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Förord 

Vi vill tacka våra handledare Bengt Lindström och Jurek Millak för all konstruktiv feedback 
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examinator Cecilia Gullberg för värdefull input. Sist men inte minst vill vi tacka varandra för ett 

bra samarbete.  

  



 
 

 
 

Sammanfattning 

År 2005 utfärdades ett EU-direktiv som gjorde det obligatoriskt för börsnoterade företag i Europa 

att tillämpa International Financial Reporting Standard (IFRS) i koncernredovisningen. Målet med 

standarden var att uppnå en ökad harmonisering av koncernredovisningen inom EU. När 

redovisningsprofessionen genomförde en uppföljning av IFRS tillämpningens resultat kunde det 

konstateras att flera företag inte hade lämnat upplysningar enligt IFRS 3, som är den del av 

regelverket som behandlar rörelseförvärv. Harmonisering har därmed inte uppnåtts till den grad 

EU hade förväntat sig. Med utgångspunkt från Sverige vill denna studie undersöka hur 

börsnoterade företag i Tyskland och Storbritannien fördelar köpeskillingen vid redovisningen av 

rörelseförvärv. Studien avser även att belysa skillnader mellan de nämnda länderna och hur graden 

av tillsyn påverkar redovisningen. Studien begränsar sig till att undersöka företag som är noterade 

på Frankfurter Wertpapierbörse samt London Stock Exchange, två av Europas och världens största 

börser. Grunden till jämförelsen mellan svenska bolag är en tidigare studie kring IFRS 3s 

tillämpning i Sverige av Gauffin, Hagström och Nilsson (2016).  

 

Denna studie förhåller sig till en kvantitativ och kvalitativ ansats, där författarna har valt att 

undersöka 25 bolag per år i respektive land från perioden 2012 till 2014 vilket resulterade i totalt 

150 undersökta bolag. Resultatet från köpeskillingen delades sedan in i netto materiella tillgångar, 

immateriella tillgångar samt goodwill. Författarna analyserade även sambanden mellan goodwill 

och immateriella tillgångar för respektive företag i bägge börser. 

 

Resultatet av jämförelsen visade att det inte fanns avsevärda skillnader i fördelningen mellan 

Storbritannien och Tyskland. Däremot fanns det större skillnader mellan Sverige och Tyskland 

trots att bägge länder härstammar från samma redovisningstradition. Studien kom även fram till 

att både Storbritannien och Tyskland har immateriella tillgångar som största post jämfört med 

Sverige där den största posten var goodwill. I Sverige verkar den svaga tillsynen vara en faktor 

som påverkar redovisningen. Eftersom Storbritannien lyckas redovisa en mindre andel goodwill 

och en högre andel identifierade immateriella tillgångar finns det delvis stöd för att deras starkare 

tillsyn har en påverkan på redovisningen. En möjlig förklaring till att Tysklands redovisning 

liknade Storbritanniens var för att tyska bolag hade fått kritik eftersom det förekom fel i deras 

redovisning. Slutligen upptäcktes en centralisering av ländernas redovisning.  



 
 

 
 

Abstract  

In the year 2005 it became mandatory for listed companies in the EU to apply IFRS in their 

consolidated financial statements. The purpose of IFRS is to create harmonization and to facilitate 

the comparison of financial statements between countries for investors. Previous studies have 

shown that the application of regulation has not been harmonized which prevents comparability 

and creates a significant barrier between companies in different countries. The issue of 

harmonization was found in, among other, the accounting of acquisitions. Acquisitions have 

increased with globalization of the financial markets and have been an important driving force in 

development. This increased importance of acquisitions has led to higher demands on the 

companies’ published financial information, which resulted in the new accounting standard IFRS 

3. This study seeks to analyze how companies in the United Kingdom and Germany account for 

acquisitions and how they differ between them. It also seeks to compare the countries with previous 

research from Sweden, and investigate how the influence of supervision affects their accounting. 

 

This study concludes that there are some differences in the accounting between the United 

Kingdom and Germany, but that these differences were not as great as perceived. Between 

Germany and Sweden there were significant differences despite the fact that they share the same 

historical accounting. The biggest discovery was that all countries relation between goodwill and 

intangible assets is becoming centralized. The supervision of companies is also a factor that seems 

to have a bigger impact in Sweden’s accounting than in Germany and the United Kingdom. The 

supervision does not explain the difference between Germanys and Swedens accounting. 
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Begreppsdefinitioner 

I detta avsnitt definieras fyra återkommande begrepp för att underlätta för läsaren men också för 

att specificera för innebörden av orden i denna uppsats. 

Netto materiella tillgångar: Materiella och finansiella tillgångar minus samtliga skulder och 

eventualförpliktelser. 

Immateriella tillgångar: En identifierbar icke-monetär tillgång utan fysisk form. Detta räknas i 

denna studie ut genom att ta de immateriella tillgångarna justerat med skatt. 

Goodwill: Goodwill är framtida ekonomiska fördelar som kan sägas vara förväntningen på 

framtida kassaflöden. I denna studie är det främst förvärvad goodwill som diskuteras. Detta 

beräknas genom att ta skillnaden mellan köpeskillingen för det förvärvade företaget minus det 

egna kapitalet och det verkliga värdet för det förvärvade bolagets tillgångar. 

Förvärvsanalys: Förvärvsanalys används för att fastställa andelarnas anskaffningsvärde för 

koncernen samt anskaffningsvärdet för koncernen av dotterföretagets tillgångar, avsättningar och 

skulder. 

Transaktionskostnader: En kostnad utöver priset som läggs ner varje gång en vara eller tjänst 

byter ägare, till exempel kontraktsskrivning. 

Marknadskapitalisering: Det totala värdet av börsens aktier som beräknas genom att ta 

aktiepriset för varje företag multiplicerat med det totala antalet aktier på börsen. 

  



 
 

 
 

Förkortningslista 
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EU - Europeiska Unionen  
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1. Inledning 

I inledningen ges först en bakgrund till redovisningens uppkomst och dess utveckling till IFRS. 

Efter detta förs en diskussion om huruvida harmoniseringen av regelverket verkligen har skett i 

praktiken samt vad detta kan skapa för problem i redovisningen av företagsförvärv. 

1.1 Bakgrund 

Redovisning har existerat under lång tid och skapades för att kunna dokumentera företagens 

aktiviteter och transaktioner. Över tid har regelverk och praxis utvecklats för att lösa olika problem. 

Godfrey et al. (2010) menar att redovisningen har både interna och externa krav och olika 

intressenter kan ha olika syn på vad som är väsentligt i den finansiella rapporteringen. På grund av 

detta har man länge lagt vikt vid utvecklingen av en gemensam föreställningsram. Det sistnämnda 

har dock visat sig vara svårt att uppnå. 

 

Genom IAS-förordningen legitimerades den internationella intresseorganisationen International 

Accounting Standards Board (IASB) som redovisningsnormgivare inom EU. IASB har länge 

försökt utveckla en gemensam föreställningsram och en del av detta arbete var att utveckla en 

gemensam redovisningsstandard. Detta ledde till skapandet av International Financial Reporting 

Standards (IFRS). Carrington et al. (2015) beskriver IASBs mål som att skapa en samling av 

redovisningsstandarder av hög kvalitet, som är begripliga och som kan upprätthållas och 

accepteras globalt. Syftet med IFRS är att ge potentiella investerare och andra långivare verktyg 

för att kunna jämföra olika företags finansiella information oavsett vilka länder de är noterade i 

och därmed också att uppnå en internationell harmonisering av företags finansiella rapportering. 

Enligt IFRS (2016) har på global nivå totalt 143 länder anslutit sig till regelverket.  

 

År 2005 blev det genom ett EU-direktiv obligatoriskt för börsnoterade bolag i EU att tillämpa den 

nya standarden IFRS (Deloitte, u.å). Efter införandet av IFRS har det dock ifrågasatts om 

implementeringen verkligen inneburit en harmonisering. Carrington et al (2015) menar att en 

viktig aspekt i samband med harmoniseringen av redovisningsnormer är att den kan förekomma 
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på två olika nivåer, “de jure” respektive “de facto”. “De jure” innebär att regelverket utformas på 

samma sätt i samtliga länder. Genom att EU beslutade att samma regelverk skall tillämpas i 

samtliga EU-länder har “de jure” harmonisering uppnåtts. Men för att full harmonisering ska 

uppnås krävs att även tillämpningen görs på samma sätt. När så sker har även “de facto” 

harmonisering skett. Det är först då jämförbarhet mellan företag i olika länder uppnås. 

 

Kvaal och Nobes (2012) genomförde en studie om övergången till IFRS där resultatet visade att i 

vissa länder medförde övergången betydande förändringar, medan det för andra länder var en 

relativt smidig övergång. Innan skiftet till IFRS hade många europeiska länder ett regelbaserat 

redovisningssystem, det vill säga ett system som bygger på ett detaljerat regelverk. Att börja 

tillämpa IFRS blev en stor förändring eftersom det är ett mestadels principbaserat system, det vill 

säga ett system som inte i detalj beskriver hur exempelvis beräkningar och värderingar skall ske. 

Ett principbaserat system innebär följaktligen både ett nytt sätt att arbeta och att mer kunskap 

behövs. Således har ländernas historiska redovisningstraditioner varit ett viktigt hinder mot 

harmonisering eftersom nationella skillnader mellan länderna har uppstått. 

 

Carrington et al. (2015) diskuterar att jämförbarheten fortfarande är begränsad på grund av en rad 

faktorer såsom kulturella, juridiska, politiska och ekonomiska skillnader. De menar även att 

företagens finansiella rapportering har blivit ett viktigt verktyg för att kommunicera mellan länder. 

Men genom att kommunikationen och tillämpningen av redovisningen skiljer sig avsevärt mellan 

länderna leder detta till ineffektivitet, missande möjligheter och skevhet vid agerande av 

ekonomiskt beteende. Detta leder även till att de fördelar som finns med en enhetlig tillämpning, 

såsom minskade transaktionskostnader och effektivare kapitalmarknader inte uppnås. 

 

Ett område där det ansågs finnas ett problem med jämförbarheten mellan länderna var vid 

redovisning av rörelseförvärv. Ett rörelseförvärv uppstår när man får ett bestämmande inflytande 

över ett annat företag. Tillväxt och integrering av företagens verksamheter har lett till ett ökat antal 

förvärv av internationella företag, som i sin tur har lett till ett ökat kapitalbehov. Detta har varit en 

viktig drivkraft i utvecklingen för den globala kapitalmarknaden. Inom EU ändrades år 2005 den 

tidigare standarden IAS 22 till den nya standarden IFRS 3. Anledningen till detta var att IAS 22 

tillät två metoder för redovisning av rörelseförvärv, nämligen poolningsmetoden samt 
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förvärvsmetoden. Med införandet av IFRS 3 tillåts endast förvärvsmetoden vilket har inneburit att 

den tidigare valmöjligheten har försvunnit (Carrington et al, 2015). 

 

När man redovisar enligt förvärvsmetoden förklarar Nilsson, Nilsson & Sundgren (2013) att man 

utgår från fyra steg vid fastställande av rörelseförvärv. Det första steget är att avgöra 

förvärvstidpunkten. Det andra steget är att fastställa köpeskillingen. Det tredje steget är att 

identifiera och värdera bolagets tillgångar och skulder till verkligt värde på förvärvsdagen, och det 

fjärde steget är att fastställa andelen förvärvad goodwill och minoritetsintresset. Goodwill är den 

post som uppstår när det förvärvande företaget betalar mer än det uppköpta företagets 

nettotillgångar, och motsvarar mellanskillnaden mellan köpeskillingen och nettotillgångarna. 

Grundregeln är att allt som kan identifieras inte får tas med i goodwill. 

 

1.2 Problemdiskussion 

Trots att man endast har en metod för att redovisa rörelseförvärv finns det dock mycket som kan 

påverka redovisningen. Den största skillnaden jämfört med tidigare regelverk är att det i IFRS 3 

inte finns avskrivningar på goodwill. Istället för avskrivning tillämpas nedskrivningsprövning, 

som ska ske minst en gång per år eller när det uppstår indikationer på att ett nedskrivningsbehov 

föreligger. Det är dock upp till ledningen att avgöra om nedskrivningsbehov föreligger. Carrington 

et al. (2015) anser att goodwill, som är en uppskattning av framtida kassaflöden och därmed 

framtida vinster, lätt kan bli föremål för subjektiva bedömningar. Nilsson, Nilsson & Sundgren 

(2013) framför även att om tillgångarna inte särskiljs från goodwill uppstår problemet att 

balansräkningen blir uppblåst med tillgångar som egentligen ska skrivas av, vilket leder till att man 

låser upp framtida resultat. Deras förhoppning med IFRS 3 är därmed att goodwill ska minska 

eftersom man hänför goodwill till de tillgångar som har övervärden. 

 

För att se hur tillämpningen av IFRS 3 har sett ut i Sverige har Björn Gauffin, Therese Hagström 

och Sven-Arne Nilsson (2016) undersökt företagsförvärv under tidsperioden 2005-2014. Denna 

studie har gjorts årligen där de undersökte samtliga företag på Nasdaq OMX som hade gjort minst 

ett förvärv under det specifika undersökningsåret. Avsikten var att se hur fördelningen av netto 
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materiella tillgångar, immateriella tillgångar och goodwill hade fördelas, se hur goodwillposten 

hade förklarats från företagen och hur de förvärvade immateriella tillgångarna skrivs av. Studien 

visade att redovisningen av företagsförvärv inte har förbättrats efter tillämpningen av IFRS 3 samt 

att goodwillposten har ökat successivt under dessa 10 år. De förvärvade tillgångarna särskiljs 

därför inte i tillräckligt stor utsträckning från goodwillposten. 

 

Hur man redovisar har även kopplats till företagens incitament där företagsledningen redovisar 

olika beroende på situationen. Carrington et al. (2015) ger ett exempel på att företag redovisar 

större andel goodwill när det förvärvade företaget har stora immateriella tillgångar. Detta är med 

största sannolikhet kopplat till att goodwill har redovisningsmässiga fördelar. Företagen behöver 

nämligen inte göra en nedskrivning på summan om de inte anser att det finns ett behov. Det är 

därför tydligt att detta system kan missbrukas om det inte finns någon som kontrollerar företagens 

agerande. Detta verkar dock inte ske i samma omfattning i alla länder. Det har utförts studier på 

amerikanska bolags redovisning som visar att andelen goodwill inte har ökat i förhållande till 

företagens totala tillgångar. I Sverige har dock andelen goodwill ökat för varje år. Detta verkar 

förklaras av att USA har en stark tillämpning av tillsyn som gör att företagen inte vågar ta sig 

samma frihet vid bedömningar som i Sverige (Carrington et al, 2015). 

 

EU ansåg att redovisningsdirektivets krav inte gav tillräcklig insyn i de börsnoterade företagens 

redovisning. På grund av detta ställdes ytterligare krav som innebar att samtliga medlemsländer 

ska ha en oberoende tillsynsmekanism för att säkerställa att företagen följer IFRS. Genom att utöva 

tillsyn ser de till att IFRS inte ska ges subjektiva bedömningar, missförstås, misstolkas, ignoreras 

eller missbrukas. Detta ger tillsynsorganen en central och specifik roll inom redovisningen. Inom 

EU skapades tillsynsorganisationen ESMA för att i samverkan med de enskilda länderna se till att 

IFRS tillämpas enhetligt och med hög kvalitet. Hur tillsynen organiseras och tillämpas är dock upp 

till respektive land. 

 

Ett sätt att mäta hur mycket tillsyn som utövas är att mäta den mängd resurser som läggs ned på 

tillsyn. Detta resursbaserade synsätt beräknas av Jackson (2005) som kostnaden för 

värdepappersreglering i förhållande till marknadskapitalisering. I sin undersökning fann Jackson 
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stora variationer mellan ländernas tillsynskostnader.  De sistnämnda illustreras i nedanstående 

diagram: 

 

Figur 1. Direkt kostnader för värdepappersreglering i förhållande till marknadskapitalisering (i miljarder USD). (Källa: Jackson, 
2005) 

 

Sverige har jämfört med andra europeiska länder en genomsnittlig grad av tillsyn. Inom Europa 

står Storbritannien och Tyskland för de största skillnaderna, där Storbritannien är det land som 

spenderar mest på tillsyn medan Tyskland är det land som spenderar minst. Man ser även tendenser 

till att länderna i den anglosaxiska redovisningstraditionen spenderar avsevärt mer resurser på 

tillsyn jämfört med de kontinentala länderna. Båda länderna har tillsynsmyndigheter, nämligen 

FCA (Financial Conduct Authority), respektive BaFin (Federal Financial Supervisory Authority). 

Tyskland har likt Sverige överlåtit tillsynen av företag till respektive börs, medan Storbritannien 

har en särskild myndighet för ändamålet. Lennartson (2015) visar att detta system har fått kritik 

av många, bland annat av Internationella Valutafonden (IMF) som menar att frågan om 

granskarnas oberoende kan bli komplicerad när det är börsen som ska utföra granskningen av sina 

egna kunder. Carrington et al. (2015) argumenterar för att det krävs en stark tillsyn när man har ett 

regelverk som ger företagsledningarna stora möjligheter till egna bedömningar. Det sistnämnda 

kan bli problematiskt i de situationer där en stark tillsyn saknas. 

 

Eftersom svenska bolags redovisade goodwill har ökat sedan IFRS 3s införande och detta ofta 

förklaras genom en låg grad av tillsyn är det intressant att studera hur andra länders redovisning 
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har påverkats av denna princip. Eftersom Storbritannien och Tyskland står för den största 

skillnaden gällande tillsyn är det intressant att undersöka hur tillämpningen av IFRS 3 i dessa 

länder har utvecklats, och även om tillämpningen har utvecklats i olika riktning. 

 

1.3 Syfte 

Med utgångspunkt från Sverige vill denna studie undersöka hur börsnoterade företag i Tyskland 

och Storbritannien fördelar köpeskillingen vid redovisningen av rörelseförvärv. Vi avser även att 

belysa skillnader mellan de nämnda länderna och hur graden av tillsyn påverkar redovisningen. 

 

1.4 Frågeställningar 

1. Hur fördelas köpeskillingen vid rörelseförvärv i de tyska och brittiska börsnoterade 

bolagen? 

2. Finns det samband mellan graden av tillsyn och fördelningen av rörelseförvärv? 

 

1.5 Avgränsningar 

I Tyskland finns det fyra börser och i Storbritannien finns det tre börser. Studien avgränsar sig till 

den tyska Frankfurter Wertpapierbörse (FWB) samt London Stock Exchange (LSE) då dessa är 

störst med hänsyn till marknadskapitalisering i respektive land. Undersökningen begränsas till 

bolag som har förvärvat ett annat bolag under perioden 2012 till 2014. 
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2. Teoretisk referensram 

I den teoretiska referensramen diskuteras de teorier samt tidigare forskning som är relevant för 

att besvara studiens frågeställning. Först beskrivs den teori som ska kopplas samman med studien. 

Sedan diskuteras tidigare forskning för att visa hur forskningsfältet har utvecklats med tiden. 

2.1 Teori 

2.1.1 Den positiva redovisningsteorin och incitamentens påverkan på 

redovisningen 

Den positiva redovisningsteorin utvecklades i början på 1970-talet. Godfrey (2010) förklarar 

denna teori som att den avser att beskriva och förklara varför organisationer redovisar som de 

gör. Genom att undersöka vilka företag det är som redovisar på ett visst sätt vill man förutspå 

vilka företag det är som kommer att välja olika redovisningslösningar. Inom denna teori utgår 

man från att beslutsfattare är rationella och nyttomaximerade samt att intressenter har egna mål 

och strävar efter sin egen nytta. 

 

Den positiva redovisningsteorin utvecklades från början ifrån olika forskningstraditioner där 

sedan Watts och Zimmerman (1978) har varit tongivande för den teoretiska utvecklingen. De 

menade att förståelsen av företagsledningens incitament var viktig för att förstå varför 

redovisningsstandarder antingen stöds eller förkastas. Eftersom ledningen maximerar sin egen 

nytta har detta också betydelse då de bedriver lobbying för de standarder de har intresse av. De 

undersökte de bakomliggande orsakerna till om företagen valde att utöva lobbying för eller emot 

standarder. Deras resultat visade att företagsledningens åsikter om nya standarder beror dels på 

företagens storlek eftersom de har större politisk makt ju större de är, men också på om den nya 

standarden ökar eller minskar företagets rapporterade resultat. Om standarden påverkade det 

rapporterade resultatet negativt mötte den motstånd från företagen och dess ledning. Om 

standarden påverkade resultatet positivt fick den istället stöd av företaget och dess ledning. 
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Genom Watts och Zimmermans (1978) resultat visar att företagets redovisningsmetoder har en 

stark koppling till företagets och ledningen egennytta. De menar att företagsledningen både kan 

förvränga och manipulera företagets ekonomiska resultat eftersom bonussystem ofta är kopplad 

till ledningens prestation. Bonussystemen är oftast konstruerade efter principen att bra resultat 

för företaget också ger en hög bonus. Företagsledningen har därmed ett incitament att förkasta 

eller till att inte följa vissa IFRS standarder till fullo om dessa inte leder till att företaget får ett 

bättre resultat. Eftersom företagsledningens bonussystem ofta är kopplat till företagens 

redovisade resultat finns det incitament för att de ska vilja redovisa ett högt redovisat resultat. 

Detta system kan användas för att exempelvis aktieägare utan insyn i företaget ska kunna 

försäkra sig om att företagsledningen aktivt arbetar för att förbättra företagets resultat. Det finns 

dock även nackdelar, t ex. att företagsledningen kan utnyttja detta system för sin egen vinning. 

Eftersom nyttjandeperioden för goodwill är obegränsad kan detta ge företagsledningen 

redovisningsmässiga fördelar jämfört med tillgångar som ska skrivas av enligt plan eftersom 

detta endast har en påverkan på det rapporterade resultatet och därmed deras löner om de väljer 

att en nedskrivning bör ske. Ett resultat kan då vara att nedskrivningar endast görs när det passar 

företagsledningen, vilket leder till en lägre kvalitet på den finansiella rapporteringen. 

 

2.1.2 Varför tillämpas vissa regler och inte andra? Ett institutionellt synsätt 

Människors och företags agerande i det ekonomiska livet påverkas och styrs av så kallade 

institutioner. En institution kan utgöras av lagstiftning, regler, traditioner, praxis och annat som 

styr våra handlingar. Institutioner kan vara formella och utgöras av exempelvis lagar (till 

exempel aktiebolagslagen) eller informella och utgöras av sedvänjor, traditioner, kulturer med 

mera (till exempel affärskulturen). Institutionell teori avser att förklara det som inte kan förklaras 

med hjälp av traditionell ekonomisk teori. Enligt Zetterquist, Kalling & Styhre (2012) kan 

institutionell teori förklara varför och hur organisationer, till exempel företag påverkas i sitt 

handlande av olika faktorer, till exempel intern kultur och tradition, praxis och värderingar och 

inte av det som utifrån skulle kunna kallas för rationellt handlande. På grund av den viktiga roll 

som institutionell och då främst nyinstitutionell teori spelar i förståelsen över organisationers 
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handlande har nyinstitutionell teori kommit att bli ett viktigt fält inom organisationsteori 

(Tengblad, 2006). 

 

Nyinstitutionell teori kan också bidra till att öka vår förståelse över verkligheten bortom 

organisationsteorier. En studie av institutioner kan hjälpa oss att svara på frågor om varför vissa 

lagar och regler efterlevs och inte andra? Vilka bakomliggande traditioner, kulturuttryck och 

sedvänjor påverkar vår affärskultur? Med mera. 

 

När en ny lag eller ett regelverk antas initieras en process för att få denna att tillämpas av den 

tilltänkta målgruppen. En sådan process kan vara mer eller mindre effektiv beroende på om 

regelverket är begripligt, logiskt och lätt att tillämpa. Om den däremot kräver en stor omställning 

av de företag, organisationer eller individer som den är tänkt att tillämpas av är det sannolikt att 

tillämpningen och efterlevnaden kommer att försvåras (Tengblad, 2006). 

 

Zetterquist, Kalling & Styrhe (2012) diskuterar även hur den formella och informella strukturen 

för en organisation påverkar hur organisationen och dess arbete styrs. När dessa formella och 

informella strukturer inte överensstämmer bildas en löskoppling inom organisationen. Denna 

löskoppling kan både vara till organisationers för- och nackdel eftersom det kan skapa flexibilitet 

när de utsätts för yttre påverkan, men kan även skapa problem, till exempel att lagar och regler 

inte följs. Den formella strukturen har lättare att ändras vid regler såsom IFRS 3 än den 

informella strukturen, vilket därmed skulle kunna skapa en löskoppling i principens tillämpning i 

praktiken. 

 

Organisationer påverkar och skapar varandra samt strävar efter att likna varandra för att uppnå 

legitimitet. Detta brukar beskrivas genom begreppet isomorfism. Enligt Zetterquist, Kalling & 

Styhre (2012) finns det tre typer av isomorfism, nämligen tvingad, imiterande och normativ 

isomorfism. För denna studie är det främst den tvingade och den imiterande isomorfismen som 

är av vikt. 

 

Tvingad isomorfism härstammar från den politiska påverkan vissa organisationer kan utöva på 

andra. Starka organisationer kräver då att svagare organisationer ska anpassa sig till de formella 
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och informella kraven som ställs upp. Exempelvis kan EU komma in med nya direktiv såsom 

IFRS 3 som de börsnoterande företagen blir tvingade att följa. På detta sätt kan företag och dess 

redovisning att likna varandra, men detta härstammar inte från företagen utan från de formella 

krav som ställs på dem. 

 

Imiterande isomorfism härstammar från organisationers osäkerhet, såsom när ett företag inte 

förstår sig på en ny teknik som har tillfallit dem. När organisationer möts med nya regelverk, 

exempelvis IFRS, kan detta vara en stor omställning då principerna kan verka svårtillämpade 

eller svårtolkade. Ett sätt att lösa detta är då att imitera andra organisationer som framgångsrikt 

har lyckats tillämpa principerna eftersom de själva inte har förstått dem. Genom att imitera andra 

organisationer lyckas de därför tillämpa principerna vilket ger dem den legitimitet som den 

organisationen de imiterar besitter. 

 

Vår studie utgår ifrån främst från den positiva redovisningsteorin. Zimmerman & Watts 

hypoteser om varför redovisningsstandarder tillämpas eller inte kommer att vara viktigt för vår 

analys. Men även den nyinstitutionella teorin genom begreppen tvingande och den imiterande 

isomorfismen har relevans för studien. Dessa begrepp kan hjälpa oss att kontextualisera och rama 

in vår studie genom att lyfta frågan om vilka mekanismer som eventuellt kan ligga bakom 

skillnader i tillämpningen av IFRS 3. 

 

2.2 Tidigare forskning 

2.2.1 Kontinental och anglosaxisk redovisningspraxis  

Inom redovisningsfältet används ofta praxis snarare än teorier. En sådan praxis utgörs av 

Kontinental och Anglosaxisk redovisningspraxis, som utgår ifrån att det finns två olika typer av 

redovisningssystem under vilka det i princip går att dela upp samtliga världens länder. Nobes 

(1998) menar att det är möjligt att gruppera länder utifrån hur de redovisar. De kommer till 

exempel att dela vissa egenskaper eller praktiker med varandra som sedan utgör en grund för 

kategorisering. Nobes anser att kulturellt arv och kapitalmarknadens styrka är avgörande för de 
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egenskaperna eller den praxis som tillämpas. I modellen nedan framgår hur båda 

redovisningssystemen har utvecklats. 

 

Figur 2. A proposed model of reasons for international accounting differences. (Källa: Nobes, 1998) 

 

I den ovanstående modellen har länder delats in i de två grupperna “Class A” och “Class B”. I 

grupp A hamnar länder såsom Storbritannien, USA med mera. Denna grupp kallas den 

anglosaxiska gruppen. I grupp B hamnar istället länder såsom Tyskland, Italien och Frankrike, 

som kallas den kontinentala gruppen. De länder som tillhör den anglosaxiska gruppen har oftast 

en stark kapitalmarknad (strong equity outsider) som består av aktieägare medan de kontinentala 

länderna har en svagare kapitalmarknad (weak equity outsider) som består utav banker och andra 

intressenter. De heldragna pilarna är den naturliga och den mest effektiva vägen för ett land att 

hamna i beroende på landets historiska redovisningstraditioner (Country with culture), medan de 

streckade pilarna påvisar att länder kan bryta den traditionella mönstret och exempelvis tillhöra 

klass B men fortfarande ha en stark kapitalmarknad. Nobes visar att detta kan bero på flera olika 

faktorer, där ett land kan röra sig enligt de streckade linjerna (a) och (c) när ett land importerar ett 

redovisningssystem från ett annat land och bortser från kapitalstyrkan i det aktuella landet. Detta 

menar han exempelvis kan ske när ett land har kolonialiserats och därmed ärver deras kultur och 

redovisningstraditioner. Ett annat alternativ är (b), som kan uppstå när ett land med tiden har 

utvecklat en stark kapitalmarknad. Denna utveckling kommer därför att få landet att ändra 

redovisningsgrupp från klass B till klass A. Ett exempel på detta är Kina som tillhör klass B men 

som med tiden har börjat gå mot en starkare kapitalmarknad. Slutligen kan ett land även röra sig 

enligt (d), vilket innebär att företag som tillhör länder med en svag kapitalmarknad kommer att 
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röra sig mot redovisning enligt klass A. Detta innefattar främst internationella bolag som kan 

påverkas till att byta redovisningssystem på grund av exempelvis lägre kapitalkostnader samt ett 

internationellt intresse för bolagets aktier.  

 

Något som även anses påverka vilken grupp länderna tillhör och dess redovisningstraditioner är 

ländernas legala system. Inom de anglosaxiska länderna har man ett prejudikatbaserat juridiskt 

system, vilket leder till att domstolspraxis spelar en viktig roll i utvecklingen av 

redovisningsstandarder. Detta har i sin tur givit redovisningsprofessionen och privata intressenter 

ett större inflytande över redovisningens tillämpning. De kontinentala länderna har istället tydliga 

lagar och regler vid redovisning. I dessa länder har redovisningsprofessionen inte fått lika stort 

inflytande över utvecklingen av redovisningen. Skillnaderna mellan anglosaxiska och kontinentala 

länderna har lett till att de förra har ett mera utvecklat redovisningssystem än de senare. De 

kontinentala och anglosaxiska redovisningstraditionerna kan hjälpa oss att förstå varför företagen 

redovisar som de gör samt hur länders historiska redovisningstraditioner har satt spår i dagens 

redovisning. 

 

2.2.2 Policyförändringar vid övergången till IFRS och de nationella skillnadernas 

överlevnad i praktiken   

Kvaal och Nobes (2012) genomförde en undersökning av fem länders övergång till IFRS, 

nämligen Australien, Frankrike, Storbritannien, Spanien och Tyskland. Syftet var att undersöka 

om och i så fall hur ländernas tillämpning av IFRS skilde sig åt efter genomförd övergång. Dessa 

länder studerades eftersom de hade de största aktiemarknaderna av de länder som tillämpade IFRS 

vid tidpunkten för undersökningen. Studien omfattade de sammanlagt 210 största bolagen och 

utgick i sin analys från samtliga 16 policyförändringar som skedde vid övergången till IFRS år 

2005/06. 

 

Studien kom fram till att de anglosaxiska länderna i urvalet (Australien & Storbritannien) hade 

genomgått få policyförändringar, medan det i kontinentala länderna (Frankrike, Spanien, 
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Tyskland) kunde konstateras att det skedde stora policyförändringar. De kontinentala länderna var 

även mer benägna att ändra sin politik efter främmande kapital för kunna att anpassa sig till de 

större kapitalmarknaderna. Eftersom tyska bolag hade möjlighet att implementera IFRS innan det 

blev ett lagstadgat krav år 2005 hade de inte väntat sig att finna stora skillnader mellan de tyska 

och brittiska bolagen. Genom denna studie kunde de dock visa att det fanns stora skillnader i 

tillämpningen mellan dem trots detta försprång. Deras historiska redovisningstraditioner har 

därmed levt vidare i tillämpningen av det nya regelverket, och det försprång som många antog att 

de tyska bolagen skulle få inte översattes till praktiken. 

 

Övergången till IFRS innebar framför allt en stor förändring av regelverken för främst de 

kontinentala länderna. På grund av denna skillnad är variationen av IFRSs tillämpning i dessa 

länder stor. En fullständig harmonisering har därmed inte uppnåtts. Det sistnämnda försvårar de 

finansiella rapporternas jämförbarhet. Enligt Kvaal och Nobes (2012) har tillämpningen av IFRS 

hos de kontinentaleuropeiska länderna blivit mer lik den brittiska tillämpningen på två sätt, 

nämligen gällande aktuariella vinster och förluster, samt övrigt totalresultat. Förskjutningen mot 

Storbritanniens tillämpning av IFRS kan bero på att Storbritannien huserar Europas största börs. 

Andra europeiska bolag kan ha intresse av att efterlikna den tillämpning som finns på de största 

börserna om man exempelvis vill locka till sig utländska investerare och därmed kapital. 

 

2.2.3 Rörelseförvärv enligt IFRS 3, tionde, nionde och åttonde året i Sverige 

En tidigare studie med en frågeställning liknande den som förekommer i denna uppsats är Björn 

Gauffins, Therese Hagströms och Sven-Arne Nilssons (2016) undersökning av de svenska 

börsnoterade bolagens tillämpning av IFRS 3. Syftet med deras undersökning var att se hur 

företagen redovisade sina företagsförvärv, uppdelat i netto materiella tillgångar, immateriella 

tillgångar samt goodwill. Eftersom reglerna för att identifiera immateriella tillgångar har blivit 

hårdare menar de att goodwillbeloppet bör minska och således får goodwillposten mindre 

betydelse. Dessutom blir inte balansräkningen uppblåst med immateriella tillgångar som 

egentligen ska värdenedgångsprövas eller skrivas av. 
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Undersökningen har skett löpande årsvis sedan år 2005, det år då det nya regelverket IFRS 3 

infördes. Studien omfattade alla bolag som har genomfört minst ett rörelseförvärv under 

undersökningsåren bortsett från så kallade tillgångsbolag, som identifieras som fastighetsbolag, 

investmentbolag, gruvbolag och oljebolag. Studien visade att redovisningen av förvärv inte har 

blivit bättre med åren, författarna ansåg att de flesta företag gör en medelmåttlig redogörelse för 

sina förvärv. Utöver detta fortsätter andelen goodwill som redovisas att öka för varje år. Det 

sistnämnda anses vara problematiskt eftersom det inte sker linjära avskrivningar på goodwill och 

då låser goodwillen upp framtida resultat.  

 

Figur 3. Utveckling år 2005-2014 för alla företag som förvärvat respektive år. (Källa: Gauffin, Hagström & Nilsson, 2016) 

 

Författarna har även undersökt hur de immateriella tillgångarna har förändrats över tid genom att 

studera hur mycket goodwill som redovisas i relation till vilket belopp summan för både goodwill 

och immateriella tillgångar uppgår till. I Gauffin och Nilssons (2014a) undersökning av år 2012 

ser denna summa ut som följande: 
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Figur 4. Sveriges fördelning av goodwill/identifierade immateriella tillgångar och goodwill, år 2012. (Källa: Gauffin & Nilsson, 
2014a) 

 

Det var totalt 81 bolag som hade utfört ett förvärv detta år, varav 24 av dessa förvärv redovisades 

med goodwill men inga immateriella tillgångar identifierades. Det var även 5 företag som 

redovisade immateriella tillgångar men ingen goodwill. Att det är en så stor andel av den studerade 

populationen som inte redovisar immateriella tillgångar tyder på att det inte görs tillräckligt för att 

separera de immateriella tillgångarna från förvärvet. När Gauffin och Nilsson (2014b) undersökte 

fördelningen år 2013 såg den ut spå följande sätt: 

 

Figur 5. Sveriges fördelning av goodwill/identifierade immateriella tillgångar och goodwill, år 2013. (Källa: Gauffin & Nilsson, 
2014b) 
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År 2013 var det totalt 66 förvärv. Detta år var det endast 10 bolag som hade redovisat goodwill 

men inga immateriella tillgångar. Under 2012 uppgick antalet företag som inte redovisade 

goodwill till 24 stycken. De flesta företag hamnade dock i kategorin 80-90 % vilket fortfarande 

innebär att goodwill utgör en majoritet av andelen goodwill och immateriella tillgångar. Det var 

även 5 bolag som inte redovisade någon goodwill, vilket är oförändrat jämfört med år 2012. För 

år 2014 ser fördelningen ut som följande: 

 

Figur 6. Sveriges fördelning av goodwill/identifierade immateriella tillgångar och goodwill, år 2014. (Källa: Gauffin, Hagström & 
Nilsson, 2016) 

 

Av totalt 84 förvärv var det 17 som redovisade goodwill men inga immateriella tillgångar, vilket 

är en ökning jämfört med år 2013. De företag som inte redovisade någon goodwill var återigen 5 

stycken, vilket har varit oförändrat för samtliga tre år. Det verkar alltså som att det alltid finns 

några företag som anstränger sig för att separera de immateriella tillgångarna från förvärvet, men 

att de allra flesta samlas över 50 % på skalan. Goodwill fortsätter alltså att vara en stor andel av 

förvärven. 

 

Författarnas slutsats är att företagen anser att det är krävande att ta fram informationen i den 

omfattning som redovisningsreglerna kräver. Bristen på regeluppfyllelse skulle kunna kritiseras, 

då främst från två källor, nämligen revisorerna och börsen. Men eftersom redovisningens kvalitet 
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anses vara varken bra eller dålig, utan genomsnittlig, är befintlig kritik inte tillräckligt allvarlig för 

att tvinga revisorerna att vidta åtgärder. Revisorernas kritik begränsas därför till påpekanden. Detta 

leder till att allmänheten hålls ovetande om kritiken. Även den tillsyn som börsen utövar leder till 

endast påpekanden från granskarna. Dessa blir inte heller publicerade för allmänheten och 

eventuell kritik blir endast känd för det granskade företaget. Trots denna tillsyn är det inte sannolikt 

att kritiken skulle leda till ytterligare konsekvenser. På grund av avsaknaden av eventuella följder 

för företagen blir detta en förklaring till varför de flesta bolag nöjer sig med en sämre eller mindre 

fullständig redovisning av sina förvärv. 

 

Det finns problem även i andra lände.  Gauffin, Hagström och Nilsson (2014a) nämner i sin studie 

för år 2012 att det tyska organet Financial Reporting Enforcement Panel har kritiserat hur de tyska 

bolagen hanterar rörelseförvärv och avyttringar. Detta är det område inom vilket det begicks de 

flesta felaktigheterna under år 2012. Bland annat görs det fel i omfattningen av köpeskillingen och 

hur denna fördelas. De nämner även i sin studie av år 2014 att detta har uppmärksammats av IASB, 

som genom Post Implementation Review (PIR) bland annat granskar IFRS 3 och dess tillämpning. 

Grauffin, m.fl. (2014a) kom fram till att investerare och andra utomstående intressenter, vilka är 

de som anses ha störst nytta av att de immateriella tillgångarna separeras från goodwill, hade 

mycket blandade åsikter om detta och visste inte i vilken utsträckning det skulle vara till nytta för 

dem. PIRs andra slutsats var att många som arbetar kring detta så som revisorer och reglerare 

tyckte att det var ett problem att företagen ska värdera den villkorade köpeskillingen, 

ansvarsförbindelser och immateriella tillgångar till sitt verkliga värde vid förvärvstidpunkten. De 

anser att en sådan värdering är svår att göra och kan lätt leda till subjektiva bedömningar. 

 

2.2.4 Variationer i tillsynens tillämpning samt koppling till historisk 

redovisningstradition  

Det har forskats mycket kring IFRS och dess harmonisering. Jackson (2005) resonerar i sin studie 

om hur den finansiella marknaden ska regleras för att harmonisering ska uppnås. Han menar att 

det inte är svårt att uppnå en optimal regleringsnivå i teorin. Han argumenterar att 

tillsynsmyndigheterna i varje land kan anställa personal tills dess att marginalkostnaden för att 
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anställa ytterligare en person överstiger marginalnyttan. I praktiken är det dock svårare.  Eftersom 

alla länders tillsynsorgan reglerar den finansiella sektorn på olika sätt. Det som undersöks i studien 

är därför hur stark regleringen och tillsynen ska vara på den finansiella marknaden, och hur 

intensiteten i regleringen skiljer sig mellan olika länder. 

 

Jackson (2005) visar att det finns stora skillnader mellan de undersökta länderna. De länder som 

anses tillhöra det prejudikatbaserade systemet (common-law) såsom USA och Storbritannien har 

en högre nivå av reglering jämfört med de länder som anses tillhöra det regelbaserade systemet 

(civil law), såsom Tyskland och Sverige. Detta mönster kan ses i alla undersökningar som har 

utförts. Detta tyder på att de länder som tillhör det prejudikatbaserade systemet har en större 

påverkan och kontroll över de finansiella marknaderna än andra länder. 

 

Figur 7. Genomsnittlig kostnad för reglering per miljarder dollar av GDP mellan “prejudikatbaserade”-länder och 
“regelbaserade”-länder. (Källa: Jackson, 2005). 

 

Jackson (2015) redogör för att han har inlett en undersökning av Tyskland och Storbritanniens 

tillsynsmyndigheter. Vid en undersökning av hur många gånger tillsynsmyndigheterna i länderna 

ingriper eller agerar kan man se att FCA i Storbritannien ingriper oftare än BaFin i Tyskland. Detta 

menar han kan tyda på att den tillsyn som utövas är mer effektiv eller mer strikt i Storbritannien 

jämfört med Tyskland, genom antagandet att fler ingripanden innebär en högre nivå av tillsyn. 
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3. Metod 

Avsnittet inleds med presentera studiens vetenskapliga ansats. Efter detta presenteras hur studien 

har genomförts samt kritik för studiens utförande. 

3.1 Vetenskapsteoretisk ansats 

För att visa hur forskningsprocessen sker samt hur slutsatser dras brukar forskare utgå från tre 

vetenskapliga ansatser; induktion, deduktion eller abduktion. Induktion innebär att 

forskningsprocessen utgår från att samla in empiri, generaliseringar dras utifrån empirin och teorier 

eller modeller skapas utifrån empirin. Deduktion kan sägas vara det motsatta, där man utgår från 

en teori eller tidigare kunskap för att sedan testa om den stämmer överens med verkligheten. Om 

man använder en kombination av dessa innebär det att man använder sig utav abduktion. Denna 

studie använder sig av en deduktiv ansats (Fejes & Thornberg, 2015). 

 

När studiens forskningsstrategi valdes togs två olika strategier i åtanke; kvalitativ samt kvantitativ 

metod. Den kvantitativa metoden innebär att man främst arbetar med kvantifiering och förståelse 

för sifferdata eller data som kan symboliseras med siffror. Denna metod är bra för att kunna 

generalisera över en större grupp (Eliasson, 2013). Det görs i denna studie, då den sifferdata som 

samlas in från årsredovisningar sammanställs och analyseras för att besvara studiens 

frågeställningar. 

 

Då den data som samlas in till denna studie är beskrivande är det upp till forskarna att urskilja 

mönster ur datan. De slutsatser som dras från empirin är därför beroende av av forskarnas förmåga 

att kunna identifiera vad som är betydelsefullt, eventuella mönster och vad som är intressant för 

forskningen (Fejes & Thornberg, 2015). På grund av detta är studien även delvis kvalitativ, då den 

insamlade datan ska jämföras mellan länder. Den kvalitativa ansatsen är kopplad till den 

institutionella analysen, som bygger på en reflektion över hur det regelverk som analyseras i 

uppsatsen efterlevs. 
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3.2 Population och urval  

Populationen för denna studie är alla bolag på FWB och LSE som har genomfört minst ett 

rörelseförvärv under perioden 2012-2014. Vi valde att basera studien på ett underlag som sträcker 

sig över en treårsperiod för att få ett större underlag och en bredare bild av hur företagen redogör 

för rörelseförvärv. Dessutom kan man genom att undersöka mer än ett år få fram eventuella årsvisa 

variationer i redovisningen, som kunde vara relativt stora i Gauffin och Nilssons undersökning. 

Eftersom studien vill se hur redovisningen sker i dagsläget undersöks de årsredovisningar som 

publicerats senast. Anledningen till att år 2015 inte undersöks beror på att många företag ännu inte 

hade publicerat denna information. Genom denna tidsperiod inkluderas även den ekonomiska kris 

som existerade i Europa år 2012, vilket skulle kunnat påverka antalet rörelseförvärv, 

köpeskillingen samt redovisningen. För att få fram hur många bolag som ingick i populationen 

användes databasen Zephyr. Den totala populationen för studien blev 1378 bolag som fördelas 

enligt nedanstående tabell: 

Tabell 1. Redogörelse för populationens fördelning, Storbritannien och Tyskland 

Antal förvärv/år London Stock Exchange Frankfurter Wertpapierbörse  

2012 361 39  

2013 397 38  

2014 456 87  

Summa förvärv per börs 1214 164  

 

Eftersom Gauffin och Nilsson undersökte samtliga bolag som har utfört rörelseförvärv ledde detta 

dem till olika antal bolag för varje år beroende på hur många som hade utfört förvärv. Då antal 

bolag har legat kring 70-80 undersökta bolag valdes det att i denna studie undersöka totalt 75 bolag 

per land för att likna antalet undersökta bolag i den svenska studien. Detta delades därför upp på 

de tre undersökta åren, vilket ledde till 25 bolag per år i båda länderna. 
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För att få fram ett slutgiltigt urval genomfördes urvalsprocessen stegvis. Först och främst gjordes 

ett första urval där 25 bolag per år i vardera börs valdes ut. Totalt blev det 150 bolag. Detta urval 

utgjorde sedan grunden till den insamlade empirin. Urvalet gjordes genom att samla in antalet 

företag för varje år och sammanställa dessa i listor från störst värde till minst värde. Utifrån detta 

valdes 25 företag ut i den uppställda rangordningen. I vissa fall har Zephyr kategoriserat 

förvärvsåret eller börsen där företaget är noterat felaktigt. När detta skedde har de uteslutits och 

nästa värde i listan valts istället. Eftersom Gauffin, Hagström och Nilsson (2016) har uteslutit 

tillgångsbolag ur sitt urval har detta gjorts i syfte att skapa jämförbarhet. De förklarar 

tillgångsbolag som följande bolagskategorier: fastighetsbolag, investmentbolag, gruvbolag samt 

oljebolag. I de fall då ett tillgångsbolag har kommit med i urvalet har dessa bolag exkluderats och 

nästa bolag i ordningen valts. 

 

3.5 Tillvägagångsätt 

För att få fram vilka företag som skulle undersökas användes databasen Zephyr. Databasen visar 

vilka företag som har utfört förvärv och fusioner. I databasen kan man välja tidsperiod, 

handelsplats med mera. För att få fram de företag som har undersökts har ett visst antal 

sökningskriterier använts. Kriterierna för båda länderna är: 

● Den slutliga andel som har förvärvats av förvärvaren är mellan 51 % till 100 %. 

● Tidsperioden är år 2012-2014. 

● Alla sökningar begränsades till “Aquiror” för att visa vilket företag som är det förvärvande 

bolaget. 

● Endast de företagen med ett värde på förvärvet 

 

För att få fram antal förvärv i respektive land och börs gjordes ytterligare avgränsningar som är 

specifika för vardera land. För Tyskland blev avgränsningarna bolag i Tyskland samt börsen FWB 

(Boerse Frankfurt). För Storbritannien blev avgränsningarna bolag i Storbritannien samt LSE, 

(London Stock Exchange). Utifrån denna information sammanställdes 6 listor totalt, en för varje 

år och land där de sedan rangordnades efter värdet på förvärvet. Utifrån detta valdes de 25 bolag 

med högst värde på sina förvärv från varje lista. Detta blev sedan uppsatsens slutliga urval. Bolag 
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med ett högt förvärvsvärde valdes eftersom det fanns en större sannolikhet att dessa bolag skulle 

redovisa enligt IFRS 3. Detta kunde styrkas med ett slumpmässigt urval som utfördes vid studiens 

början, där så gott som inga bolag hade redovisat enligt regelverket då förvärvens värde var för 

litet. I några fall genererade sökningarna träffar som omfattade tillgångsbolag eller bolag som 

egentligen inte var med i populationen men som kategoriserats fel av databasen. Företag som inte 

var del av populationen exkluderades och nästa företag på listan valdes då istället. 

 

Efter att slutgiltiga urvalet bestämts togs årsredovisningarna fram genom antingen företagens egna 

hemsidor eller via andra sidor där årsredovisningarna hade publicerats. Den information som 

innefattar företagsförvärv har i företagens årsredovisningar funnits i notinformation. Denna har 

sedan sammanställts i följande ordning:  

 

● Netto materiella tillgångar är de materiella och finansiella tillgångarna minus samtliga 

skulder och eventualförpliktelser.  

● Immateriella tillgångar är de immateriella tillgångarna justerat med uppskjuten skatt. 

● Goodwill är den resterande summan av köpeskillingen. 

 

De immateriella tillgångarna specificerades antingen i delar såsom varumärke, licenser och 

mjukvara eller så redogjordes de för i sin helhet. Goodwill var redovisad i notinformation, antingen 

i noten för goodwill, noten för rörelseförvärv eller i båda. Vid uträkningen av de materiella 

tillgångarna, finansiella tillgångarna, skulderna och eventualförpliktelserna har även dessa poster 

redovisats i sin helhet eller separat. Exempelvis har skulder ofta redovisats i flera poster såsom 

kortfristiga och långfristiga skulder, medan materiella tillgångar ofta har redovisats som en post. 

Alla siffror som har inkluderats har varit givna, och i de fall där de inte har funnits tillräcklig 

information kring någon av de tre posterna har informationen exkluderats. Detta ledde till att 

enstaka bolag i urvalet saknade fullständig information. Den data som använts för att visa svenska 

bolags fördelning av netto materiella tillgångar, immateriella tillgångar samt goodwill har tagits 

från Gauffin, Hagström och Nilssons (2016) tidigare studie. Detta innefattar de tabeller, diagram 

samt den text som ingick i studien. 
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3.3 Reliabilitet 

Begreppet reliabilitet kommer ursprungligen från engelskans rely on, vilket kan översättas till ”att 

lita på” på svenska. Detta syftar till att visa om studien är tillförlitlig, vilket innebär att samma 

resultat bör uppnås om studien utförs igen (Eliasson, 2013). 

 

Det finns olika typer av reliabilitet. De som främst är av intresse för denna studie är stabilitet samt 

interbedömarreliabilitet. Stabilitet kan förklaras som att resultatet bör bli detsamma om man utför 

mätningen ytterligare gång, vilket kan göras genom ett “test-retest”. Det resultat som utvinns ur 

urvalet bör då bli likadant (Bryman & Bell, 2013). Eftersom det är årsredovisningar och de siffror 

som har redovisats i dem som inkluderas i denna studie anser vi att stabiliteten är hög. Detta är 

offentliga handlingar från företagen som inte bör se någon förändring. Tillvägagångssättet för att 

få fram netto materiella tillgångar, immateriella tillgångar och goodwill är även tydligt specifierat, 

vilket därför inte bör medföra problem vid en ny uträkning. 

 

Interbedömarreliabilitet kan vara ett problem när undersökningen lämnar möjlighet för subjektiva 

bedömningar. Olika individer kan göra olika bedömningar i exempelvis kategoriseringen av datan, 

vilket medföljer att datan inte har kategoriserats likadant. Den mänskliga faktorn kan därför 

påverka resultatet om insamlingen av datan har varit felaktig (Bryman & Bell, 2013). Eftersom 

denna studie utgår från siffror i årsredovisningar som många gånger har varit givna är denna 

problematik begränsad. Det område som kan ha påverkats är att sifferdatan har räknats in i fel 

kategori. Då det fanns problem med att Zephyr felkategoriserade bolag har denna data dock 

kontrollerats minst en gång, och i vissa fall flera gånger då misstankar om felaktigheter har väckts 

kring exempelvis ovanligt små eller stora siffror. På grund av detta anses att denna påverkan har 

begränsats, och att interbedömarreliabiliteten kan ses som relativt hög. 

 

Eftersom en del av uppsatsens empiriska underlag är sekundär, dvs. den har samlats in av andra 

forskare har uppsatsförfattarna saknat insyn i hur den sekundära empirin har samlats in. Det 

handlar om den årsvisa analys av IFRS 3 som genomförts av Björn Gauffin, Therese Hagström 

och Sven-Arne Nilsson (2016). Vi har kommit fram till att den nämnda källan har en hög grad av 

tillförlitlighet eftersom den bygger på en undersökning av hela populationen. I undersökningen har 
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endast tillgångsbolag undantagits. Vi anser att det därför inte kan finnas skevhet i urvalet. 

Reliabiliteten bygger givetvis på att empirin har insamlats på ett korrekt sätt. 

 

3.4 Validitet 

Validiteten behandlar om undersökningen mäter det den är avsedd att mäta. Validiteten kan mätas 

i flera olika termer, där det är intern validitet och extern validitet som är av främsta intresse för 

denna studie (Bryman & Bell, 2013). 

 

Intern validitet kan förklaras som om en slutsats som dras i studien verkligen är trovärdig. Ett 

exempel på detta är om det kan anses trovärdigt att ett påstått kausalt samband finns mellan X och 

Y (Bryman & Bell, 2013). Då datan som ingår i undersökningen har hämtats från företagens egna 

årsredovisningar anser vi att den interna validiteten är hög, då vi mäter det som avses att mätas. 

Årsredovisningen är den främsta källan för företagens rapportering och ska inkludera 

redovisningen av rörelseförvärv enligt IFRS 3. 

 

Den externa validiteten handlar främst om resultatet som utvunnits är generaliserbart eller ej 

(Bryman & Bell, 2013). Då en stor andel av de bolag som ingick i FWB har inkluderats i studien 

anser vi att resultatet till stor del är generaliserbart för dessa företag, vilket därmed ger en hög 

extern validitet. För de bolag som är noterade på LSE är det dock svårare att generalisera resultatet, 

eftersom det för åren är många förvärv i jämförelse med urvalet. Eftersom antalet undersökta bolag 

på LSE är väsentligt lägre än populationen kan kritik riktas mot en låg extern validitet. Ett problem 

förknippat med låg extern validitet är att det blir svårt att generalisera uppsatsens resultat (Eliasson, 

2013). 

 

3.5 Litteraturgenomgång 

I början av studien gjordes en genomgång av ämnet immateriella tillgångar samt goodwill. Detta 

innebar att vi läste i tidningar såsom Balans och Dagens Industri för att se vilka problem som 

diskuterades. Detta ledde oss snabbt in på Gauffin, Hagström och Nilssons (2016) studie av 



 
 

25 
 
 

rörelseförvärv. För att sedan hitta relevanta teorier och ytterligare tidigare forskning som var av 

relevans för denna studie har vissa sökord kring ämnet använts. Dessa är sökord såsom IFRS 3, 

företagsförvärv (acquisitions & mergers) och anglosaxisk och kontinental redovisning (anglo 

saxon & continental accounting). Genom dessa sökord fann vi de flesta artiklarna som inkluderats 

i denna studie. Dessutom gjordes en litteraturgenomgång där ytterligare forskning hittades. Ämnet 

väckte frågan om varför företagen agerar på ett visst sätt, vilket ledde till en sökning av teorier 

som kunde förklara företagens beteende. Det fanns redan en uppfattning om vilka teorier som 

kunde användas. De sökord som användes var positiv redovisningsteori (positive accounting 

theory) och organisationsteori, som senare ledde oss till nyinstututionell teori. 

 

3.6 Metodreflektion 

Studiens inledande avsikt var att samla in data genom ett slumpmässigt urval. I ett initialskede 

sammanställdes därför listor på populationen och ett urval togs fram genom en slumpgenerator. 

En genomgång av datan visade att endast en minoritet av företagen hade redogjort för sina förvärv. 

Orsaken till detta var att många företag som kom med i urvalet endast hade gjort mindre 

rörelseförvärv. Företagens tolkning av väsentlighet gjorde att majoriteten av företagen inte 

redogjorde för de mindre förvärven i noterna. Därmed saknades det information att utgå ifrån. 

Detta ledde till att ett icke slumpmässigt urval fick göras istället och endast de företag som hade 

utfört de största förvärven respektive året kom att omfattas av studien. Detta innebar att urvalet 

skulle innehålla företag med minst ett förvärv på ett väsentligt belopp som därmed förväntas 

redovisas enligt regelverket. 

 

En ytterligare process som skapade problem vid datainsamlingen var att databasen Zephyr hade 

tekniska problem som ledde till att databasen blandade felkategoriserad information med den 

korrekta informationen. På grund av detta kontrollerades samtliga företag som inkluderades i 

urvalet för att se att bolagen ingick i populationen. Även efter att det icke slumpmässiga urvalet 

tillämpades fanns en del hinder eftersom företag redogjorde för rörelseförvärv på olika sätt. En del 

företag sammanställde informationen i tabeller där förvärvsinformationen tydligt framgick, medan 

andra hade det i löpande text och vissa företag redogjorde inte fullständigt för sina förvärv. Hos 
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majoriteten av företagen fanns dock den information som behövdes för att besvara studiens 

frågeställningar. 
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4. Empiri 

I detta avsnitt presenteras den data som har samlats in från de observerade årsredovisningarna. 

Den insamlade datan har sammanställts i nedanstående tabeller och diagram. 

4.1 Fördelning av köpeskilling 

Totalt har 150 bolags årsredovisningar undersökts. Av dessa bolag var det 6 stycken som inte hade 

redogjort till fullo för sitt/sina förvärv. Två av de sistnämnda var från Storbritannien, som endast 

hade redogjort för köpeskilling samt goodwill men saknade information om tillgångarnas 

fördelning. I Tyskland var det tre bolag som inte hade redogjort fullständigt för sina förvärv. Två 

av dessa hade endast redogjort för köpeskilling och goodwill, och ett bolag hade endast redogjort 

för köpeskilling och immateriella tillgångar. Ett av de tyska bolagen föll bort år 2013, eftersom 

företagets årsredovisning endast fanns att tillgå på tyska. Den data som har samlats in för båda 

länderna redovisas enligt nedanstående diagram: 

 

Figur 8. Storbritannien och Tysklands fördelning av nettomateriella tillgångar, immateriella tillgångar samt goodwill. 

 

Man kan se att det inte finns markanta skillnader i köpeskilling mellan länderna. Det som är 

framträdande för Storbritannien var att fördelningen för både år 2013 och 2014 är identisk. Om 
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man jämför länderna med varandra är andelen redovisad goodwill för 2012 och 2013 lägre i 

Storbritannien jämfört med Tyskland. För år 2014 är dock goodwill lägst i Tyskland. De brittiska 

bolagen redovisar en högre andel immateriella tillgångar för samtliga år. Gällande de netto 

materiella tillgångarna är det endast Tyskland som redovisar en negativ andel år 2013. Detta beror 

på att ett företag gjorde ett stort förvärv med stor andel skulder. Generellt så varierar denna post 

beroende på åren. 

 

För att förtydliga hur förvärven har fördelats totalt genom åren visas diagrammet nedan: 

 

Figur 9. Storbritanniens och Tysklands genomsnittliga fördelning av netto materiella tillgångar, immateriella tillgångar och 
goodwill i procent. 

 

Den största posten för båda länderna är de immateriella tillgångarna, 54 % i Storbritannien och 51 

% i Tyskland.  Den näst störst posten är goodwill i respektive diagram med 39 % i Storbritannien 

och 45 % i Tyskland. De netto materiella tillgångarna är lägst i bägge länderna, 7 % i 

Storbritannien och 4 % i Tyskland. Inga signifikanta skillnader kan avläsas. Den totala summan 

för förvärven redovisas nedan: 
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Figur 10. Tysklands genomsnittliga fördelning av netto materiella tillgångar, immateriella tillgångar och goodwill i procent. 

 

I Storbritannien uppgick den totala redovisade köpeskillingen för samtliga år till sammanlagt 63 

102 miljoner euro. Motsvarande summa i Tyskland var 81 828 miljoner euro. För Storbritannien 

var det år med störst summa år 2014 medan det för Tyskland var 2012. Det båda länderna hade 

gemensamt var att summan på den totala köpeskillingen var väsentligt lägre år 2013 jämfört med 

de andra åren. 

 

För att förtydliga skillnaden mellan Storbritanniens och Tysklands redovisning av immateriella 

tillgångar visas även ett diagram med summan utav de totala immateriella tillgångarna för varje 

år. Utvecklingen av de immateriella tillgångarna är följande: 
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Figur 11. Storbritanniens och Tysklands utveckling av immateriella tillgångar under år 2012-2014 (i miljoner €). 

 

Man ser tydligt att Storbritannien redovisar en högre andel immateriella tillgångar jämfört med 

Tyskland för år 2012 och år 2014. Det år som skiljer sig från övriga är 2013, då var det i Tyskland 

där det redovisades en högre summa immateriella tillgångar än i Storbritannien. Det som är 

intressant är att det sammanlagda värdet av de immateriella tillgångar som redovisades i Tyskland 

är i stort sett oförändrad under de undersökta åren trots att summan av köpeskillingarna för varje 

år varierar kraftigt. I Storbritanniens följde det sammanlagda värdet av de immateriella 

tillgångarna utvecklingen av värdet för den totala köpeskillingen. 

 

4.2 Relationen mellan immateriella tillgångar och goodwill 

Ett av målen med IFRS 3 är att de immateriella tillgångarna för företagen ska särskiljas eftersom 

IASB anser att detta ska höja värdet på den finansiella informationen för utomstående. De 

immateriella tillgångarna har en begränsad nyttjandeperiod till skillnad från goodwill. Detta är en 

ytterligare anledning till att värdena ska särskiljas. Men det är de immateriella tillgångarna som 

kan ses som mest problematiska eftersom det är lätt att dessa summeras ihop med värdet för 

goodwill. För att tydliggöra relationen mellan goodwill och immateriella tillgångar vid 

företagsförvärven visas därför nedanstående diagram. Diagrammen visar hur stor procentuell 
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andelen redovisad goodwill är i jämförelse med det sammanlagda värdet för immateriella 

tillgångar och goodwill. För år 2012 ser det i Storbritannien ut som följande: 

 

Figur 12. Storbritanniens fördelning av goodwill/identifierade immateriella tillgångar och goodwill år 2012-2014. 

 

I diagrammet framgår att samtliga företag hade redovisat goodwill (alltså 0 %).  2012 var det år 

då flest företag redovisade ett goodwillvärde som uppgick till 80-71 % av det sammanlagda värdet 

av immateriella tillgångar och goodwill. År 2013 var det flest företag som hade ett goodwillvärde 

på 70-61 % och år 2014 är det vanligaste angivna värdet 60-51 %. Redovisningen av goodwill i 

relation till sammanlagda värdet av immateriella tillgångar och goodwill har förskjutits för varje 

år då värdet av redovisade immateriella tillgångar ökar.. Under samtliga år finns det minst ett 

företag som redovisar goodwill men inga immateriella tillgångar i förvärvet (100 %). De företag 

som redovisar en liten andel goodwill varierar mellan åren. År 2012 är det tre företag som redovisar 

en mycket liten andel goodwill (10-0 %). För år 2013 minskar dock denna siffra, där det endast är 

ett företag som redovisar i samma post. För år 2014 finns det inga företag i denna kategori, men 

det finns istället två företag i 20-11 %. 
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För Tyskland ser det ut på följande sätt för perioden 2012-2014: 

 

Figur 13.  Tysklands fördelning av goodwill/identifierade immateriella tillgångar och goodwill, år 2012-2014. 

 

Man kan se att det finns en stor spridning över hur de immateriella tillgångarna och goodwill 

redovisas år 2012. Det är ett företag som redovisar 100 % goodwill men inga immateriella 

tillgångar. Det är även två företag som inte redovisar någon goodwill en som redovisar 

immateriella tillgångar. Det går dock inte att se något tydligt mönster i hur förvärven redovisas. 

År 2013 ser lite annorlunda ut i jämförelse med 2012. År 2013 är det inga företag som bara 

redovisar goodwill men inga immateriella tillgångar (100 %), och det är två företag (0 %) som inte 

redovisar någon goodwill. Detta är en mindre förbättring med år 2012. Detta år kan man dock se 

att det likt Storbritannien börjar uppstå en likriktning utav redovisningen då majoriteten hamnar i 

kategorierna 51 - 60 % och 61 - 70 %. År 2014 förstärks denna trend ytterligare men många företag 

ligger fortfarande på 0 – 10 % redovisad goodwill. Detta är en skillnad jämfört med Storbritannien. 
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5. Analys  

I detta avsnitt diskuteras den insamlade empirin samt kopplas till teori och tidigare forskning för 

att diskutera och därmed besvara frågeställningarna. 

5.1 Jämförelse av köpeskilling mellan Tyskland, Storbritannien och Sverige 

Genom att observera fördelningen av köpeskillingen mellan Storbritannien och Tyskland går det 

inte att se markanta skillnader mellan dem. Det som skiljer Storbritannien med Tyskland är att de 

för varje år identifierar en större andel immateriella tillgångar, men denna skillnad är minimal. Om 

man jämför dessa med Sveriges fördelning finns det dock större skillnader. 

 

Figur 14. Sveriges fördelning av netto materiella tillgångar, immateriella tillgångar och goodwill. 

 

I Sverige har goodwill varit den största posten nästan varje år, till skillnad från Tyskland och 

Storbritannien som har haft immateriella tillgångar som största post (med undantag för Tyskland 

år 2013). Även de svenska bolagens redovisning av immateriella tillgångar är framträdande 

eftersom denna andel är väsentligt lägre jämfört med Tyskland och Storbritannien. Det faktum att 

många bolag i det tyska och brittiska urvalet bestod av företag verksamma inom IT, television, 

forskning, medicin med mera kan förklara denna skillnad eftersom de till stor del består av 

licencer, patent och andra immateriella tillgångar. När det kommer till netto materiella tillgångar 
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är det de svenska bolagen som överlägset redovisar den största andelen. De svenska bolagens 

redovisning består alltså till stor del av goodwill och netto materiella tillgångar jämfört med de 

tyska och brittiska bolagens redovisning som till större del består av immateriella tillgångar. 

 

När man ser på den totala fördelningen av köpeskillingen är det tydligt att köpeskillingen för år 

2013 är väsentligt lägre jämfört med tidigare år. Thomson Reuters (2013) sammanställde 

information kring alla förvärv för detta år och visade genom detta att fusioner och förvärv såg en 

nedgång med 23 % jämfört med 2012. Diskussioner har skett mellan analytiker i Storbritannien 

som menar att detta berodde på ekonomisk osäkerhet och volatilitet inom den Europeiska 

Unionen. På grund av denna osäkerhet menar de att företagen har avvaktat med att utföra 

rörelseförvärv eftersom det är en kostsam affär för företagen (Inman, 2013). Den osäkerhet som 

kännetecknade denna period skulle även kunna förklara varför många av de förvärvade företagen 

hade höga skulder. 

 

I den svenska undersökningen inkluderades alla förvärv som hade redovisats under året. Eftersom 

endast de största förvärven för varje år är med i empirin av Storbritannien och Tyskland kan detta 

påverka resultatet. Gauffin, Hagström och Nilsson (2016) refererar till en tidigare studie av 

Degerfalk och Johansson (2015) som undersökte de förvärv som redovisats med 90-100 % 

goodwill. Det de upptäckte var att majoriteten av de förvärv som hade redovisats med 100 % 

goodwill motsvarar mindre än 0,65 % av det förvärvande företagets nettoomsättning. Detta talar 

alltså för att det är de förvärv som är minimala som redovisas med en större andel goodwill. 

Majoriteten av de förvärv som inkluderas i denna studies empiri är dock stora summor som därmed 

är väsentliga och troligtvis inte redovisas med 100 % goodwill. Om alla förvärv inklusive de 

mindre förvärven hade inkluderats i studien kan detta innebära att andelen goodwill procentuellt 

hade varit högre och varit mer snarlik den svenska undersökningen. 

 

Gauffin, Hagström och Nilsson (2016) argumenterar för att det arbete som krävs för att särskilja 

och värdera tillgångar ur ett förvärv är kostsamt för företagen, vilket gör att denna kostnad inte 

nödvändigtvis står i proportion till förvärvets summa. Detta menar de kan förklara varför de mindre 

förvärven redovisas med en högre andel goodwill. Vidare diskuteras att de kostnader för att ta fram 
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den finansiella informationen som regelverket kräver är för stora. Om förvärvet inte anses vara 

väsentligt är det därför rimligt att de väljer att bortse från de krav som ställs upp i IFRS 3. 

 

Genom den positiva redovisningsteorins antagande om att beslutsfattarna är rationella kan man 

anta att det är väsentliga belopp som bör ha större chans att redovisas korrekt. Ju större förvärvet 

är desto svårare blir det att hävda att förvärvet inte är väsentligt, vilket bör ge dem större 

incitament till att redovisa enligt IFRS 3. Problemet med detta antagande är att företagen även är 

nyttomaximerande och strävar efter sina egna mål. Detta belyser Watts och Zimmerman (1978)  i 

sin studie som menar att de standarder som påverkade det rapporterade resultatet negativt möter 

motstånd bland utövarna. Eftersom goodwill kan ha redovisningsmässiga fördelar jämfört med 

immateriella tillgångar är det därför rimligt att de hellre redovisar mer goodwill än immateriella 

tillgångar. Detta grundar sig främst i att de flesta immateriella tillgångar måste skrivas av jämfört 

med goodwill som utsätts för en nedskrivningsprövning. Carrington et al. (2015) belyser även att 

identifieringen av en högre eller lägre nivå av immateriella tillgångar i rörelseförvärv kan 

hänföras till företagsledningens incitament. De lyfter fram flera exempel såsom när 

företagsledningens bonusar utgör en stor del av deras löner samt när ett rörelseförvärv till stor 

del består av immateriella tillgångar som ska skrivas av enligt plan. Om deras löner är starkt 

kopplade till det redovisade resultatet kan deras neutralitet påverkas. De bedömningar som görs 

kommer därför att påverka kvalitén på den finansiella rapporteringen eftersom de maximerar sin 

egen vinning. 

 

Trots att tillsynsmyndigheterna har en signifikant roll i både Storbritannien och Tyskland har vissa 

företag fortfarande avvikit från IFRS 3. Sammanlagt fanns det fem bolag i både tyska och brittiska 

börsen som inte hade redogjort för rörelseförvärv i sin helhet. I den tyska börsen fanns det två 

bolag år 2012 som inte hade redogjort för goodwill och immateriella tillgångar. År 2014 fanns det 

ett bolag som hade redogjort för goodwill men inte för de förvärvade tillgångarna. På den brittiska 

börsen fanns det år 2012 och 2013 två företag där det inte framgick vilka tillgångar företaget hade 

förvärvat. Information om varför redovisningen inte var fullständig för dessa fem företag framgick 

inte, men de flesta företagens förvärv var relativt små vilket kan förklaras med väsentlighet. 
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5.3 Immateriella tillgångar och goodwill 

När man ser utvecklingen av de totala redovisade immateriella tillgångarna (figur 11, s. 27) kan 

man se att de tyska bolagens redovisning ser någorlunda likartad ut för samtliga år. Detta är dock 

inte fallet för de brittiska bolagen, då deras redovisning följer den totala summan av köpeskillingen 

för varje år. Det faktum att de tyska bolagens redovisning inte följer köpeskillingens utveckling 

ger en bild av att det finns kapacitet att redovisa en större andel immateriella tillgångar, men att 

detta inte görs. Detta är troligtvis inte fallet, då det för år 2013 finns ett företag som har identifierat 

en mycket stor andel immateriella tillgångar jämfört med de andra bolagen. Om detta bolag skulle 

elimineras från urvalet blir kopplingen mellan de identifierbara immateriella tillgångarna och 

köpeskillingen tydligare. 

 

Den slutsats man kan dra utifrån relationen mellan immateriella tillgångar och goodwill i både 

Storbritannien och Tyskland är att redovisningen har centrerats för varje år. När Gauffin, Hagström 

och Nilsson (2016) fullgjorde sin studie i Sverige kom de fram till samma resultat. I Sverige fanns 

det innan övergången till IFRS 3 företag som redovisade rörelseförvärv med en låg andel goodwill 

och andra företag med en hög andel goodwill. Efter införandet av IFRS 3 försvann de företag som 

författarna ansåg var bra och dåliga på att redovisa för att istället centreras kring mitten. Gauffin, 

Hagström och Nilsson (2016) resonerade kring detta och skriver: 

“Vi kan konstatera att IFRS 3-reglerna har blivit som en 

hastighetsbegränsning på en motorväg, man åker gärna 130 i stället för 110 

km/h, eftersom risken att åka dit är rätt liten, och kör man inte för fort så blir 

följderna inte för höga”. (Gauffin, Hagström och Nilsson 2016, s. 13) 

 

Eftersom IFRS 3 säger att man ska fördela övervärden på tillgångarna i det förvärvade bolaget var 

deras förhoppning att reducera beloppet goodwill i företagens redovisning. Enligt Carrington et al 

(2015) har dock svenska bolags goodwill ökat från ca 9 % till 21 % av företagens totala tillgångar 

mellan perioden 2005-2010. Detta anses vara problematiskt eftersom det tycks vara ohållbart att 

upprätthålla denna höga summa goodwill i längden. Enligt Gauffin, Hagström och Nilsson (2016) 

finns det två åtgärder på problematiken: ändra reglerna för rörelseförvärv eller skapa hårdare 
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kontroller och påföljder till att inte följa direktiven till fullo. Det de menar är att konsekvenserna 

vid felaktigheter inte är märkvärdiga eftersom varken börsens eller tillsynsmyndigheternas 

ingripanden ger tillräckliga följder. 

 

Eftersom företagens redovisning visar på att relationen mellan immateriella tillgångar och 

goodwill har centrerats över perioden har därmed företagens redovisning börjar likna varandra. 

Gauffin, Hagström och Nilsson (2014a) nämnde i sin studie att Financial Reporting Enforcement 

Panel i slutet av 2012 kritiserade den tyska börsen eftersom det framgick felaktigheter kring den 

totala köpeskillingen vid redovisningen av rörelseförvärv. Eftersom denna problematik fanns 

bland tyska bolag kan detta förklara varför relationen mellan de immateriella tillgångarna och 

goodwill har centrerats från och med denna tidpunkt. Kvaal och Nobes (2012) visade att 

redovisningen bland de kontinentaleuropeiska länderna hade börjat likna Storbritanniens 

redovisning, vilket denna studie även ser tendenser på. De menar därför att Storbritannien är det 

land som sätter standarden inom de europeiska länderna. Att organisationer börjar likna varandra 

beskrivs inom den nyinstitutionella teorin som imiterande isomorfism, och menas härstamma 

utifrån organisationernas osäkerhet kring regelverkets tillämpning. Genom att imitera de företag 

som har har lyckats tillämpa regelverket, vilket Kvaal och Nobes (2012) främst menar är de 

brittiska bolagen, uppnår de därmed legitimitet. 

 

5.4 Samband mellan tillsyn och fördelning av köpeskilling 

Mängden tillsyn som utövas på företagen kan vara en orsak till skillnader inom länders 

redovisning. Jackson (2007) har försökt att ge en rimlig bild av hur mycket länder spenderar på 

tillsyn utifrån olika mått. Ett sätt han mäter mängden tillsyn på är att räkna hur mycket kostnader 

för direkt värdepappersreglering i förhållande till marknadskapitalisering som spenderas. För 

Sverige, Storbritannien samt Tyskland såg denna kostnad ut som följande: 
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Figur 15. Direkta kostnader för värdepappersreglering i förhållande till marknadskapitalisering (i miljarder USD). (Källa: Jackson, 
2007) 

 

Om man utgår från att mängden tillsyn är det som skapar effektivare marknader så bör rimligen 

Storbritannien vara de som redovisar bäst, följt av Sverige och sedan Tyskland. Man kan se att 

Storbritannien har redovisat en mindre andel goodwill och därmed har varit bättre på att separera 

tillgångar som har förvärvats för varje år. Man kan därför tänka att det rimligen finns stöd för 

tillsynens påverkan. Med tanke på att mängden resurser som spenderas är högre än de andra 

ländernas utgifter kan man dock förvänta sig att det bör vara en större skillnad i redovisningen 

mellan länderna. Detta förklarar dock inte den skillnad som uppstår mellan Sverige och 

Tyskland. Om man utgick från att det var tillsynen som påverkade företagen så skulle Sverige 

redovisa mindre goodwill än Tyskland. Det kan därför inte enbart vara de resurser som spenderas 

på tillsyn som påverkar företagens redovisning av rörelseförvärv. 

 

I både Tyskland och Sverige är det börsen som ansvarar för att kontrollera företagen som är 

noterade på respektive börs. Eftersom det inte är en oberoende part som utför kontrollen har IMF 

ifrågasatt detta system. Börsen antas ha egna incitament och vilja nyttomaximera vilket gör dem 

olämpliga som kontrollorgan. Ett problem kring att ha börsen som tillsynsorgan är att de främst 

har utvecklats som en handelsplats som senare har tilldelats andra roller, såsom tillsyn. Frågan är 

då om deras formella och informella roll stämmer överens och att det inte utvecklas en 

löskoppling inom organisationen. Eftersom det tyska organet Financial Reporting Enforcement 
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Panel dessutom har kritiserat de tyska bolagens redovisning av rörelseförvärv kan man anta att 

den tillsyn som utövas av börsen inte har skett i tillräckligt hög grad, eftersom denna har 

misslyckats med att få alla företag att redovisa korrekt. 

 

Genom att analysera figur 1 (se s. 5) kan man se en relation mellan ländernas grad av tillsyn och 

deras historiska redovisningstraditioner. De länder som spenderar mest på tillsyn tillhör den 

anglosaxiska traditionen medan de länder som spenderar minst på tillsyn tillhör den kontinentala 

traditionen. Detta stödjer därför Nobes (1998) forskning om att samtliga länder går att 

klassificera i de två nämnda grupperna. Jackson (2005) menar att detta beror på vilket 

redovisningssystem som har tillämpats. Eftersom IFRS är mestadels principbaserat blir det en 

stor övergång jämfört med de kontinentala ländernas tidigare redovisningssystem. Tyskland och 

Sverige har en historia av regelbaserad redovisning medan Storbritannien har en historia av 

principbaserad redovisning. Storbritannien kan därför argumenteras ha en större vana av att 

redovisa enligt ett system såsom IFRS. Detta styrks även av Kvaal och Nobes (2012) där de kom 

fram till att de anglosaxiska länderna hade färre policyförändringar jämfört med de kontinentala. 

De anglosaxiska länderna har därför ett försprång gällande regelverkets tillämpning. Detta 

försprång medför att de bör har en större kontroll över de finansiella marknaderna jämfört med 

Tyskland och Sverige. Jackson (2005) visar även att tillsynsmyndigheten FCA i Storbritannien 

ingriper avsevärt mer jämfört med BaFin i Tyskland. Därmed kan argumentet för att tillsynen är 

striktare i Storbritannien än i Tyskland styrkas. 

 

Utifrån ett institutionellt (Tengblad, 2016) synsätt visar våra resultat att IFRS 3 har varit svårare 

att tillämpa i de fall då landet har haft främst en kontinental redovisningstradition. De skillnader 

som finns mellan traditionen och det nya regelverket innebär med sannolikhet att IFRS 3 inte har 

varit begripligt, logiskt och lätt att tillämpa för dem jämfört med de länder som har en 

anglosaxisk redovisningstradition. 

 

Tillämpningskravet gällande IFRS 3 kan tolkas utifrån den tvingade isomorfismen. Utifrån detta 

begrepp påverkas svagare organisationer (i vårt fall företag) av starkare sådana (i vårt fall EU) 

genom att de tvingas följa regler som framtagits av en starkare part. Tvingad isomorfism kan 

leda till att företagens redovisning blir mer likartad. Företagens tillämpning av IFRS 3 är inte 
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någonting som de själva har valt utan är ett krav som har ställts upp av utomstående. Eftersom 

detta kräver en stor omställning för främst de företag med den kontinentala 

redovisningstraditionen kan därför tillämpningen bli försvårad, som Kvaal och Nobes (2012) 

tidigare har visat. Detta innebär att adoptionen av regelverk kan hindras, särskilt om det leder till 

högre kostnader för företaget, men också om det bryter mot tidigare praktik. Den informella 

strukturen kommer därför inte att följa den formella strukturen, vilket leder till en löskoppling 

inom företaget. 
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6. Diskussion 

I denna del diskuteras empiri och analys tillsammans med egna tankar kring redovisningen för 

att ge ytterligare förklaringar. 

 

Efter att ha analyserat empirin kan denna studie konstatera att det inte fanns markanta skillnader 

mellan Storbritannien och Tysklands fördelning av köpeskillingen. Det fanns dock större 

skillnader i jämförelsen med Sverige. De immateriella tillgångarna var en betydande del av 

köpeskillingen i både Storbritannien och Tyskland vilket kan tyda på att de till större grad har 

lyckats särskilja detta från goodwill. Att de svenska bolagens netto materiella tillgångar var 

mycket högre i de svenska bolagen skulle även kunna bero på att Storbritannien och Tyskland 

främst hade stora förvärv som skulle kunna ha en högre skuldsättningsgrad än de svenska 

företagen.  

 

Det går att urskilja en tämligen stark trend mellan graden av tillsyn och vilken 

redovisningstradition länderna tillhör. Någon relation mellan graden av tillsyn och ländernas 

fördelning av köpeskilling går dock inte att fastställa eftersom denna fördelning inte skiljer sig i 

den grad som var väntad. Det går dock att se tendenser till att företagen i Storbritannien lyckas 

separera en större del tillgångar från köpeskillingen än övriga länder. Detta samband går 

emellertid inte att fastställa eftersom skillnaden var marginell. 

 

Eftersom Tysklands och Storbritanniens redovisning av rörelseförvärv var mycket lik väcktes 

frågan om de tyska bolagens försprång att tillämpa IFRS jämfört med övriga europeiska länder 

hade gett dem större tid att anpassa sig till regelverket, och därmed tillämpa det på ett bättre sätt. 

Den tidigare studien av Kvaal och Nobes (2012) diskuterade även detta och ansåg att detta borde 

ha gett dem en större förståelse för IFRS tillämpning. Vid undersökningen upptäckte de dock att 

tillämpningen skilde sig stort mellan Tyskland och de anglosaxiska länderna, vilket därmed 

ledde till att denna hypotes inte gick att bekräfta. På grund av denna motsägelse med tidigare 

forskning gick det därför inte att dra en slutgiltig slutsats kring om detta har påverkat 

redovisningen eller inte. 
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Det är med denna studie svårt att avgöra om harmoniseringen av IFRS 3 har skett till fullo. 

Resultaten skiljer sig åt mellan länderna, men detta skulle likaväl kunna bero på vilka 

företagsförvärv som har skett för det specifika året. Att enbart dra en slutsats från fördelningen 

av köpeskillingen blir därför svårt. Det som kan konstateras är att alla länders relation mellan 

immateriella tillgångar och goodwill har centraliserats. 

 

På grund av de subjektiva bedömningar som denna studie visar att IFRS 3 är mottagligt för är det 

svårt för utomstående att avgöra om redovisningen har skett enligt regelverket eller inte. På 

grund av detta anser vi att det behövs en stark tillsyn som garanterar de finansiella rapporternas 

kvalitet och därmed minskar denna osäkerhet. Om detta inte går att uppnå är det andra 

alternativet att begränsa möjligheterna till subjektiva bedömningar. 
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7. Slutsats 

Införandet av IFRS 3 i Europa har syftat till att skapa jämförbarhet över hur köpeskillingen av 

rörelseförvärv redovisas. Studiens syfte varit att undersöka börsnoterade företags fördelning av 

köpeskilling vid rörelseförvärv i Tyskland och Storbritannien, samt att jämföra detta med tidigare 

forskning om Sverige. Studien har även syftat till att ta reda på hur tillsynen påverkar 

redovisningen. Vi har med utgångspunkt från Gauffins och Nilssons (2016; 2014a samt 2014b) 

årliga analys av svenska bolags redovisning av rörelseförvärv, bidragit med ny kunskap om hur 

bolagsredovisningen av rörelseförvärv i Europa har påverkats av IFRS 3 i Storbritanien och 

Tyskland, genom att studera likheter och skillnader mellan ländernas redovisning.   

 

För att sammanfatta studiens forskningsfrågor och resultat återges och besvaras studiens 

frågeställningar. 

 

Hur fördelas köpeskillingen vid rörelseförvärv i de tyska och brittiska börsnoterade 

bolagen? 

Det gick inte att utläsa någon markant skillnad i redovisningen mellan Tyskland och 

Storbritannien. Det som gick att utläsa var att Storbritannien för varje år lyckades identifiera en 

större andel immateriella tillgångar än än Tyskland. När skillnaden mellan de nämnda länderna 

och Sverige observerades fanns det dock större skillnader, där de svenska förvärven 

kännetecknades av en större andel goodwill och netto materiella tillgångar. Det som alla länder 

har gemensamt är att deras relation mellan immateriella tillgångar och goodwill har sett en 

centrering. Eftersom de tyska bolagen har utsatts för kritik kan detta vara en anledning till att deras 

redovisning har centraliserats likt Storbritanniens redovisning, 

 

Finns det samband mellan grad av tillsyn och fördelning av rörelseförvärv? 

Eftersom Storbritannien lyckas redovisa en mindre andel goodwill och en högre andel identifierade 

immateriella tillgångar finns det delvis stöd för att deras starkare tillsyn har en påverkan på 

redovisningen. Man hade dock väntat sig att denna skillnad skulle ha varit större med tanke på 

skillnaden i de resurser som spenderas, vilket inte visade sig vara fallet. 
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Mellan Sverige och Tyskland fanns det större skillnader i fördelningen av köpeskillingen trots att 

de härstammar från samma redovisningstradition. Dessutom spenderar Sverige mer på tillsyn i 

form av resurser än Tyskland. På grund av att studiens resultat visar att Tysklands redovisning 

särskiljde tillgångar till större del än Sverige går det därför inte att dra en slutsats kring detta. 
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Bilaga 1 

Bolag i urvalet år 2014 

Storbitannien Tyskland 

British Sky Broadcasting Group PLC BAYER AG 

AstraZeneca PLC TELEFONICA DEUTSCHLAND HOLDING AG 

Shire PLC Brentag AG 

Carphone Warehouse Group PLC TUI AG 

London Stock Exchange Group PATRIZIA IMMOBILIEN AG 

Micro focus international PLC SYMRISE AG 

Vodafone Group PLC THYSSENKRUPP AG 

Babcock international group PLC HAPAG-LLOYD AG 

Cobham PLC SIEMENS AG 

Smith & Nephew PLC UNITED INTERNET AG 

UBM PLC DEUTSCHE TELEKOM AG 

Cineworld Group PLC ALLIANZ SE 

Pearson PLC LINDE AG 

WPP PLC AAREAL BANK AG 

Mitchells & Butlers PLC HENKEL AG & CO. KGAA 

RPC PLC KUKA AG 

J Sainsbury PLC NORMA GROUP SE 

Interserve PLC BILFINGER SE 

Diageo PLC TAKKT AG 

Consort medical PLC CELESIO AG 

Pace PLC FRAPORT AG 

Hikma Pharmaceuticals PLC ENBW ENERGIE BADEN-WURTTEMBERG AG 

Arrow Global PLC DYCKERHOFF AG 

Savills PLC NEMETSCHEK AG 

BAE Systems PLC HOCHTIEF AG 

 

 

  



 
 

 
 
 

Bolag i urvalet år 2013 

Storbitannien Tyskland 

Unilever PLC METROPCS COMMUNICATIONS INC. 

AstraZeneca PLC SIEMENS AG 

Experian PLC DEUTSCHE WOHNEN AG 

GVC Holdings PLC SAP AG 

Carphone Warehouse Group PLC FRESENIUS MEDICAL CARE AG & CO. KGAA 

William Hill PLC ALTANA AG 

Schroders PLC STADA ARZNEIMITTEL AG 

London Stock Exchange Group HOCHTIEF AG 

Playtech PLC PNE WIND AG 

Dialog Semiconductor PLC QSC AG 

Kier PLC WIRECARD AG 

Glaxosmithkline PLC TWINTEC AG 

Keller Group PLC CANCOM SE 

APR Energy PLC TOMORROW FOCUS AG 

British Sky Broadcasting Group PLC CROPENERGIES AG 

Rank Group PLC XING AG 

Jardine Lloyd Thompson Group PLC SFC ENERGY AG 

Pearson PLC GERRY WEBER INTERNATIONAL AG 

Tyman PLC VWD VEREINIGTE WIRTSCHAFTSDIENSTE AG 

BTG PLC ECOMMERCE ALLIANCE AG 

Johnson Matthey PLC ELRINGKLINGER AG 

Advanced Computer Software Group PLC LINDE AG 

RPC PLC CORONA EQUITY PARTNER AG 

Tungsten Corporation PLC ADLER MODEMARKTE AG 

Cobham PLC RWE AG 

 

 

  



 
 

 
 
 

Bolag i urvalet år 2012 

Storbitannien Tyskland 

Glaxosmithkline PLC VOLKSWAGEN AG 

DS Smith PLC LINDE AG 

Virgin Money Holdings (UK) LTD DEUTSCHE BANK AG 

Experian PLC SGL Carbon 

Reckitt Benckiser Group PLC BASF SE 

BKN PLC TAG IMMOBILIEN AG 

AstraZeneca PLC MAN SE 

Mondi PLC SIEMENS AG 

Smith & Nephew PLC  TUI AG 

Pearson PLC TOM TAILOR HOLDING AG 

SABMiller PLC  BILFINGER BERGER SE 

Shire PLC BAYWA AG 

Aggreko PLC BRENNTAG AG 

Diageo PLC STADA ARZNEIMITTEL AG 

National Express Group PLC BOB MOBILE AG 

Mitie Group PLC SAP AG 

Monitise PLC ROTH & RAU AG 

Dechra Pharmaceuticals PLC ANDREAE NORIS ZAHN AG 

IMI PLC BEIERSDORF AG 

Perform Group PLC TOMORROW FOCUS AG 

iEnergizer LTD WILEX AG 

Stagecoach Group PLC COMPUGROUP MEDICAL AG 

Moneysupermarket.com Group PLC LANDESBANK BERLIN HOLDING AG 

SDL PLC SYGNIS AG 

Rentokil Initial PLC SÜSS MICROTEC AG 

 


