsstandarder som finns i IFRS 

och US GAAP är standarden om rörelseförvärv av bolag. Enligt regelverket får inte 

goodwillposten innehålla identifierbara materiella eller immateriella tillgångar och den ska 

endast utgöra en minoritet i förvärvsanalysen. Trots standardiseringar kvarstår skillnader 

mellan förvärv redovisas i Sverige och USA. Enligt tidigare forskning i Sverige utgör 

goodwill fortfarande en majoritet i köpeskillingen vilket går emot IFRS rekommendationer. 

En studie av bolag i USA görs för att jämföra med den svenska undersökningen. 

 

Syfte: Syftet med studien är att undersöka fördelningen av köpeskillingen vid rörelseförvärv i 

amerikanska bolag under år 2013. Detta för att se hur fördelningen av köpeskillingen skiljer 

sig mellan de amerikanska bolagen och tidigare studie av svenska bolag. 

 

Metod: Studien utgår från en kvantitativ metod där 80 stycken bolag undersöks. Urval har 

gjorts från de bolagen med störst börsvärde på Nasdaq. Datan om rörelseförvärv kommer från 

årsredovisningar från kalenderåret 2013. En kvalitativ forskningsstrategi används sedan med 

komparativ inriktning för att besvara syftet med studien. Författarna ämnar att tolka och hitta 

ett mönster för hur fördelningen av köpeskilling skiljer sig. 

 

Resultat: Resultatet av undersökningen visar att vissa skillnader finns i fördelningen av 

köpeskillingen i länderna men skillnaderna är inte markanta. Bolag i USA har en högre andel 

av immateriella tillgångar än bolag i Sverige. Detta kan förklaras med den hårdare kontrollen 

från SEC i USA. Med 57 % i immateriella tillgångar och 46 % i goodwill av den totala 

köpeskillingen kan slutsatsen dras att amerikanska bolag följer rekommendationerna men det 

är fortfarande en ganska hög andel i goodwill.  

 

Nyckelord: Rörelseförvärv, immateriella tillgångar, goodwill, IFRS 3, Topic 805, ASC 805 
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Abstract 

Bachelor thesis in business administration, Södertörn University, Autumn 2014 

Author: Jennifer Johansson and Adriana Paragina 

Mentor: Bengt Lindström and Jurek Millak 

Title: Allocation of the purchase price on acquisitions in USA – a comparative study between 

USA and Sweden 

Background and problem: One of the converged accounting standards in IFRS and US 

GAAP is the standard about business combinations. According to the regulations, goodwill 

may not include identifiable tangible and intangible assets and it should only be a minority in 

the acquisition analysis. Despite standardization, differences remain between how the 

acquisition is reported in Sweden and in the US. According to previous research in Sweden, 

goodwill is still a majority of the purchase price which goes against the IFRS 

recommendations. A study of the companies in the US is being conducting to compare with 

the Swedish research. 

 

Purpose: The purpose of this study is to research the allocation of the purchase price in 

business combinations in US companies in 2013. To see how the allocation of the purchase 

price differs between USA companies and a previous study of Swedish companies. 

 

Method: The study is based on a quantitative method where 80 companies have been 

studied. A selection has been made by the companies with the largest market capitalization 

on NASDAQ. Data on business combinations comes from the annual report of calendar year 

2013. A qualitative research approach has then been used with comparative orientation to 

answer the purpose of the study. The authors intended to interpret and find a pattern for the 

allocation of the purchase price is different.  

 

Results: The results of the study indicate that there are some differences with the allocation 

of the purchase price in the countries but the differences are not significant. Companies in US 

have a higher share of intangible assets than companies in Sweden. This can be explained by 

stricter controls from SEC in the US. With 57 % of intangible assets and 46 % of goodwill of 

the total purchase price, it can be concluded that American companies follow the 

recommendations, but it is still a fairly high share of goodwill. 

Keywords: Acquisition, intangible assets, goodwill, IFRS 3, Topic 805, ASC 805 
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1 Inledning 

Detta kapitel inleds med en beskrivande bakgrund som ger en introduktion till studien och 

tidigare forskning inom området. Kapitlet fortsätter med problemdiskussion som ger en 

fördjupning till vald studie och som leder till syftet med studien. Utifrån problemdiskussionen 

presenteras avslutningsvis studiens frågeställning och de avgränsningar som har gjorts. 

1.1 Bakgrund 

Redovisning har en historia långt tillbaka i tiden och har som syfte att kunna mäta resultat 

och ekonomisk verksamhet i organisationer. Det finns alltid en efterfrågan av de finansiella 

rapporterna från till exempel investerare, kreditgivare och tillsynsmyndigheter. 

Redovisningen behöver ständigt förändras och förbättras för att uppnå harmoniering på 

marknaden. Detta gör att organisationer och myndigheter har uppkommit för att bidra till en 

utveckling av redovisningsstandarder.
1
 

 

Den pragmatiska redovisningen som applicerades under perioden 1800–1955 och 

börskraschen på Wall Street år 1929 ledde till att myndigheten SEC bildades i USA för att 

reglera finansiella rapporter. År 1973 bildades organisationen FASB som anpassades just för 

den privata sektorn för att reglera finansiella rapporter genom redovisningsstandarder. 

Standarderna från FASB är officiellt erkända av den statliga myndigheten SEC och 

organisationen med auktoriserade revisorer AICPA.
2
 

 

Motsvarande FASB finns den internationella organisationen IASB som är ansvarig för att 

sätta redovisningsstandarderna IFRS som gäller internationellt. Dessa regler är tvingande för 

samtliga börsnoterade koncernbolag inom EU. I september 2002 undertecknade IASB och 

FASB om ett samförståndsavtal som kallas The Norwalk Agreement. Detta syftar till att de 

internationella och amerikanska redovisningsstandarderna ska bli mer konvergerade. Målet är 

utvecklingen av kompatibla redovisningsstandarder som kan användas för både inhemsk och 

gränsöverskridande finansiell rapportering.
3
  

 

 

                                                 
1
 Godfrey. Hodgson. Tarca. Hamilton. Holmes S. Accounting Theory. s. 4-6 

2
 Ibid 

3
 FASB. Memorandum of Understanding – The Norwalk Agreement. (Hämtad 2014-11-06) 
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En av de redovisningsstandarder som finns i IFRS och US GAAP är rörelseförvärv av bolag. 

Rörelseförvärv innebär en transaktion där förvärvaren får ett bestämmande inflytande över en 

verksamhet. Möjligheten att få bestämmande inflytande över ett annat bolag är viktigt för 

både små och stora bolag för att kunna utveckla verksamheten och nå tillväxt. Syftet med 

rörelseförvärv är inte endast att få kontroll på de fysiska tillgångarna utan även möjligheten 

av att kunna få framtida goda vinster. Vid ett rörelseförvärv ska förvärvaren uppvisa en 

förvärvsanalys som berättar hur uppdelningen har skett av materiella tillgångar, finansiella 

tillgångar, immateriella tillgångar, skulder, eventualförpliktelser och goodwill.
4
 

 

Rörelseförvärv är i regel stora och komplexa affärer. Orsakerna som gör att företag förvärvar 

andra företag kan presenteras i tre olika rationaliteter: ekonomiska, organisatoriska och 

personliga. Den ekonomiska rationaliteten bygger på att bolaget strävar efter att öka dess 

värde. Det blir en lönsam affär om värdet på de bägge bolagen överstiger värdet på vartdera 

bolag. Den organisatoriska rationaliteten bygger på att bolag vill reducera osäkerhet dels för 

att köpa istället för att bli uppköpt men även för att få mer resurser. Personlig rationalitet 

förknippas med status och prestige från företagsledarnas sida som kan ge upphov till förvärv. 

Företagsledarens lön är oftast förknippat med omsättningen vilket gör att de vill vara med och 

bygga imperier.
5
 

 

Vid ett rörelseförvärv kan anledningarna och målen ses som självklara av företaget. Mål kan 

vara att få konkurrensfördel och utöka marknadsandelen. Företaget kan vilja nå tillväxt och 

har en strategi att diversifiera sina produkter. Detta för att bredda verksamheten genom att 

kombinera produkter eller tjänster med ett annat företag. Ett rörelseförvärv kan också leda till 

minskade kostnader om produktionsvolymen kan öka och ge stordriftsfördelar genom 

effektiviserad produktion. I en del företag ser man även kunskapsöverföringen när ett bolag 

köps och detta ökar kompetenser i det förvärvande bolaget.
6
 

 

Ett rörelseförvärv medför inte endast fördelar utan det är viktigt för företagen att ha god 

kunskap om riskerna. Företagsbesiktning, eller Due Diligence som det heter på engelska, har 

blivit vanligt vid företagsförvärv för att undvika riskerna. Förvärven är oftast komplicerade 

transaktioner som kräver att företaget är säker på vad de köper. Motiven till besiktningen är 

                                                 
4
 Sundgren. Nilsson. Nilsson. Internationell redovisning - teori och praxis. s. 131-136 

5
 Henrik Kristensen. Prisförhandlingar vid företagsförvärv s. 23-27 

6
 Sevenius, R. Företagsförvärv – en introduktion, Studentlitteratur, 2010. 
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att se om företaget som planeras att köpas kommer att tillföra något på ekonomiska grunder. 

Under besiktningen kontrolleras bland annat ekonomiska rapporter, redovisningssystem, 

organisationen och verksamhetens historik.
7
 

  

Inom området rörelseförvärv har det skett en del samarbete mellan FASB och IASB för 

standarderna ska bli mer konvergerade men skillnader finns fortfarande. En signifikant 

skillnad är tidpunkten för värdering av anskaffningsvärdet för rörelseförvärv. I US GAAP får 

förvärvsanalysen upprättas inom rimlig tid före eller efter det datum parterna kom överens 

om förvärvsvillkoren och i IFRS ska förvärvsanalysen upprättas vid förvärvstidspunken. 

Detta kan leda till olika slutsatser om ett förvärv förelåg eller inte.
8
 

 

Björn Gauffin från Grant Thornton och Sven-Arne Nilsson som är adjungerad professor vid 

Linköpings universitet publicerar varje år en studie av svenska årsredovisningar. Studierna 

har skett under nio år sedan införandet av IFRS och de har undersökt hur svenska bolagen 

redogör för rörelseförvärv. De går igenom samtliga börsnoterade bolag på Stockholmsbörsen 

och plockar fram de bolagen som har gjort minst ett rörelseförvärv. Deras syfte med 

undersökningarna är att se hur fördelningen sker mellan netto materiella tillgångar, 

immateriella tillgångar och goodwill ser ut och även hur goodwillpostens storlek förklaras av 

bolagen. Från och med 2005 skulle börsnoterade bolag övergå till IFRS 3 från den tidigare 

standarden RR1. Förändringen av redovisningen var bakgrunden till att Gauffin och Nilsson 

började studera fördelningen av köpeskillingen.
9
 

 

Två år efter införandet av IFRS publicerade Peter Malmqvist som är lärare i redovisning vid 

Handelshögskolan i Stockholm en krönika i Balans. Där behandlade han problematiken kring 

fördelning av goodwill och immateriella tillgångar vid rörelseförvärv. Han hävdar att 

revisorerna bör intressera sig mer för problemet och samarbeta för tydligare riktlinjer. Med de 

nya regelverken kan bolag uppvisa olika resultat beroende på hur förvärvet har redovisats. 

Orsaken till detta är att med goodwill sker ingen avskrivning, till skillnad från immateriella 

tillgångar. Peter Malmqvist ger exempel på bolag där skillnader finns beroende på hur 

köpeskillingen har fördelats vid förvärvet. Om ett bolag endast redovisar immateriella 

                                                 
7
 Pettersson, C. Sevenius, R. Due Diligence – en allt viktigare process men inte någon fastställd standard. 

Balans nr 10 2006. 
8
 Ernst & Young. US GAAP versus IFRS – The basics. 2011 

9
 Gauffin. Nilsson. Rörelseförvärv enligt IFRS 3. Hur gick det med identifieringen av immateriella tillgångar. 

Balans nr 8-9 2006 
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tillgångar blir det stora avskrivningar, medan om man däremot redovisar stor andel goodwill 

påverkas inte resultatet i lika hög grad. Han menar att rörelseförvärv bör få likartade 

resultateffekter när förvärven är relativt lika.
10

 

 

År 2008 skrev Björn Gauffin och Anders Thörnsten en artikel angående storleken på 

nedskrivning av goodwill under finanskrisen. Studien visade att Sverige hade en nedskrivning 

på 1,5 procent av den totala goodwillposten, medan man i USA gjorde nedskrivningar på 30 

procent. Gauffin och Thörnsten menar att skillnaden inte bara beror på att finanskrisen var 

större i USA. De tror att den markanta skillnaden beror på att SEC har hårdare granskning på 

bolagen och skulle ifrågasätta varför nedskrivningar inte görs. Problematiken i Sverige med 

en större andel goodwill är att nedskrivningen är väldigt låg, eftersom det inte är ett krav i 

IFRS. Kravet är att nedskrivningsprövning ska göras vilket gör att bolagen inte alltid skriver 

ner. Reglerna kring goodwill är svårbedömda och alla är inte eniga om hur de ska tillämpas.
11

  

 

Denna studie kommer att jämföras med tidigare forskning som har utförts av Björn Gauffin 

och Sven-Arne Nilsson för att det är relevant för studiens utformning. I deras undersökning 

delas köpeskillingen in i tre delar: netto materiella tillgångar, immateriella tillgångar och 

goodwill. Denna indelning kommer även användas i denna studie. De netto materiella 

tillgångarna utgörs av materiella och finansiella tillgångar minus samtliga skulder och 

eventualförpliktelser. 

  

1.2 Problemdiskussion 

Finansiella myndigheter och organisationer jobbar ständigt för att förbättra regelverken kring 

finansiella rapporter och göra det enkelt för intressenter att jämföra olika bolags 

årsredovisningar. IASB har beslutat i det nya regelverket att det ska ställas högre krav på att 

goodwillposten inte får innehålla identifierbara materiella eller immateriella tillgångar. Detta 

innebär att tillgångarna ska särredovisas idag i mycket högre utsträckning än förut.
12

 

 

                                                 
10

 Malmqvist. Gästkrönikör: Revisorerna bör säga ifrån!. Balans nr 2 2007 
11

 Gauffin. Thörnsten. Nedskrivning av goodwill – få nedskrivningar 2008 som följd av finanskrisen. Balans nr 

1 2010 
12

 Jansson. Nilsson. Rynell. Redovisning av företagsförvärv enligt IFRS innebär omfattande och väsentliga 

förändringar. Balans nr 8-9 2004 



  5 

Gauffin och Nilsson publicerade den första artikeln 2006 i tidningen Balans där de 

redogjorde för bolag som genomfört rörelseförvärv under 2005. De hade förhoppningar om 

att de nya reglerna med IFRS skulle påverka i högre grad åren efter införandet.
13

 Resultaten 

av deras senare undersökningar visar dock att goodwill fortfarande utgör majoriteten av 

köpeskillingen vilket går emot IASBs rekommendationer.
14

 

 

Skillnader i redovisningen kan bero på flera olika faktorer. Det kan utgöras av vilken kultur 

bolagen verkar i och hur omgivningen ser ut. Normgivarna har som mål att deras standarder 

ska följas men trots detta skiljer sig redovisningen åt i olika länder. I USA tillämpas US 

GAAP och i Sverige används IFRS som regelverk.
15

 En intressant frågeställning blir om 

fördelningen av köpeskillingen vid rörelseförvärv skiljer sig åt när länderna har olika 

regelverk och detta utgör syftet med studien. En hårdare kontroll av bolagen i USA gör att de 

är mer vaksamma att de tillämpar reglerna rätt och känner ett krav att noggrant redogöra för 

sina ställningstaganden i årsredovisningen. 

 

1.3 Syfte  

Syftet med studien är att undersöka fördelningen av köpeskillingen vid rörelseförvärv i 

amerikanska bolag under år 2013. Detta för att se hur fördelningen av köpeskillingen skiljer 

sig mellan de amerikanska bolagen och tidigare studie av svenska bolag. 

 

1.4 Frågeställningar  

– Hur fördelas köpeskillingen vid rörelseförvärv i börsnoterade bolag i USA? 

– Hur skiljer sig fördelningen av köpeskillingen vid rörelseförvärv mellan börsnoterade bolag 

i USA och Sverige?  

 

                                                 
13

 Gauffin. Nilsson. Rörelseförvärv enligt IFRS 3. Hur gick det med identifieringen av immateriella tillgångar. 

Balans nr 8-9 2006 
14

 Gauffin. Nilsson. Rörelseförvärv enligt IFRS 3 - nionde året - stabilt men otillräckligt. Balans nr 4 2014 
15

 Nobes. Towards a General Model of the Reasons for International Differences in Financial Reporting. 

Abacus. Vol 34(2). s. 162-187 
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1.5 Avgränsningar 

Studien avgränsar sig till de amerikanska bolagen som är noterade på Nasdaq och som under 

kalenderåret 2013 genomfört minst ett rörelseförvärv med 50-100 procent av rösterna. 

Inriktning sker på de förvärv som är helt avslutade och utesluter de som är rykten, endast 

annonserade eller förväntade att bli avslutade. 
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2. Metod 

Detta kapitel beskriver vilken forskningsstrategi som tillämpats och hur författarna har 

genomfört studien. En diskussion sker hur författarna har tänkt vid urvalet inför studien och 

kapitlet avslutas med reflektioner kring reliabilitet och validitet. 

 

2.1  Kvantitativ metod            Kvalitativ metod  

Den forskningsmetod som används i en studie beror på vilket svar som ska ges i forskningen 

som genomförs. Vissa frågor kan besvaras med kvantitativa metoder och vissa frågor kan 

besvaras med kvalitativa metoder.  

 

Denna studies utgångspunkt är att en kvantitativ metod används där insamling av data från 

årsredovisningar sker för att besvara en av frågeställningarna. Denna forskningsstrategi 

innebär en kvantifiering av numerisk data som samlas in och analyseras.
16

 Den data som 

samlas in är från köpeskillingen vid rörelseförvärv vilken delas upp i netto materiella 

tillgångar, immateriella tillgångar och goodwill. De netto materiella tillgångarna utgörs av 

materiella och finansiella tillgångar minus samtliga skulder och eventualförpliktelser. 

Det är den metoden som Gauffin och Nilsson har använt i sin studie för att på ett 

representativt sätt kunna jämföra deras resultat mellan åren. Samma metod används även i 

denna studie för att kunna jämföra de amerikanska bolagen med de svenska bolagen. 

 

Studiens syfte är att se hur fördelningen av köpeskilling skiljer sig mellan amerikanska bolag 

och tidigare studie av svenska bolag. Förutom en kvantitativ forskningsstrategi används även 

en kvalitativ strategi där det ska undersökas om det finns några skillnader mellan länderna 

under år 2013. Studien är kvalitativ ur den aspekten att datan från årsredovisningarna ska 

tolkas och jämföras för att svara på studiens syfte. En av principerna för kvalitativ dataanalys 

är att forskarnas förklaringar av data ska komma ur en noggrann läsning av data, vilket 

innebär att den empiriska datan som samlas in ska granskas mycket noga.
17

   

 

Detta är en komparativ studie där forskarna efter insamling av data ska jämföra resultaten 

med tidigare forskning i Sverige. En komparativ inriktning är intressant eftersom i Sverige 

                                                 
16

 Bell. Bryman. Företagsekonomiska forskningsmetoder. s. 162 
17

 Descombe. Forskningshandboken. 2009. s. 369 
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och i USA finns skillnader på hur rörelseförvärv ska redovisas. Jämförelsen ska visa vilka 

likheter eller skillnader som finns av köpeskillingen vid rörelseförvärv, det vill säga 

uppdelningen av materiella tillgångar, immateriella tillgångar och goodwill. 

 

2.2 Population 

De två största börserna i USA är Nasdaq och New York Stock Exchange (NYSE). 

På Nasdaq finns 2483 bolag och på NYSE finns 1980 noterade bolag. Studien fokuserar på de 

förvärv som är helt avslutade under kalenderåret 2013. Författarna har inriktat sig på bolag 

noterade på den största börsen Nasdaq. 

 

Vid ett rörelseförvärv får ett bolag ett bestämmande inflytande över ett annat bolag vilket 

innebär att de äger över hälften av rösterna i bolaget. En förvärvsanalys måste konstrueras när 

ägarandelen överstiger 50 procent av rösterna. För att säkerhetsställa att bolaget har redogjort 

i årsredovisningen för sitt förvärv har författarna sorterat ut de bolag som genomfört ett 

förvärv på 50 till 100 procent av rösterna. Detta motiveras med att studien ska komma åt de 

årsredovisningar som har som krav att redogöra för ett förvärv i noterna. 

 

Databasen Zephyr visar totalt 6427 avslutade förvärv mellan 50-100 procent av rösterna i 

USA. Majoriteten av dessa visar inget värde på förvärvet i Zephyr, vilket gör de förvärven 

irrelevanta för studien. Författarna har även kontrollerat i några av dessa bolags 

årsredovisningar att ingen relevant information om värdet går att ta fram. Efter den slutsatsen 

gjordes en sortering till de bolag där det finns ett angivet transaktionsvärde på 

rörelseförvärvet. Det totala antalet förvärv i den sorteringen ger 1701. I denna siffra 

inkluderas att en del bolag gjort flertal förvärv och siffran redovisar därmed inte antal bolag 

som förvärvat. 

 

2.3 Urval 

I studien har författarna undersökt 80 stycken årsredovisningar från börsnoterade bolag i 

USA. Antalet motiveras med att författarna av denna studie har valt att välja ett liknande 

antal till den jämförande studien i Sverige där 76 bolag har genomfört rörelseförvärv. 

Årsredovisningarna avser kalenderår 2013 och jämförelsen kommer att göras med de svenska 

bolagen under samma år. Hänsyn har tagits till de bolag som har brutna räkenskapsår och 
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studien utesluter förvärv som skett ett annat år än 2013. Ett urval har gjorts av det totala 

antalet noterade bolag på Nasdaq med specifikation av området Nordamerika. För att endast 

få fram de bolag som genomfört rörelseförvärv under 2013 har databasen Zephyr använts vid 

urvalet.  

 

Urvalet har gjorts med ett icke-sannolikhetsurval där resultatet inte har för avsikt att 

generaliseras till hela populationen.
18

 Studien undersöker endast en liten del av alla noterade 

bolag i USA och jämför med en totalundersökning i Sverige. Ett bekvämlighetsurval har 

gjorts där författarna tagit med de största bolagen. 80 stycken bolag har undersökts och valts 

ut genom att plockas ut från listan med de största bolagen på Nasdaq lista. De största bolagen 

definieras i studien som de med störst börsvärde. Författarna har valt de med störst börsvärde 

för att säkerställa att bolagen har som avsikt att strängt följa de regelverk som finns. 

Myndigheten SEC i USA har hårdare kontroll på bolag än i Sverige och studiens valda bolag 

bör rimligen följa reglerna för att slippa juridiska processer.
19

 

 

2.4 Tillvägagångssätt 

Metoden som används för att analysera årsredovisningar för börsnoterade bolag i USA är en 

insamling av sekundärdata från årsredovisningarna från 2013. Databasen Zephyr användes 

där en lista på endast de bolag i USA som genomfört rörelseförvärv under 2013 togs med i 

urvalet. Författarna studerade hur köpeskillingen fördelades på netto materiella tillgångar, 

immateriella tillgångar och goodwill. Informationen samlades in från not om rörelseförvärv i 

varje årsredovisning. Studiens jämförande data kommer från Björn Gauffin och Sven-Arne 

Nilsson. De har i sin artikel redogjort för fördelningen av köpeskillingen på de svenska bolag 

som genomfört rörelseförvärv under 2013. För att få mer detaljerad information från deras 

undersökning kontaktades Sven-Arne Nilsson via mail. Han delade med sig av deras 

datainsamling och tolkning som utfördes i Excel.  

  

                                                 
18

 Bell. Bryman. Företagsekonomiska forskningsmetoder. s. 204 
19

 Lönnerblad. USA:s ”finansinspektion” använder hårda nypor. Geffle Dagblad. 



  10 

2.5 Reliabilitet 

Reliabilitet handlar om tillförlitligheten i studiens material. Om resultatet skulle bli 

densamma om studien genomförs igen eller om det påverkas av slumpmässiga händelser.
20

 

Hade studien omfattat alla börsnoterade bolag i USA liksom i den svenska undersökningen 

skulle reliabiliteten vara mycket högre. Studien har endast omfattat 80 bolag i USA och det 

går inte med största sannolikhet säga att resultatet skulle bli lika vid en studie vid senare 

tillfälle. 

 

En annan aspekt för, om resultatet skulle bli densamma om studien genomförs igen, är 

uträkningen av de undersökta tillgångarna. De materiella och immateriella tillgångarna samt 

goodwill är ibland svårtolkat i årsredovisningarna, eftersom alla bolag inte redogör för de 

med samma uppställning. Detta kan innebära att uträkningarna systematiskt har blivit 

felaktiga på grund av tolkningsfel. Författarna vill i möjligaste mån minimera dessa fel och 

har använt en redan beprövad metod för hur man räknar ut tillgångarna. Detta ger resultatet 

en högre reliabilitet eftersom metoden redan används av tidigare forskare som värderat 

metoden som tillförlitlig. 

 

2.6 Validitet 

Begreppsvaliditet beskrivs som ett mått på om ett begrepp verkligen speglar det undersökta 

begreppet, det vill säga om studien undersöker det som är tänkt att undersökta. Det handlar 

om bedömning av om de slutsatser som genereras från en undersökning hänger ihop eller 

inte. En form av validitet som är relevant för studien är extern validitet. Extern validitet är 

huruvida resultatet från studien går att generalisera. I detta fall är resultatet svårt att 

generalisera eftersom endast år 2013 undersöks för de amerikanska bolagen. Den externa 

validiteten stärks av ett representativt urval. Däremot går det att säga vad som gäller för de 

största bolagen i USA och att dessa till viss del kan representera resten av bolagen.
21

  

                                                 
20

 Bell. Bryman. Företagsekonomiska forskningsmetoder. s. 62-63 
21

 Ibid 
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3 Teoretisk referensram 

Detta kapitel består av teoretiska kunskaper som förklarar väsentliga byggstenar inom 

redovisningen och relevanta delar för studien. Dessa utgör en grund för att kunna analysera 

samt dra slutsatser.  

 

Redovisningsteori är ett modernt koncept jämfört med till exempel matematik. Den 

utvecklades först som ett verktyg för att registrera transaktioner.
22

 Den första boken skriven 

av Luca Pacioli om hur dubbel bokföring dokumenteras kom först under slutet av 1400-talet. 

Denna period kallades för ”för-teori perioden” då utvecklingen i redovisning var mer 

slumpvis utvecklad till att förklara särskilda metoder. Under 1800-talet formaliserades först 

metodernas existens i textböcker och läroböcker.
23

 

 

Redovisningsteori fortsätter kontinuerligt att förändras och förbättras för att ge en bättre bild 

av företagens ekonomiska ställning. En föreställningsram inom redovisning kan ses som en 

strukturerad form av redovisningsteori. Föreställningsramen utvecklades under 1900-talet av 

FASB med syftet att informera investerare, kreditgivare och andra intressenter för att de ska 

kunna göra rationella bedömningar. IASB utvecklade sin föreställningsram genom att följa 

FASBs föreställningsram.
24

 Principbaserade och regelbaserade standarder påverkar 

utvecklingen av en föreställningsram. Principbaserade standarder beskriver hur standarderna 

bör tolkas men det krävs professionella utövare för att tolka dem på rätt sätt. Regelbaserade 

standarder berättar mer exakt hur jobbet kring redovisning bör se ut och kräver inte lika hög 

kunskap.
25

 

 

 

 

 

 

 

 

  

                                                 
22

 Godfrey. Hodgson. Tarca. Hamilton. Holmes S. Accounting Theory. s. 5 
23

 Ibid, s. 6 
24

 Ibid, s. 97-98 
25

 Ibid, s. 101 
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3.1 Amerikanska normgivare 

De viktigaste normbildarna i USA inom redovisning består av tre huvudgrupper:
26

 

 

Figur 1: De viktigaste normgivarna i USA 
27

 

 

3.1.1 SEC 

SEC är en amerikansk statlig myndighet som kontrollerar redovisningen i stora bolag vars 

aktier är publicerade på någon amerikansk börs. SEC grundades år 1934 i USA för att 

förbättra kvalitén i värdepapper och övervaka värdepapperbranschen. Detta på grund av 

börskraschen som inträffade 1929. Inom branschen övervakar de börser, 

värdepappersmäklare, investeringsrådgivare och fonder för att skydda allmänheten mot 

bedrägerier. Formellt sätt är myndighetens roll idag att bestämma över redovisningens 

utformning. I praktiken har de valt att lita på normbildningen som sker inom FASB och även 

inom AICPA. SEC har dock ingripit vid några tillfällen i normbildningen då de har 

auktoriteten att ändra i det som FASB publicerar.
28

  

 

                                                 
26

 Nilsson, Redovisningens normer och normbildare, s. 85 
27

 Ibid 
28

 Ibid 
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SEC kräver bland annat att noterade bolag ska lämna ut sin årliga rapport i form av ett 10-K 

formulär. Den ska ge en omfattande översikt av bolagets verksamhet och finansiella ställning. 

Formuläret måste skickas in senast 60 dagar efter utgången av räkenskapsåret. Det finns 

strikta regler för hur formuläret ska utformas. Förutom den årliga rapporten är publika bolag 

även skyldiga att lämna kvartalsrapporter på formuläret 10-Q som måste lämnas in senast 40 

dagar efter periodens slut.
29

  

 

I jämförelser mellan Sverige och USA påpekas ofta den hårdare kontroll som SEC har på 

företagen jämfört med de svenska myndigheterna. Det går att se på de regelbundna 

pressmeddelanden från SEC där de informerar om tillsynsåtgärder de gjort mot företag. I 

meddelandena skriver de vilka företag som inte uppfyller deras krav och vilka påföljder det 

ger. Många ärenden gäller brister i rapporterna till SEC och det ger böter på flera tusentals 

dollar. SEC har stor kontroll på vad som händer i företagen och dessa rapporter är en form av 

kontroll som SEC har för att se till att reglerna följs. Företagen kan få höga straffavgifter för 

de regler de inte följer.
30

 

3.1.2 FASB  

FASB är den privata normgivaren som ansvarar för redovisningsstandarderna SFAS i den 

privata sektorn i USA
 
vars syfte är att förbättra standarderna för finansiell rapportering. 

Standarderna som FASB publicerar är officiellt erkända av SEC.
31

 Myndigheten strävar efter 

att avspegla professionalitet och oberoende men samtidigt öppenhet. De arbetar för 

allmänhetens intresse och ska förbättra god redovisningssed i USA genom standarder i US 

GAAP. FASB finansieras från olika bidrag och avgifter från bland annat redovisningsbyråer 

och kreditgivare.
32

 

 

3.1.3 AICPA 

American Institute of Certified Public Accountants är den största organisationen i USA som 

består av auktoriserade revisorer. Liksom FAR i Sverige är AICPA en inflytelserik och 

professionell organisation med sina 394 000 medlemmar. AICPA ger ut uttalande som utgör 

grunden för US GAAP vilket är motsvarigheten till det svenska begreppet god 

                                                 
29

 SEC. Form 10-K. (Hämtad 2014-11-26) 
30

 SEC. Press Releases. (Hämtad 2015-01-20) 
31

 FASAB. FASAB Handbook of Federal Accounting Standards and Other Pronouncements. 2014 
32

 Nilsson. Redovisningens normer och normbildare. s. 87-88 
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redovisningssed. Organisationen forskar inom redovisning och ger även ut en tidskrift inom 

området.
33

 

  

3.2 Amerikanska standarder 

3.2.1 US GAAP  

US GAAP är de mest auktoritativa amerikanska redovisningsstandarder
 
som i Sverige kan 

jämföras med god redovisningssed. Standarderna innefattar dels lagstiftningen nationellt och 

dels de redovisningsstandarder och den redovisningspraxis som finns för bolag i olika 

branscher. Idag utfärdas US GAAP av FASB. När FASB ska publicera en ny standard måste 

den genomgå vissa procedurer som inkluderar en procedur av offentliga aktiviteter för att 

tillhandahålla transparens i standardens process.
34

  

 

3.2.2 Topic 805 - Business Combinations (SFAS 141) 

Topic 805 är en standard i USA om rörelseförvärv som genom uppdateringar kompletterar 

den tidigare redovisningsstandarden SFAS 141.
35

 I juni 2001 publicerade FASB SFAS 141- 

Business Combinations. Standarden har blivit reviderad 2007 i samarbete med IASB och 

beskriver hur tillgångarna bör särredovisas. Den nya standarden främjar förvärvsmetoden 

som metod för redovisning av företagsförvärv och tar bort poolningsmetoden från 

standarderna. Poolningsmetoden användes vid fusion av två företag där ingen kunde 

identifieras som köpare.
36

 

 

I och med borttagningen av poolningsmetoden används nu förvärvsmetoden. Metoden 

används för att konsolidera dotterbolag i redovisningen och syftar till att öka jämförbarheten 

mellan bolag och ge en mer rättvisande bild. Förvärvaren bör skilja de identifierbara 

immateriella tillgångarna från goodwill. En immateriell tillgång är identifierbar om den 

uppfyller kriterierna enligt lagen för identifierbara immateriella tillgångar eller om den har 

uppkommit genom kontrakt. För att minska riskerna med hur goodwills storlek redovisas från 

år till år infördes impairment tester istället för avskrivningar. Impairment tester ska berätta 

                                                 
33

 Nilsson. Redovisningens normer och normbildare. s. 89 
34

 FASB, Standards – Setting Process (Hämtad 2014-11-07) 
35

 FASB, Business Combinations (Topic 805). (Hämtad 2014-11-17) 
36

 FASB. Statement of Financial Accounting Standards No 141. (Hämtad 2014-11-17) 
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hur mycket av goodwillposten bör skrivas ned och testet ska göras minst en gång per år. 

Enligt SFAS 141 ska alla tillgångar och skulder vara erkända i sitt rätta värde det datum 

förvärvet sker. Även i de stegvisa förvärven ska tillgångar och skulder vara erkända i sitt rätta 

värde på förvärvsdatumet.
37

  

 

3.3 Svenska normgivare  

3.3.1 Finansinspektionen  

Finansinspektionen är en myndighet i Sverige som övervakar företag på finansmarknaden. 

Deras uppdrag från riksdag och regering är att bidra till ett stabilt finansiellt system som 

präglas av högt förtroende med väl fungerande marknader. Marknaderna ska tillgodose 

hushållens och företagens behov av finansiella tjänster samtidigt som det finns ett högt skydd 

för konsumenter.
38

   

 

3.3.2 Redovisningsrådet 

Redovisningsrådet bildades i Sverige år 1989 på initiativ av FAR. Deras rekommendationer 

var i stor utsträckning baserade på IAS från IASC som det då hette. De börsnoterade bolagen 

har därmed under längre tid tillämpat reglerna som liknar dagens IFRS-regler. 

Redovisningsrådet lades ner år 2007 och ersattes av Rådet för finansiell rapportering och kan 

ses som en komplettering till IFRS.
39

 

 

3.4 Internationella normgivare 

3.4.1 IASB  

IASB är en oberoende internationell organisation som ger ut redovisningsstandarder i form av 

IFRS-standarder. IASB syftar till att publicera höga kvalitativa redovisningsstandarder och 

minska informationsasymmetri på marknaden.
40

 IASB arbetar för att redovisningen i olika 

länder ska bli allt mer lika och har samarbete med investerare, analytiker, myndigheter och 

                                                 
37

 FASB. Statement of Financial Accounting Standards No 141. (Hämtad 2014-11-17) 
38

 Finansinspektionen. Vårt uppdrag. (Hämtad 2014-11-07) 
39

 Sundgren. Nilsson. Nilsson. Internationell redovisning - teori och praxis. s.12 
40

 Ibid, s.22 
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företagsledare för att göra det möjligt.
41

 IASB:s föreställningsram för utformning av 

finansiella rapporter har som syfte att tillhandahålla information om ett bolags finansiella 

ställning och resultat samt om förändringar i den ekonomiska ställningen.
42

 

Föreställningsramen är förknippat med principbaserade standarder vilket innebär att bolag får 

anpassa standarderna i redovisningen för att ge en rättvisande bild.
43

 

 

3.5 Internationella standarder 

3.5.1 IFRS 

IFRS är internationella redovisningsstandarder och de ges ut av den internationella 

redovisningsorganisationen IASB. Standarderna är obligatoriska för börsnoterade 

koncernbolag i EU och de används sedan 2005. Även andra länder som inte är med i unionen 

följer standarderna.
44

 Grundtanken med dessa internationella standarder är att uppkomma en 

internationell harmonisering av redovisning som ska leda till jämförbarhet mellan 

redovisningen i olika länder.  Investerare och andra användare av finansiella rapporter ska 

kunna jämföra det ekonomiska resultatet på noterade bolag. Syftet är att enkelt kunna jämföra 

sig med internationella konkurrenter när rapporterna liknar varandra i de olika länderna som 

tillämpar standarden.
45

 

 

3.5.2 IFRS 3 Rörelseförvärv 

IFRS 3 är en standard som behandlar hur bolag ska redovisa rörelseförvärv. Ett rörelseförvärv 

innebär att separata bolag eller verksamheter sammanförs till en rapporterande enhet. Den 

part som får bestämmande inflytande över det andra bolaget kallas förvärvare.
46

 Standarden 

tillämpas om det har skett en transaktion eller annan händelse och det kräver att de 

förvärvade tillgångarna och övertagna skulderna utgör en verksamhet. Rör det sig inte om en 

verksamhet ska bolaget redovisa transaktionen som ett förvärv av tillgångar.  

 

Rörelseförvärv redovisas genom att använda förvärvsmetoden som är uppdelad i fyra steg. 

                                                 
41

 IFRS. About us. (Hämtad 2014-11-05) 
42

 Sundgren. Nilsson. Nilsson. Internationell redovisning - teori och praxis. s.22 
43

 Godfrey. Hodgson. Tarca. Hamilton. Holmes S. Accounting Theory. s. 101 
44

 Sundgren. Nilsson. Nilsson. Internationell redovisning - teori och praxis. s. 11 
45

 IFRS. About us – What are IFRS. (Hämtad 2014-11-05) 
46

 Sundgren. Nilsson. Nilsson. Internationell redovisning - teori och praxis. s. 131-136 
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Först krävs en identifiering av förvärvare som ingår i rörelseförvärvet för att sedan fastställa 

när förvärvet sker, förvärvstidpunkten. Det tredje steget handlar om hur redovisningen ska 

utföras för de identifierbara förvärvade tillgångarna och övertagna skulderna. Slutligen 

behandlas redovisningen och värderingen av goodwill eller vinst som uppstår vid ett förvärv 

till lågt pris. Köpeskillingen som bolaget betalar för förvärvet benämns i IFRS 3 som 

överförd ersättning och ska värderas till verkligt värde.
47

 En av grundreglerna i IFRS 3 är att 

alla identifierbara immateriella tillgångar som uppfyller kriterierna för identifierbarhet ska 

redovisas separat från goodwill.
48

  

 

3.5.3 IAS 38 Immateriella tillgångar 

IAS 38 är en standard för redovisning av immateriella tillgångar som inte omfattas av andra 

standarder. Goodwill, leasingavtal och uppskjutna skatteskulder är exempel på tillgångar som 

inte ingår under IAS 38 utan hänvisas till andra standarder. IAS 38 definierar en immateriell 

tillgång som en icke monetär tillgång utan fysisk substans men identifierbar antingen genom 

kontrakt eller legala rättigheter. Standarden tillämpas på exempel utgifter för annonsering, 

igångsättning av nya verksamheter och forsknings- och utvecklingsverksamheter. För att 

skilja en immateriell tillgång från goodwill måste den vara identifierbar.
49

 

 

3.6 Goodwill 

 

Goodwill är en omtvistad post inom redovisningen som inte har en helt klar definition. 

Regelverket för goodwill skiljer på internt upparbetad goodwill och förvärvad goodwill. 

Förvärvad goodwill uppstår i ett bolags redovisning när ett bolag köper ett annat bolag. Om 

det förvärvande bolaget betalar ett högre pris än det köpta bolagets egna kapital utgör det 

överstigande beloppet goodwill. Orsaken till att förvärvaren betalar ett högre pris än vad 

bolaget är värt kan vara att bolagets alla tillgångar inte är redovisade. För att kunna motivera 

värdet på goodwill ska den på lång sikt ge framtida ekonomiska fördelar.
50

 Den internt 

upparbetade goodwill kan vara ett bolags goda rykte eller ett upparbetat varumärke som 

konsumenterna känner igen och den får inte aktiveras i balansräkningen. Förvärvad goodwill 

                                                 
47

 IFRS 3 Rörelseförvärv. IASB. 2013 
48

 Sundgren. Nilsson. Nilsson. Internationell redovisning - teori och praxis. s. 131-136 
49
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får däremot tas upp som en tillgång i balansräkningen.  
51

 Det som fokuseras på i denna studie 

är förvärvad goodwill.  

 

Innan införandet av IFRS år 2005 i Sverige och US GAAP i USA år 2001 var 

avskrivningstiden ett problem. I Sverige kunde goodwill skrivas av på 20 år enligt 

Redovisningsrådet och i USA kunde bolagen skriva av på 40 år. Efter införandet av de nya 

reglerna är det inte längre tillåtet med avskrivning av goodwill utan det är endast tillåtet med 

nedskrivning och varje år ska en nedskrivningsprövning genomföras. Det nya regelverket 

skulle göra att överpriset till större grad ska fördelas på identifierbara tillgångarna som finns i 

det förvärvade bolaget. Tidigare var goodwillposten väldigt hög och normgivarna ville med 

nya reglerna att goodwill endast ska utgöras av det som blir kvar i övervärde.
52

 

 

Goodwill enligt IFRS är inte avdragsgill i resultaträkningen jämfört med i US GAAP där en 

del av goodwill kan benämnas som personalkostnader och därmed bli avdragsgill. Ett 

undantag i IFRS är inkråmsgoodwill som är skattemässigt avdragsgill jämfört med 

koncernmässig goodwill som inte är det. Inkråmsgoodwill uppstår när ett bolag tar över 

tillgångar och skulder i ett annat företag. Det kan till exempel vara ett bolag som köper ett 

annat bolags affärsrörelse utan att köpa andelar i det bolaget. Köpeskillingen ska som vanligt 

fördelas på de förvärvade tillgångarna och dom som återstår kallas inkråmsgoodwill.
53

 

 

3.7 Internationella skillnader i redovisningen 

3.7.1 Skillnader på grund av omgivningen 

Det finns vissa skillnader i redovisningen i Sverige och i USA och skillnader i länderna kan 

bero på flera olika anledningar. Christopher Nobes som är professor i redovisning vid 

University of London redogör för skillnader som kan påverka olika länders 

redovisningspraxis. Några av skillnaderna är skatteregler, utbildningsnivå, juridiskt system, 

ekonomisk utveckling och historia. Redovisningen påverkas mycket av omgivningen och 

kulturen blir en viktig faktor till skillnaderna.
54
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Den internationella redovisningspraxisen kan delas in i två övergripande grupper, den 

anglosaxiska gruppen och den kontinentala gruppen. Den viktigaste skillnaden mellan 

grupperna är hur bolag finansieras, med aktiekapital eller med upplånat kapital. 

Den anglosaxiska gruppen, där till exempel USA och Storbritannien tillhör, karakteriseras av 

starka aktiemarknader och där det är mer vanligt med utomstående aktieägare. I dessa länder 

är redovisningen utformad för att hjälpa investerare med riskbedömning och därmed 

fokuseras redovisningen på deras informationsbehov. I den kontinentala gruppen där bland 

annat länder som Sverige och Tyskland ingår är ägandet större hos banker och staten. Det 

finns ett fåtal ägare som har direkt tillgång till önskad information och till skillnad från 

anglosaxiska gruppen krävs inte lika mycket öppenhet.
55

 

 

3.7.2 Skillnader på grund av normer 

Förutom de skillnader som kan uppkomma på grund av omgivningen påverkar normgivarna 

till största del hur redovisningen ser ut. The Norwalk Agreement som undertecknades 2002 

syftar till att standarder från normgivarna IASB och FASB inte ska innehålla större 

skillnader.
56

  

 

I standarderna IFRS och US GAAP finns fortfarande en del skillnader som gör att de 

finansiella rapporterna inte ser likadana ut. När det kommer till intern genererad goodwill ska 

den inte tas upp som tillgång enligt svenska normer. Enligt US GAAP kan vissa typer av 

utgifter som liknar internt genererad goodwill (till exempel påvisbara utgifter för egna 

varumärke) aktiveras. 
57

 

 

Redovisningen av negativ goodwill skiljer sig även mellan länderna. Den negativa 

goodwillen uppstår när ett bolag förvärvar ett annat bolag och tillgångarna och skulderna 

understiget det egna kapitalet. Förvärvad negativ goodwill ska enligt svenska normer 

upplösas som en intäkt mot resultaträkningen på samma sätt som avskrivningen blir en 

kostnad. I amerikansk redovisning ska negativ goodwill inte förekomma alls efter 2002 års 

uttalande utan den ska skrivas bort direkt.
58
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3.8 Väsentliga skillnader mellan IFRS 3 och Topic 805  

 

 

US GAAP             Topic 805 

 

IFRS                 IFRS 3 

  

Förvärvsanalysen får upprättas inom rimlig 

tidsrymd före eller efter det datum då 

parterna kom överens om förvärvsvillkoren 

och dessa offentliggjordes.  

Förvärvsanalysen ska upprättas vid 

förvärvstidpunkten, d.v.s. det datum 

förvärvaren erhåller kontroll över det 

förvärvade bolaget. 

  

Villkoret för styrning av ett ekonomiskt 

intresse är ägandet för majoritetsintressen. 

Även som regel ägande av en 

rapporterande enhet direkt eller indirekt 

med mer än 50 % av de utestående 

röstberättigade aktierna i ett annat företag. 

En investerare styr en investering när 

investeraren har rätt till föränderlig 

avkastning från sitt engagemang i 

investeringsobjektet och har förmågan att 

påverka avkastningen genom sin makt över 

investeringsobjektet. 

                                                   

Eventualförpliktelser erkänns i sitt rätta 

värde om dess rätta värde är känt. Om 

förpliktelsen inte är känd på förvärvsdagen 

erkänns förpliktelsen bara om det är 

sannolikt att en eventualförpliktelse 

existerar och beloppet är resonabelt 

estimerat. 

Eventualförpliktelser erkänns om de i nutid 

existerar och dess rätta värde är resonabelt 

estimerade. 

  

Immateriella tillgångar som inte kan 

redovisas separat från goodwill eller inte 

uppstår via avtal eller juridiska rättigheter 

får redovisas som tillgång som till exempel 

personalstyrka. Tillgången personalstyrka 

skrivs av över den förväntade 

nyttjandeperioden. 

Immateriella tillgångar som inte kan 

redovisas separat från goodwill eller som 

inte kommer från avtal eller juridiska 

rättigheter, får inte redovisas som tillgång. 

          
59

 

 

  

                                                 
59

 Ernst & Young. US GAAP versus IFRS – The basics. 2011. 

3 - Förvärvade eventualförpliktelser 

1-Tidpunkt för värdering av anskaffningsvärdet för rörelseförvärv 

4 - Relationen mellan immateriella tillgångar och goodwill 

2 - Definition av kontroll för att identifiera ett rörelseförvärv 



  21 

3.9 Positiv redovisningsteori 

Positiv redovisningsteori var dominerande under 1970-talet. Inledningsvis användes teorin i 

studier för att förklara hur människor använder redovisningen när de tar beslut om ett 

aktieköp. Idag används teorin för att förklara olika ekonomiska beslut i företag och 

organisationer och vad besluten får för konsekvenser. Teorin bygger på antagandet om att 

redovisningen ger information som styr investeringsbeslut. Den kan förklara vilka val och 

tillämpningar som görs av redovisningsreglerna och varför företagen väljer en viss metod i 

redovisningen. Företag vill använda metoder som gynnar det egna intresset och strävar ofta 

efter att maximera sin vinst.
60

 Teorin bygger på tre hypoteser som kan förutse hur ledningen 

agerar i sina redovisningsstrategier: 

 

Bonussystem - Företaget kan välja att redovisa på ett sätt som gör att resultatet blir högre det 

året de önskar bonusen. Bonussystemet är en faktor som kan påverka besluten genom att 

välja redovisningsmetod som gör att vinsten och därmed bonusen blir högre. 

Politisk påverkan – Företag med hög lönsamhet kan sprida ut vinster på längre tid för att inte 

politiska makter vill införa högre beskattning för den sortens lönsamma företag. Höga 

politiska kostnader kan innebära att företaget skjuter nuvarande resultat till framtiden. 

Andel skulder – Om ett företag har höga skulder och de inte vill riskera att avtalet bryts med 

banken kan de styra redovisningen så att resultatet ser ut att vara bättre än det som verkligen 

är faktum.
61

 

 

Positiv redovisningsteori kan hjälpa författarna att förklara varför bolag vill redovisa 

rörelseförvärv som de gör. Det kan finnas bakomliggande orsaker till varför bolag har som 

avsikt att redovisa goodwill eller att identifiera tillgångar i det förvärvade bolaget. Regler om 

avskrivningar och nedskrivningar av olika tillgångar kan hjälpa bolagen att kunna redovisa 

den vinst de har som mål att nå. De tre hypoteserna i teorin beskriver på olika sätt hur 

bolagen tänker i deras redovisningsstrategier.  
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3.10 (Ny)Institutionell teori 

Institutioner i samhället är ett resultat av människans behov av att skapa mönster i vårt sätt att 

handla. Institutionell teori blev mer utvecklad när forskarna argumenterade för att 

organisationer är institutionaliserade vilket innebär att det snarare är omgivningen och hur 

saker har gjorts som påverkar vad som görs i en organisation.
62

 

 

Nyinstitutionell teori är en vidareutveckling av den tidiga institutionella teorin. Inom 

nyinstitutionell teori studeras istället hur samhället och organisationsfältet påverkar den 

enskilda organisationen.
63

 Fokus ligger på organisationer som agerar i samma fält. Forskarna 

menar att alla organisationer existerar inom ett organisationsfält och samtidigt som 

organisationerna skapar ett fält kommer de själva att skapas av fältet i en ständigt pågående 

process. Genom att tillhöra dessa fält kan organisationer få legitimitet för att till exempel 

skaffa sig resurser som krävs. Inom ett fält stöds främst de mäktigaste medlemmarna för att 

de har bidragit till fältets regler. De mindre medlemmarna blir direkt beroende av de stora för 

att säkerställa sin överlevnad. På det sättet framgår att organisationer inte verkar självständiga 

och att en homogeniseringsprocess skapas.
64

 Konsekvensen av att organisationer tillhör ett 

fält innebär att organisationer blir allt mer lika varandra vilket kan förklaras med isomorfism. 

Isomorfism kan delas in i tre olika grenar: tvingad, mimetisk och normativ.
65

 

 

Den tvingade isomorfismen har sitt ursprung ur politisk påverkan. De starkare 

organisationerna kräver av svagare organisationer att de ska anpassa sig till formella och 

informella krav. Ett exempel på en stark organisation är staten som påverkar genom 

lagstiftning.
66

 Normgivarna inom redovisning är ett annat exempel som gör att bolag följer de 

regelverk som finns för att öka legitimiteten.
67

 

 

Mimetisk isomorfism handlar om en osäkerhet i organisationerna. Organisationer väljer att 

imitera framgångsrika organisationer inom samma fält för att få motsvarande legitimitet. 

Valet görs att inte hitta någon ny lösning på ett problem eftersom det kan minska 

organisationens legitimitet om det misslyckas.
68

 Regelverk från IASB och FASB kan vara 
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svårtolkade även om de har princip- eller regelbaserade standarder. Bolag väljer att imitera 

andra bolags tillämpningar av redovisningsstandarder för att uppnå framgång. De 

framgångsrika kan därmed sägas sitta på en makt inom området.
69

 

 

Normativ isomorfism kommer ur professionalisering där de professionella grupperna i olika 

organisationer sprider sina normer. Revisorer har som krav för god redovisningssed att följa 

redovisningsstandarder som är upprättade av normgivarna, exempelvis IASB och FASB, för 

att upprätthålla en professionell profil.
70

 

 

Konsekvenser av nyinstitutionell teori och isomorfism där organisationer allt mer liknar 

varandra är att bolag inom samma fält får liknande struktur och tillämpar redovisningsregler 

på liknande sätt. Teorin kan hjälpa vår studie för att förklara varför goodwillposten redovisas 

såsom den gör och om bolag tenderar att likna varandra i redovisningen. 
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4 Tidigare forskning 

I detta kapitel redogörs för tidigare forskning inom området. Studier som inkluderas är de vi 

vill göra jämförelse med senare i analysen för att kunna dra slutsatser. 

4.1 Rörelseförvärv enligt IFRS 3 

Björn Gauffin och Sven-Arne Nilsson gör årligen studier om hur svenska börsnoterade bolag 

redogör för rörelseförvärv och studierna har gjorts sedan införandet av IFRS år 2005. De 

undersöker alla börsnoterade bolag i Sverige och väljer ut de som gjort rörelseförvärv under 

det aktuella året. Fokus sker på hur stor andel av köpeskillingarna som utgörs av: 

-Netto materiella tillgångar (materiella och finansiella tillgångar minus samtliga skulder och 

eventualförpliktelser) 

- Immateriella tillgångar (exempel varumärken, kundrelationer, patent) 

- Goodwill 

 

Studien av år 2013 omfattade 245 börsnoterade bolag på Stockholmsbörsen varav 76 av de 

genomfört rörelseförvärv under 2013. 8 av de förvärvande bolagen är uteslutna i 

beräkningarna på grund av att fördelningen av köpeskillingen inte har gått att utläsa. Figur 2 

visar hur fördelningen av köpeskillingen såg ut från årsredovisningarna 2013.
71

 

 

Figur 2: Fördelning av köpeskilling år 2013 i Sverige 
72
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Varje år görs även en jämförelse av hur resultatet skiljer sig från deras tidigare års studier. 

2013 kännetecknas av ett år med låga nivåer av netto materiella tillgångar. Figur 3 visar hur 

fördelningen skiljer sig genom åren från det första året som undersökningen gjordes. 

Förklaringen till detta enligt Gauffin och Nilsson är att vissa bolag hade negativa materiella 

tillgångar, det vill säga skulderna översteg tillgångarna. Under 2012 och 2013 har de 

immateriella tillgångarna ökat i andel men Gauffin och Nilsson väljer att inte dra någon 

slutsats om detta eftersom det var få antal förvärv de åren.
73

 

 

Figur 3: Fördelning av köpeskillingen mellan åren 2005-2013 i svenska bolag 
74

 

 

Ett sätt som författarna i tidigare forskning har analyserat förvärven är relationen mellan 

immateriella tillgångar och identifierad goodwill. De har upptäckt många bolag i sin studie 

som endast redovisar goodwill och inga andra identifierbara tillgångar. Figur 4 visar hur 

denna fördelning ser ut genom åren. Under 2013 har man blivit bättre på att identifiera andra 

tillgångar än goodwill men detta kan vara ett trendbrott. Även 2010 skedde ett liknande 

scenario där andelen goodwill stigit under flera år för att sedan minska ganska drastiskt 

2010.
75
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Figur 4: Andel förvärvande bolag med bara goodwill mellan åren 2005-2013 i svenska bolag 

76
 

 

4.2 Reporting the value of acquired intangible assets 

Det som inspirerade Gauffin och Nilsson till börja genomföra studier i Sverige var liknande 

undersökning från USA av Tony Hadjiloucas och Richard Winter från PwC.
77

 I USA har 

reglerna om rörelseförvärv funnits sedan 2001 till skillnad från IFRS där de trädde i kraft 

2005. I USA började FAS 141 tillämpas om rörelseförvärv och FAS 142 om goodwill och 

övriga immateriella anläggningstillgångar. Dessa har utgjort grunden för dagens gällande 

regel Topic 805.
78

 

 

Hadjiloucas och Winters undersökning i USA år 2003 visade att immateriella tillgångar och 

goodwill utgjorde 74 % av den totala köpeskillingen vid rörelseförvärv. De menar att 

införandet av IFRS 3 skulle göra att årsredovisningarna ger mer fördjupad information om 

förvärven. Deras undersökning bevisar att anskaffningspriserna oftast är betydligt högre än 

värdet av netto materiella tillgångar. Regelverket har som utgångspunkt att hela överpriset 
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inte rimligen är goodwill utan bör utgöras av mer identifierbara tillgångar.
79

 Figur 5 visar hur 

fördelningen ser ut i USA år 2003 och det går att utläsa att ingen större förändring skett i 

jämförelse med Gauffin och Nilssons studie av svenska bolag år 2013. 

 

Figur 5: Fördelning av köpeskillingen år 2003 i amerikanska bolag 
80

 

 

Hadjiloucas och Winter ser ett problem att det inte finns enighet om hur immateriella 

tillgångar ska redovisas och menar att IFRS är ett steg i rätt riktning. Olika tolkningar av 

reglerna gör att samma bolags balansräkning kan se olika ut på grund av annorlunda 

redovisningsregler trots att det ska ge en rättvisande bild.
81
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5 Resultat och analys 

Detta kapitel presenterar den undersökning som utförts samt en analys av empirin. En 

redogörelse visas för hur bolag i USA fördelar sin köpeskilling vid rörelseförvärv följt av en 

jämförelse mellan USA och Sverige.  

 

5.1 Fördelning av köpeskillingen i USA 

Resultatet av undersökningen från 80 bolag visar att totalt har 78 bolag redogjort för 

rörelseförvärv i årsredovisningen med en total köpeskilling på 41,6 miljarder dollar. Två av 

bolagen i undersökningen har räknats som bortfall eftersom informationen för hur dessa 

bolag har fördelat köpeskillingen har varit bristfällig. Endast uppgifter om de totala 

immateriella tillgångarna och goodwill har funnits i årsredovisningen från de två bolagen och 

det har inte funnits någon vidare information om hur mycket som kan hänföras till förvärven 

under år 2013. På grund av att det inte var möjligt att få ut den information som krävs för 

undersökningen har dessa bolag uteslutits vid presentation av resultatet. 

 

Figur 6 visar att fördelningen av köpeskillingen i de 78 bolagen är netto materiella tillgångar 

-3 %, immateriella tillgångar 57 % och goodwill 46 %. Anledningen till den låga procenten 

av netto materiella tillgångar är att i 35 av de 78 förvärvande bolag överstiger skulderna de 

materiella och finansiella tillgångarna. På grund av att det inte går att utläsa vilka skulder som 

tillhör vilka tillgångar har netto materiella tillgångar beräknats som skillnaden mellan 

materiella- och finansiella tillgångar och alla skulder. Detta gör att andelen netto materiella 

tillgångar kan se snedfördelad ut. 

 

Även om netto materiella tillgångar är lite svårläst så har nästan hälften av de förvärvande 

bolagen förvärvat bolag med höga skulder. De höga skulderna skulle kunna förklaras med 

positiv redovisningsteori som redogör för hur olika ekonomiska beslut tas i bolaget och hur 

redovisningsstrategier används för att resultatet ska styras i en viss riktning. Ledningen kan 

ha en strategi att genom att köpa ett bolag med höga skulder styra resultatet i önskad riktning. 

Givet är att bolag med höga skulder inte nödvändigtvis har en förlust i resultaträkningen.  

 

Det finns många tänka anledningar till varför ett bolag köper ett annat bolag. Exempel är att 

få med kundkretsen, köpa ett inarbetat varumärke eller att köpa ut konkurrenter inom samma 

bransch. Ett syfte med ett rörelseförvärv från ett bolag med höga vinster kan vara att de med 
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förvärvet vill jämna ut resultatet för att minska skattebördan. Ett exempel är ett koncernbolag 

som köper ett bolag med mer skulder än tillgångar. Denna koncern kan lämna koncernbidrag 

till det förvärvade bolaget för att minska skattebördan för hela koncernen. Ett huvudsyfte med 

ett förvärv verkar i detta fall inte vara att kunna identifiera mycket netto materiella tillgångar 

eftersom det är mer ovanligt med den negativa siffran som fåtts fram i denna studie. Detta är 

ett problemområde som man såg när de nya reglerna infördes om att identifiera mindre 

goodwill och mer tillgångar. Resultatet visar även att det inte är fokus på de materiella 

tillgångarna som köpts. Det kan vara så att de höga skulderna inte var syftet med förvärvet 

utan man fokuserade på att få tillgång till de identifierade immateriella tillgångarna och den 

del som fördelas på goodwill. De höga skulderna bör därmed inte alltid bero på att det 

förvärvande bolaget vill påverka resultatet. 

 

Figur 6: Fördelning av köpeskillingen år 2013 i amerikanska bolag 

 

 

5.2 Relationen mellan immateriella tillgångar och goodwill 

 

Figur 7 visar relationen mellan immateriella tillgångar och goodwill. Figuren visar att störst 

andel av köpeskillingen är identifierade immateriella tillgångar vilket följer 

rekommendationerna men goodwill utgör ändå en stor del av köpeskillingen.  

Enligt FASB:s uttalande i Topic 805 ska förvärvaren skilja de identifierbara immateriella 

tillgångarna från goodwill för att ge en mer rättvisande bild av bolaget och för att öka 
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jämförbarheten mellan bolag. Meningen med att skilja identifierbara immateriella tillgångar 

från goodwill är att på det sättet får tillgångarna en bestämd livslängd med tydliga 

avskrivningstider vilket påverkar resultat och nyckeltal. För att se till att bolagen följer 

regelverken blir de granskade av finansinspektionen. SEC har hård kontroll på marknaden 

vilket innebär att bolagen måste försöka begränsa andelen goodwill vid rörelseförvärv och 

identifiera mer immateriella tillgångar. Det går att se att mycket ändå redovisas som goodwill 

men att bolagen ändå försöker identifiera en stor del som immateriella tillgångar. 

 

Den nyinstitutionella teorin studerar hur samhället och organisationsfältet påverkar enskilda 

organisationer. Konsekvensen av att organisationer tillhör ett fält kan förklaras med 

isomorfism. Denna teori går att tillämpa på problematiken kring identifierade immateriella 

tillgångar. Den normativa isomorfismen i teorin menar att de professionella grupperna i olika 

organisationer sprider sina normer. Regelverken från FASB och myndigheten SEC ställer 

krav som bolagen måste följa. Isomorfism gör att organisationerna agerar på samma sätt och 

får liknande struktur samt tillämpar redovisningsregler på liknande sätt.  

 

 

Figur 7: Relationen mellan immateriella tillgångar och goodwill i amerikanska bolag 

 

En annan observation som gjordes i undersökningen angående goodwill är hur bolagen har 

skrivit angående hur goodwill påverkar det skattemässiga. Vissa företag identifierar en del av 

goodwill som ej avdragsgill, medan andra företag kan ha hela goodwillposten som 

avdragsgill. Med detta menas att goodwill får omfördelas till personalkostnader och därmed 
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bli avdragsgill. Det mest normala i de amerikanska bolagen är att goodwill inte är avdragsgill. 

I Sverige är inte detta möjligt förutom med inkråmsgoodwill. Det kan finnas bakomliggande 

orsaker till varför ett bolag försöker benämna goodwill som avdragsgill eller inte. 

Bonussystem är en av den positiva redovisningsteorins hypoteser där bolaget kan anpassa 

redovisningen för att öka vinsten och därmed göra att bonusen blir hög. Det kan i dessa fall 

vid rörelseförvärv vara aktuellt att inte försöka benämna goodwill som avdragsgill då det 

minskar det skattemässiga resultatet och vinsten.  

 

Det kan även vara tvärtom att företag med höga vinster vill få ner resultatet och ha mycket 

goodwill som är avdragsgill, till exempel benämna goodwill som personalkostnader. Politisk 

påverkan är en annan hypotes i teorin som kan vara anledningen till få ner resultatet för att 

bolagen inte vill att politiska makter ska införa högre beskattning för dessa lönsamma bolag. 

Vanligt förekommande i information om vad goodwill utgörs av är att goodwill beskrivs i de 

undersökta bolagen som hänförlig till de synergier som förväntas uppstå efter förvärvet vilket 

även regelverken definierar goodwill som. Synergierna kan vara framtida tillväxt och 

potentiella intäktsskapande möjligheter. 

 

5.3 Identifiering av immateriella tillgångar 

För att få ytterligare förståelse om immateriella tillgångar har författarna valt att undersöka 

vad immateriella tillgångar utgjordes av. Undersökningen har visat vilka immateriella 

tillgångar som företagen identifierar men i många bolag har informationen varit bristfällig. 

Det var 57 av 78 bolag som har redogjort i not om hur fördelningen har skett mellan 

immateriella tillgångar och det är fördelningen i dessa bolag som redogörs i figur 8. 

 

Den största andelen som bolagen har identifierat är teknologi/ mjukvara och rättigheter, 

licenser & franchise. Posten IPR & D betyder ”pågående forskning och utveckling” och 

posten verkade aktiverad i balansräkningen som tillgång. Andelen som bolagen har 

identifierat som varumärke utgjorde endast en liten del av fördelningen. Siffran har ändå valts 

att ta med som en enskild indelning i diagrammet eftersom väldigt många bolag har haft ett 

värde under varumärke. Dock har det varit lägre summor som gjort att det på totalen endast är 

2 %. Under kategorin övrigt som står för 7 % finns bland annat konkurrensavtal, orderstock 
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och nätverkstillhörighet. 

 

Figur 8: Fördelning av de förvärvade immateriella tillgångarna i amerikanska bolag 

 

5.4 Jämförelse mellan USA och Sverige 

 

Denna undersökning syftar till att jämföra hur bolag redogör för sina förvärv i USA 

respektive i Sverige. Undersökningen av amerikanska bolagen visade att största andelen av 

köpeskillingen fördelas på immateriella tillgångar och därefter kommer goodwill. Det beror 

möjligtvis på att SEC har hårdare kontroll i USA och bolagen ska i möjligaste identifiera mer 

immateriella tillgångar än att benämna det som goodwill. 

 

Undersökningen som Gauffin och Nilsson har utfört 2013 visar en annorlunda bild. I Sverige 

utgör identifierbara immateriella tillgångar en endast en liten andel av rörelseförvärvet, 

medan goodwill utgör den största andelen. I Sverige kontrollerar finansinspektionen inte hur 

bolag redogör för sina förvärv. Figur 9 och 10 visar fördelningen av köpeskilling i USA 

respektive i Sverige. 
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Även om Norwalk Agreement undertecknades med syfte att standardisera regelverken och att 

redovisningen ska ge en rättvisande bild så kvarstår skillnader i hur köpeskillingen fördelas i 

rörelseförvärv. En stor skillnad mellan hur goodwillposten erkänns i USA är att det är möjligt 

att benämna en del av goodwill som avdragsgill genom att omfördela den till 

personalkostnader. I Sverige existerar inte avdragsgill koncerngoodwill men däremot finns 

avdragsgill inkråmsgoodwill. I de bolag som är undersökta i denna studie är det endast 

koncerngoodwill som kontrolleras och därmed det som fokuseras på. En annan avgörande 

faktor är att finansinspektionen i USA hårdare granskar relationen mellan identifierbara 

immateriella tillgångar och goodwill.  

 

Figur 11 och 12 visar jämförelse av relationen mellan immateriella tillgångar i USA och 

Sverige. Tidigare i studien beskrev vi den hårdare kontroll SEC har på bolagen jämfört med i 

Sverige. Skillnaden som visas i denna studie av årsredovisningarna år 2013 kan förklaras med 

denna kontroll. SEC utför tillsynsåtgärder och om ett bolag bryter mot regelverken eller 

brister i informationen kan det ge höga straffavgifter. Detta kan vara en anledning att bolagen 

är noggrannare att skilja immateriella tillgångar från goodwill. I de svenska studierna utför 

goodwill ofta en hög andel av köpeskillingen och jämförelser mellan åren tyder på att ingen 

radikal förbättring har skett sedan införandet av IFRS. Detta är möjligen på grund av att 

bolagen i Sverige inte har lika noggrann tillsyn från myndigheterna. 
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Figur 9: Fördelningen i USA år 2013 Figur 10: Fördelningen i Sverige år 2013 
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5.5 Jämförelse mellan åren 2003 och 2013 i USA 

  

Hadjiloucas och Winters undersökning i USA år 2003 visade att immateriella tillgångar och 

goodwill utgjorde 74 % av den totala köpeskillingen vid rörelseförvärv. I USA har reglerna 

om rörelseförvärv funnits sedan år 2001 och regelverket hade som utgångspunkt att hela 

överpriset inte rimligen bara är goodwill utan bör utgöras av mer immateriella tillgångar.  

 

Nu, efter mer än 10 år sedan Hadjiloucas och Winters undersökning och efter mer än 13 år 

efter införandet av regelverket om rörelseförvärv går det att i figur 13 och 14 se en tydlig 

skillnad över åren. Immateriella tillgångar utgör nu den största andelen i rörelseförvärv och 

goodwill har minskat en del. En markant skillnad syns i netto materiella tillgångar också då 

många bolag under 2013 har förvärvat bolag med höga skulder. Den negativa siffran med 

netto materiella tillgångar har gjort att andelen immateriella tillgångar och goodwill totalt sett 

har ökat. 

 

De nya regelverken som infördes efter år 2001 kan vara en anledning till att fördelningen ser 

annorlunda ut i jämförelse mellan år 2003 och 2013. Detta kan också bero på den normativa 

isomorfismen i den nyinstitutionella teorin som nämndes tidigare i detta kapitel. Med denna 

jämförelse mellan åren ser man att organisationerna kan tenderat att börja likna varandra på 

grund av att normerna sprids av de professionella grupperna. Tillämpningen av regelverken 

från FASB angående rörelseförvärv kan ha blivit mer befästa i dagens redovisning genom att 

fler bolag noggrannare följer dessa. Detta innebär att även mindre bolag följer de större 

Figur 11: Relationen i USA år 2013 Figur 12: Relationen i Sverige år 2013 
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bolagen och tolkar reglerna på liknande sätt. Det går tydligt att se att mer immateriella 

tillgångar identifieras idag vilket var ett utav syftena med de nya reglerna om rörelseförvärv. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.6 Problematiken kring goodwill och immateriella tillgångar 

  

Peter Malmqvist, lärare vid Handelshögskolan i Stockholm, betonade problemet med att efter 

införandet av IFRS kan bolag uppvisa olika resultat beroende på hur rörelseförvärv redovisas. 

När goodwill redovisas krävs ingen avskrivning utan endast nedskrivningsprövning till 

skillnad från immateriella tillgångar som ska skrivas av. Det blir olika påverkan på resultatet 

beroende på om ett bolag väljer att redovisa mycket goodwill eller inte. Den positiva 

redovisningsteorin hjälper till att förklara varför företag väljer en viss metod i redovisningen. 

Resultatet av denna studie visar att USA redovisar en stor andel immateriella tillgångar vid 

rörelseförvärv. Detta innebär att de tillgångarna ska skrivas av varje år och påverkar resultatet 

i form av en kostnad och en lägre vinst. Detta kan motiveras av bolag med höga vinster som 

önskar minska vinsten för att sprida ut den på flera år. En strategi som kan förklaras utifrån 

politisk påverkan eftersom bolaget inte vill att högre beskattning ska införas på grund av de 

högre vinsterna.  

 

En hög andel av rörelseförvärven redovisas även som goodwill i USA. Detta går också att se 

av studien i Sverige år 2013 att goodwill utgör den största redovisade posten vid ett 

rörelseförvärv. Detta kan liksom de immateriella tillgångarna förklaras av att bolag väljer 

redovisningsstrategi efter hur de vill styra resultatet som den positiva redovisningsteorin 

förklarar. Goodwill resulterar i nedskrivningsprövning och innebär att bolagen inte varje år 

gör en nedskrivning av värdet. Bolagen kan vilja redovisa hög vinst för att kunna ge ut högre 

Figur 13: Fördelningen i USA år 2003 Figur 14: Fördelningen i USA år 2013  
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bonus till anställda. En hög andel goodwill vid rörelseförvärv gör att vinsten kan styras med 

rätt val av redovisningsstrategi.  

 

Goodwill ger dock inte bara positiva fördelar utan kan som omdiskuterat under flera år ge 

problem för bolag som väljer att redovisa goodwill istället för andra tillgångar. Peter 

Malmqvist ser det som ett problem att liknande förvärv kan redovisas på olika sätt och få 

olika resultateffekter. Införandet av IFRS var dels tänkt att förbättra reglerna kring 

rörelseförvärv för att undvika att ge utrymme för olika redovisningsstrategier. Ett annat 

problem med goodwill är att nedskrivning inte alltid sker på grund av nedskrivnings-

prövningen. Björn Gauffin och Anders Thörnsten beskrev detta i artikeln år 2008 att 

nedskrivningen av goodwill var liten. I Sverige 1,5 procent och i USA 30 procent. Denna 

undersökning av bolag i USA visar att goodwill utgör en stor andel vilket kan skapa problem 

med de framtida nedskrivningar som ska ske. 

 

5.7 Rörelseförvärv av olika anledningar 

 

Sammanfattningsvis visar diskussionen av vårt resultat att det utifrån teorierna finns olika 

anledningar till varför bolagen väljer att identifiera tillgångarna på olika sätt vid 

rörelseförvärv. Tidigare nämnt i studien finns det olika orsaker till varför ett bolag bestämmer 

sig för att förvärva ett annat bolag. Orsakerna kan sammanfattas i tre olika rationaliteter: 

ekonomiska, organisatoriska och personliga. Förutom orsaker utifrån teorierna kan även 

dessa vara förklaring till redovisningsstrategierna Ett bolag kan ur ekonomiskt synsätt vilja 

köpa för att öka tillgångarna eller att öka vinsterna. Detta hör även ihop med den personliga 

rationaliteten där företagsledaren önskar framgång för sin egen prestige. 

 

En annan anledning utgår från den organisatoriska rationaliteten, att bolag hellre köper än att 

bli uppköpt. Bolag kan känna en viss osäkerhet i branschen och vill med ett rörelseförvärv 

köpa upp de konkurrenter som finns för att öka sin egen marknadsandel. Det är i detta fall 

inte lika viktigt om det förvärvade bolaget har stora skulder eller går i förlust vissa år då detta 

kan utjämnas med det förvärvande bolagets resultat. Utifrån dessa tre rationaliteter ser man 

att bolagen inte endast fokuserar på att identifieringen av tillgångarna ska påverka resultatet. 

Flera anledningar finns till rörelseförvärv men regelverken är svårtolkade och resulterar i 

olika tolkningar kring hur identifieringen bäst ska genomföras. 



  37 

6 Slutsatser 

 
Detta kapitel besvarar studiens syfte och frågeställningar. Syftet och frågeställningarna 

besvaras utifrån teoretiska referensramen och empirin.  

 

Studiens syfte har varit att undersöka fördelningen av köpeskillingen vid rörelseförvärv i 

amerikanska bolag under år 2013. Detta för att se hur fördelningen av köpeskillingen skiljer 

sig mellan de amerikanska bolagen och tidigare studie av svenska bolag. För att uppnå syftet 

har frågeställningar satts upp och besvarats. 

 

Hur fördelas köpeskillingen vid rörelseförvärv i börsnoterade bolag i USA? 

Studiens resultat visar att köpeskillingen vid rörelseförvärv på noterade bolag i USA fördelas 

i viss mån i enlighet med FASB:s rekommendationer. Rekommendationen menar att 

överpriset ska fördelas på identifierbara tillgångarna som finns i det förvärvade bolaget och 

goodwill ska endast utgöras av det som blir kvar i övervärde. Med 57 % i immateriella 

tillgångar och 46 % i goodwill kan slutsatsen dras att bolag följer rekommendationerna med 

att identifiera mer som immateriella tillgångar men det är fortfarande en ganska hög andel i 

goodwill. Från jämförelsen mellan år 2003 och 2013 i USA är redovisningen av 

rörelseförvärv mycket mer rättvist fördelad år 2013 när det gäller relationen mellan 

immateriella tillgångar och goodwill. 

 

Hur skiljer sig fördelningen av köpeskillingen vid rörelseförvärv mellan börsnoterade 

bolag i USA och Sverige?  

Studien visar att fördelningen av köpeskilling vid rörelseförvärv mellan börsnoterade bolag i 

USA och i Sverige skiljer sig. I Sverige är de identifierbara immateriella tillgångar mindre än 

goodwill vilket går emot IFRS:s rekommendationer. Den svenska finansinspektionen har som 

uppdrag att hålla stabilitet på finansmarknaden men deras uppdrag är inte att granska hur 

svenska bolag redogör för sina förvärv. I och med att det råder frihet av redovisningen av 

rörelseförvärv så kan slutsatsen dras att bolag styr redovisningen i önskad riktning.  

USA följer rekommendationerna strängare genom att immateriella tillgångar är större än 

goodwill men de kan också omföra en del av goodwill i personalkostnader. Slutsatsen som 

kan dras är att fördelningen skiljer sig men det finns ingen markant skillnad mellan 

redovisningen i amerikanska och svenska bolagen. Genom att frågeställningarna har 

besvarats utifrån empirin och teoretisk referensram har syftet i sin tur uppnåtts. 
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Slutsatser sammanfattning 

Samarbetet mellan FASB och IASB har varit en viktig konvergerande process för att uppnå 

harmonisering på den finansiella marknaden. Även om standarderna för redovisningen av 

rörelseförvärv ser ganska lika ut, kvarstår skillnader då USA har implementerat reglerna 

tidigare än Sverige och kapitalmarknaden i USA är mycket mer intensiv än i Sverige. 

Resultatet av studien visar att de två regelverken ännu inte uppnått harmonisering av 

redovisningsreglerna utan att redovisningen av rörelseförvärv skiljer sig åt. 

 

Denna undersökning kan vara en intressant information för de som är intresserade av 

amerikanska marknader och regler då den bidrar till bättre förståelse om företagsförvärv. 

Även för lagstiftarna kan det vara intressant att inspirera sig från denna komparativa studie 

för att den tydligt visar skillnaderna av köpeskillingen vid rörelseförvärv i Sverige och USA. 
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7 Avslutande diskussion och reflektioner 

Detta kapitel presenterar en avslutande diskussion om studien, reflektioner kring 

undersökningen samt ett möjligt förslag till fortsatt studie.  

 

Denna studie har bidragit med mycket ny kunskap och bättre förståelse om amerikanska 

börsnoterade bolag. Urvalet var att ta information från de bolag med störst börsvärde och det 

gjort det enklare då de med större sannolikhet följer rekommendationerna från FASB väldigt 

noga. Att uppställningen på årsredovisningarna har varit på engelska och i form av 10-K har 

underlättat sökningen och det var lättare att förstå att vi har hittat rätt form av årsredovisning. 

 

Under studiens gång har författarna stött på en del svårigheter också. Dels med 

datainsamlingen och dels med hur netto tillgångarna skulle fördelas. I datainsamlingen har 

vissa bolag varit svåra att tolka, eftersom alla inte har redogjort för sina förvärv på liknande 

sätt. När det kommer till hur netto tillgångarna skulle fördelas så var det omöjligt att gissa 

vilken skuld som tillhörde vilken tillgång för att få fram netto materiella och immateriella 

tillgångar. Vi tycker dock att vi på ett bra sätt har lyckats få ihop den information som har 

varit relevant för studien och besvarat våra frågeställningar. Det har underlättat att få ta del av 

den tidigare forskningen i Sverige och se vilken metod som användes. 

 

7.1 Förslag till vidare forskning 

Baserat på tidigare svensk forskning, studien som har utförts på bolag i USA år 2003 samt 

den här studien skulle det vara spännande att göra en likande studie om några år för att se hur 

trenden över tiden utvecklar sig när det gäller rörelseförvärv i USA och i Sverige. För en mer 

rättvisande bild blir det bättre om fokus ligger på fördelningen mellan immateriella tillgångar 

och goodwill. Det skulle vara intressant att se om redovisningen av rörelseförvärv i USA och 

Sverige kommer att tendera att börja likna varandra. Detta eftersom IASB och FASB arbetar 

för att reglerna ska bli mer konvergerade. 
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