
Student 
Handelshögskolan 
Vårterminen 2017 
Examensarbete, 30 hp 

	

	
	
	

Elva år med IFRS 3 
 
En studie som undersöker svenska börsnoterade 
telekombolags tillämpning av upplysningskraven relaterade 
till rörelseförvärv 
 
 
Författare: Louise Nilsson 

        Paulina Westman 
 
Handledare: Lars G. Hassel



	

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



	

Förkortningar/Definitioner 
EU - Europeiska Unionen 
IASB - International Accounting Standards Board  
IFRS - International Financial Reporting Standards 
IAS - International Accounting Standards  
 
	
	
	 	



	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
 
 



	

Förord 
Det här examensarbetet har skrivits av Paulina Westman och Louise Nilsson som en del 
av civilekonomprogrammet. Studien har genomförts på Handelshögskolan vid Umeå 
Universitet under vårterminen 2017.  
 
Vi vill rikta stor tacksamhet till vår handledare Lars G. Hassel som under arbetets gång 
givit oss värdefulla insikter och tips som förbättrat studiens kvalitet. Vi vill även tacka 
för den hjälp och kritik som vi erhållit av studiekamrater och lärare på Handelshögskolan. 
Avslutningsvis vill vi tacka varandra för ett genomgående gott samarbete. 
 
Umeå, 12 maj 2017 
 
Paulina Westman och Louise Nilsson 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	



	

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



	

Sammanfattning 
Implementeringen av IFRS har enligt tidigare studier visat sig ha en positiv inverkan på 
redovisningskvaliteten hos företag. Den del i standarden som behandlar rörelseförvärv 
benämns IFRS 3 och omfattar bland annat de upplysningar som företag ska lämna vid ett 
förvärv. Tidigare studier inom IFRS 3 har påvisat att företagen inte tar vara på fördelarna 
förknippade med att redovisa enligt de internationella redovisningsstandarderna, då 
upplysningarna relaterade till rörelseförvärven är både bristfälliga och inkonsekventa. De 
undersökningar som genomförts inom området är främst baserade på den europeiska 
marknaden, där forskare har använt sig av kvantitativa studier.   
 
I denna studie undersöker vi i vilken utsträckning svenska börsnoterade telekombolag 
konsekvent följt upplysningskraven i IFRS 3 sedan implementeringen. För att besvara 
problemet i studien har upplysningskraven fördelats i tre områden; allmänna 
upplysningar om det förvärvade företaget, goodwill och immateriella tillgångar samt hur 
upplysningarna förändrats över tid. Den metod som tillämpas för att genomföra 
undersökningen är en innehållsanalys med inslag av både kvalitativ och kvantitativ 
forskningsmetod. Den teoretiska referensramen för studien består främst av 
upplysningskraven i IFRS 3 och teori som kompletterar standarden.  
 
Resultatet av studien visar att telekombolagen till stor del följer upplysningskraven i IFRS 
3, men att bolagen kan förbättra sina redogörelser för de upplysningar som kräver mer 
utförliga motiveringar. Vid granskningen av hur telekombolagens upplysningar 
förändrats över tid kan konstateras att redovisningen följer ett inkonsekvent mönster 
mellan åren. De förändringar som noterats hos telekombolagen relaterar främst till de 
upplysningskrav som kräver mer ingående motiveringar och redogörelser. 
Sammanfattningsvis visar resultatet av studien på att det finns tydliga skillnader i hur 
bolagen tillämpar upplysningskraven.  
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1. Inledning 
Uppsatsens första kapitel består av en redogörelse av ämnesvalet samt en beskrivning av 
dess bakgrund och forskningsgap. Utifrån bakgrunden och gapet formuleras ett problem 
som ska besvara studiens övergripande syfte. Slutligen presenteras studiens 
avgränsningar samt det teoretiska och praktiska bidraget. 
 
1.1 Ämnesval 
Det valda ämnet för studien har sin grund i ett genuint intresse för redovisning och öppnar 
upp för en möjlighet att fördjupa våra kunskaper inom International Financial Reporting 
Standards (IFRS). Vi som författare av uppsatsen kommer vidare arbeta inom redovisning 
och anser att en förståelse för ämnet kommer bidra med användbar kunskap inför det 
framtida yrkeslivet. Ämnet behandlar tillämpning av IFRS, vilket dagligen används av 
praktiker inom både redovisning och revision i hela EU. Studien inriktar sig på IFRS 3 
för att rörelseförvärv har en stor betydelse för näringslivet och därmed har en praktisk 
relevans. Upplysningarna enligt IFRS 3 har vidare en betydelse för samtliga intressenter 
av företagen och påverkar dess ekonomiska beslut relaterat till företagen. Vi som 
författare har som mål att fylla en del av det empiriska gapet gällande de långsiktiga 
effekterna av implementeringen av standarden. 
 
1.2 Problembakgrund 
Europaparlamentet fastställde 2 juli 2002 att samtliga europeiska noterade företag ska 
applicera de internationella redovisningsstandarderna IFRS och IAS i sin 
koncernredovisning (Finansinspektionen, 2006, s. 2). Förordningen tillkom i syfte att 
säkerställa jämförbarhet mellan företagens finansiella rapporter och därmed bidra till en 
konvergens (Finansinspektionen, 2006, s. 2). IFRS har tillämpats från år 2005 och 
behandlar koncernens finansiella rapportering inom samtliga redovisningsmässiga 
områden (Finansinspektionen, 2006, s. 1). 
 
Den finansiella informationen som förmedlas av ett företag ska enligt Söderström och 
Sun (2007, s.676) bidra till en ökad transparens, i vilken företagen ska publicera aktuell 
och relevant information om företagets ställning. De menar vidare att övergången till 
IFRS kan öka kvaliteten på den information som förmedlas av ett företag. Det på grund 
av att en kvalitetsökning främst beror på tre underliggande faktorer; kvaliteten på 
standarden, landets rättsliga och politiska system och företagets egna incitament för den 
finansiella rapporteringen. En studie genomförd av Barth et. al., (2007, s. 467), stödjer 
påståendet genom att visa att tillämpningen av IFRS har ett samband med högre 
redovisningskvalitet i ett företags finansiella rapporter. Den ökade redovisningskvaliteten 
redogör för vikten att rapportera enligt IFRS och de fördelar som förknippas med att 
redovisa enligt internationella redovisningsstandarder. 
 
IFRS 3 är ett av de mer omfattande avsnitten i förordningen och behandlar redovisningen 
av rörelseförvärv. Rörelseförvärv innebär många gånger betydande förändringar i 
kombination med ansenliga summor och ökade risker (Sevenius, 2011, s.39). Det finns 
dock ingen bestämd definition av rörelseförvärv, men en allmän förklaring av begreppet 
lyder: “när ett företag köper ett företag av ett företag rör det sig om ett rörelseförvärv” 
(Sevenius, 2011, s. 32). Rörelseförvärv har alltid varit ett vanligt förekommande fenomen 
inom samtliga affärsmarknader och används frekvent av många företag som 
tillväxtstrategi (PWC, 2008, s.4). Fenomenet har gått från att endast förekomma bland 
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större koncerner till att även användas av mindre bolag som ett sätt för att stärka sin 
position på marknaden (Sevenius, 2011, s.41–42). I Sverige syns det på att antalet 
företagsförvärv successivt ökat under de senaste decennierna och att Sverige redan 2011 
var det fjärde mest transaktionsintensiva landet (Sevenius, 2011, s.41–42). 
 
Ett rörelseförvärv är i de flesta fall förknippat med redovisning av immateriella tillgångar. 
Enligt Lhaopadchan (2010, s. 123) uppkommer svårigheter relaterat till värderingen av 
immateriella tillgångar i samband med rörelseförvärvet. En anledning till svårigheterna 
är att de immateriella tillgångarna skiljer sig från de övriga tillgångarna genom att de inte 
kan separeras. Lhaopadchan (2010, s. 123) menar vidare att goodwill är en av de mest 
komplexa immateriella tillgångarna att redovisa i samband med rörelseförvärvet och kan 
definieras som en förvärvspremie. Komplexiteten har sin grund i den permanenta 
nedskrivningen av goodwill som kan ge upphov till en resultatmanipulering. 
 
Fram till 1 januari 2005 reglerades redovisning av förvärv och koncerner i Sverige med 
stöd av Redovisningsrådets rekommendationer. Standarden RR 1:00 gällande 
koncernredovisning togs i bruk från och med räkenskapsåret 2002. Syftet med standarden 
var att den skulle efterlikna International Accounting Standards Boards (IASB) 
internationella standarder som ännu inte tillämpades i Sverige (RR 1:00, 2000, s.28). Den 
tidigare regleringen av rörelseförvärv gav upphov till olika bedömningar och saknade 
harmoni. IFRS 3 tillkom i syfte att minska de tidigare bristerna och öka jämförbarheten 
mellan företagen för användare av de finansiella rapporterna (IFRS 3:1). Standarden 
definierar på ett tydligt sätt den information som ett företag bör upplysa om i samband 
med ett rörelseförvärv. 
 
Enligt Johansen & Plenborg (2013, s.607) är efterfrågan hög gällande upplysningar i 
samband med rörelseförvärv bland användare av finansiella rapporter. Banker är särskilt 
intresserade av noter relaterade till rörelseförvärv då de ofta innebär nedskrivningar av 
goodwill som kan påverka balansräkningen (Johansen & Plenborg, 2013, s. 620). 
Johansen & Plenborg (2013, s.617) menar vidare att de ansvariga upprättarna av 
rapporterna generellt underskattar upplysningarnas användbarhet. Resultatet av deras 
studie visade att användarna anser att nuvarande upplysningar är bristfälliga och 
intetillhandahåller den information som de efterfrågar. Det kan således innebära att 
rapporternas upprättare inte lägger ner tillräcklig tid för att göra noterna mer informativa 
(Johansen & Plenborg, 2013, s. 623). De bristfälliga upplysningarna relaterade till 
rörelseförvärv indikerar att företagen inte tar vara på fördelarna med att redovisa enligt 
IFRS 3 och att upplysningarnas kvalitet måste öka för att tillgodose användarnas behov. 
 
1.3 Forskningsgap 
Ett flertal forskare har studerat tillämpningen av IFRS 3, där både metoderna och 
slutsatserna skiljer sig mellan studierna. I en studie av Gauffin et al. (2017) studeras under 
11 års tid samtliga börsnoterade bolag på OMX Stockholm och deras tillämpning av IFRS 
3. Undersökningarna har under de 10 första åren granskat hur företagen förklarat goodwill 
som förvärvats. Den lämnade informationen har under åren bedömts som knapphändig 
och ibland till och med obefintlig (Gauffin et al., 2017, s. 1). För det elfte året, som 
granskar företagens årsredovisningar för 2015, har forskarna även undersökt 
nedskrivningar av goodwill (Gauffin et al., 2017, s. 1). Samtliga elva undersökningar har 
varit av mer kvantitativ karaktär då de fokuserar på siffror och procentsatser. 
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I en annan studie av Carvalho et al. (2016) undersöktes hur goodwill har redovisats i 
samband med rörelseförvärv för börsnoterade företag i Portugal under åren 2005–2009. 
Resultatet visade att företagens upplysningar inte stämde bättre överens med standarden 
över tid och att fortsatt forskning krävs för att undersöka ett längre perspektiv. Författarna 
menar även att problemet är aktuellt i andra länder och bör därmed undersökas utanför 
Portugal (Carvalho et al., 2016, s. 17). 
 
Även Glaum et al. (2013) granskade huruvida IFRS 3 tillämpas korrekt bland 17 
europeiska länder. Resultatet av deras kvantitativa undersökning visade på ett väsentligt 
icke-överensstämmande med standardens upplysningskrav. Därutöver fann man även att 
graden av överensstämmelse är beroende av faktorer på både företags- och landnivå 
(Glaum et al., 2013, s. 195). Fortsatt forskning som efterfrågas av Glaum et al. (2013, 
s.196) bör undersöka om företag förbättrat sina upplysningar i enlighet med standarden. 
 
Telekombranschen har tidigare undersökts av Mario et al. (2010) bland åtta europeiska 
bolag mellan 2005–2008. Studien fann att det endast delvis fanns en överensstämmelse 
mellan bolagens upplysningar och IFRS 3 samt att förbättringen över tid är begränsad 
(Mario et al., 2010, s. 569). Det får fortsatta konsekvenser som enligt författarna innebär 
att IASB kan ifrågasättas om huruvida de är dugliga som normgivande organ. Andra 
konsekvenser innefattar revisorers misslyckande när en årsredovisning bedöms som 
godkänd trots att redovisningsregler inte följs, samt avsaknad av upprätthållande för att 
säkerställa en överensstämmelse med standarden. Enligt Mario et al. (2010, s. 569) ger 
ovanstående konsekvenser skäl till fortsatt forskning inom området och dess resultat kan 
utgöra en grund för sådan framtida forskning. 
 
Av de studier som funnits inom området kan fastställas att det finns ett behov för fortsatt 
forskning. De befintliga undersökningarna har till stor del baserats på den europeiska 
marknaden i kombination med att ett stort antal företag har studerats. En gemensam faktor 
för studierna är att de överlag är av kvantitativ art och undersöker upplysningskraven från 
ett numeriskt perspektiv. Det finns därmed ett forskningsgap relaterat till det geografiska 
området och den metod som används för att undersöka tillämpningen av IFRS 3. Studien 
ämnar fylla en del av det forskningsgap som i dagsläget finns inom området. För att 
säkerställa att studien kommer inbringa ny kunskap har forskningen fokuserats på den 
svenska marknaden och syftar på en undersökning som främst har kvalitativa inslag men 
även innehåller kvantitativa inslag. 
 
De företag som studeras kommer vara telekombolag, vilket bland annat motiveras av att 
branschen har högst genomsnittlig goodwill och immateriella tillgångar i balansräkningen 
enligt PWC (2009, s.1). Kang & Gray (2009, s.408) stödjer påståendet och menar att 
telekombranschen är en sektor som i stor utsträckning kantas av investeringar i 
immateriella tillgångar. Gerpott et al. (2008, s.38) menar även att telekomföretag är 
beroende av immateriella tillgångar för att vara konkurrenskraftig på marknaden. 
Branschens starka koppling till goodwill och immateriella tillgångar medför att området 
känns relevant för studien. Det utgör ytterligare skäl för att undersöka de upplysningar 
som lämnas till telekombolagens användare och resulterar därmed i studiens 
problemformulering. 
 
1.4 Problemformulering 
Studien avser att undersöka i vilken utsträckning telekombolagen följer de krav som ställs 
i IFRS 3 vid upplysning av rörelseförvärv och om upplysningarna är konsekventa. För att 
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kunna besvara problemet måste en bedömning av upplysningskraven genomföras, där 
kraven till viss del efterfrågar mer djupgående redogörelser och till viss del mer ytliga 
redogörelser. 
 
Den huvudsakliga problemformuleringen i studien är: 
 
• I vilken utsträckning har svenska börsnoterade telekombolag konsekvent följt 
upplysningskraven i IFRS 3 sedan implementeringen av standarden? 
 
För att kunna besvara studiens huvudsakliga problemformulering har ett antal delfrågor 
formulerats. Frågorna reflekterar de upplysningskrav som ställs i IFRS 3 och kan indelas 
i tre områden. 
 
Delfrågorna lyder: 
• I vilken utsträckning lämnar telekombolag allmänna upplysningar om de 
förvärvade företaget? 
• I vilken utsträckning redogör och motiverar telekombolagen redovisningen av 
förvärvad goodwill och separationen av immateriella tillgångar i 
upplysningarna? 
• Har telekombolagens upplysningar förändrats sedan implementeringen av 
standarden? 
 
1.5 Syfte 
Studiens övergripande syfte är att undersöka huruvida upplysningskraven i IFRS 3 
tillämpats konsekvent över tiden av de svenska börsnoterade telekombolagen sedan 
standardens implementering. För att besvara det övergripande syftet med studien har tre 
delsyften formulerats; 
 
(1) att undersöka i vilken utsträckning telekombolagen lämnar upplysningar om det 
förvärvade företaget, 
(2) att granska i vilken utsträckning telekombolagen motiverar redovisningen av 
förvärvad goodwill och separationen av immateriella tillgångar samt 
(3) att beskriva om och hur telekombolagens upplysningar förändrats sedan 
implementeringen av IFRS 3. 
 
1.6 Avgränsningar 
För att kunna genomföra studien har den avgränsats i flera avseenden. Det geografiska 
undersökningsområdet har avgränsats till Sverige på grund av ett flertal orsaker; landets 
intensiva transaktionsmarknad, den begränsade forskningen samt att företagen omfattas 
av samma rättsliga och politiska system. Studien undersöker endast börsnoterade bolag, 
då de enligt förordningen är tvingade att redovisa enligt IFRS och IAS. Den bransch som 
kommer undersökas är telekombranschen på grund av den starka transaktionsmarknaden 
i kombination med att branschen kännetecknas av en hög andel immateriella tillgångar 
och goodwill. Detta kommer ytterligare motiveras i uppsatsens kommande delar. 
 
En ytterligare avgränsning som är relaterad till studien är valet av antal år som ska 
undersökas för respektive telekomföretag. Antal år som ska undersökas är tre eller fyra 
och är jämnt fördelade över tidsrymden från implementeringen av standarden tills år 
2016. De valda åren baseras på företagens förvärv och skiljer sig därmed åt för de olika 
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telekomföretagen. Avgränsningen motiveras av att studien försöker urskilja indikationer 
på eventuella förändringar eller inkonsekventa mönster i de upplysningar som 
telekombolagen lämnar. Vidare har antalet telekombolag som ska undersökas avgränsats 
till fem bolag, vilket anses vara ett rimligt antal i förhållande till studiens resurser. Vid 
valet av antal företag togs hänsyn till om telekomföretagen varit noterade i minst sju år, 
vilket är grundläggande för att undersöka förändringen över tid. Studien avgränsar i det 
avseendet att endast granska förvärv som resulterar i att bolagen får ett bestämmande 
inflytande i det förvärvade bolaget på minst 50 procent, vilket gäller både för väsentliga 
och oväsentliga förvärv. 
 
De upplysningskrav som ställs i IFRS 3 har avgränsats till de mest relevanta 
upplysningarna för studien. Det innefattar upplysningar om den allmänna informationen 
om det förvärvade företaget och information som rör goodwill samt immateriella 
tillgångar. De upplysningar som utelämnats har inte varit applicerbara på samtliga 
undersökta förvärv. 
 
1.7 Teoretiskt och praktiskt bidrag 
Studiens valda ämnesområde har som ovan nämnts undersökts av både forskare och andra 
studenter. Det forskningsgap som identifierats tyder på att de slutsatser som dras i studien 
kan generera ett empiriskt bidrag för fortsatt forskning inom Sverige, då det är ett relativt 
outforskat område. Då den tidigare forskningen mestadels består av kvantitativa studier 
hoppas vi med denna uppsats inspirera fler till att göra kvalitativa och mer djupgående 
undersökningar. Utöver det finns ett flertal praktiska bidrag som nedan presenteras utifrån 
dess relevans. 
 
De främsta användarna av bolagens årsredovisningar är dess intressenter och 
användningen sker ofta i samband med eventuella affärsbeslut. Som tidigare nämnts har 
rörelseförvärv ofta en stor finansiell påverkan för bolagen, vars information användarna 
har ett stort behov av för att göra diverse bedömningar. Jämförelsen av huruvida bolagens 
upplysningar överensstämmer med kraven i IFRS 3 kan möjligtvis hjälpa användarna att 
avgöra om upplysningarna är tillräckliga för att kunna bilda sig en uppfattning om de 
finansiella effekterna relaterade till rörelseförvärvet. 
 
Förutom bolagens direkta användare kan även normgivande organ som International 
Accounting Standards Board (IASB) dra nytta av studiens slutsatser. Ifall en potentiell 
utvärdering av standarden skulle genomföras kan studien exempelvis bidra med sådan 
information som kan uttrycka ett behov av eventuella justeringar för att göra den enklare 
att tillämpa eller dylikt. 
 
Som nämnts ovan har flera studier genomförts med syftet att undersöka effekterna av 
implementeringen av IFRS 3 samt huruvida standarden används korrekt och konsekvent. 
Studierna har dock fokuserat på andra länder, samtliga börsnoterade bolag och de närmast 
följande åren efter implementeringen. Därmed existerar ett empiriskt gap som denna 
studie har som mål att fylla. Studiens slutsatser kommer ge en djupare inblick i vilken 
utsträckning de största svenska telekombolagen tillämpar upplysningskraven korrekt. Det 
empiriska gapet ska även fyllas med mer långsiktiga resultat av standardens 
implementering då studien genomförs mer än tio år efteråt. 
 
Avslutningsvis kan studien möjligtvis bidra med en djupare insikt gällande goodwill 
relaterat till rörelseförvärv. Då goodwill är ett komplext redovisningsobjekt hoppas vi 
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som författare av studien kunna öka förståelsen, alternativt utgöra ett bidrag till fortsatt 
forskning inom området. 
 
1.8 Begreppsdefinitioner 
CAPEX - “Capital Expenditure” utgörs av investeringar i immateriella och materiella 
tillgångar, med undantag för goodwill och andra övervärden samt åtaganden för 
återställning (Telia, 2016, s.227). 
 
Diskontering - En beräkning av ett värde som sker bakåt i tiden (IAS 36:55) 
 
Earnings management/Resultatmanipulering - När en företagsledning gör bedömningar 
om redovisade siffror för att framställa ett önskat resultat (Bjurman & Weihagen, 2014, 
s.1). 
 
EBITDA - Intäkter före skatt, ränta, avskrivning och amortering (PWC, 2015, s. 11). 
 
Kassagenererande enhet (KGE) - Den minsta grupp av identifierbara tillgångar som 
oberoende av andra tillgångar ger upphov till inbetalningar (IAS 36:6, st.2) 
 
Köpeskilling - Det pris som betalas vid exempelvis ett rörelseförvärv (PwC, 2008, s.8) 
 
Nedskrivning - När en tillgångs eller kassagenererande enhets redovisade värde är högre 
än dess återvinningsvärde ska en nedskrivning av det överstigande beloppet göras (IAS 
36:6, st. 8) 
 
Nuvärde - Det värde som skulle erhållas idag av en framtida betalningsström (E-conomic, 
2017) 
 
Nyttjandevärde - Nuvärdet av en tillgångs eller kassagenererande enhets framtida 
kassaflöden (IAS 36:6, st. 11) 
 
Redovisat värde - Det belopp som redovisas för en tillgång med avdrag för ackumulerad 
avskrivning och nedskrivning vid första redovisningstillfället (IAS 36:6, st. 1) 
 
Rörelseförvärv - En transaktion där de förvärvade tillgångarna och övertagna skulderna 
tillsammans är en verksamhet eller rörelse (IFRS 3:3) 
 
Synergi - När kombinationen av två faktorer eller delar ger en större effekt tillsammans 
än vad de gör enskilt (KPMG, 2001, s.4) 
 
Verkligt värde - Det pris som skulle erhållas vid värderingstidpunkten vid en försäljning 
av en tillgång eller betalas vid överlåtelse av en skuld i samband med en ordnad 
transaktion mellan marknadsaktörer (IAS 36:6, st. 7) 
 
WACC - Den vägda genomsnittliga avkastningen som investerare kräver på skulder och 
eget kapital (PWC, 2015, s.14). 
 
Återvinningsvärde - Det högre av det verkliga värdet med avdrag för 
försäljningskostnader och nyttjandevärdet för en tillgång eller kassagenererande enhet 
(IAS 36:6, st. 9) 
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1.9 Studiens fortsatta disposition 
Det ovanstående första kapitlet utgör en inledning där studiens ämnesval och 
problembakgrund har presenterats och motiverats. Därefter redovisades ett identifierat 
empiriskt gap med en förklaring om hur vi med denna studie ämnar fylla det gapet. 
Utifrån dessa delar formulerades studiens problemformulering och syfte följt av de 
avgränsningar vi som författare gjort. Det inledande kapitlet avslutades med ett avsnitt 
om vilket potentiellt teoretiskt och praktiskt bidrag denna studie kan tänkas generera samt 
de begreppsdefinitioner som vi anser nödvändiga för ökad tydlighet. 
 
Den fortsatta dispositionen består av ytterligare sju kapitel, där det andra kapitlet redogör 
för studiens metodologi. Kapitlet inleds med den teoretiska och praktiska förförståelsen 
vi som författare har och sedan presenteras det perspektiv vi antagit i denna studie. Sedan 
introduceras avsnitten gällande studiens vetenskapliga utgångspunkter och angreppssätt. 
Där presenteras och motiveras de val som gjorts i samband med studiens verklighetssyn, 
kunskapssyn, forskningsansats, metodval, forskningsdesign samt forskningsstrategi. Det 
avslutande avsnittet berör litteratursökning. 
 
Kapitel tre består av den teoretiska referensram som ska utgöra en grund för en senare 
analys. Den teoretiska referensramen innehåller en beskrivning av standarderna IFRS 3, 
IAS 36 och IAS 38 och vad de innebär. Vidare består referensramen även av tidigare 
forskning gällande goodwill och immateriella tillgångar samt en redogörelse av teorier 
relaterade till ledningens incitament. 
 
Det efterföljande fjärde kapitlet behandlar studiens praktiska metod. I kapitlets inledande 
avsnitt presenteras urvalet följt av en beskrivning om hur företagen valts tillsammans med 
en företagspresentation. Därefter redogör vi för studiens granskningsmall och hur den 
konstruerats. 
 
Det femte kapitlet redogör för det erhållna resultatet av studiens innehållsanalys. Kapitlet 
struktureras utifrån de tre undersökningsområden vi valt inom IFRS 3 där resultaten 
presenteras på en årsbasis. Därefter följer kapitel sex, vilket analyserar empirin utifrån 
samma struktur som resultatet. 
 
Studiens sjunde kapitel innehåller de slutsatser som dragits utifrån den föregående 
analysen. Slutsatserna presenteras för varje enskilt delsyfte, varpå studiens huvudsyfte 
besvaras. De två följande avsnitten beskriver vilka samhälleliga och etiska aspekter som 
kan kopplas till studien och slutligen ges förslag till fortsatt forskning inom området. 
 
Det åttonde och avslutande kapitlet redogör för åtta kvalitetskriterier där varje kriterium 
presenteras och kopplas var för sig relaterat till studien. 
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2. Teoretisk metod 
I det andra kapitlet redogör författarna för studiens metodologi och vetenskapliga 
utgångspunkter. Avsnittet inleds med en redogörelse för författarnas förförståelse 
relaterade till studien samt dess perspektiv. Därefter presenteras det teoretiska 
metodvalet gällande verklighetssyn, vetenskapssyn och forskningsansats samt en 
beskrivning av studiens litteratursökning. Avslutningsvis diskuteras källkritik kopplat till 
studien. 
 
2.1 Förförståelse 
Teoretisk förförståelse 
Vi som författare av studien har i grund och botten en liknande teoretisk förförståelse. 
Den består av sju genomförda terminer på civilekonomprogrammet med inriktning mot 
företagsekonomi vid Umeå Universitet. Författarnas gemensamma kunskapsbas 
innefattar kurser inom företagsekonomi, nationalekonomi, statistik och juridik. Vidare 
har båda författarna även valt redovisning som fördjupningsämne på masternivå. Under 
utbildningens gång har ett flertal kurser behandlat IFRS och IAS, vilket gör att författarna 
är bekanta med standarderna. Förutom den redovisningsrelaterade förförståelsen har 
författarna även erfarenhet av samhällsvetenskapliga studier inom företagsekonomi. I 
samband med kursen “vetenskaplig metod” har samma författare tillsammans skrivit en 
studie i mindre omfattning och har således viss kunskap om vad processen innebär. 
 
Praktisk förförståelse 
Författarna har utöver den teoretiska förförståelsen även en praktisk sådan. En av 
författarna har under två somrar arbetat som ekonomiassistent för en koncern inom 
reklambranschen samt genomfört praktik hos en av de fyra största revisionsbyråerna. Den 
andra författaren har arbetat som ekonomiadministratör inom bilbranschen under tre 
somrar. Båda författarna har därmed en viss praktisk förförståelse för redovisning. Vi är 
medvetna om att den förförståelse vi besitter kan påverka denna studies resultat. Däremot 
bör den inte göra det då förförståelsen snarare utgör en stabil grund för att kunna 
genomföra en delvis objektiv studie ur vår synvinkel då den har inslag av både objektivitet 
och subjektivitet. Eftersom studiens syfte endast berör en undersökning av huruvida den 
befintliga standarden följs och inte ämnar ta fram en ny standard, kommer våra personliga 
åsikter inte att återges i resultatet. 
 
2.2 Perspektiv 
Studien kommer att utgå från användarnas perspektiv då den information som eventuellt 
framkommer är viktig ur deras synvinkel. Analysen utförs genom att jämföra standardens 
upplysningskrav med den information som telekomföretagen lämnat i sina 
årsredovisningar. 
 
2.3 Ontologi 
Ontologi kan beskrivas som läran om existens och innebörden av att existera (Bryman, 
2011, s.35). Den ontologiska synen består av två skilda sätt att se på verkligheten, vilka 
benämns idealism och realism (Ryan et al., 2002, s.13). Den sistnämnda synen vidhåller 
en mer objektivistisk inriktning, där verkligheten existerar inom studieobjekten (Ryan, et 
al., 2002, s.13). Synen menar att det finns en existerande extern verklighet som är 
oberoende av en individs förståelse och tro på den (Ritchie et al., 2014, s.4–5). Det 
innebär att hur verkligheten är skiljer sig från hur individen uppfattar och betraktar 
världen (Ritchie et al., 2014, s. 5). Realismen utgår från idén om att det finns en 
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gemensam syn hos samtliga individer och att verkligheten är oberoende av en individs 
uppfattning (Ryan et al., 2002, s.13–14). En problematik med synsättet är att det uppstår 
svårigheter i att separera den befintliga verkligheten som uppfattas av forskaren och den 
faktiska verkligheten i studieobjektet (Ryan et al., 2002, s. 14). 
 
Idealismen motsätter sig realismen och ser på verkligheten från ett mer subjektivistiskt 
perspektiv, där verkligheten finns i sinnet på studieobjekten (Ryan et al., 2002, s.14). Det 
som kännetecknar idealismen är att den förespråkar att verkligheten består av sinnen som 
på en samhällsnivå eller individuell nivå prövas (Ryan et al., 2002, s.14). Verkligheten är 
utifrån ett idealistiskt perspektiv socialt konstruerad och bygger på individens tankesätt. 
Inom idealismen finns till skillnad från realismen ingen annan verklighet som är 
oberoende av individens tankesätt (Ryan et al., 2002, s.14). I idealismen kan det uppstå 
problematiska situationer på grund av att sanning definieras av vad forskare eller 
samhället väljer att tro på (Ryan et al., 2002, s.14). 
 
Forskare är överens om att synsätten är extrema i sin art och vidhåller att det är få studier 
som kan anpassa sin forskning till endast ett av synsätten (Ryan et al., 2002, s.14). Denna 
studie kan relatera till påståendet, då undersökningens egenskaper till viss del passar inom 
båda synsätten. Den undersökning som genomförs är baserad på en textanalys av 
telekombolagens årsredovisningar, där både data av mer objektiv karaktär och subjektiv 
karaktär samlas in. Den data som är av objektiv karaktär följer realismens idé om att det 
finns en gemensam syn hos samtliga individer och oavsett vem som samlar in 
informationen, kommer resultatet se likadant ut. Data av mer subjektiv karaktär kräver 
mer utförligare information som motiveringar och redogörelser, vilket innebär en mer 
idealistisk syn då data som samlas in är beroende av vem som granskar texten. Studiens 
ontologiska utgångspunkt har därmed inslag av både realism och idealism. 
 
2.4 Epistemologi 
Epistemologi kan definieras som läran om kunskap och kartlägger vad som utgör kunskap 
(Bryman, 2011, s.29). Det huvudsakliga problemet inom epistemologin är att bestämma 
hur kunskap kan förvärvas (Ryan et al., 2002, s.11). Synen grundar sig på en individs 
kunskap, vad som utgör sanning och problematiken av att rättfärdiga kunskapen (Ryan et 
al., 2002, s.11). Epistemologi uppdelas i två skilda synsätt, vilka benämns rationalism och 
empirism (Ryan et al., 2002, s.11). Det förstnämnda synsättet menar att individen kan 
uppnå en motiverad sann kunskap om världen, endast genom att utgå från den egna 
kunskapen (Ryan et al., 2002, s.11). Det innebär att individen endast uttalar sig om vad 
den vet, vilket inte ger upphov till olika uppfattningar (Ryan et al., 2002, s.11). Individer 
kan enligt rationalismen utifrån sitt eget tänkande, resonerande och förnuft komma fram 
till sanningen om kunskap (Ryan et al., 2002, s.11). 
 
Empirismen utgår, till skillnad från rationalismen, från att en individs erfarenhet 
motiverar den kunskap som individen besitter (Ryan et al., 2002, s.12). Synsättet 
förespråkar att kunskap endast kan bekräftas genom uppfattningar och att all kunskap 
härstammar från uppfattningar (Ryan et al., 2002, s.13). Enligt empirismen är kunskap 
som inte grundar sig på erfarenhet eller sinnesintryck meningslös och forskningen inom 
synsättet ska exkludera värderingar som inte kan motiveras av erfarenhet (Ryan et al., 
2002, s.13). Från empirismens tankesätt har en ny form av synsättet utvecklats, vilken 
kom att kallas logisk positivism (Ryan et al., 2002, s.13). Det logiska positivistiska 
synsättet har inflytande i bland annat redovisningsforskningen och följer till stor del 
empirismens tankesätt (Ryan et al., 2002, s.17). Empirismen och den logiska positivismen 
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har liknande drag och båda utgår från att kunskap uppnås genom att observera 
studieobjektens sinnen (Ryan et al., 2002, s.11). Kunskap härstammar enligt synsättet 
från individers uppfattningar, vilka bör vara värderingsfria (Ryan et al., 2002, s.17). Det 
som skiljer den logiska positivismen från empirismen är att synsättet förespråkar att ett 
uttalande endast är meningsfullt om det kan verifieras genom observationer (Ryan et al., 
2002, s.17). 
 
Studien baserar sig som sagt på en textanalys av telekombolagens årsredovisningar, där 
analysen som tidigare nämnts utgår från en objektiv del och en subjektiv del. För att kunna 
bedöma om den subjektiva delen möter upplysningskraven är det nödvändigt att vi som 
forskare lägger in vår egen värdering om i vilken utsträckning de uppfyller kraven. Den 
bedömning som görs i studien bygger dels på hur forskaren ifråga uppfattar de 
motiveringar som telekombolagen lämnar och hur forskaren uppfattar kraven som ställs 
i IFRS 3. Forskningen är till viss del inte värderingsfri och har därmed en koppling till 
rationalismens synsätt. Däremot kräver den objektiva delen i den information som 
insamlas ingen vidare värdering och följer då empirismen och den logiska positivismen 
bättre. Sammantaget kan fastslås att studien har inslag av både rationalism och empirism 
samt logisk positivism. 
 
2.5 Forskningsansats 
I samband med en studie väljer författaren mellan olika angreppssätt som vanligtvis 
kännetecknas som ett deduktivt eller ett induktivt angreppssätt (Bryman & Bell, 2013, s. 
31). Den deduktiva metoden utgår från teorin och innefattar en referensram i form av en 
teori eller modell (Bryman, 2011, s. 26–29). Utifrån den valda referensramen och 
författarnas kunskap inom området formuleras hypoteser vars observerbara resultat 
slutligen leder till operationella termer (Bryman, 2011, s. 26, 28). Den induktiva 
metodens utgångspunkt är däremot författarnas observationer och insamlade resultat 
(Bryman, 2011, s. 26, 28). Utifrån dessa försöker författarna att dra allmänna slutsatser 
vars syfte är att bilda nya teorier och modeller (Bryman, 2011, s. 28). Utöver det 
deduktiva och induktiva angreppssättet finns även ett tredje angreppssätt kallat abduktion. 
Likt induktionen är abduktionens utgångspunkt observationer och resultat. Till skillnad 
från det induktiva angreppssättet avfärdas dock inte författarnas tidigare syn på teorin, 
vilket därmed likställer den abduktiva ansatsen med den deduktiva (Alvesson & 
Sköldeberg, 2008, s.55–56). 
 
Denna studie använder ett deduktivt angreppssätt på grund av att studien syftar till att 
undersöka telekombolagens årsredovisningar, vilka har sin grund i IFRS 3. Standarden är 
utgör en referensram som appliceras på verkligheten och utifrån de resultat som genereras 
kommer vi kunna dra någon form av slutsats, likt Brymans (2011, s. 26) beskrivning av 
deduktion. Om vi istället använt oss av ett induktivt angreppssätt skulle målet med studien 
vara att skapa en ny referensram utifrån det vi kan observera av bolagens 
årsredovisningar, vilket inte är fallet. 
 
2.6 Metodval 
Det finns i huvudsak två olika metoder som kan användas i forskningen, vilka benämns 
kvantitativ och kvalitativ metod. För forskning som följer den kvantitativa metoden är 
mätbarheten en betydande faktor för att kunna förklara de generella skillnaderna mellan 
människor (Flick, 2015, s.9). Forskaren måste utifrån den teoretiska bakgrunden finna 
indikatorer som är mätbara och som kan användas i studien för att testa teorin (Flick, 
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2015, s.9). Metoden har ett förklarande fokus och har som syfte att beskriva de 
bakomliggande anledningarna till ett problem (Bryman, 2011, s.168). Målet med den 
kvantitativa forskningen är att resultaten ska kunna generaliseras i ett större sammanhang 
och inte begränsas till att endast gälla i den situation som undersöks (Flick, 2015, s.10). 
Forskningen är sammankopplad med det naturvetenskapliga synsättet och för att reducera 
risken för att forskningen innefattar värderingar bör studien kunna replikeras (Bryman, 
2011, s.169). En kvantitativ metod kännetecknas av att den använder och genererar 
numeriska data (Saunders et al., 2009, s.151). 
 
Den kvalitativa forskningen skiljer sig i flera aspekter; den utgår i de flesta fall inte ifrån 
teorier, den bygger inte på mätbarhet och resultaten kan inte generaliseras (Flick, 2015, 
s.11). Forskningens fokus inriktar sig mot att studera olika uppfattningar och tolkningar 
hos människor (Bryman, 2011, s.40). Den utgår ifrån att undersöka ett mindre antal objekt 
och baseras på öppenhet, där syftet är att skapa en djupare förståelse (Flick, 2015, s.11). 
En kvalitativ forskning inriktar sig mot att använda och producera data som är av icke 
numerisk karaktär (Saunders et al., 2009, s.151). Det finns tre angreppssätt för den 
kvalitativa forskningen; att ta reda på studieobjektens subjektiva åsikter om ett problem, 
finna den latenta meningen i ett scenario och att beskriva sociala företeelser (Flick, 2015, 
s.11). 
 
Enligt Grafton et al. (2017, s.7) finns ytterligare en allmänt accepterad forskningsmetod, 
vilken benämns “mixed methods” och består av en kombination av kvantitativ och 
kvalitativ forskningsmetod. De menar vidare på att det finns en stor potential för metoden 
och att den bör användas i större utsträckning inom redovisningsforskningen, på grund 
av att den styrker resultaten i undersökningarna. Definitionerna av mixed methods är 
många och enligt forskarna bedöms begreppet vara svårdefinierat. Tashakkori & Teddlie 
(2003, s. 226–229) menar att mixed methods kan utformas på skilda sätt och har i sin 
studie identifierat sex olika typer av mixed methods. En form av mixed method benämns 
sekventiellt förklarande, vilket innebär att data av både kvantitativ och kvalitativ art 
samlas in och studeras. En essentiell del i metoden är att kvantitativt data behandlas före 
kvalitativt data. Metoden används i syfte att underbygga de kvantitativa resultaten i 
studien genom att förklara resultaten utifrån ett kvalitativt perspektiv. Den sekventiella 
utforskande metoden motsätter sig metoden, då den istället utgår från kvalitativa data och 
fortsätter sedan med bearbetning av kvantitativa data. Metoden är användbar i en 
undersökning som syftar till att utforska ett fenomen. Metoden sekventiell transformation 
tillåter forskaren att välja i vilken turordning de kvantitativa och kvalitativa datat ska 
undersökas, där de först under analysen integreras med varandra. 
 
Enligt Tashakkori & Teddlie (2003, s. 229–230) baseras de tre övriga metoderna på en 
samverkan, där den första benämns samverkande triangulering och innebär att båda 
metoder används samtidigt för att bekräfta resultatet med studien. Den används i syfte att 
styrka studien, där den ena metodens svagheter överlappas av den andra metodens 
styrkor. En metod som härstammar från liknande idéer är den samverkande invävda 
metoden, där antingen den kvalitativa eller kvantitativa metoden blir ledande i 
undersökningen. Den metod som inte har den ledande rollen är invävd i studien med syftet 
att belysa frågeställningar som ligger utanför den dominanta metoden. Den sista metoden 
är den så kallade samverkande transformativa metoden, vilken baserar samtliga 
metodologiska val utifrån det teoretiska perspektivet som finns i studiens 
problemformulering. 
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För att vidare bedöma vilken av de tre ovan nämnda forskningsmetoder som studien följer 
måste undersökningens egenskaper kartläggas. Studiens datainsamling baserar sig på en 
innehållsanalys av telekombolagens årsredovisningar, vilken vidare ska lägga grunden 
för att besvara i vilken utsträckning telekombolagen följer upplysningskraven i IFRS 3. 
Utifrån upplysningskraven ska frågeställningar fastställas, vilka ska besvaras med 
informationen i årsredovisningarna. De frågor som formuleras består till viss del av frågor 
som endast kräver ja/nej svar och till viss del frågor som kräver mer utförlig information 
i form av motiveringar och redogörelser. Den data som insamlas har därmed inslag av 
både kvantitativ och kvalitativ forskning. För att bestämma i vilken utsträckning 
telekombolagen följt kraven, måste vi som författare göra en subjektiv bedömning av de 
krav som kräver mer utförlig information. De krav som endast besvaras med ja/nej svar 
innebär att en mer objektiv bedömning kan göras. Det data som samlas in är vidare 
ickenumeriska data och kan inte mätas, vilket påvisar en kvalitativ koppling till studien. 
 
I studien kommer endast ett fåtal telekombolag undersökas, vilket medför att 
undersökningens resultat inte kan generaliseras till ett större sammanhang. Antalet bolag 
som undersöks tyder på att undersökningen är kvalitativ i sin art. En egenskap som ger 
studien en kvantitativ koppling är att studien utgår från teoretiska referensramar 
 
Utifrån de egenskaper som kännetecknar studien kan fastslås att den kvalitativa 
forskningen är framträdande i undersökningen, men att det finns en del som tyder på att 
forskningen är kvantitativ. Den forskningsmetod som lämpar sig för studien är därmed 
den kombinerade metoden, “mixed methods”. Det finns en genomgående samverkan av 
metoderna i undersökningen, där den kvalitativa forskningen är dominant. Den 
kvantitativa metoden är främst med för att samtliga relevanta upplysningskrav ska belysas 
i studien. Forskningsmetoden för studien är därmed samverkande invävd metod, med 
fokus på kvalitativ forskning. 
 
2.7 Forskningsdesign 
Forskningsdesignen i en studie ska omfatta en övergripande plan för att besvara 
forskningsfrågan (Saunders et al., 2009, s.136). För att kunna välja rätt design måste 
forskningsfrågan vara tydligt formulerad, vilket innebär att syftet med forskningen bör 
kartläggas. En forskningsfråga kan delas in i tre olika kategorier beroende på syftet med 
studien; utforskande, beskrivande och förklarande (Saunders et al., 2009, s. 139). Den 
utforskande studien söker efter nya insikter och förtydligande av situationer som är 
tvetydiga (Saunders et al., 2009, s.139). Forskningen leder inte till säkra bevis utan 
betraktas mer som ett första steg mot att försöka uppnå en ny outforskad kunskap 
(Zikmund et al., 2013, s.52). En utforskande studie kan bedrivas på tre olika sätt; 
litteratursökning, intervjuer med personer som är kunniga inom området och intervjuer 
via fokusgrupper (Saunders et al., 2009, s.140). 
 
Beskrivande forskning motsätter sig den utforskande studien, då den i sin art är mer 
strukturerad och bidrar till säkrare bevis (Zikmund et al., 2013, s.53). Forskningen strävar 
efter att framställa en exakt bild av personer, situationer och händelser (Saunders et al., 
2009, s.140). En viktig del i forskningen är att lära känna fenomenet innan insamlingen 
av data för att få en bra grund att vidare analysera informationen (Saunders et al., 2009, 
s.140). Forskningsfrågorna för en beskrivande studie är till skillnad från den utforskande 
forskningen i de flesta fall specifika (Zikmund et al., 2013, s.53). 
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Den förklarande studien fokuserar på sambanden mellan olika variabler och har ett få 
antal hypoteser (Zikmund et al., 2013, s.53). Studien försöker förklara orsak- och 
verkansambandet, med andra ord varför en viss händelse leder till en viss typ av utfall 
(Zikmund et al., 2013, s.53). En förklarande studie är strukturerad och resultaten är i stor 
utsträckning användbara (Zikmund et al., 2013, s.53). 
 
Studiens problemformulering syftar till att undersöka i vilken utsträckning 
telekombolagen följer upplysningskraven i IFRS 3. Det innebär att studien försöker 
framställa en bild över om bolagen följer standarden och i vilken utsträckning de följer 
den. Forskningen består främst av mer kvalitativa data men omfattar även kvantitativa 
data som ska bedömas. Problemet med studien är mer specifikt, vilket ytterligare tyder 
på att forskningsdesignen bör vara beskrivande. Det som tyder på att problemet är 
specifikt är att den försöker ta reda på i vilken utsträckning kraven följs, vilket medför att 
problemets resultat kommer vara av mer beskrivande art. 
 
2.8 Forskningsstrategi 
En studie kan anta sju olika forskningsstrategier, vilken bestämmer utformningen av 
undersökningen (Saunders et al., 2009, s.141). Forskningsstrategierna som beskrivs 
nedan består av både strategier som är anpassade för en kvantitativ studie och för en 
kvalitativ studie. Nedan beskrivs de forskningsstrategier vi anser har en koppling till 
studien, vilka är tvärsnittsdesign, fallstudie och arkivanalys. 
 
Det som utmärker tvärsnittsstrategin är att den söker efter en variation i en specifik 
tidpunkt (Saunders et al., 2009, s.144). Det innebär att data samlas in för flera olika fall 
men i en och samma tidpunkt för att undersöka eventuella mönster (Saunders et al., 2009, 
s.144). För att kunna undersöka data måste det kvantifieras och förenas med ett antal 
variabler (Saunders et al., 2009, s.144). De vanligaste sätten att samla in data på är genom 
enkäter och strukturerade intervjuer (Saunders et al., 2009, s.144). Tvärsnittsstrategin 
passar för studier som har ett beskrivande fokus och används frekvent då den är både 
kostnadseffektiv och generaliserbar (Saunders et al., 2009, s.144). Tvärsnittsstrategin är 
den strategi som används mest frekvent inom området, då samtliga tidigare studier som 
tas upp i forskningsgapet har utgått från denna strategi. Studien har som mål att beskriva 
i vilken utsträckning telekombolagen uppfyller upplysningskraven i IFRS 3, där ett få 
antal bolag undersöks och data av mer kvalitativ art undersöks. Den data som samlas in 
kommer baseras på att undersöka de olika bolagen i olika tidpunkter men data kommer 
inte kvantifieras. Tvärsnittsdesignen är således inte helt applicerbar på studien men 
tanken bakom strategin om att undersöka olika fall i tidpunkter för att se eventuella 
mönster, är något som kommer tillämpas i studien. 
 
En strategi som skiljer sig från tvärsnittsdesignen är fallstudien som studerar ett 
verklighetsbaserat specifikt fall som uppvisar en komplexitet (Saunders et al., 2009, 
s.145). Fallstudier kan med fördel användas om forskaren vill uppnå en djupare förståelse 
om ett fenomen, där forskningen ofta leder till en teoriutveckling (Saunders et al., 2009, 
s.146). Strategin besvarar frågor som hur och varför, vilket innebär att strategin har ett 
förklarande och utforskande fokus (Saunders et al., 2009, s.146). En undersökning som 
har fallstudie som strategi är vanligast förknippad med en kvalitativ metod, men kan även 
vara av kvantitativ art (Saunders et al., 2009, s.146). De metoder som används mest 
frekvent är ostrukturerade intervjuer och deltagande observationer (Saunders et al., 2009, 
s.146). Enligt Yin (2007, s. 112) kan data även samlas in från dokument och 
arkivmaterial. Problemet i studien är av mer beskrivande karaktär och syftar inte till att 
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beskriva hur eller varför telekombolagen följer upplysningskraven, vilket tyder på att 
fallstudien inte lämpar sig för undersökningen. Däremot avser studien att undersöka fyra 
olika fall bestående av telekombolagen och uppvisar på detta sätt drag av en fallstudie. 
 
Den sista strategin benämns arkivforskning och kan vara förklarande, utforskande eller 
beskrivande i sin karaktär (Saunders et al., 2009, s.150). Utgångspunkten för 
datainsamlingen är att granska dokument och administrativa uppgifter (Saunders et al., 
2009, s.150). Strategin kan användas för att beskriva förändringar över tid, där både 
aktuell och historisk information kan granskas (Saunders et al., 2009, s.150). En form av 
arkivanalys är innehållsanalys som omfattar en granskning av dokument och texter och 
beskrivs som en flexibel strategi för att analysera data (Hsieh & Shannon, 2005, s.1278). 
Innehållsanalysen kan både klassas som en kvantitativ och kvalitativ forskningsmetod 
(Hsieh & Shannon, 2005, s.1277). Den kvantitativa innehållsanalysen är en granskning 
av ett klart framgående innehåll och syftar till att bidra med en objektiv, systematisk och 
replikerbar förklaring (Bryman, 2011, s.281). Enligt Hsieh och Shannon (2005, s.1278) 
är kvalitativ innehållsanalys en metod som vuxit fram under senare år och används idag 
frekvent. Metoden fokuserar på att undersöka en texts innehåll och dess mening. Den 
kvalitativa utgångspunkten medför att undersökningen får en djupare inblick och går 
bortom den objektiva förklaringen. Hsieh och Shannon (2005, s.1278) menar vidare att 
en kvalitativ innehållsanalys kan följa en deduktiv, induktiv eller ett abduktivt 
angreppssätt. Studien utgår från att granska telekombolagens årsredovisningar, vilket 
innebär att arkivforskning är en lämplig strategi. I metodvalet har vi redogjort för att det 
främst är en kvalitativ studie men att den även innehåller inslag av kvantitativ forskning. 
Det innebär att den arkivanalys eller innehållsanalys som genomförs kommer ha inslag 
av båda metoderna. Forskningsansatsen för studien är deduktiv och passar därmed in på 
en innehållsanalys. Den forskningsstrategi som studien kommer anta är därmed 
arkivanalys, även kallad innehållsanalys. 
 
2.9 Litteratursökning 
Det finns flera anledningar till att göra en litteratursökning vid genomförandet av en 
studie. Enligt Bryman (2011, s. 97) är den mest evidenta anledningen att granska vilka 
tidigare kunskaper som finns och vad som tidigare gjorts. Dessutom visar forskare att 
man på ett vetenskapligt sätt kan välja ut och studera vad andra undersökt inom det valda 
området. 
 
Under studiens tidiga skeden genomfördes omfattande litteratursökningar i olika 
databaser med syftet att få en djupare inblick i begrepp som rörelseförvärv, goodwill samt 
implementeringen av IFRS 3. Ytterligare litteratursökningar har skett via de databaser 
som ställs till förfogande via Umeå Universitetsbiblioteks söktjänst, samt via Google 
Scholar. Litteratursökningen genomfördes med hjälp av en mängd sökord i olika 
kombinationer. Dessa inkluderar bland annat: “Rörelseförvärv”, “IFRS 3”, “Goodwill”, 
“Nedskrivning goodwill”, “Implementering IFRS”, “Intangible assets”, “Fair value 
accounting”, “Redovisning goodwill”, “The impact of IFRS”, “Koncernredovisning” och 
“Etik”. 
 
Enligt Saunders et al. (2009, s.69) kan litteraturen inom forskning kategoriseras som 
primära och sekundära källor. De primära källorna består främst av akademiska 
publikationer eller branschpublikationer. Sekundära källor omfattar fackgranskade 
artiklar eller formellt granskade böcker och är de källor som främst används vid 
akademisk forskning. 
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Sökandet efter litteratur resulterade i många olika typer av källor. Dessa innefattade 
exempelvis studentlitteratur, fackgranskade artiklar, tidningsartiklar, men även tidigare 
gjorda studentuppsatser. De fackgranskade artiklarna i kombination med tidigare 
studentuppsatser har fungerat både som utgångspunkt och inspirationskälla till denna 
studies valda ämne. De har även använts för att hitta ytterligare vetenskapliga artiklar 
som varit relevanta och trovärdiga för studien. Studien använder till stor del 
sekundärkällor vid insamling av data, då bolagens årsredovisningar nyttjats. Vid 
användning av övrig litteratur har vi som författare i så stor utsträckning som möjligt 
försökt hitta primärkällor. 
 
2.10 Källkritik 
Att kritiskt granska litteratur kräver en kombination av förmåga samt den attityd en 
forskare läser med. Det innebär en viss skepticism och modet att ifrågasätta det som läses 
(Saunders et. al., 2009, s. 64). En forskare måste därför konstant överväga och motivera 
sin egna kritiska ställning gentemot litteraturen. För att kritiskt kunna granska litteratur 
måste forskaren vara väl inläst på det specifika området och utifrån den förförståelsen 
kunna argumentera och göra bedömningar av innehållets kvalitet. Den kritiska 
granskningen kan därför beskrivas som en process av att tillhandahålla en detaljerad och 
motiverad analys med kommentarer om litteraturens för- och nackdelar (Saunders et al., 
2009, s. 65). 
 
En forskare bör ställa fyra krav på de litteraturkällor som används i forskning. Dessa 
består av ett äkthetskrav, oberoendekrav, färskhetskrav och ett samtidighetskrav 
(Ejvegård, 2009, s.71–73). Äkthetskravet innebär att en bedömning ska göras huruvida 
materialet är äkta genom att överväga om eventuella förfalskningar kan förekomma 
(Ejvegård, 2009, s.71). Därefter ska oberoendekravet tas i beaktning, vilket betyder att 
primärkällor anses bättre än sekundärkällor. Primärkällor föredras utifrån att det är viktigt 
att veta var uppgifter och fakta härrör från (Ejvegård, 2009, s. 71). Fortsättningsvis bör 
forskare ställa krav på litteraturens färskhet. Likt Saunders et al. (2009, s.64) anser 
Ejvegård (2009, s.72) att forskare bör vara väl inläst på tidigare publikationer inom 
forskningsområdet. Dessutom menar han att nyare publikationer kan vara att föredra då 
det innebär mer fakta samtidigt som den bör vara en mer uppdaterad version. 
Avslutningsvis beskrivs samtidighetskravet, vilket innebär en iakttagelse av 
glömskefaktorer och förståelsefaktorer. Det betyder att litteratur kan vara mer lämplig om 
den tillkommit i samband med händelserna (Ejvegård, 2009, s.73). 
 
Som tidigare nämnts har vi i denna studie så långt som möjligt strävat efter att använda 
primärkällor för att kunna fullgöra oberoendekravet. Den teoretiska referensramen utgår 
till störst del från IFRS, men innehåller även vetenskapliga artiklar. Då dessa hämtats från 
välkända databaser genom Umeå Universitetsbibliotek anser vi att äkthetskravet är 
uppfyllt. Gällande färskhetskravet har vi genomgående haft som mål att använda oss av 
nyare studier för att hålla den teoretiska referensramen så aktuell som möjligt. Däremot 
uppfylls inte samtidighetskravet till fullo då vi inte funnit någon litteratur som tillkommit 
under tiden studien genomförts, men vi anser att de övriga kraven är tillräckliga då 
Ejvegård (2009, s. 73) menar att samtidighetskravet inte är tillämpligt i alla situationer. 
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3. Teoretisk referensram 
Den teoretiska referensramen består av en beskrivning av bakomliggande litteratur och 
teorier inom området. Avsnittet börjar med att förklara regelverket och de standarder 
som vidare kommer tillämpas i studien. Följande avsnitt består av tre delar som ligger 
till grund för att besvara studiens problem; den allmänna informationen, goodwill och 
immateriella tillgångar. Det avslutande stycket är av mer övergripande karaktär och 
behandlar teorier relaterade till ledningens incitament att lämna upplysningar. 
 
3.1 Regelverk och standarder 
Den teoretiska referensramen har sin huvudsakliga grund i ramverket för IFRS 3. 
Samtliga delar i avsnittet kommer vidare att utgå från IFRS 3, men har även inslag av 
andra standarder, teorier och litteratur. 
 
En gemensam utgångspunkt för delarna är de allmänna upplysningskraven som ställs i 
samband med ett rörelseförvärv enligt IFRS 3 (p. 59, 61). Upplysningskraven syftar till 
att hjälpa användare av förvärvarens finansiella rapporter att bedöma förvärvets karaktär 
samt dess finansiella effekt. Det gäller förvärv som genomförts antingen under den 
aktuella rapportperioden eller efter rapportperiodens slut, men innan de finansiella 
rapporterna har godkänts för utfärdande (IFRS 3:59). Upplysningar ska även lämnas på 
de justeringar som genomförts under den aktuella perioden (IFRS 3:61). För att uppnå 
syftet med föregående punkter ska förvärvaren uppge ett antal upplysningar som vidare 
kommer att behandlas genomgående i teoriavsnittet. Upplysningarna som ska behandlas 
berör i huvudsak tre områden; allmän information om det förvärvade företaget, goodwill 
och immateriella tillgångar. 
 
För att få en grundlig teoretisk bakgrund för studien kommer ytterligare standarder för 
immateriella tillgångar redogöras för. Standarden IAS 38 behandlar redovisningen av 
immateriella tillgångar och upplysningar relaterade till dessa tillgångar. IAS 38 är 
relevant för studien eftersom den fastställer de krav som gäller vid identifiering av en 
immateriell tillgång, vilket är ett måste för att vidare kunna särskilja den från goodwill. 
 
Standarden angående nedskrivningar, IAS 36, innefattar de metoder som ett företag ska 
använda för att dessa tillgångar inte ska tas upp till ett för högt värde i redovisningen. I 
studien är den tillämplig då justeringar som nedskrivning av goodwill ska upplysas om i 
de finansiella rapporterna (IFRS 3:B67). 
 
3.2 Allmänna upplysningar 
En del av de upplysningar som ska lämnas vid ett rörelseförvärv kan klassas som 
allmänna upplysningar. Förvärvaren ska upplysa om det förvärvade företagets namn och 
lämna en redogörelse av företagets verksamhet (IFRS 3:B64). För att en verksamhet ska 
anses vara förvärvad måste förvärvaren ha tilldelats ett bestämmande inflytande i 
verksamheten (IFRS 3.A). Förvärvstidpunkten för förvärvet måste finnas att tillgå i de 
finansiella rapporterna och åsyftar den tidpunkt då förvärvaren får bestämmande 
inflytande i verksamheten (IFRS 3:B64a). Vidare ska information angående den 
procentuella förvärvade ägarandelen anges och därmed rösträtten i det förvärvande 
företaget (IFRS 3:B64). Upplysningarna i de finansiella rapporterna ska även innefatta de 
främsta orsakerna till varför förvärvet ägde rum och förklara hur förvärvet gick till (IFRS 
3:B64). De allmänna upplysningskrav som beskrivs ovan ska endast tillämpas på förvärv 
som inte klassas som oväsentliga förvärv (3.B65). 
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De upplysningskrav som ställs i IFRS 3 rörande den allmänna informationen om det 
förvärvade företaget kommer vara en grund för att besvara studiens första delsyfte. 
Standarden utgör inte en direkt hänvisning av exakt vilken mängd information som bör 
lämnas och en bedömning av huruvida företagen uppfyllt kraven kommer behöva göras. 
Bedömningen bör vidare relatera till om bolagen har lämnat upplysningar för de 
oväsentliga förvärven, vilket skulle indikera på att bolagen frivilligt lämnat den 
informationen då den inte är obligatorisk. 
 
3.3 Goodwill 
 
3.3.1 Definition av Goodwill 
Det finns ingen allmän entydig definition av goodwill men de flesta definitioner 
innehåller liknande resonemang. IFRS 3 beskriver goodwill som “En tillgång som 
representerar framtida ekonomiska fördelar som uppkommer från andra tillgångar 
förvärvade i ett rörelseförvärv som inte är enskilt identifierade och separat redovisade” 
(IFRS 3:A). 
 
Lhaopadchan et al. (2010, s.121) har definierat goodwill som skillnaden mellan det 
verkliga värdet av de förvärvade nettotillgångarna och köpeskillingen. Kristandl & Bontis 
(2007, s.1520) uppger i sin studie att goodwill består dels av immateriella tillgångar och 
dels av andra komponenter. De menar vidare att goodwill endast uppkommer vid ett 
rörelseförvärv och att goodwill slutligen kan värderas, vilket inte alltid är fallet för 
immateriella tillgångar. 
 
För studien är den definition som IFRS 3 anger den mest relevanta på grund av att 
undersökningen baserar sig på i vilken utsträckning bolagen följer IFRS 3. I den fortsatta 
studien betyder det att definitionen som lämnas i IFRS 3 är den som antas gälla och den 
undersökningen utgår ifrån. 
 
3.3.2 Komponenter av Goodwill 
Enligt Johnson & Petrone (1998, s.294) kan komponenterna som tillsammans utgör 
goodwill beskrivas utifrån ett “top down perspective” eller ett “bottom up perspective”. 
Synsätten beskriver goodwill och ger en överblick över vilken roll goodwill har vid ett 
rörelseförvärv. Ett av studiens delproblem är att undersöka i vilken utsträckning bolagen 
motiverar sin goodwill, vilket innebär att en bakomliggande kunskap om goodwill är 
väsentlig för att bedöma bolagens upplysningar gentemot kraven som ställs. 
 
“Top down perspective” betraktar enligt Johnson & Petrone (1998, s.294) goodwill som 
en komponent av förvärvet som består av förvärvarens förväntade framtida intäkter 
relaterade till förvärvet. En bedömning görs över huruvida investeringen i sin helhet kan 
klassificeras som en tillgång. Vidare definieras delkomponenter inom tillgången som 
betraktas som en del av tillgången och redovisas var för sig. När samtliga nettotillgångar 
har identifierats och redovisats är den bestående delen goodwill. Enligt Johnson & 
Petrone (1998, s.294) består goodwill utifrån “Bottom up perspective” till skillnad från 
“Top down perspective” av multipla oidentifierade komponenter. Synen menar att om 
köpeskillingen är högre än det verkliga värdet av det förvärvade företagets identifierbara 
tillgångar, finns andra värdehöjande oidentifierade tillgångar med i förvärvet. 
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Johnson & Petrone (1998, s.294) har vidare identifierat sex möjliga komponenter av 
goodwill. De identifierade komponenterna är av relevans för studien eftersom 
telekombolagen enligt upplysningskraven ska motivera vad goodwill består av (IFRS 
3:B64e). De motiveringar som bolagen lämnar bör bestå av någon av de nedan beskrivna 
komponenterna. En komponent av goodwill kan enligt Johnson & Petrone (1998, s.294) 
uppstå när de identifierade nettotillgångarna har ett överskott på grund av att det verkliga 
värdet är högre än det bokförda värdet. Komponenten betraktas normalt inte som en del 
av goodwill men tas i ett fåtal situationer med på grund av svårigheten att värdera 
tillgångarna, eller för att reducera det skattepliktiga resultatet. En möjlig komponent med 
liknande drag är uppkomsten av det verkliga värdet av andra oidentifierade 
nettotillgångar. Komponenten speglar tillgångar som inte möter de kriterier som ställs i 
samband med identifiering och utgör vanligtvis inte en del av goodwill. 
 
Vidare kan enligt Johnson & Petrone (1998, s.295) det verkliga värdet av förvärvarens 
befintliga fortsatta verksamhet räknas in i goodwill. Den befintliga verksamheten bidrar 
till en möjlighet att få en högre kapitalavkastning på en komplett uppsättning av tillgångar 
istället för att tillgångarna skulle förvärvas separat. En annan liknande komponent av 
goodwill kan vara det verkliga värdet av de synergier som uppstår när förvärvarens 
företag och de förvärvade nettotillgångarna kombineras. Synergier som skapas kan enligt 
Gore & Zimmerman (2010, s. 47) resultera i lägre operationella kostnader i form av 
stordriftsfördelar, större marknadsandelar och därmed högre försäljningspriser samt ökad 
försäljning på grund av nya marknadskanaler. Upplysningskraven benämner synergier 
som en viktigt aspekt när det gäller bolagens upplysningar om goodwills beståndsdelar 
(IFRS 3:B64e). Det kan för studien vara av intresse att kontrollera om företagen redogör 
för vad synergierna består av, för att bedöma i vilken utsträckning bolagen redogör för 
goodwill. 
 
Till skillnad från de tidigare komponenterna som Johnson & Petrone (1998, s.295) har 
identifierat har de två sista en annan utgångspunkt än verkligt värde. Den ena behandlar 
en felvärdering av köpeskillingen, vilket ger upphov till ett prispremium. Den andra 
speglar en köpeskilling som är för hög eller för låg på grund av en intensiv marknad eller 
en lågkonjunktur. Implikationer kan i dessa fall uppkomma i form av att goodwill blir 
övervärderad eller undervärderad. Upplysningar relaterade till de två sista 
komponenterna kan ytterligare relateras till de upplysningskrav som efterfrågar företagen 
att redogöra för om förvärvet skett till lågt pris (IFRS 3:B64n). Förvärvet kan vidare ha 
skett till en villkorad köpeskilling, vilket telekombolagen bör redogöra för (IFRS 3:64g) 
 
De komponenter som goodwill består av och huruvida de betraktas som goodwill är högst 
relevant för studien. Upplysningskraven anger inte hur mycket information som ska 
lämnas eller vad som avses med en kvalitativ redogörelse, vilket således blir en 
bedömningsfråga. De komponenter som har identifierats kommer vidare vara en 
utgångspunkt i bedömningen av hur telekombolagen har motiverat sin hantering av 
goodwill. 
 
3.3.3 Värdering av goodwill 
Vid förvärvstidpunkten ska värdet på goodwill redovisas, vilket beräknas som summan 
av den överförda ersättningen och minoritetsintresset med avdrag för förvärvade 
nettotillgångar (IFRS 3:32). Var och en av de tre delarna ska värderas till verkligt värde 
(IFRS 3:32, 37). Det sistnämnda kan definieras som det pris vid värderingstillfället som 
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skulle erhållas vid försäljning av en tillgång, alternativt betalas vid en överlåtelse av en 
skuld vid en arrangerad transaktion mellan två olika marknadsaktörer (IFRS 13:9). 
 
Enligt Bengtsson (2009, s. 115) innebär redovisning till verkligt värde att relevans 
prioriteras framför tillförlitlighet gällande redovisningens kvalitativa principer. 
Bakgrunden ligger i att aktiemarknaden fokuserar på vad som finns att hämta 
pengamässigt och när, till skillnad från tidigare fokus på historiska värden. Vidare menar 
Bengtsson (2009, s.116) att redovisning till verkligt värde således innebär att alla framtida 
nettokassaflöden ska definieras till nuvärde, dock med följden att objektiviteten blir 
lidande. Lhaopadchan et al. (2010, s.121) menar vidare att relevansen och 
tillförlitligheten för redovisning av verkligt värde är beroende av aktiviteten på 
marknaden. I en aktiv marknad finns en hög relevans och tillförlitlighet, medan det 
motsatta lyder på en inaktiv marknad. 
 
Wines et al. (2007, s. 864) menar att när kapitalmarknaden är imperfekt i kombination 
med att konceptet verkligt värde är tvetydigt, är det möjligt att flera verkliga värden kan 
existera. I överensstämmelse med Bengtsson anser även Wines et al. (2007, s.864) att 
mätningsfel vid uppskattningen av verkligt värde kan förekomma och i sin tur påverka 
relevansen och tillförlitligheten. Det innebär att när goodwill bestäms genom 
användningen av verkligt värde kan i varierande värderingar uppkomma beroende på de 
antaganden som tagits i samband med beräkningen. I samband med rörelseförvärv ska ett 
flertal poster värderas till verkligt värde (IFRS 3:18, 3:B64 f, i). Således blir bolagens 
redogörelser för deras antaganden viktiga för denna studie då de är en del av hur bland 
annat goodwill hanteras. 
 
Värdering till verkligt värde har sin utgångspunkt i ett hierarkiskt system med tre nivåer, 
vars syfte är att öka konsistensen och jämförbarheten i de värderingar som sker till 
verkligt värde (IFRS 13:72). Nivå ett innebär ojusterade noterade priser på en aktiv 
marknad för identiska tillgångar eller skulder, vilka företaget har tillgång till vid 
värderingstillfället. Denna nivå anses vara det mest tillförlitliga underlag som kan 
användas vid värdering (IFRS 13:77). Nivå två är direkt eller indirekt observerbara priser 
för tillgången eller skulden, med undantag för de noterade priser som ingår i första nivån. 
Priser för identiska tillgångar och skulder på en inaktiv marknad samt noterade priser för 
liknande tillgångar och skulder på aktiva marknader inkluderas även i nivå två (IFRS 
13:82). Den tredje nivån rör icke observerbara data som ska användas i de fall 
observerbara data inte är tillgängliga. Det innebär sådana situationer där 
marknadsaktiviteten är liten eller obefintlig för tillgången eller skulden. Dessa icke 
observerbara data ska utgöra den grund för de antaganden som marknadsaktörer skulle 
använda vid prissättning av tillgången eller skulden. Ett företag ska således ta fram icke 
observerbara data utifrån den bästa tillgängliga informationen utifrån företagets 
förutsättningar (IFRS 13:87–89). Enligt Bengtsson (2009, s.116) är det den tredje och 
sista nivån som ifrågasätts då värderingen kräver nuvärdesberäkning av troliga framtida 
kassaflöden. 
 
3.3.4 Nedskrivning av Goodwill 
För att uppfylla upplysningskraven enligt IFRS 3 ska en avstämning av det redovisade 
värdet för goodwill göras vid både rapportperiodens början och slut. Det innebär bland 
annat att nedskrivningar av goodwill ska redovisas i enlighet med IAS 36 (IFRS 3:B67d). 
Vid nedskrivningsprövning av förvärvad goodwill ska denna från och med 
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förvärvstidpunkten fördelas på förvärvarens kassagenererande enheter som ingår i 
synergieffekterna av förvärvet (IAS 36:80). 
 
Enligt Hamberg et al. (2011, s. 266) har svenska företag tidigare haft en konservativ syn 
på goodwill. Innan IFRS 3 implementerades skulle goodwill enligt standarden RR 1:96 
skrivas av över en femårsperiod, såvida en längre nyttjandeperiod inte kunde fastställas 
säkert. Redovisningsrådets implementering av RR 1:00 möjliggjorde en livslängd för 
goodwill på 20 år, men många företag fortsatte att redovisa mer konservativt. IFRS 3 
innebär däremot att avskrivningar av goodwill inte längre är tillåtet, utan det bokförda 
värdet ska prövas för nedskrivning med regelbundna mellanrum i enlighet med IAS 36 
(IFRS 3:B67d). 
 
Goodwill kan inte prövas för nedskrivning separat då den består av sådana tillgångar som 
inte kan identifieras eller kvantifieras på ett tillförlitligt sätt (Petersen & Plenborg, 2010, 
s. 422). Därför genomförs, som tidigare nämnts, en allokering av goodwill till den 
kassagenerande enhet eller grupp av kassagenererande enheter som gynnas av den 
förvärvade goodwillen (IAS 36:80). Nedskrivningsprövningen sker sedan genom att det 
redovisade värdet för den kassagenererande enhetens goodwill jämförs med dess 
återvinningsvärde (Hamberg et. al., 2011, s. 266). 
 
En potentiell svårighet i samband med rörelseförvärv är identifiering av kassagenererande 
enheter (Wines et al., 2007, s.868). Vid förvärv av ett företag med ett flertal separata 
dotterbolag, avdelningar och/eller grenar uppkommer frågan om den kassagenererande 
enheten ska identifieras som det förvärvade företaget i sin helhet eller som ett antal 
delenheter (Wines et al., 2007, s. 868). Utifrån den kassagenererande enhetens storlek ska 
dess återvinningsvärde beräknas, vilket blir mer komplext ju mindre enheten är. När 
beräkningarna dessutom är kostsamma uppstår incitament för företagsledningen att 
identifiera enheterna på en så hög nivå som möjligt (Wines et al., 2007, s. 870). 
Redovisningen av goodwill enligt IFRS 3 ger således upphov till kreativ redovisning och 
ger företagsledningar skäl att undvika nedskrivningar så långt som möjligt (Wines et al., 
2007, s. 870). Detta är av relevans för studien då företagen ska redogöra för hur de 
beräknat återvinningsvärdet för varje tillgång, kassagenererande enhet eller grupp av 
kassagenererande enheter (IAS 36:134). 
 
Återvinningsvärdet beräknas som det högre av det verkliga värdet med avdrag för 
försäljningskostnader och nyttjandevärdet (IAS 36:18). Verkligt värde minus 
försäljningskostnader värderas med avdrag för kostnader som inte skuldförts vid 
försäljning eller utrangering. Sådana kostnader kan utgöras av juridiska kostnader, 
stämpelskatt, flyttkostnader eller direkta kostnader för att göra tillgången eller den 
kassagenererande enheter säljbar (IAS 36:28). Nyttjandevärdet beräknas genom att 
företaget gör en uppskattning av framtida in- och utbetalningar som tillgången eller den 
kassagenererande enheten ger upphov till i den löpande verksamheten och i samband med 
att den säljs eller utrangeras. Sedan sker en diskontering av dessa framtida betalningar 
(IAS 36:31). En beräkning av nyttjandevärdet ska återspegla följande delar; en 
uppskattning av de framtida kassaflöden som företaget kan tilldelas, förväntningar om 
eventuella variationer som rör de framtida kassaflödenas storlek och tidpunkt, pengars 
tidsvärde som företräds av en aktuell riskfri ränta, priset som speglar tillgångens/enhetens 
osäkerhet samt andra faktorer som marknadsaktörer skulle använda för att prissätta 
framtida kassaflöden (IAS 36:30). 
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Nyttjandevärdets beräkning ska baseras på företagets uppskattningar av framtida 
kassaflöden utifrån rimliga och verifierbara antaganden. Dessa antaganden ska spegla 
företagsledningens mest korrekta bedömning av företagets ekonomiska förhållanden som 
anses gälla under tillgångens eller enhetens återstående nyttjandeperiod (IAS 36:33 a). 
Vidare ska kassaflödesprognoser grundas på företagets senaste finansiella budgetar och 
prognoser som företagsledningen fastställt, med undantag för eventuella framtida 
kassaflöden relaterade till omstruktureringar alternativt förbättringar av tillgångens eller 
enhetens prestanda (IAS 36:33 b). Företaget ska även basera sina bedömningar av 
framtida kassaflöden för perioder som ligger längre fram i tiden än de senaste budgeterna 
på antaganden om en oförändrad eller avtagande tillväxttakt. En ökande tillväxttakt 
används endast om det finns goda skäl till det. Denna får i vilket fall inte vara högre än 
den långsiktiga tillväxttakt som beräknats för företagets produkter, bransch eller de länder 
företaget verkar i, om det inte finns tillräckliga skäl för att nyttja en högre tillväxttakt 
(IAS 36:33 c). 
 
Hamberg et. al., (2011, s.274) uppger att den genomsnittliga summan av goodwill för 
samtliga företag noterade på OMX Stockholm fördubblades mellan 2004 och 2007. 
Ökningen berodde på större förvärv av goodwill under åren 2006 och 2007, den 
retroaktiva implementeringen av IFRS 3 samt avskaffandet av avskrivningar gällande 
goodwill. Vidare visar Hamberg et. al., (2011, s.274) på att företagen reducerade 
minskningen av goodwill efter att avskrivning inte längre var tillåtet, vilket framförallt 
förekom bland stora företag. Således ökade företagens intäkter kraftigt efter 
implementeringen av IFRS 3. Ett av studiens delsyften berör hur bolagen redogör och 
motiverar sina förvärvade goodwillposter. Det innefattar även nedskrivning som för 
denna studie är aktuellt utifrån ovanstående information. Eftersom goodwill ska testas 
årligen för nedskrivning (IAS 36:10) undersöker vi om bolagen redovisar nedskrivningar 
och vilka beräkningar som ligger bakom. 
 
Slopandet av avskrivningar kan även ha resulterat i att finansiella rapporter blivit mindre 
användbara för investerare samt att företagen blivit mer beroende än innan av ledningens 
beslut om nedskrivning. Då earnings management är rätt vanligt i Europa menar Hamberg 
et. al., (2011, s.285) att väsentliga goodwillposter kan leda till att den reducerade 
användbarheten av finansiella rapporter får ett övertag. En undersökning om huruvida 
telekombolagen gör nedskrivningar av goodwill är av relevans för denna studie då det 
kan påverka rapporternas användbarhet. 
 
3.4 Immateriella tillgångar 
 
3.4.1 Definition 
Definitionerna av immateriella tillgångar är många och begreppets mening är 
omdiskuterad av forskare inom området. Enligt IAS 38 är en immateriell tillgång en 
identifierbar icke-monetär tillgång som saknar fysisk form (IAS 38:8 st.10). 
 
Kristandl & Bontis (2007, s.1518–1519) har i en undersökning försökt finna en allmän 
definition för immateriella tillgångar genom att granska karaktärsdragen i de befintliga 
definitionerna. Forskningen resulterade i en definition som beskriver immateriella 
tillgångar som resurser, vilka endast är tillgängliga för ett fåtal företag och bidrar till att 
öka företagets hållbarhetsvärde. De immateriella tillgångarna bidrar även till framtida 
ekonomiska fördelar, vilket dels beror på att det är svårt för konkurrenter att imitera 
tillgångarna. 
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Kristandl & Bontis (2007, s.1518–1519) menar vidare likt IFRS 3 att immateriella 
tillgångar saknar fysisk form. De menar vidare att immateriella tillgångar har ytterligare 
karaktärsdrag som att de inte ska räknas in de finansiella rapporterna, de inte är finansiella 
och de har en obestämd livslängd. Om de immateriella tillgångarna kan identifieras, har 
ett tydligt samband med ett företags produkter och tjänster samt är ett resultat av tidigare 
transaktioner bör de dock inkluderas i de finansiella rapporterna. 
 
För studien är den definition som fastställs i IAS 38 den mest relevanta i förhållande till 
rapportens syfte. De övriga definitionerna ger en förståelse för vad immateriella tillgångar 
är och bidrar till en större vetskap om begreppet, vilket kan vara användbart vid 
bedömning av bolagens upplysningar relaterade till immateriella tillgångar. 
 
3.4.2 Identifiering 
I de upplysningskrav som ställs i IFRS 3 ska endast immateriella tillgångar som inte 
uppfyller villkoren för separat redovisning ingå i goodwill (IFRS 3:B64e). Vid ett 
rörelseförvärv ska förvärvaren redovisa immateriella tillgångar skilt från goodwill endast 
om dessa kan identifieras (IFRS 3.B31). En immateriell tillgång kan identifieras om den 
är avskiljbar, vilket betyder att den betraktas som en del i företaget, eller har sitt ursprung 
ur avtalsenliga eller juridiska rättigheter (IAS 38:12). 
 
Enligt Schiuma et al. (2011, s.110) kan ett rörelseförvärv som innefattar immateriella 
tillgångar förknippas med vissa svårigheter. De immateriella tillgångarna kan i allmänhet 
upplevas som svåra att värdera på grund av att den saknar fysisk form och värderas till 
verkligt värde. I ett rörelseförvärv finns risken att de immateriella tillgångarna blir 
felvärderade, vilket medför att ett för högt pris betalas för förvärvet. Det höga priset leder 
till att goodwill uppstår och kan långsiktigt leda till att nedskrivningar av goodwill måste 
göras. 
 
De regler som gäller vid identifiering av immateriella tillgångar är nödvändig för studien 
eftersom att företagen numera måste separera immateriella tillgångar från goodwill (IFRS 
3:10). För att företagen ska leva upp till de krav som ställs i IFRS 3 måste de motivera de 
val som tagits i samband med separationen från goodwill. 
 
3.5 Teorier relaterade till ledningens incitament 
Von Alberti-Alhtaybat et al. (2012, s.80) har i en studie kartlagt teorier relaterade till 
ledningens incitament i att förmedla information till användaren av de finansiella 
rapporterna. I studien belyser Von Alberti-Alhtaybat et al. (2012, s.80) till viss del teorier 
som förklarar hur ledningen kan ha incitament att upplysa i större utsträckning än vad 
standarden kräver, det vill säga genom att lämna frivilliga upplysningar. 
 
De teorier som belyser frivilliga upplysningar riktar sig främst mot de allmänna 
upplysningar som bolagen ska lämna om de förvärvade företagen. Det beror på att 
upplysningskraven relaterade till området endast kräver den allmänna informationen för 
förvärv som inte inräknas som ett övrigt förvärv (IFRS 3:B65). För studien är det av 
intresse att undersöka om telekombolagen lämnat allmänna upplysningar i större 
utsträckning än vad som behövs, det vill säga om informationen angetts även för de 
oväsentliga förvärven. De teorier som presenteras inom området för de frivilliga 
upplysningarna föreslår att ledningen kan ha incitament för att reducera 
informationsasymmetrin genom att lämna mer omfattande upplysningar i rapporterna. En 
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teori som Von Alberti-Alhtaybat et al. (2012, s.80) belyser är agentteorin, vilken grundar 
sig på en informationsasymmetri mellan ägare och ledning. Teorin har sin utgångspunkt 
i en separation av kontroll mellan två parter, vilket vidare ger upphov till en 
intressekonflikt. De menar på att ledningen är anställd för att agera i ägarnas intresse utan 
att involvera sina egna preferenser, vilket medför att det uppkommer svårigheter i 
bedömningen av huruvida ledningen följer dessa restriktioner. Ledningen är därmed 
ansvarig för de finansiella rapporterna och den information som lämnas till ägarna, vilket 
betyder att om det finns få frivilliga upplysningar kan det betyda att ledningen har 
incitament att utelämna information. Om bolagen lämnar frivilliga upplysningar i en 
större utsträckning kan det innebära att telekombolagens ledning har incitament att 
reducera informationsasymmetrin. 
 
Von Alberti-Alhtaybat et al. (2012, s.81) belyser vidare signaleringsteorin som grundar 
sig likt agentteorin på informationsasymmetri, där det finns betydande skillnader i 
innehavet av information mellan “insiders” och “outsiders” i företaget. En “outsider” kan 
inte bedöma prisnivån på olika produkter om inte “insiders” lämnar information om 
produkters kvalitet, vilket kan leda till att marknaden bryts ned. De konsekvenser som 
kan uppstå enligt Von Alberti-Alhtaybat et al. (2012, s.82) kan bidra till att ledningen har 
incitament att utöka de frivilliga upplysningarna som lämnas i de finansiella rapporterna. 
Telekombolagens mängd av frivilliga upplysningar kan även utifrån signaleringsteorin 
analyseras. En högre andel frivilliga upplysningar tyder på att ledningen är villig att lämna 
information för att förhindra att marknaden bryts ned. 
 
De frivilliga upplysningarna som lämnas av företagen kan vidare enligt Von Alberti-
Alhtaybat et al. (2012, s.81) och teorin om kapitalbehov bero på företagets finansiella 
ställning. Företag med skilda tillväxtmöjligheter kan vara i behov av en extern 
finansiering för att utöka kapitalet i verksamheten. I en situation där ett företag är i behov 
av den mest fördelaktiga externa finansieringen anses de obligatoriska upplysningarna 
vara otillräckliga. Företagen måste konkurrera med varandra för att få kostnadseffektiv 
finansiering, vilket de gör genom att lämna ut information om bolagets ställning och 
antaganden gällande framtida kassaflöden. Von Alberti-Alhtaybat et al. (2012, s.81) 
menar vidare att bolagen lämnar ut frivilliga upplysningar för att reducera osäkerheten 
för investerare, där information angående framtida kassaflöden vanligtvis utökas. 
Ökningen av de frivilliga upplysningarna har ett samband med den reducerade 
kapitalkostnaden. För att vidare koppla teorin till telekombolagen i studien kan bolagens 
frivilliga upplysningar vara en indikation på att de är i behov av extern finansiering. 
 
Ledningen kan vidare besluta om att lämna frivilliga upplysningar utifrån en 
kostnadsnyttoanalys, vilket enligt Von Alberti-Alhtaybat et al. (2012, s.82) innefattar en 
jämförelse av kostnader och fördelar av att lämna informationen. De menar vidare att de 
frivilliga upplysningarna omfattar kostnader för insamling av data, revision av 
informationen, pågående kontroller och för rättsliga ärenden. Von Alberti-Alhtaybat et 
al. (2012, s.82) uppger att en av de främsta fördelarna med att frivilligt upplysa är den 
fördelaktiga finansieringen som kan uppnås. Ledningen har incitament att frivilligt 
upplysa om information endast i de fall där fördelarna överväger kostnaderna. Om 
telekombolagen har få frivilliga upplysningar kan det bero på att kostnaderna inte 
överstiger fördelarna, vilket kan bero på att bolagen inte är i behov av extern finansiering. 
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4. Praktisk metod 
I följande kapitel beskrivs studiens praktiska metod. Kapitlet inleds med studiens urval, 
val av företag samt en företagsbeskrivning. Följande avsnitt redogör för datainsamling 
följt av konstruktion och tillämpning av granskningsmall. 
 
4.1 Urval 
Ett urval kan beskrivas som en del av en större population och har som syfte att försöka 
estimera oprövade karaktärsdrag i populationen (Zikmund, 2013, s.385). En population 
kan vidare förklaras som en sammansatt grupp som kännetecknas av liknande 
karaktärsdrag (Zikmund, 2013, s.385). För att kunna definiera urvalet måste forskaren 
fatta ett antal beslut gällande populationens utformning, där undersökningens resurser är 
centrala (Zikmund, 2013, s.387). För att få ett relevant urval bör en målpopulation 
identifieras, det vill säga den population som är behjälplig för att besvara studiens syfte 
(Zikmund, 2013, s.387). En urvalsram är en lista som innefattar samtliga komponenter av 
ett visst ämne och är grunden där urvalet dras ifrån (Zikmund, 2013, s.387). 
 
Urvalet kan vara antingen ett sannolikhetsurval eller ett icke sannolikhetsurval (Bryman, 
2011, s.179). Ett urval som utgår från sannolikhet är slumpmässigt, det vill säga att det 
finns en vetskap om sannolikheten för att ett visst objekt blir utvalt i en population 
(Bryman, 2011, s.179). Vid denna typ av urval kan resultaten av en studie generaliseras 
och betraktas som representativt för populationen (Bryman, 2011, s.179). 
Sannolikhetsurvalet förknippas i de flesta fall med kvantitativa studier, där storleken på 
urvalet vanligtvis är större för att vidare kunna generalisera resultaten (Marshall, 1996, s. 
523). Kvalitativa studier har en mindre urvalsstorlek och har okända karaktärsdrag som 
inte kan normalfördelas över populationen (Marshall, 1996, s. 523). Ytterligare en faktor 
som kännetecknar kvalitativa studier är att studieobjekten har olika förmågor vad gäller 
observation, förståelse och uppfattningar av beteenden (Marshall, 1996, s. 523). Dessa 
drag utgör ett motiv till varför sannolikhetsurval inte lämpar sig för kvalitativa studier 
(Marshall, 1996, s. 523). 
 
För den kvalitativa undersökningen är istället icke-sannolikhetsurval det mest lämpliga 
alternativet (Marshall, 1996, s. 523). Ett icke-sannolikhetsurval är i sin art inte 
slumpmässigt, vilket indikerar att vissa objekt i en population har en större möjlighet att 
väljas ut än andra (Bryman, 2011, s.179). I detta fall kan det uppstå problematik vad gäller 
generaliserbarhet och representativitet (Bryman, 2011, s.179). Det finns tre olika typer av 
icke-sannolikhetsurval; bekvämlighetsurval, snöbollsurval och kvoturval (Bryman, 2011, 
s.194). Ett bekvämlighetsurval baseras på att studieobjekten i studien väljs utifrån 
tillgängligheten för forskaren (Bryman, 2011, s.194). Urvalet är både tidseffektivt och 
kan genomföras till en låg kostnad, men resultaten kan inte generaliseras (Bryman, 2011, 
s.196). Snöbollsurvalet är en utvecklad version av bekvämlighetsurval och går ut på att 
forskaren tar kontakt med ett få antal människor som kan vara relevant för studien. 
Individerna ger vidare rekommendationer för ytterligare personer som kan delta i studien 
(Bryman, 2011, s.196). Ett kvoturval grundar sig på att fördela individer i olika kategorier 
och att vidare bestämma ett antal personer som ska undersökas från varje grupp (Bryman, 
2011, s.197). Forskaren söker upp individer som ska passa i de olika kategorierna och 
väljer sedan ut vilka som ska undersökas, vilket resulterar i att urvalet inte är 
slumpmässigt (Bryman, 2011, s.197). 
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Vår studie baserar sig främst på en kvalitativ metod med vissa inslag av det kvantitativa 
tankesättet. I valet av bransch och bolag som ska undersökas har vi utgått från ett antal 
kriterier som nedan beskrivs. Urvalet är därmed anpassat och studieobjekten har valts 
utifrån det som passar studien, vilket indikerar att valet inte bygger på sannolikhet. 
Undersökningen baserar sig vidare på ett få antal studieobjekt, vilket ytterligare styrker 
att studien har ett icke-sannolikhetsurval. Utifrån de tre olika typerna av icke 
sannolikhetsurval är endast två möjliga, eftersom snöbollsurvalet inte lämpar sig för en 
undersökning där studieobjekten består av telekombolagens årsredovisningar. Det urval 
som studien slutligen bygger på är bekvämlighetsurvalet på grund av de ovan nämnda 
argumenten. Urvalet som är av icke sannolikhetskaraktär kan därmed leda till att 
resultatet av studien inte generaliseras i större utsträckning, men genom att försöka 
undersöka en större andel av bolagen inom den valda branschen är förhoppningen att 
kunna minska denna nackdel.  
 
4.1.1 Val av bransch och bolag 
Den bransch som studien avser att undersöka baserar sig på ett antal faktorer som vidare 
kommer presenteras. I bedömningen av vilken bransch på OMX Stockholm som skulle 
undersökas användes Excel för att kunna visa deskriptiv statistik över respektive branschs 
totala rörelseförvärv under 2015 och antal företag inom varje bransch. Den totala summan 
rörelseförvärv i förhållande till antal företag var en betydande faktor i valet av bransch, 
då en hög andel rörelseförvärv tyder på en förvärvsstark bransch. En sådan bransch har 
vidare ett stort ansvar att upplysa korrekt för att skapa en rättvis bild av förvärven för 
användaren av rapporterna. Det år som data samlas in kan betraktas som ett stickprov, då 
det uppstår svårigheter att samla in data för samtliga år från implementeringen av 
standarden. Den data som bearbetas i Excel har samlats in från OMX Stockholm (u.å), 
Nordnet (u.å) och respektive företags årsredovisningar för år 2015. Från OMX Stockholm 
har samtliga börsnoterade företag på small-, mid- och large cap, listas i Excel (se appendix 
1). Nordnet användes för att ta fram åren då bolagen introducerades på OMX Stockholm. 
För att få fram summan av rörelseförvärven för året granskades bolagens 
årsredovisningar. I följande kapitel presenteras den deskriptiva statistiken i form av 
pivottabeller som ligger till grund för valet av att studera telekombranschen (appendix 
1).     
 
Utöver den deskriptiva statistiken finns ytterligare faktorer som talar för att 
telekombranschen är av intresse att studera. De befintliga telekombolagen på OMX 
Stockholm består av liknande företag som är relativt homogena i sina verksamheter. 
Bolagen har liknande uppbyggnad där de delar upp sin service i privat- och 
företagskunder. De tjänster som telekombolagen erbjuder är snarlika, där 
huvudverksamheten är bredband och telefoni. Vissa tjänster skiljer sig dock men de 
befinner sig ändå inom samma område. Detta styrks vidare av Glaumann (BusinessWire, 
2016) som menar att telekombranschen idag är homogen, men i framtiden väntas bli mer 
diversifierad på grund av digitaliseringen. Genom att jämföra med andra branscher på 
OMX Stockholm kan ses att exempelvis industribranschen omfattar företag som har 
verksamheter som skiljer sig åt i högre utsträckning. I listan kan ses att företagen inom 
industribranschen skiljer sig en aning. Företagen inom industri erbjuder allt ifrån lås- och 
dörrlösningar (Assa Abloy), bygg- och industrihissar (Allimak Group), elkraft och 
automationsteknik (ABB).  Inom sjukvårdsbranschen kan liknande argument upptas, där 
företagen erbjuder allt ifrån utveckla läkemedel (Active Biotech), försäljning av 
utrustning och instrument för forskning inom sjukvård (AddLife), utveckla processer för 
forskning inom sjukvård (CellaVision). Telekombranschen kan därmed anses vara mer 
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homogen än vissa andra branscherna, vilket vidare kommer underlätta jämförelse av 
bolagen.  
Inom den valda branschen har vi som författare satt upp ett antal kriterier som 
telekombolagen måste uppfylla. Kriterierna utgår ifrån studiens forskningsfråga och 
avgränsningar, vilka återfinns i studiens första kapitel. Syftet med kriterierna är att agera 
som stöd för att identifiera de företag som har störst potential att bidra med den data som 
behövs. 
 
Kriterier för val av företag 
1. Företaget ska vara ett telekombolag 
2. Telekombolaget ska vara verksam i Sverige 
3. Telekombolaget ska vara börsnoterat på OMX Stockholm 
4. Telekombolaget ska ha varit börsnoterat i minst sju år 
5. Telekombolaget ska ha gjort rörelseförvärv för de antal år som undersöks 
 
Kriteriet som fastställer att telekombolagen ska ha varit börsnoterade i minst sju år har 
förändrats då vi tidigare avsåg att studera bolag som varit börsnoterade minst elva år. 
Orsaken till att kriteriet förändrats är på grund av att det inte fanns tillräckligt många 
börsnoterade telekombolag som varit noterade sedan standardens implementering 2005. 
Det har vidare gett upphov till att de bolag som varit börsnoterade en längre period har 
fler undersökta år än de som varit börsnoterade en kortare tid. Utifrån kriterierna är det 
fem av totalt sex telekombolag som uppfyller kraven, vilket kan ses i appendix 1. De fem 
bolagen uppfyller kriterierna genom att vara börsnoterade på OMX Stockholm, ha ett 
svenskt moderbolag eller verka på svensk marknad samt att de har varit börsnoterade i 
minst sju år. Alla bolag förutom ett har ett svenskt moderbolag men eftersom att bolaget 
ifråga ändå verkar på den svenska marknaden anses bolaget uppfylla kriteriet. Det sista 
kriteriet uppfylls genom att vi som författare väljer de år som passar för det specifika 
bolaget, där endast år med genomförda förvärv tas med. Vi som författare är medvetna 
om att antalet bolag som kan undersökas inom den valda branschen är relativt litet i 
förhållande till andra branscher, vilket kan leda till en del konsekvenser för studien. 
Omfattningen av det data som samlas in kommer vara mindre än om en annan bransch 
hade undersökts, då branschen har ett mindre antal bolag. Valet att endast undersöka 
telekombranschen och inte jämföra med andra branscher kan även påverka resultatet, då 
variationen i datamaterialet är begränsad. Vi anser dock att för det specifika problemet i 
studien att antalet bolag är rimligt i förhållande till hur många telekombolag som existerar 
på OMX Stockholm.         
 
4.1.2 Företagspresentation 
Nedan presenteras de telekombolag som valts för studien, vilka är TeliaCompany, Tele2, 
DGC One, AllTele och Millicom International.  
 
TeliaCompany 
TeliaCompany grundades 1853 och är det största telekombolaget i Sverige. Koncernen i 
övrigt har verksamhet i ytterligare 14 länder och erbjuder ett komplett sortiment av 
telekommunikationstjänster med fokus på uppkoppling (Telia, u.å, a). De svenska 
varumärkena består av Telia, Halebop, Skanova och Cygate. De två förstnämnda erbjuder 
tjänster inom mobil kommunikation, fast telefoni samt datakommunikation och bredband. 
Skanova är ett infrastrukturbolag som erbjuder grossisttjänster och är den ledande 
nätgrossisten i Sverige. Nordens ledande systemintegratör inom data-, video- och 
telekommunikation heter Cygate och erbjuder skräddarsydda plattformar där företag kan 
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hantera all sin kommunikation i en och samma lösning (Telia, u.å, b). Bolaget bytte namn 
från TeliaSonera till TeliaCompany under 2016 och är börsnoterade sedan 2000 (Telia, 
2016, s.7). 
 
Tele2 
År 1993 bildades Tele2 av Jan Stenbeck och är idag Sveriges näst största operatör på både 
privat- och företagsmarknaden (Tele2, u.å). Företaget erbjuder tjänster inom fast- och 
mobiltelefoni, bredband, datanät, innehållstjänster samt globala IoT-lösningar till 17 
miljoner kunder fördelade på nio länder (Tele2, u.å). Tele2 var först i Sverige med att 
täcka 99% av befolkningen med det nya 4G-nätet, vilket även uppmärksammats som 
världens bästa. Bolaget har varit noterat på OMX Stockholm sedan 1996 (Tele2, u.å). 
 
AllTele 
AllTele Allmänna Svenska Telefonaktiebolaget bildades 2002 och är en utmanare på den 
svenska tele- och bredbandsmarknaden (AllTele, 2016, a). Företaget består dels av 
AllTele Privat som levererar fast- och mobiltelefoni, bredbandstjänster samt CATV och 
IPTV till privatkunder. AllTele Företag erbjuder även liknande tjänster som fast- och 
mobiltelefoni, växeltjänster och bredbandstjänster till företagskunder (AllTele, 2016, b). 
Företaget har varit börsnoterat sedan 2009 och uppger i sina finansiella rapporter att de 
haft en av de högsta tillväxttakterna i branschen sedan 2007 (AllTele, 2013, s.4). 
 
DGC One 
DGC One är ett telekombolag som bildades år 1987 och har sedan 2008 varit börsnoterade 
på Stockholmsbörsen (DGC, u.å, a). Bolaget är en nätoperatör som strävar efter att bli 
störst på marknaden inom datakommunikations-, drift- och telefonilösningar (DGC, u.å, 
b). DGC har ett rikstäckande nät som passar för klienter med verksamheter belägna på 
olika geografiska platser (DGC, u.å, b). Företaget är verksam i samtliga nordiska länder 
men har sin huvudsakliga verksamhet i Sverige (DGC, 2015, s.15). 
 
Millicom International Cellular S.A 
Mobiloperatören Millicom grundades 1990 och är idag ett internationellt ledande 
telekommunikations- och mediebolag (Kinnevik, u.å). Bolaget fokuserar på 
tillväxtmarknader och är för närvarande verksamt på 16 olika marknader i framförallt 
Latinamerika, Afrika och Asien (Di, u.å). Millicom erbjuder tjänster inom mobiltelefoni, 
TV och bredband genom sina varumärken Tigo, Bima och Zantel (Millicom, u.å). Bolaget 
börsnoterades på Stockholmsbörsen i början av 2004. 
 
4.2 Datainsamling 
Studien utgår från en kvalitativ innehållsanalys med ett visst inslag av det kvantitativa 
tankesättet, vilket betyder att telekombolagens dokument i form av årsredovisningar 
delvis kommer analyseras ingående. Datainsamlingen för en kvalitativ innehållsanalys 
kan utgå från ett antal steg (Bryman, 2011, s.505). En forskare ska till en början formulera 
en forskningsfråga med relevans för studien (Bryman, 2011, s.505). För att få en 
förståelse för hur dokumenten uppkommit bör forskaren bekanta sig med kontexten för 
uppkomsten av dokumenten (Bryman, 2011, s.505). Vidare ska forskaren bilda en 
kunskap om ett mindre antal dokument, förslagsvis mellan sex till tio stycken (Bryman, 
2011, s.506). 
 
För att få en struktur i datainsamlingen kan det vara fördelaktigt för forskaren att fastslå 
ett fåtal kategorier som vidare ska utgöra grunden för det data som samlas in (Bryman, 
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2011, s.506). Utifrån kategorierna kan ett schema för datainsamlingen utformas, vilket 
ska vara behjälpligt för att få en förståelse för den specifika kategorin (Bryman, 2011, 
s.506). När forskaren har färdiga kategorier och ett schema ska forskaren testa schemat 
på ett antal dokument för att bedöma tillämpligheten (Bryman, 2011, s.506). Forskaren 
kan vidare revidera schemat om förändringar är nödvändiga tills den önskade nivån på 
tillämpningen har uppnåtts (Bryman, 2011, s.506). Det slutgiltiga schemat är grunden för 
datainsamlingen och ska vara användbar för att besvara studiens forskningsfråga 
(Bryman, 2011, s.506). 
 
Datainsamlingen för studien utgår från de tidigare beskrivna stegen. För att bli bekant 
med kontexten för uppkomsten av dokumenten har en granskning av samtliga 
telekombolag genomförts. Antalet dokument, bestående av årsredovisningar, som valts 
för studien är färre än vad som rekommenderas, vilket beror på att endast fem 
telekombolag på Stockholmsbörsen har uppfyllt samtliga ovannämnda kriterier som ställs 
för bolagen. Strukturen i datainsamlingen grundar sig på tre kategorier, vilka benämns 
allmän information, goodwill inklusive immateriella tillgångar och förändring över tid. 
Kategorierna har varit utgångspunkten för att konstruera schemat eller mallen för 
granskningen av telekombolagen, vilken beskrivs mer utförligt i följande avsnitt. Mallen 
har genomgående reviderats under arbetets gång, genom att utöka frågorna, lägga till eller 
ta bort vissa frågor. 
 
4.3 Granskningsmall och rankingtabell 
Datainsamlingen har baserats på en egen framtagen mall som tillämpats vid granskningen 
och analysen av samtliga årsredovisningar. Mallen har konstruerats utifrån de 
upplysningskrav som återfinns i IFRS 3, IAS 36 och IAS 38 och syftar till att göra vår 
granskning så jämlik som möjligt (se Appendix 3–4). 
 
Mallen består som ovan nämnts av tre olika kategorier; allmän information, goodwill och 
immateriella tillgångar samt förändring över tid. Den allmänna informationen belyser de 
upplysningskrav som är av mer grundläggande karaktär och består av sex 
frågeställningar. För kategorin gällande goodwill och immateriella tillgångar har frågor 
formulerats för samtliga relaterade upplysningskrav och består av 17 frågeställningar. För 
den sista kategorin finns inga direkta kopplingar till upplysningskraven utan frågorna är 
mer baserade på upplevda förändringar mellan åren relaterade till redovisning enligt 
upplysningskraven. Den sista kategorin kommer i empirin inte belysas i en enskild del 
utan kommer vara invävd i de ovannämnda kategorierna och vidare analyseras i 
efterföljande avsnitt. 
 
Granskningsmallen kommer vidare tillämpas i studien för att samla in data från 
telekombolagens årsredovisningar. För att kunna bemöta studiens syfte kommer mallens 
frågeställningar besvaras för samtliga förvärv genomförda av bolagen för de berörda åren, 
vilka redogörs för i tabellerna nedan (Tabell 1–5). 
 
För att komplettera granskningsmallen konstrueras en rankingtabell, där bolagens svar på 
frågorna i mallen kvantifieras. Tabellen ska vidare på ett mer kvantitativt sätt visa på i 
vilken utsträckning telekombolagen har upplyst om de olika kraven, där olika poäng 
fördelas utifrån upplysningarna som lämnats i förhållande till kraven som ställs. Om 
telekombolaget uppfyllt kravet utdelas ett poäng, om inte utdelas inga poäng och om 
företagen delvis har uppfyllt kraven ges en halv poäng. Endast de frågor i 
granskningsmallen som berör samtliga bolag har tagits med för att göra en rättvis 
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bedömning. För de allmänna upplysningarna har fråga 1–5 poängsatts, för goodwill fråga 
1-4 och 7-10 och för immateriella tillgångar har samtliga frågor poängsatts (Se appendix 
3). De frågor som eliminerats är frågor som till exempel nedskrivningar eller ett förvärv 
till lågt pris då samtliga bolag inte kan relatera till dessa händelser.   
 

Tabell 1. Telia Company AB:s förvärv 
Telia Company AB 

År Förvärvade företag 
2005 § Chess 

§ MicroLink 
2009 § Tele2 Norges bredbands- och 

voipverksamhet 
§ Protexion 
§ Mobilconsult AS 
§ UAB Interdata 

2015 § Transit Bredband 
§ Tele2 Norge 
§ Green IT OU 
§ Växjö Support Center Försäljning 

AB 
2016 § Telecom3 Fibernät i Sverige AB 

§ Rörelse från Comne Work AB 
§ Rörelse från AK Süsteemid OÜ 

	
Tabell 2. Tele 2 AB:s förvärv 

Tele2 AB 
År Förvärvade företag 
2005 § Versatel Telecom International 

§ Comunitel 
§ Tiscali 
§ Econophone 
§ Lipetsk Mobile 

2010 § BBned 
§ NEO 
§ Spring Mobile 

2015 § Televörgu 
2016 § TDC 

§ Kombridge 
	

Tabell 3. AllTeles förvärv 
AllTele Allmänna Svenska Telefonaktiebolaget 

År Förvärvade företag 
2009 § Kramnet i Kramfors AB 

§ Megaphone 
2011 § Ventelo Sverige AB 
2013 § Universal Telecom 
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Tabell 4. DGC One AB:s förvärv 
DGC One AB 

År Förvärvade företag 
2009 § Telenova 
2011 § Bradata 

§ NAB Solutions 
2015 § Donator 

	
Tabell 5. Millicoms förvärv 

Millicom 
År Förvärvade företag 
2008 § Amnet Telecommunications 

Limited 
 

2012 § Cablevision 
§ Rocket 
§ LIH 
§ AIH 

2015 § Zantel 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



	 31 

5. Empiri 
Studiens femte kapitel presenterar resultatet som genererats från både deskriptiv statistik 
av val av bransch och den granskningsmall som tillämpats. Resultatet har kategoriserats 
utifrån de tre undersökningsområden som valts. Kapitlet börjar med att presentera den 
deskriptiva statistiken över val av bransch. Det andra avsnittet redogör för hur företagen 
tillämpat upplysningar om allmän information, där samtliga undersökta år redovisas för 
alla bolag. Samma struktur gäller även för de två följande avsnitten om goodwill och 
immateriella tillgångar. Förändringsaspekten vävs in i samtliga delar av empirin genom 
att redogöra för bolagens samtliga undersökta år. 
 
5.1 Deskriptiv statistik på urvalet 
Den deskriptiva statistiken som presenteras baserar sig på samtliga noterade företag på 
OMX Stockholm uppdelat på bransch. Den data som figurerna nedan baserar sig på finns 
i appendix 1, vilken även innehåller året bolagen börsnoterades och om moderbolaget är 
svenskt.   
 

 
Figur 1: Summa rörelseförvärv 2015 per bransch. 
 
Figuren ovan visar den totala summan av samtliga rörelseförvärv genomförda av 
företagen på stockholmsbörsen, där företagen delats in bransch. Det kan utläsas att 
Sjukvård och Finans/Fastighet är de branscher som har högst total summa rörelseförvärv 
under 2015. Data/Teknik, Olja och Gas samt Verktyg har i jämförelse nästintill noll i 
rörelseförvärv under året. För den exakta summan per bransch hänvisas läsaren till 
appendix 2. 
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Figur 2: Antal företag inom respektive bransch 
 

Figur 2 visar till skillnad från Figur 1 på antal bolag som finns inom varje bransch. Här 
har Industri, Finans och Sjukvård relativt höga antal. De branscher som innefattar lägst 
antal bolag är Data/Teknik, Verktyg, Olja och Gas samt Telekom. För det exakta antalet 
bolag per bransch hänvisas läsaren återigen till appendix 2.   
 

5.2 Allmän information 
 
5.2.1 Telia 
2005 
I Telias finansiella rapporter uppkommer att företaget under 2005 har förvärvat bolaget 
Chess med verksamhet inom “mobile service operator” samt den baltiska ledande IT-
servicegruppen MicroLink (Telia, 2005, s.29, 45). Telia lämnar information i sina 
upplysningar om både förvärvstidpunkten för köpet och den förvärvade andelen av båda 
bolagen (Telia, 2005, s.29, 45). Förvärvet av Chess ägde enligt Telias upplysningar rum 
i syfte att stärka Telias position i Norge men även för att stärka tillväxten på deras så 
kallade hemmamarknader, vilket kan betraktas som de främsta orsakerna bakom 
förvärvet (Telia, 2005, s.73). MicroLink förvärvades för att stärka positionen inom 
systemintegration och drifttjänster (Telia, 2005, s.27). Vid förvärvet av Chess skedde 
betalningen kontant för 91,2% av aktierna och därefter erbjöds samma pris per aktie för 
återstående aktier (Telia, 2005, s.73). Inga upplysningar finns kring hur Telia fick 
bestämmande inflytande över MicroLink. Under 2005 skedde inga övriga oväsentliga 
förvärv som behöver tas hänsyn till (Telia, 2005, s.73). 
 
2009 
År 2009 var för Telia en mer händelserik period vad gäller rörelseförvärv, då företaget 
totalt förvärvade fyra bolag; Tele2s bredband och voip-verksamhet i Norge, Protexion 
Sverige, Mobilconsult AS och UAB Interdata. För samtliga förvärvade bolag har Telia 
lämnat en redogörelse för bolagens verksamheter (Telia, 2009, s.33). Telia har lämnat 
information angående förvärvstidpunkten för Tele2 Norge men inte för de resterande 
förvärven (Telia, 2009, s.13). Storleken på den förvärvade andelen för varje enskilt bolag 
har endast angetts för Mobilconsult AB och UAB Interdata. Tele2s bredband och 
voipverksamhet i Norge har förvärvats i syfte att stärka marknadspositionen, men inga 
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upplysningar har lämnats om hur förvärvet gått till (Telia, 2009, s.33). I årsredovisningens 
noter har Telia lämnat upplysningar om så kallade “smärre rörelseförvärv”, där samtliga 
ovanstående antas ingå då förvärven inte presenteras enskilt (Telia, 2009, s.66). 
 
2015 
Under räkenskapsåret 2015 genomförde Telia ett flertal förvärv bestående av Transit 
Bredband AB, Tele2 Norge, Green IT OÜ samt Växjö Support Center Försäljnings AB. 
Telia har i sina finansiella rapporter lämnat en beskrivning av de förvärvade bolagens 
verksamheter (Telia, 2015, s.37). Upplysningar har lämnats för samtliga förvärv gällande 
tidpunkt och förvärvad andel (Telia, 2015, s. 169–170). Telia motiverar förvärvet av 
Tele2 genom att de vill stärka positionen på kärnmarknaderna, förbättra konkurrenskraft 
och förmågan att erbjuda mobila internettjänster i Norge. Upplysningar har även lämnats 
kring hur förvärvet gått till där betalningen skett kontant (Telia, 2015, s.169). De övriga 
tre bolagen har kategoriserats som oväsentliga förvärv där Telia lämnat upplysningar om 
anskaffningsvärde, förvärvad andel och hur betalningen genomförts för varje enskilt 
förvärv (Telia, 2015, s.170). 
 
2016 
Telias årsredovisning för 2016 uppger att ett antal mindre rörelseförvärv skett under året. 
Dessa bestod av Telecom3 Fibernät i Sverige AB, en rörelse från Comne Work AB och 
en mindre rörelse från AK Süsteemid OÜ (Telia, 2016, s. 173). Telia har redogjort för 
samtliga förvärvs verksamheter, förvärvstidpunkt och anskaffningsvärde. Upplysningar 
om förvärvad andel har endast lämnats för Telecom3 Fibernät i Sverige AB och ingen 
information har lämnats om orsaker till förvärven eller hur Telia fått bestämmande 
inflytande. Enligt Telia anses samtliga förvärv vara oväsentliga (Telia, 2016, s. 173). 
 
5.2.2 Tele2 
2005 
I de finansiella rapporterna för Tele2 kan år 2005 betraktas som en intensiv period när det 
kommer till rörelseförvärv. Tele2 förvärvade under året fem bolag; Versatel Telecom 
International, Comunitel, Tiscali, Econophone och Lipetsk Mobile (Tele2, 2005, s. 34). 
En beskrivning av de förvärvade bolagens verksamheter finns att tillgå för samtliga bolag 
(Tele2, 2005, s. 9, 15). Upplysningar angående förvärvstidpunkt och förvärvsandelen 
framgår för alla förvärvade bolag (Tele2, 2005, s. 34). Tele2 redogör vidare för de främsta 
orsakerna för förvärvet för alla förvärv förutom för Econophone och Lipetsk Mobile. 
Förvärvet av Versatel Telecom och Comunitel motiveras av en stärkt position på 
marknaden, där förvärvet av Versatel ger tillgång till omfattande infrastruktur och av 
Comunitel till en företagsmarknad (Tele2, 2005, s. 14). Förvärvet av Tiscali öppnar enligt 
Tele2 upp för nya möjligheter för att kunna lansera paketerade tjänster (Tele2, 2005, s. 
13). I upplysningarna uppger Tele2 att de fick bestämmande inflytande i de förvärvade 
bolagen genom att betala köpeskillingen kontant (Tele2, 2005, s.34). Tele2 har i sina 
upplysningar redovisat förvärven av Tiscali, Econophone och Lipetsk Mobile som 
sammanslagna och benämns övriga förvärv (Tele2, 2005, s.34). 
 
2010 
I Tele2s årsredovisning (2010, s. 37–28) framkommer det att företaget har förvärvat tre 
bolag; BBned, NEO och Spring Mobile. En beskrivning av samtliga bolags verksamheter 
finns vidare i de finansiella rapporterna. I upplysningarna finns information angående 
förvärvstidpunkten och förvärsandelen att tillgå för alla företag (Tele2, 2010, s. 37–38). 
Tele2 redogör för orsaken till varje enskilt förvärv. BBned förvärvades enligt Tele2 för 
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att “stärka positionen på marknaden och förbättra distributionen på den holländska 
marknaden” (Tele2, 2010, s. 37). Förvärvet av NEO motiveras av att Tele2 vill “stärka 
verksamheten genom att bygga på sin gedigna erfarenhet som ledande utmanare på 
mobilmarknaden” (Tele2, 2010, s. 38). Spring Mobile förvärvades i syfte att stärka 
företagsmarknaden och vara ett komplement till den nuvarande portföljen (Tele2, 2010, 
s. 38). Tele2 har redogjort för hur förvärvet av bolagen gick till, där det finns information 
om att förvärvet betalades kontant (Tele2, 2010, s. 37–38). Det finns ett övrigt förvärv 
som avser en slutbetalning av ett förvärv från tidigare år, vilket inte är relevant för studien 
(Tele2, 2010, s. 38). 
 
2012 
År 2012 förvärvade Tele2 ett bolag vid namn Televörgu, vilket beskrivs som en 
leverantör av transmission och mobila internettjänster (Tele2, 2012, s. 87). Tele2 har för 
förvärvet av Televörgu lämnat upplysningar om både förvärvstidpunkten och om den 
förvärvade andelen (Tele2, 2012, s. 87). Tele2 motiverar förvärvet med att bolaget bidrar 
till en högre närvaro på den estniska företagsmarknaden och ett kontrollerat 
transmissionsnät till år 2025 (Tele2, 2012, s. 87). Tele2 uppger information om hur de 
fick bestämmande inflytande i bolaget, där de anger att de betalat kontant (Tele2, 2012, 
s. 88). Det finns inga sammanslagna upplysningar om övriga förvärv, endast en betalning 
av resterande köpeskilling tas upp som inte kommer att analyseras vidare (Tele2, 2012, 
s. 87). 
 
2016 
Under år 2016 förvärvade Tele2 bolagen TDC och Kombridge (Tele2, 2016, s. 52–53). 
TDC är en leverantör med verksamhet inom kommunikationslösningar och erbjuder 
tjänster till både offentlig och privat sektor (Tele2, 2016, s. 52). Kombridge är verksam 
inom säkerhet, behandlingen av uppkopplade enheter och applikationer inom sakernas 
internet (Tele2, 2016, s. 53). Tele2 har förvärvat bolagen i sina helheter och har lämnat 
upplysningar om förvärvstidpunkterna (Tele2, 2016, s. 52–53). Förvärvet av TDC 
motiveras av en stärkt B2B-strategi på Tele2s mest essentiella marknad (Tele2, 2016, s. 
2). Tele2 förvärvade bolaget Kombridge för att få en stärkt position i IoT-segmentet 
(Tele2, 2016, s. 2). Bolaget TDC förvärvades kontant på en skuldfri basis, vilket ger en 
beskrivning av hur förvärvet gick till (Tele2, 2016, s. 52–53). För förvärvet av Kombridge 
anger Tele2 däremot inte hur de fick bestämmande inflytande i bolaget. För året finns 
inga övriga sammanslagna förvärv (Tele2, 2016, s. 52–53). 
 
5.2.3 AllTele 
2009 
AllTeles årsredovisning för 2009 informerar om att bolaget förvärvat Kramnet i Kramfors 
AB med verksamhet inom TV-tjänster samt Megaphone AB’s IP- och 
mobiltelefonverksamhet (AllTele, 2009, s.8–9). Upplysningar om den förvärvade 
andelen har lämnats för Kramnet medan andelen av Megaphone AB benämns som 
“merparten”. Fullständiga upplysningar om förvärvstidpunkt har lämnats för båda 
förvärven (AllTele, 2009, s.7). Förvärvet av Kramnet har genomförts för att få full 
kompetens inom triple-play samt för att kunna erbjuda IPTV, men lämnar inga 
upplysningar om hur förvärvet gått till (AllTele, 2009, s.7). Gällande MegaPhone AB har 
AllTele inte angett orsaken till förvärvet men uppger att betalningen skett kontant 
(AllTele, 2009, s.7). AllTele har benämnt förvärvet av MegaPhone AB som oväsentligt 
och uppger att förvärvet består av “kundstock och merparten av rörelsen” (AllTele, 2009, 
s.46). 
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2011 
År 2011 genomförde AllTele ett förvärv av Ventelo Sverige AB. Upplysningar har 
lämnats om tidpunkt och förvärvad andel, men inte om Ventelos verksamhet (AllTele, 
2011, s.22, 45). Anledningen till förvärvet uppges vara Ventelos betydande 
företagskundbas och för att kunna växa på marknaden (AllTele, 2011, s.45). Förvärvet 
betalades genom en riktad emission av 1 500 000 aktier (AllTele, 2011, s.23). Gällande 
oväsentliga förvärv har AllTele lämnat upplysningar om köpeskilling och hur förvärvet 
finansierats för förvärvade tillgångar för varje enskilt förvärv (AllTele, 2011, s.47). 
 
2013 
Under 2013 förvärvade AllTele bolaget Universal Telecom. Upplysningar som lämnats 
relaterat till förvärvet innefattar förvärvstidpunkt, förvärvad andel och att betalning skett 
genom emission av nya aktier (AllTele, 2013, s.17, 35). AllTele har inte lämnat 
upplysningar gällande Universal Telecoms verksamhet eller varför förvärvet skett 
(AllTele, 2013, s.11). I övrigt genomfördes inga oväsentliga förvärv under året (AllTele, 
2013, s.51). 
 
5.2.4 DGC One 
2009 
I DGCs årsredovisning för år 2009 kan utläsas att företaget förvärvade bolaget Telenova 
med verksamhet inom telefonilösningar (DGC, 2009, s. 4). DGC redogör i sina 
upplysningar för både förvärvstidpunkten och för den förvärvade andelen (DGC, 2009, s. 
40). Förvärvet motiveras av att DGC vill “förstärka specialistkompetenser inom växel 
och kommunikationssystem” (DGC, 2009, s. 38). Förvärvet av Telenova skedde i form 
av kontant betalning vid förvärvstidpunkten. Det finns inga övriga förvärv för det 
specifika året (DGC, 2009, s. 40). 
 
2011 
Under år 2011 genomfördes enligt DCGs årsredovisning (2011, s.106) två förvärv, där 
det ena bolaget benämns Bradata och det andra NAB Solutions. DCG lämnar vidare en 
redogörelse över de förvärvade bolagens huvudsakliga verksamheter. I upplysningarna 
uppkommer även information angående respektive förvärvs förvärvstidpunkt och 
förvärvad andel. I DGCs rapport (2011, s.106) framgår att förvärvet av Bradata 
genomfördes för att komplettera det nuvarande drifttjänsterna och utöka 
specialistkompetensen för konsultverksamheten. Förvärvet av NAB Solutions motiveras 
av att verksamheten ska vara ett komplement till området IT-drift, vilket ytterligare ska 
bidra till ökade specialkompetenser. I upplysningarna finns ytterligare information om 
hur DGC fick bestämmande inflytande i de förvärvade bolagen, där de delar av 
köpeskillingarna som inte var villkorade betalades kontant (DGC, 2011, s.106). För det 
innevarande året finns inga övriga förvärv. 
 
2015 
År 2015 förvärvade DGC bolaget Donator som är verksam inom IT-drift (DGC, 2015, s. 
9). I de upplysningar som lämnats finns information angående förvärvstidpunkten och 
den förvärvade andelen att tillgå (DGC, 2015, s. 112). Enligt DGC förvärvades bolaget 
Donator för att få en starkare konkurrenskraft i Sveriges västra delar inom området ITdrift 
(DGC, 2015, s. 112). DGC fick bestämmande inflytande i bolaget genom kontant 
betalning och det finns vidare inga övriga förvärv (DGC, 2015, s. 112). 
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5.2.5 Millicom 
2008 
Under räkenskapsåret 2008 genomförde Millicom ett förvärv bestående av Amnet 
Telecommunications Holding Limited. Det förvärvade bolaget tillhandahåller kabel-TV 
och bredbandstjänster samt fast telefoni (Millicom, 2008, s.55). Millicom har lämnat 
upplysningar om förvärvstidpunkten och den förvärvade andelen (Millicom, 2008, s.55). 
Anledningen till förvärvet uppges vara Amnets ledande position på tre marknader som 
enligt Millicom är viktiga för deras framtida tillväxt (Millicom, 2008, s.15). Det 
bestämmande inflytandet erhölls genom kontant betalning och enligt Millicom har inga 
övriga förvärv skett (Millicom, 2008, s.55).  
 
2012 
Millicom förvärvade fyra bolag under 2012, vilka bestod av TV- och 
kommunikationsbolaget Cablevision samt internetleverantörerna Rocket, LIH och AIH 
(Millicom, 2012, s.79). Millicom har redogjort för samtliga bolags förvärvstidpunkt och 
hur stor andel som förvärvats. I upplysningarna uppger Millicom att samtliga förvärv har 
genomförts för att kunna styra bolagens arbets- och ekononmipolicys (Millicom, 2012, s. 
80). I årsredovisningen framkommer det även att betalningarna har skett kontant och att 
inga övriga förvärv har genomförts under 2012 (Millicom, 2012, s.80).  
 
2015 
Ett förvärv genomfördes under 2015 och innefattade telekombolaget Zanzibar Telecom 
Limited, förkortat “Zantel” (Millicom, 2015, s.55). Årsredovisningen innehåller även 
information om när förvärvet ägde rum och den förvärvade andelens storlek. Millicom 
uppger i sina upplysningar att Zantel förvärvats i syfte att stärka marknadspositionen i 
Tanzania (Millicom, 2015, s. 52). Millicom fick bestämmande inflytande i Zantel genom 
att delvis betala kontant, men även genom att köpa Zantels skuldobligationer (Millicom, 
2015, s. 55). Upplysningarna informerar även om att inga övriga förvärv har genomförts 
under året (Millicom, 2015, s. 55-56).  
 
5.2.6 Sammanfattande tabell 
 

Tabell 6. Sammanfattande tabell av allmänna upplysningar 
 

Allmänna upplysningar  
Fråga Telia  Tele2 AllTele DGC Millicom 
Namn och 
redogörelse för 
verksamhet 

2005 - Ja 
2009 - Ja 
2015 - Ja 
2016 - Ja 

2005 - Ja 
2010 - Ja 
2012 - Ja 
2016 - Ja 
 

2009 - Ja 
2011 – Delvis 
2013 – Delvis 
 

2009 - Ja 
2011 - Ja 
2015 - Ja 
 

2008 - Ja 
2012 - Ja 
2015 - Ja 

Förvärvstidpunkt 2005 - Ja 
2009 - Ja 
2015 - Ja 
2016 - Ja 

2005 - Ja 
2010 - Ja 
2012 - Ja 
2016 - Ja 

2009 - Ja 
2011 - Ja 
2013 - Ja 
 

2009 - Ja 
2011 - Ja 
2015 - Ja 
 

2008 - Ja 
2012 - Ja 
2015 - Ja 

Förvärvad andel 2005 - Ja 
2009 - Oklart 
2015 - Ja 
2016 - Ja 

2005 - Ja 
2010 - Ja 
2012 - Ja 
2016 - Ja 

2009 - Ja 
2011 - Ja 
2013 - Ja 
 

2009 - Ja 
2011 - Ja 
2015 - Ja 
 

2008 - Ja 
2012 - Ja 
2015 - Ja 
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Orsaker till 
förvärvet 

2005 - Ja 
2009 - Ja 
2015 - Ja 
2016 - Ja 

2005 - Ja 
2010 - Ja 
2012 - Ja 
2016 - Ja 

2009 - Ja 
2011 - Ja 
2013 - Nej 
 

2009 - Ja 
2011 - Ja 
2015 - Ja 
 

2008 - Ja 
2012 - Ja 
2015 - Ja 

Hur förvärvet 
gått till 

2005 - Ja 
2009 - Nej 
2015 - Ja 
2016 - Ja 

2005 - Ja 
2010 - Ja 
2012 - Ja 
2016 - Ja 

2009 - Nej 
2011 - Ja 
2013 - Ja 
 

2009 - Ja 
2011 - Ja 
2015 - Ja 
 

2008 - Ja 
2012 - Ja 
2015 - Ja 

Upplysningar om 
oväsentliga 
förvärv 

2005 -  
2009 - Ja 
2015 - Ja 
2016 - Ja 

2005 - Ja 
2010 - Ja 
2012 - Ja 
2016 -  

2009 - Ja 
2011 - Ja 
2013 -  
 

2009 -  
2011 -  
2015 -  
 

2008 -  
2012 -  
2015 -  

	
Summa 

Telia  Tele2 AllTele  DGC One Millicom 
2005 = 5 
2009 = 3 
2015 = 5  
2016 = 5  

2005 = 5 
2010 = 5 
2012 = 5 
2016 = 5 

2009 = 4 
2011 = 4,5 
2013 = 3,5 
 

2009 = 5 
2011 = 5 
2015 = 5 
 

2008 - 5 
2012 - 5 
2015 - 5 

	
5.3 Goodwill 
 
5.3.1 Telia 
2005 
I samband med förvärvet av Chess år 2005 uppstod goodwill, som enligt Telia består av 
synergier relaterade till det ökade utnyttjandet av Chess NetCom:s nätverk (Telia, 2005, 
s.73). Inga upplysningar finns gällande goodwill i samband med förvärvet av MicroLink. 
Telia uppger vidare att de identifierbara förvärvade tillgångarna har värderats till deras 
verkliga värden, vilket även gäller för varje större slag av ersättning såsom kontanter, 
andra immateriella och materiella tillgångar, skulder och förvärvarens eget kapitalandelar 
(Telia, 2005, s.73). Upplysningar har även lämnats för det verkliga värdet för den totala 
överförda ersättningen samt för förvärvade tillgångar och övertagna skulder (Telia, 2005, 
s.29). Samtlig ovanstående information saknas för förvärvet av MicroLink. Telia uppger 
att verkligt värde har baserats på “generellt accepterade metoder” och att värderingen är 
preliminär (Telia, 2005, s.73). Förvärvet av Chess innebar enligt Telia ett avtal om 
villkorad köpeskilling (Telia, 2005, s.29). Telia har redogjort för de redovisade beloppen 
för avtalet men upplysningarna relaterade till hur beloppen har fastställts är bristfälliga 
(Telia, 2005, s.29). I rapporten för året beskriver Telia att en del av köpeskillingen är 
beroende av om vissa omständigheter uppstår. Förvärvet av Chess har inte genomförts 
till ett lågt pris (Telia, 2005, s.29) Telia har inte upplyst ifall förvärvet av MicroLink 
inneburit avtal om villkorad köpeskilling eller skett till lågt pris. 
 
Gällande nedskrivningar har Telia redogjort för bruttovärdet och ackumulerade 
nedskrivningar vid början och slutet av rapportperioden (Telia, 2005, s.51). Vidare 
upplyser Telia om hur goodwill relaterat till Chess fördelats på bolagets kassagenererande 
enheter tillsammans med det bokförda värdet av goodwill för varje enhet (Telia, 2005, 
s.51). Enligt Telia har inga nedskrivningar av goodwill skett till följd av att 
återvinningsvärdet bedömts högre än det bokförda värdet (Telia, 2005, s.48). 
Upplysningar saknas kring ifall goodwill i samband med förvärvet av MicroLink har 
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fördelats på kassagenererande enheter och om ett eventuellt nedskrivningsbehov uppstått. 
Återvinningsvärdet har beräknats utifrån antaganden om försäljningstillväxt, EBITDA-
marginalens utveckling samt diskonteringsränta (Weighted Average Cost of Capital) 
(Telia, 2005, s.48). Beräkningen baserades på av ledningen godkända prognoser, vilka 
enligt ledningens bedömning avspeglar historiska erfarenheter, prognoser i 
branschstudier och annan externt tillgänglig information (Telia, 2005, s.48). 
 
2009 
Vid samtliga förvärv som genomfördes under 2009 uppstod enligt Telia (2009, s. 66) 
goodwill. Telia har dock inte redogjort för hur mycket som är hänförligt till varje enskilt 
förvärv, men uppger att goodwill består av stärkta marknadspositioner. Upplysningar 
finns om det verkliga värdet för identifierbara förvärvade tillgångar och för varje större 
slag av ersättning, såsom kontanter, andra immateriella och materiella tillgångar, skulder 
och förvärvarens eget kapitalandelar (Telia, 2009, s.66). Telia lämnar upplysningar om 
det verkliga värdet för den totala överförda ersättningen för samtliga förvärv, men inte 
för varje enskilt (Telia, 2009, s.66). Enligt Telia bestäms verkligt värde för patent och 
varumärken utifrån diskonterade uppskattade royaltybetalningar som undvikits genom att 
de varit ägda (Telia, 2009, s.29). Kundrelationers verkliga värde bestäms genom en metod 
kallad multiperiod excess earningsmetoden (Telia, 2009, s.29). För övriga immateriella 
tillgångar bedöms metoder som är intäkts-, kostnads-, och marknadsbaserade där olika 
omständigheter samt tillgänglig information avgör vilken slutlig metod som används 
(Telia, 2009, s.29). Inget av förvärven har inneburit avtal om villkorad köpeskilling och 
har inte heller skett till lågt pris. 
 
Vidare upplyser Telia om bruttovärdet för goodwill och ackumulerade nedskrivningar vid 
början och slutet av rapportperioden (Telia, 2009, s.39, 41). Telia uppger att inga 
nedskrivningar skett under året (Telia, 2009, s.41). Dessutom har information lämnats för 
hur goodwill fördelats på Telias kassagenererande enheter tillsammans med det 
redovisade värdet för goodwill som fördelats (Telia, 2009, s.40). Beräkningen av 
återvinningsvärdet har baserats på antaganden om försäljningstillväxt, 
EBITDAmarginalens utveckling, diskonteringsränta (Weighted Average Cost of Capital) 
samt slutvärde för tillväxten i fritt kassaflöde (Telia, 2009, s.40). Ledningen har sedan 
bedömt prognoser som avspeglar historiska erfarenheter, prognoser i branschstudier och 
annan externt tillgänglig information (Telia, 2009, s.40). 
 
2015 
Under 2015 uppstod goodwill i samband med förvärvet av Tele2 Norge och utgörs enligt 
Telia av “kunskapen hos överförd personal och förväntade synergier från de tillgångar 
som slås samman med TeliaSoneras nätverk och verksamhet” (Telia, 2015, s.169). Inga 
upplysningar finns gällande goodwill för övriga förvärv. Vidare har Telia för förvärvet 
av Tele2 Norge värderat de identifierbara förvärvade tillgångarna till deras verkliga 
värden och även upplyst om det verkliga värdet för den totala överförda ersättningen samt 
för varje större slag av ersättning (Telia, 2015, s.169–170). I upplysningarna finns ingen 
information angående de förvärvade tillgångarnas verkliga värde för de övriga förvärven. 
Telia upplyser om hur verkligt värde bestäms, vilket är i enlighet med föregående års 
information (Telia, 2015, s.111). Det finns inga avtal gällande villkorad köpeskilling och 
förvärvet har inte skett till lågt pris. 
 
Telia har fördelat den förvärvade goodwillen på sina kassagenererande enheter samt 
upplyst om dess redovisade värde (Telia, 2015, s.128, 131). Vid beräkningen av 
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återvinningsvärdet för de kassagenererande enheterna används enligt Telia (2015, s. 129) 
antaganden om försäljningstillväxt, EBITDA-marginal, vägd genomsnittlig 
kapitalkostnad (Weighted Average Cost of Capital), CAPEX i relation till 
nettoomsättning och slutvärde för tillväxt i fritt kassaflöde. Beräkningen av 
nyttjandevärdet har enligt Telia (2015, s. 129) baserats på av ledningen godkända 
prognoser som enligt dem avspeglar historiska erfarenheter, prognoser i branschstudier 
samt annan extern tillgänglig information. Utifrån dessa beräkningar menar Telia att 
nyttjandevärdet ger en mer korrekt bild av TeliaSoneras värde och att värderingen även 
är mer långsiktig jämfört med börsvärden som i vissa fall kan vara lägre än de verkliga 
värden som härleds från TeliaSoneras interna långsiktiga affärsplaner. Telia beskriver 
vidare att Weighted Average Cost of Capital (WACC) har härletts från den riskfria räntan 
i lokal valuta, landets riskpremie, affärsrisken som representeras av uppskattad beta, den 
lokala aktiemarknadsriskpremien och en uppskattad rimlig lånekostnad över den riskfria 
räntan. Telia (2015, s. 129) menar också att prognosperioder, diskonteringsräntor 
(WACC) och slutvärden för tillväxt i fritt kassaflöde som använts för att extrapolera 
kassaflöden bortom prognosperioden har varierat för de olika kassagenererande 
enheterna. Ledningen anser även att de slutvärden för tillväxt som använts inte överstiger 
de genomsnittliga tillväxttakterna för de marknader där TeliaSonera verkar. Utöver 
återvinningsvärdet har information lämnats för bruttovärdet och ackumulerade 
nedskrivningar vid början och slutet av rapportperioden (Telia, 2015, s.128). Telia har 
under året gjort nedskrivningar av goodwill för den kassagenererande enheten Danmark 
(Telia, 2015, s.122). Upplysningar har lämnats för nedskrivningsbeloppet samt för skälet 
som anges vara “en förnyad syn på framtida intjäning efter att ha avbrutit samgåendet 
med Telenor Danmark” (Telia, 2015, s.122). 
 
2016 
Telia uppger i sin årsredovisning att goodwill uppstod i samband med förvärvet av 
Telecom3 Fibernät i Sverige AB, vilken enligt Telia till sin helhet utgörs av 
anskaffningsvärdet (Telia, 2016, s.173). För de resterande förvärven har ingen 
information lämnats om goodwill. Fortsättningsvis saknas upplysningar om det verkliga 
värdet för identifierbara förvärvade tillgångar samt för den totala överförda ersättningen 
och varje större slag av ersättning (Telia, 2016, s.173). Upplysningar finns kring hur det 
verkliga värdet beräknas för immateriella tillgångar och innehåller samma information 
som tidigare årsredovisningar (Telia, 2016, s.115). Inget av förvärven har inneburit avtal 
om villkorad köpeskilling eller förvärv till lågt pris. 
 
Telia lämnar upplysningar om totala summor för goodwill som fördelats på de 
kassagenererande enheterna och dess redovisade värde, men inte för varje enskilt förvärv 
(Telia, 2016, s.132). Återvinningsvärdet har enligt Telia (2016, s. 133) bestämts utifrån 
nyttjandevärdet som tagits fram med hjälp av diskonterade kassaflödesberäkningar. Likt 
2015 har antagandena i samband med beräkningen varit försäljningstillväxt, 
EBITDAmarginal, vägd genomsnittlig kapitalkostnad (WACC), CAPEX i relation till 
nettoomsättning och slutvärde för tillväxt i fritt kassaflöde. Vidare är upplysningarna 
identiska med föregående år. Telia upplyser om bruttovärdet och ackumulerade 
nedskrivningar för goodwill, men ingen nedskrivning har skett under året (Telia, 2016, 
s.132). 
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5.3.2 Tele2 
2005 
Under 2005 uppkom enligt Tele2s årsredovisning (2005, s.34) goodwill vid samtliga 
förvärv gjorda av Versatel Telecom International och Comunitel. Den goodwill som 
uppkommit av förvärvet av Versatel Telecom International består enligt Tele2 (2005, 
s.34) av förväntade skalfördelar när bolaget förenas med den nuvarande verksamheten i 
Holland. Tele2 menar att goodwill som kommit till av förvärvet av Comunitel består av 
förväntningar av en starkare position på spanska marknaden, vilket ska uppnås genom 
“sänkta kostnader, kraftigt förbättrad täckning på konsumentmarknaden och en 
inbrytning på företagsmarknaden” (Tele2, 2005, s.34). För Tiscali, Econophone och 
Lipetsk lämnar Tele2 (2005, s.34) vidare upplysningar om att förvärven sammantaget har 
gett upphov till goodwill, där en redogörelse lämnas för goodwill relaterat till 
Econophone men inte för de två övriga förvärven. Goodwill relaterat till förvärvet av 
Econophone består av förväntningar av att erhålla en starkare position på marknaden 
genom åtgärder som reducerade kostnader och en ökad marknadsandel på den 
schweiziska marknaden. 
 
Tele2 lämnar upplysningar om det redovisade beloppet och det verkliga värdet för 
samtliga förvärvade tillgångar och övertagna skulder (Tele2, 2005, s. 34). De redogör 
vidare för en generell beskrivning av hur det verkliga värdet bestäms, där immateriella 
tillgångar på en aktiv marknad värderas utifrån marknadspriserna (Tele2, 2005, s. 26). I 
de fall där det inte finns en aktiv marknad värderas de immateriella tillgångarna utifrån 
uppskattningar genom olika värderingsmodeller (Tele2, 2005, s. 26). Uppskattningarna 
kan baseras på diskontering av framtida kassaflöden eller på historiska 
anskaffningskostnader (Tele2, 2005, s. 26). För alla förvärv har Tele2 uppgett det verkliga 
värdet för den totala överförda ersättningen (Tele2, 2005, s. 34). Det finns ytterligare 
information angående det verkliga värdet på kontanter, skulder, tillgångar och eget 
kapitalandelar som uppkommit vid förvärven (Tele2, 2005, s. 34). Tele2s förvärv under 
2005 har genomförts utan villkorade köpeskillingar och inget av förvärven har förvärvats 
till lågt pris (Tele2, 2005, s. 34). 
 
Tele2 har redogjort för det totala bruttovärdet och ackumulerade avskrivningar för 
goodwill vid årets början och slut (Tele2, 2005, s. 32). Den goodwill som uppstått i 
förvärven har fördelats på förvärvarens kassagenerade enheter som utgår från 
marknadsområden (Tele2, 2005, s. 32). Det redovisade värdet av goodwill för varje 
kassagenererande område har lämnats i upplysningarna (Tele2, 2005, s. 32). Vid 
bedömning av nedskrivningsbehov för goodwill beräknas enligt Tele2 (2005, s. 32) 
återvinningsvärdet för de kassagenererande enheterna, vilket baseras på följande 
antaganden och uppskattningar; diskonteringsränta, tillväxttakt, vinstmarginal och 
investeringsbehov. Diskonteringsräntan motiveras vidare av ränteläget och risken för 
marknadsområde. De resterande antagandena grundar sig på data från branschen, 
förväntningar på marknaden samt ledningens erfarenhet och bedömning av marknaden. 
Vid beräkningen av framtida kassaflöden utgår Tele2 från dess affärsmodell som speglar 
alla mognadsfaser i telekomverksamheten och bygger på en tillväxt som är en aning högre 
än branschsnittet, vilket Tele2 anser vara motiverat (Tele2, 2005, s. 32). Under 2005 
uppkom ett nedskrivningsbehov av bolaget Alpha Telecom som förvärvats under tidigare 
år (Tele2, 2005, s. 32). Tele2 (2005, s.32) har lämnat upplysningar om nedskrivningens 
storlek och den främsta orsaken bakom nedskrivningen, vilket var en förändrad momssats 
som ledde till mindre marginaler. Tele2 har även justerat de poster som påverkas av 
nedskrivningen under 2004. 
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2010 
Samtliga förvärv genomförda av Tele2 under 2010 har medfört att goodwill har uppstått 
(Tele2, 2010, s. 37–38). Tele2 lämnar en redogörelse för de komponenter som utgör 
goodwillen för varje enskild förvärv (Tele2, 2010, s. 37–38). Goodwill som uppkommit 
i samband med förvärvet av BBned består av förväntningar relaterade till en starkare 
marknadsposition på den holländska marknaden (Tele2, 2010, s. 37). Tele2 redogör 
vidare för de synergier som uppstår när bolaget förenas med den nuvarande 
verksamheten, på grund av dess likheter (Tele2, 2010, s. 37). Den goodwill som relaterar 
till förvärvet av NEO består enligt Tele2 av förväntningar om att stärka bolaget genom 
att utnyttja erfarenheten av att vara en ledande utmanare på marknaden (Tele2, 2010, s. 
38). Förvärvet bidrar även till synergieffekter i form av likheten med övriga Tele2- 
verksamheter, den geografiska närheten och möjligheter att implementera Tele2s 
operativa affärsmodell på ryska marknaden (Tele2, 2010, s. 38). I samband med förvärvet 
av Spring Mobile uppkom goodwill som enligt Tele2 består av förväntningar av en stärkt 
position på företagsmarknaden och att bolaget ska komplettera den nuvarande 
produktportföljen (Tele2, 2010, s. 38). Tele2 menar vidare att det finns synergieffekter 
att ta vara på men redogör inte för vilka synergieffekter som uppkommer (Tele2, 2010, s. 
38). 
 
Bolaget lämnar vidare upplysningar angående det redovisade värdet och det verkliga 
värdet för samtliga identifierade tillgångar vid förvärven (Tele2, 2010, s. 37). Det finns 
vidare en generell beskrivning av hur det verkliga värdet bestäms, vilket följer den exakta 
beskrivningen som för år 2005 (Tele2, 2010, s. 25). Tele2 uppger även det verkliga värdet 
för den totala överförda ersättningen (Tele2, 2010, s. 38). I upplysningarna är information 
angående det verkliga värdet för kontanter, tillgångar, skulder och eget kapitalandelar 
tillgängliga (Tele2, 2010, s. 38). Tele2 har förvärvat samtliga bolag utan en villkorad 
köpeskilling och förvärven har inte förvärvats till ett lågt pris (Tele2, 2010, s. 37–38). 
 
Bolaget har lämnat upplysningar angående det totala bruttovärdet och ackumulerade 
avskrivningar för goodwill både i början och i slutet av året (Tele2, 2010, s. 34). Vid 
förvärven har den goodwill som uppstått fördelats på kassagenererande enheter utifrån 
marknadsområden (Tele2, 2010, s. 35). Tele2 har uppgett information angående det 
redovisade värdet på goodwill för varje kassagenererande enhet (Tele2, 2010, s. 35). 
Tele2 (2010, s.35) uppger att de årligen beräknar återvinningsvärdet för att bedöma om 
ett nedskrivningsbehov av goodwill har uppstått. Återvinningsvärdet baseras på 
antaganden om framtiden och uppskattningar, där antaganden av vikt är förväntad 
tillväxttakt, diskonteringsränta, vinstmarginaler och investeringar. Diskonteringsräntan 
bestäms vidare utifrån ränteläget och risker förknippade med marknadsområden. 
Antaganden relaterade till tillväxten, vinstmarginaler och investeringar har sin grund i 
branschdata, ledningens förväntningar och bedömningar relaterade till risker, 
möjligheter, konkurrens, miljö och affärsmodell. Det framtida kassaflödet bestäms utifrån 
Tele2s affärsmodell, som innefattar förväntad tillväxt för mobiltelefoni och för fast 
telefoni, vilket för året inte överstiger branschsnittet (Tele2, 2010, s. 35). Under året har 
inget nedskrivningsbehov av goodwill uppkommit (Tele2, 2010, s. 35). 
 
2012 
Tele2s förvärv av Televörgu AS under 2012 gav upphov till goodwill (Tele2, 2012, s. 
87). I upplysningarna redogör Tele2 för att goodwillen består av förväntningar av 
besparingar och mer kontrollerade kostnader på grund av den hyrda kapaciteten och 
transmissionstjänsterna (Tele2, 2012, s. 87). Om Televörgu AS lämnar Tele2 
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upplysningar angående det redovisade värdet och det verkliga värdet på de identifierade 
tillgångarna, samt en liknande med tidigare år beskrivning av hur det verkliga värdet 
bestäms (Tele2, 2012, s. 76, 88). Tele2 uppger i sina upplysningar det verkliga värdet för 
den totala överförda ersättningen (Tele2, 2012, s. 87–88). Det finns vidare upplysningar 
om det verkliga värdet av kontanter, tillgångar, skulder och eget kapitalandelar som 
tillsammans utgör den totala ersättningen (Tele2, 2012, s. 88). Köpeskillingen för 
Televörgu AS var inte villkorad och förvärvet skedde inte till lågt pris (Tele2, 2012, s. 
87–88). 
 
I rapporten finns information om det totala bruttovärdet och ackumulerade 
nedskrivningar av goodwill i början och slutet av året (Tele2, 2012, s. 84). Goodwill i 
samband med förvärven har allokerats på de kassagenererande enheterna, vilka grundar 
sig på olika marknadsområden (Tele2, 2012, s. 85). Information angående det redovisade 
värdet för goodwill för varje marknadsområde finns att tillgå i rapporterna (Tele2, 2012, 
s. 85). Tele2 (2012, s. 85) har beräknat återvinningsvärdet för de kassagenererande 
enheterna årligen för att bedöma om ett eventuellt nedskrivningsbehov finns, där 
beräkningarna baserar sig på antaganden om framtiden och uppskattningar. En 
redogörelse görs för antagandena om diskonteringsränta, tillväxt, vinstmarginal och 
investeringar. Likt de föregående åren beror diskonteringsräntan på nuvarande räntesatser 
och risker relaterade till de kassagenererande enheterna. De antagantagen som tas 
relaterat till tillväxten, vinstmarginaler och investeringar baseras på branschdata, 
ledningens bedömning och förväntan på möjligheter, risker, miljö, konkurrens och 
affärsmodell. Framtida kassaflöden bestäms utifrån Tele2s affärsmodell, med en 
tillväxtökning för mobiltelefoni och för fast telefoni, vilket inte överstiger branschsnittet 
(Tele2, 2012, s. 85). Ett nedskrivningsbehov av goodwill fanns 2012 enligt Tele2 och i 
upplysningarna redogör man för summan och motiverar nedskrivningen med att 
verksamheten hittills presterat otillfredsställande (Tele2, 2012, s. 85). Tele2 har justerat 
poster som påverkats av nedskrivningen (Tele2, 2012, s. 85). 
 
2016 
I samband med Tele2s förvärv av TDC och Kombridge uppkom goodwill (Tele2, 2016, 
s. 52–53). Den goodwill som kan hänföras till förvärvet av TDC består enligt Tele2 (2016, 
s. 52) av förväntade synergier i form av reducerade operativa kostnader och investeringar. 
Tele2 redogör vidare för att goodwillen även består av CAPEX synergier, det vill säga 
synergier som är av engångskaraktär. De uppger även att förvärvet förväntas ha positiva 
effekter relaterade till korsförsäljningen. Goodwill som uppstår i förvärvet av Kombridge 
utgörs av den tillförda expertisen, plattformen och produkten (Tele2, 2016, s. 53). I 
upplysningarna har Tele2 redogjort för det redovisade och verkliga värdet för de 
tillgångar som uppkommit vid förvärvet samt det verkliga värdet på den totala överförda 
ersättningen (Tele2, 2016, s. 53). Det finns vidare en generell redogörelse för hur det 
verkliga värdet har bestämts, vilket innefattar samma information som tidigare år (Tele2, 
2016, s. 40). Informationen om den totala överförda ersättningen kompletteras med 
information angående varje ersättning av större slag, som kontanter, tillgångar, eget 
kapitalandelar och skulder (Tele2, 2016, s. 53). I upplysningarna framgår att 
köpeskillingen inte var villkorad och förvärvet har inte skett till ett lågt pris (Tele2, 2016, 
s. 53). 
 
Det finns information i upplysningarna angående bruttovärdet och ackumulerade 
nedskrivningar för goodwill både för början och slutet av året (Tele2, 2016, s. 49). Den 
goodwill som uppkommit i förvärven av bolagen har fördelats på Tele2s 
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kassagenererande enheter, vilka baseras på marknadsområden (Tele2, 2016, s. 50). För 
varje kassagenererande enhet har Tele2 redogjort för det redovisade värdet för goodwill 
(Tele2, 2016, s. 50). Den goodwill som redovisas bedöms enligt Tele2 (2016, s. 50) 
årligen för att kontrollera om det finns ett eventuellt nedskrivningsbehov. Bedömningen 
baserar sig på en beräkning av återvinningsvärdet för de kassagenererande enheterna, 
vilket är lika med det högsta av nyttjandevärdet och verkliga värdet. De antaganden som 
enligt Tele2 (2016, s. 50) tas i samband med beräkningen involverar diskonteringsränta, 
investeringar, vinstmarginaler och tillväxttakter. Diskonteringsräntan baseras på det 
aktuella ränteläget och de risker som kan kopplas till marknadsområdena. De resterande 
antagandena grundar sig som för de tidigare åren på data för branschen, ledningens 
förväntningar på konkurrens, den regulatoriska miljön, affärsmodellen samt bedömning 
av risker och möjligheter. För att bestämma det framtida kassaflödet följer Tele2 dess 
treårsplan, vilken utökas med sju år tills en mer stabil prognostiserad kassaflödesmässig 
tillväxt uppstår (Tele2, 2016, s. 50). Beräkningarna resulterade i ett nedskrivningsbehov 
av goodwill för enheterna Nederländerna och Kazakstan (Tele2, 2016, s. 50). Tele2 har 
lämnat information angående nedskrivningsbeloppet och motiverar nedskrivningen av en 
ekonomisk utveckling i Estland och Tele2s verksamhet (Tele2, 2016, s. 50). 
Nedskrivningen av goodwill för Kazakstan motiveras av en pågående devalvering i 
landet, vidare finns information om beloppet (Tele2, 2016, s. 50). 
 
5.3.3 AllTele 
2009 
AllTele gjorde under året två förvärv, varav goodwill uppstod i båda (AllTele, 2009, 
s.45). AllTele lämnar följande redogörelse för goodwills komponenter: “Goodwill för 
Kramnet i Kramfors AB och för rörelsen i MegaPhone är hänförlig till deras starka 
marknadsposition, övertagna system, synergieffekter som förväntas uppstå efter förvärvet 
samt bolagets bedömda framtida intjäningsförmåga” (AllTele, 2009, s.46). I 
upplysningarna finns endast en redogörelse för summan av goodwill för Kramnet, men 
inte för MegaPhone (AllTele, 2009, s.45–46). I och med förvärvet av Kramnet har 
AllTele värderat de identifierbara tillgångarna till deras verkliga värden, vilket inte gjorts 
för MegaPhone (AllTele, 2009, s.45–46). AllTele har på samma sätt lämnat upplysningar 
om det verkliga värdet för den totala överförda ersättningen och för varje större slag av 
ersättning relaterat till Kramnet men inte för Megaphone (AllTele, 2009, s.45–46). 
AllTele har inte lämnat upplysningar om hur det verkliga värdet beräknas. Inget av 
förvärven har inneburit villkorad köpeskilling eller förvärv till lågt pris. 
 
AllTele menar att förvärvad goodwill ska fördelas på bolagets kassagenererande enheter, 
men inga upplysningar finns om denna fördelning för de förvärvade bolagens goodwill 
(AllTele, 2009, s.35). Det finns därmed inte heller information angående det redovisade 
värdet av goodwill för varje kassagenererande enhet. Gällande beräkning av 
återvinningsvärde lämnar AllTele information om att tillgångar med obestämbar 
nyttjandeperiod inte skrivs av utan prövas minst årligen avseende eventuellt 
nedskrivningsbehov (AllTele, 2009, s.35). Vidare information handlar om att tillgångar 
som skrivs av bedöms med avseende på händelser eller förändringar i förhållanden när 
det indikerat att det redovisade värdet kanske inte är återvinningsbart (AllTele, 2009, 
s.35). AllTele lämnar sedan följande information: “Återvinningsvärdet är det högre av 
tillgångens verkliga värde minskat med försäljningskostnader och dess nyttjandevärde. 
Vid bedömning av nedskrivningsbehov grupperas tillgångar på de lägsta nivåer där det 
finns separata identifierbara kassaflöden (kassagenererande enheter). För tillgångar, 
andra än finansiella tillgångar och goodwill, som tidigare har skrivits ner görs per varje 
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balansdag en prövning av om återföring bör göras” (AllTele, 2009, s.35). Inga 
upplysningar finns gällande bruttovärdet och ackumulerade nedskrivningar. Under året 
har ingen information om ett eventuellt nedskrivningsbehov av goodwill lämnats. 
 
2011 
Vid 2011 års förvärv av Ventelo uppstod goodwill som enligt AllTele är hänförlig till 
förväntade synergieffekter som förväntas uppstå efter förvärvet bland annat relaterat till 
marknadsföring, produktion och administration, ökade marginaler på AllTeles 
privatmarknad samt bolagets bedömda framtida intjäningsförmåga (AllTele, 2011, s.45–
46). Vidare har AllTele lämnat upplysningar för det verkliga värdet för alla delar av de 
identifierbara förvärvade tillgångarna, den totala överförda ersättningen samt för varje 
större slag av ersättning (AllTele, 2011, s.45). Ingen upplysning har lämnats om hur 
AllTele beräknar verkligt värde. Det finns ingen information om förvärvet innebar avtal 
om villkorad köpeskilling eller skedde till lågt pris. 
 
Den förvärvade goodwillen har fördelats på AllTeles kassagenererande enheter där även 
information lämnats om det redovisade värdet för fördelad goodwill (AllTele, 2011, s.42, 
45). AllTele (2011, s.42) uppger att de har baserat beräkningen av återvinningsvärdet för 
kassagenererande enheter på deras nyttjandevärde. De redogör för att utgörs 
nyttjandevärdet av nuvärdet av förväntade framtida kassaflöden. Dessa har i sin tur 
grundats på en bedömning av förväntad tillväxttakt och marginalutveckling med 
utgångspunkt från budget för följande räkenskapsår, ledningens långsiktiga förväntningar 
på verksamheten samt den historiska utvecklingen. Vidare redogör AllTele (2011, s. 42) 
för bedömd diskonteringsränta, prognosperiod samt tillväxttakt. Ledningens antaganden 
vid nedskrivningsprövning har under 2011 avsett försäljningstillväxt, rörelsemarginalens 
utveckling, ianspråktagande av operativt kapital samt diskonteringsränta. Utifrån en 
beräkning av ett intervall mellan ett lägsta värde och ett förväntat värde på verksamheten 
har AllTele bedömt att även det lägsta beräknade värdet visar att återvinningsvärdet för 
goodwill är högre än bokfört värde för samtliga kassagenererande enheter, varvid inget 
nedskrivningsbehov finns (AllTele, 2011, s.42). Därför återfinns inga upplysningar om 
bruttovärdet och ackumulerade nedskrivningar, eller varför nedskrivning skett och till 
vilket belopp. 
 
2013 
AllTeles förvärv av Universal Telecom medförde goodwill som enligt AllTele kan 
hänföras till en rad förväntade synergieffekter som förväntas uppstå efter förvärvet och 
samgåendet (AllTele, 2013, s.46). Dessa är bland annat relaterade till skalfördelar i form 
av fakturering, nätverkskostnader, övriga operativa kostnader såsom användande av 
gemensamma IT-system samt bolagets bedömda framtida intjäningsförmåga (AllTele, 
2013, s.50). Vidare har AllTele även lämnat upplysningar för det verkliga värdet relaterat 
till identifierbara förvärvade tillgångar, total överförd ersättning samt varje större slag av 
ersättning (AllTele, 2013, s.50). AllTele upplyser inte om hur det verkliga värdet har 
beräknats. Det finns ingen information som tyder på att förvärvet innebar avtal om 
villkorad köpeskilling eller skedde till lågt pris. 
 
AllTele har allokerat den förvärvade goodwillen på sina kassagenererande enheter samt 
upplyst om varje fördelad goodwills redovisade värde (AllTele, 2013, s.46). AllTeles 
årsredovisning (2013, s. 46) uppger att beräkningen av återvinningsvärdet har fastställts 
utifrån de kassagenererande enheternas nyttjandevärde, som utgörs av nuvärdet av 
förväntade framtida kassaflöden. Den använda diskonteringsräntan konservativ på grund 
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av att den genomsnittliga kapitalkostnaden har bedömts understiga den använda 
diskonteringsräntan. Vid beräkning av framtida kassaflöden har ledningen gjort 
bedömningar av förväntad tillväxttakt och marginalutveckling med utgångspunkt från 
budget för nästkommande år, ledningens långsiktiga förväntningar på verksamheten samt 
den historiska utvecklingen. Utifrån detta har en prognosperiod och tillväxttakt godkänts 
för samtliga kassagenererande enheter där den förväntade tillväxttakten baserats på 
bedömd framtida inflation. Enligt AllTele (2013, s.46) är de mest väsentliga antaganden 
vid nedskrivningsprövning i enlighet med de antaganden som gjordes 2011. Likt 2011 
års nedskrivningsprövning har ett intervall beräknats där även det lägsta beräknade värdet 
visar att återvinningsvärdet för goodwill är högre än bokfört värde för den 
kassagenererande enheten. AllTele menar (2013, s.46) att inga rimliga förändringar i 
förutsättningarna eller antagandena skulle innebära ett behov av nedskrivning och därmed 
har ingen nedskrivning skett under året. Inga upplysningar finns därför om bruttovärde 
och ackumulerade nedskrivningar. 
 
5.3.4 DGC One 
2009 
I förvärvet av Telenova under 2009 har det enligt DGC skett en reducering av 
köpeskillingen, vilket har förts mot tidigare under årets bokförda goodwill och bidragit 
till en upplösning av negativ goodwill (DGC, 2009, s. 56, 63). DGC uppger i 
upplysningarna att de tillgångarna som identifierats i förvärvet har värderats till verkligt 
värde (DGC, 2009, s. 63). Det finns ingen vidare förklaring över hur det verkliga värdet 
har bestämts för de tillgångarna. I rapporterna lämnas information om det verkliga värdet 
av den totala ersättningen för förvärvet av Telenova (DGC, 2009, s. 40). Utifrån den totala 
ersättningen lämnar DGC One upplysningar angående det verkliga värdet för varje större 
typ av ersättning som kontanter, skulder, tillgångar (DGC, 2009, s. 63). Förvärvet av 
Telenova skedde genom en villkorad köpeskilling, där en del betalades vid förvärvet och 
resterande summa var villkorad (DGC, 2009, s. 40). Tilläggsköpeskillingens storlek 
berodde på om den befintliga säljaren skulle kvarstå i sin anställning eller inte (DGC, 
2009, s. 40). Enligt överenskommelsen skulle säljaren lämna sin anställning, vilket ledde 
till en reducerad köpeskilling (DGC, 2009, s. 40). Tele2 har lämnat upplysningar om det 
redovisade beloppet för köpeskilling och tilläggsköpeskilling, uppgett en förklaring till 
överenskommelsen samt påvisat de olika möjliga utfallen (DGC, 2009, s. 40). 
 
I förvärvet av Telenova uppstod en negativ upplösning av goodwill som totalt reducerade 
posten till noll. DGC One har inte lämnat upplysningar om bruttovärde och ackumulerade 
avskrivningar på grund av avsaknaden av goodwill. I upplysningarna har bolaget inte 
lämnat information angående varken kassagenererande enheter eller återvinningsvärde, 
vilket beror på att goodwill inte finns med i rapporterna. 
 
2011 
DGCs förvärv av Bradata under året 2011 har lett till en uppkomst av goodwill (DGC, 
2011, s. 106). I upplysningarna angående förvärvet av Bradata redogör DGC (2011, 
s.106) för att goodwillen främst består av förväntade synergier i form av en ökad 
försäljning och ett ökat antal kunder. Synergier förväntas även uppstå när funktioner inom 
IT-driften slås samman. I upplysningarna lämnar DGC information angående att samtliga 
identifierade tillgångarna vid förvärvet värderas till verkligt värde (DGC, 2011, s. 106). 
Det finns vidare ingen beskrivning av hur det verkliga värdet har bestämts. För förvärven 
finns upplysningar angående det verkliga värdet för den totala överförda ersättningen 
samt för varje större slag av ersättning som kontanter, tillgångar och skulder (DGC, 2011, 
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s. 106). Bradata förvärvades genom en villkorad köpeskilling, där en del av 
köpeskillingen var villkorad och en del betalades vid förvärvet (DGC, 2011, s. 106). Den 
villkorade köpeskillingen berodde på bolagets utveckling under 2011 och har under året 
betalats till säljaren (DGC, 2011, s. 106). DGC har redogjort för summan, en förklaring 
av överenskommelsen och möjliga utfall (DGC, 2011, s. 106). Förvärvet av Bradata 
genomfördes inte till lågt pris. Förvärvet av NAB Solutions ledde inte till uppkomst av 
goodwill, då förvärvade nettotillgångar överstiger köpeskillingen (DGC, 2011, s. 106). 
DGC redogör för att en omförhandling av köpeskillingen har skett, vilket resulterade i en 
nedsättning av köpeskillingen (DGC, 2011, s. 106). DGC har förvärvat NAB Solutions 
till ett lågt pris och redogjort för det belopp som ska föras mot resultaträkningen och 
räknas som en vinst (DGC, 2011, s. 106). 
 
DGC har i sina upplysningar uppgett information angående bruttovärdet och de 
ackumulerade nedskrivningarna för goodwill, både i början och i slutet av året (DGC, 
2011, s. 100). Goodwill från förvärvet av Bradata ska fördelas på den kassagenererande 
enhet “som motsvarar den lägsta nivån i koncernen på vilken goodwill övervakas i den 
interna styrningen och som väntas bli gynnade av synergier i förvärvet samt inte vara 
större än ett rörelsesegment” (DGC, 2011, s. 100). DGCs kassagenererande enheter består 
av de fyra segmenten; datakommunikation, IT-drift, telefoni och hårdvara, där den 
redovisade goodwillen för året hänförs i sin helhet till rörelsesegmentet IT-drift (DGC, 
2011, s. 100). Återvinningsvärdet för de kassagenererande enheterna bestäms enligt DGC 
(2011, s.100) utifrån nyttjandevärdet som utgår ifrån uppskattningar och förväntningar. 
En parameter som ska uppskattas är kassaflödet, vilket enligt DGC baserar sig på 
finansiella budgetar som i sin tur grundar sig på erfarenheter, förväntningar på marknaden 
och historiska resultat. I budgetarna finns antaganden om tillväxt, kostnadsutveckling och 
bruttomarginaler. Enligt DGC finns inget nedskrivningsbehov av goodwill under året, 
vilket ytterligare har testats genom att förändra diskonteringsräntan (DGC, 2011, s. 100). 
 
2015 
I samband med att DGC förvärvade bolaget Donator uppstod goodwill (DGC, 2015, s. 
112). Tele2s redogörelse för goodwillens komponenter är identisk med den förklaring 
som uppgavs vid förvärvet av Bradata. Goodwill består enligt DGC (2015, s.112) av 
synergier genom en ökad försäljning och en större kundbas, där ytterligare synergier 
förväntas uppkomma i form av att funktioner inom IT-driften slås ihop. I förvärvet av 
Donator under 2015 har DGC (2015, s. 112) värderat de identifierade tillgångarna till 
verkligt värde. I upplysningarna finns även en mer utförlig generell beskrivning av hur 
det verkliga värdet har bestämts, där DGC förklarar de tre olika nivåerna som värderingen 
kan utgå ifrån och baserar argumenten på det som skrivs i IFRS 3. Bolaget lämnar vidare 
upplysningar om det verkliga värdet på den totala ersättningen samt för varje större slag 
av ersättning. Förvärvet av Donator skedde utan villkorad köpeskilling och inte till ett 
lågt pris (DGC, 2015, s. 112). 
 
I upplysningarna har DGC lämnat information angående bruttovärdet och ackumulerade 
nedskrivningar för goodwill i början samt i slutet av året (DGC, 2015, s. 105). Den 
goodwill som uppkommit vid förvärvet av Donator fördelas till den kassagenererande 
enhet “som motsvarar den lägsta nivån i koncernen på vilken goodwill övervakas i den 
interna styrningen och inte vara större än ett rörelsesegment” (DGC, 2015, s. 105). De 
fyra kassagenererande enheterna innefattar datakommunikation, IT-drift, telefoni och 
hårdvara, där årets redovisade goodwill hänförs i sin helhet till rörelsesegmentet IT-drift 
(DGC, 2015, s. 105). Återvinningsvärdet för den kassagenererande enheten grundar sig 
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enligt DGC (2015, s. 105) på nyttjandevärdet som bestäms på liknande sätt som under år 
2011, där kassaflödet utgår ifrån finansiella budgetar men även från planer fastställda av 
styrelse och ledning. Planer och budgetering grundar sig på ledningens erfarenheter, 
förväntningar på marknaden och på historiska resultat. De tre huvudsakliga antagandena 
är enligt DGC (2015, s. 105) bruttomarginaler, kostnadsutveckling och organisk tillväxt. 
Uppskattningen av diskonteringsräntan baseras på den genomsnittliga kapitalkostnaden, 
vilken i sin tur grundar sig på en riskfri ränta och en marknadsriskpremie. Beräkningen 
exkluderar eventuella kursvariationer och branschrisker. Enligt DGC föreligger inget 
nedskrivningsbehov av goodwill för det innevarande året, vilket har testats utifrån olika 
diskonteringsräntor (DGC, 2015, s. 106). 
 
5.3.5 Millicom 
2008 
Millicoms förvärv av Amnet innebar att en goodwillpost uppstod, vilken enligt Millicom 
består av “potentiell lönsamhet och synergier som förväntas uppstå i samband med 
förvärvet” (Millicom, 2008, s.56). Fortsättningsvis har Millicom lämnat upplysningar om 
det verkliga värdet för identifierade tillgångar, den totala överförda ersättningen samt för 
varje större slag av ersättning. Enligt Millicom bestäms det verkliga värdet utifrån 
ledningens bedömning (Millicom, 2008, s. 55). Förvärvet av Amnet har enligt Millicom 
inte inneburit något avtal om villkorad köpeskilling och har inte heller skett till lågt pris 
(Millicom, 2008, s.55) 
 
Millicom har även lämnat information om bruttovärdet och ackumulerade nedskrivningar 
i början och slutet av rapportperioden (Millicom, 2008, s.71). Den goodwill som uppstod 
i samband med förvärvet av Amnet har fördelats på de kassagenererande enheterna, som 
består av geografiska områden. Information har även lämnats om det redovisade värdet 
för den fördelade goodwillen (Millicom, 2008, s.72). Återvinningsvärdet för de 
kassagenererande enheterna har bestämts utifrån en diskonterad kassaflödesberäkning, 
där de använda antagandena består av EBITDA-marginaler, inkomstskatt, rörelsekapital, 
investeringar och licensförnyelsekostnader (Millicom, 2008, s.72). Dessa antaganden har 
hämtats från finansiella budgetar som blivit godkända av ledningen, vilka täcker en 
treårsperiod som speglar branschen i de länder där Millicom verkar. Under året har ett 
nedskrivningsbehov identifierats för den kassagenererande enheten Sierra-Leone på 11 
miljoner USD, vilket enligt Millicom är hänförligt till enhetens verksamhet (Millicom, 
2008, s.74).  
 
2012 
I samband med samtliga av Millicoms förvärv under 2012 uppstod goodwill. I 
upplysningarna framkommer det att denna består av “framtida kunder, know-how och 
synergier” för alla fyra förvärvade bolag (Millicom, 2012, s.80–81). Vidare upplyser 
Millicom om det verkliga värdet för den totala överförda ersättningen, identifierade 
tillgångar samt varje större slag av ersättning för samtliga förvärv (Millicom, 2012, s. 80–
81). Likt föregående år menar Millicom att det verkliga värdet bestäms utifrån ledningens 
bedömningar (Millicom, 2012, s. 79). I övrigt har inget av förvärven inneburit villkorad 
köpeskilling eller förvärv till lågt pris (Millicom, 2012, s. 80–81).  
 
Millicom har redogjort för bruttovärdet och ackumulerade nedskrivningar vid början och 
slutet av rapportperioden, men inga nedskrivningar har gjorts under året (Millicom, 2012, 
s. 94). Likt föregående år har den förvärvade goodwillen fördelats på Millicoms 
kassagenererande enheter där även det redovisade värdet presenteras (Millicom, 2012, s. 
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95). Återvinningsvärdet har beräknats på samma sätt som för 2008, med ett undantag för 
den kassagenererande enheten Rwanda, där en period på sex år har använts istället för tre. 
Millicom menar att den känslighetsanalys som genomförts i samband med beräkningarna 
av återvinningsvärdena inte inneburit något nedskrivningsbehov (Millicom, 2012, s. 94).  
 
2015 
Förvärvet av Zanzibar Telecom Limited har enligt Millicom inneburit “provisorisk 
goodwill”, men redogör dock inte för postens kvalitativa komponenter (Millicom, 2015, 
s. 55). Däremot har upplysningar lämnats gällande det verkliga värdet för den totala 
överförda ersättningen, de identifierade tillgångarna samt för varje större slag av 
ersättning (Millicom, 2015, s.55). Det återfinns ingen information om hur det verkliga 
värdet bestäms i upplysningarna. Förvärvet innebar en villkorad köpeskilling där den 
kontanta betalningen var 1 USD tillsammans med ett villkor om att Zantel ska uppnå 
särskilda EBITDA-mål under perioden 2017–2019. Det framkommer dock inte hur 
betalningsbeloppet fastställts eller vad de specifika målen innefattar (Millicom, 2015, s. 
55). Förvärvet skedde inte till lågt pris.  
 
I upplysningarna finns information om bruttovärdet och ackumulerade nedskrivningar 
vid rapportperiodens början och slut (Millicom, 2015, s. 93). Den förvärvade goodwillen 
har fördelats på de kassagenererande enheterna tillsammans med dess redovisade värde 
(Millicom, 2015, s. 94). Under 2015 har återvinningsvärdet beräknats med antaganden 
om justerad rörelsemarginal, inkomstskatt, rörelsekapital, investeringar och 
licensförnyelsekostnader. Antagandena har likt tidigare år hämtats från finansiella 
budgetar godkända av ledningen. Beräkningarna resulterade i en nedskrivning av den 
kassagenererande enheten Senegal på 54 miljoner USD, men ingen information finns om 
varför nedskrivningen skett (Millicom, 2015, s.94).  
 
5.3.6 Sammanfattande tabell  
 

Tabell 7. Sammanfattande tabell av goodwill 
	

Goodwill  
Fråga Telia Tele2 AllTele DGC Millicom 
Uppstod 
goodwill 

2005 - Ja 
2009 - Ja 
2015 - Ja 
2016 - Ja 

2005 - Ja 
2010 - Ja 
2012 - Ja 
2016 - Ja 

2009 - Ja 
2011 - Ja 
2013 - Ja 
 

2009 - Nej 
2011 - Ja 
2015 - Ja  
 

2008 - Ja 
2012 - Ja 
2015 - Ja 

Redogörelse 
för 
komponenter 
av goodwill 

2005 - Ja 
2009 - Delvis 
2015 - Ja 
2016 - Delvis 

2005 - Delvis 
2010 - Ja 
2012 - Ja 
2016 - Ja 

2009 - Ja 
2011 - Ja 
2013 - Ja 
 

2009 -  
2011 - Delvis 
2015 - Delvis  
 

2008 - Ja 
2012 - Ja 
2015 - Nej 

Verkligt 
värde för 
större slag av 
ersättning 

2005 - Ja 
2009 - Nej 
2015 - Delvis 
2016 - Nej 

2005 - Ja 
2010 - Ja 
2012 - Ja 
2016 - Ja 

2009 - Ja 
2011 - Ja 
2013 - Ja 
 

2009 - Ja 
2011 - Ja 
2015 - Ja 
 

2008 - Ja 
2012 - Ja 
2015 - Ja 

Belopp och 
verkligt värde 
för tillgångar 
och skulder 

2005 - Ja  
2009 - Nej  
2015 - Delvis 
2016 - Nej 

2005 - Ja 
2010 - Ja 
2012 - Ja 
2016 - Ja 

2009 - Delvis 
2011 - Ja 
2013 - Ja 
 

2009 - Ja 
2011 - Ja 
2015 - Ja 
 

2008 - Ja 
2012 - Ja 
2015 - Ja 
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Redogörelse 
för villkorad 
köpeskilling 

2005 - Delvis 
2009 -  
2015 -  
2016 -  

2005 - Delvis 
2010 -  
2012 -  
2016 -  

2009 -  
2011 - Oklart 
2013 -  
 

2009 - Ja 
2011 - Ja 
2015 -  
 

2008 -  
2012 -  
2015 - Delvis 

Redogörelse 
för lågt pris 

2005 -  
2009 -  
2015 -  
2016 -  

2005 -  
2010 -  
2012 -  
2016 -  

2009 -  
2011 -  
2013 -  
 

2009 -  
2011 - Ja 
2015 -  
 

2008 -  
2012 -  
2015 - 

Bruttovärde 
och 
ackumulerade 
nedskrivninga
r  

2005 - Ja 
2009 - Ja 
2015 - Ja 
2016 - Ja 

2005 - Ja 
2010 - Ja 
2012 - Ja 
2016 - Ja 

2009 - Nej 
2011 - Nej 
2013 - Ja 
 

2009 -  
2011 - Ja 
2015 - Ja 
 

2008 - Ja 
2012 - Ja 
2015 - Ja 

Goodwill per 
kassageneran
de enhet 

2005 - Oklart 
2009 - Ja 
2015 - Ja 
2016 - Ja 

2005 - Ja 
2010 - Ja 
2012 - Ja 
2016 - Ja 

2009 - Nej 
2011 - Ja 
2013 - Ja 
 

2009 -  
2011 - Ja 
2015 - Ja 
 

2008 - Ja 
2012 - Ja 
2015 - Ja 

Redovisade 
värdet för 
goodwill per 
enhet 

2005 - Ja 
2009 - Ja 
2015 - Ja 
2016 - Ja 

2005 - Ja 
2010 - Ja 
2012 - Ja 
2016 - Ja 

2009 - Nej 
2011 - Ja 
2013 - Ja 
 

2009 -  
2011 - Ja 
2015 - Ja 
 

2008 - Ja 
2012 - Ja 
2015 - Ja 

Grund till 
återvinningsv
ärde 

2005 - Ja 
2009 - Ja 
2015 - Ja 
2016 - Ja 

2005 - Ja 
2010 - Ja 
2012 - Ja 
2016 - Ja  

2009 - Nej 
2011 - Ja 
2013 - Ja 
 

2009 -  
2011 - Delvis 
2015 - Ja 
 

2008 - Ja 
2012 - Ja 
2015 - Ja 

Redogörelse 
för 
nedskrivninga
r 

2005 -  
2009 -  
2015 - Ja 
2016 -  

2005 - Ja 
2010 -  
2012 - Ja 
2016 - Ja 

2009 -  
2011 -  
2013 -  
 

2009 -  
2011 -  
2015 -  
 

2008 - Ja 
2012 -  
2015 - Ja 

Redogörelse 
för varför 
nedskrivning 
gjorts och 
beloppet 

2005 -  
2009 -  
2015 - Ja 
2016 -  

2005 - Ja 
2010 -  
2012 - Ja 
2016 - Ja 

2009 -  
2011 -  
2013 -  
 

2009 -  
2011 -  
2015 -  

2008 - Ja 
2012 -  
2015 - Ja 

	
Summa 

Telia  Tele2 AllTele  DGC One Millicom 
2005 = 7 
2009 = 5,5 
2015 = 7  
2016 = 5,5  

2005 = 7,5 
2010 = 8 
2012 = 8 
2016 = 8 

2009 = 3,5 
2011 = 7 
2013 = 8 
 

(2009 = 3) 
2011 = 7 
2015 = 7,5 

2008 - 8 
2012 - 8 
2015 - 7 

 
5.4 Immateriella tillgångar 
 
5.4.1 Telia 
2005 
I årsredovisningen finns dels upplysningar om redovisning av totala summor för 
immateriella tillgångar skilda från goodwill (Telia, 2005, s.62). I samband med förvärvet 
av Chess har Telia även identifierat och redovisat förvärvade immateriella tillgångar 
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separat från goodwill (Telia, 2005, s.85). Enligt Telia består de av administrativa 
supportsystem, licenser, avtal och patent (Telia, 2005, s.62). Vidare finns även 
upplysningar om tillgångarnas nyttjandeperioder, dess bestämbarhet samt 
avskrivningssatser (Telia, 2005, s.43). 
 
2009 
Telia har inte lämnat upplysningar för separata identifierbara immateriella tillgångar som 
uppkommit vid förvärvet, utan endast redogjort för fördelningen av totala immateriella 
tillgångar för hela räkenskapsåret (Telia, 2009, s.40). Däremot har Telia lämnat 
upplysningar om tillgångarnas nyttjandeperioders bestämbarhet samt dess 
avskrivningssats för samtliga slag av tillgångar (Telia, 2009, s.25). 
 
2015 
Telia har inte identifierat de immateriella tillgångar som uppkommit vid förvärvet men 
har redovisat de totala summorna för tillgångarna skilt från goodwill likt 2009 (Telia, 
2015, s.169). Telia har därefter upplyst om tillgångarnas nyttjandeperioders bestämbarhet 
och dess avskrivningssats (Telia, 2015, s.104). 
 
2016 
Inga upplysningar har lämnats för identifiering av immateriella tillgångar som förvärvats. 
De totala summorna för tillgångarna har redovisats skilt från goodwill likt tidigare år 
(Telia, 2016, s.133). Telia uppger att nyttjandeperioder för olika slag av tillgångar innebär 
att en beaktning av den historiska utvecklingen och att antaganden måste göras gällande 
framtida socioekonomisk och teknisk utveckling samt förväntade förändringar i 
marknadsbeteendet (Telia, 2016, s.108). Därefter har upplysningar lämnats om varje slag 
av tillgångs avskrivningssats (Telia, 2016, s.108). 
 
5.4.2 Tele2 
2005 
Tele2 har i samband med förvärven identifierat immateriella tillgångar tillhörande 
bolagen som förvärvats (Tele2, 2005, s. 34). De har vidare redovisat den goodwill som 
uppstått i förvärven skilt från de immateriella tillgångarna (Tele2, 2005, s. 32, 34). Tele2 
har lämnat upplysningar om nyttjandeperioden för de immateriella tillgångarna, där de 
benämns bestämbara eller obestämbara (Tele2, 2005, s. 24). Avskrivningstiderna för de 
immateriella tillgångarna finns angivet i rapporterna (Tele2, 2005, s. 24). 
 
2010 
I förvärven under 2010 har Tele2 identifierat immateriella tillgångar relaterade till 
förvärven och de immateriella tillgångarna har redovisats skilt från goodwill (Tele2, 
2010, s. 38). Tele2 har redogjort för om de immateriella tillgångarna har en bestämbar 
eller obestämbar livslängd (Tele2, 2010, s. 22). Det finns vidare information angående 
avskrivningstider för de immateriella tillgångarna (Tele2, 2010, s. 22). 
 
2012 
Förvärvet av Televörgu omfattade förvärv av immateriella tillgångar som av Tele2 har 
identifierats (Tele2, 2012, s. 88). De immateriella tillgångarna som identifierats har 
redovisats skilt från goodwill i de finansiella rapporterna (Tele2, 2012, s. 88). Tele2 har 
lämnat information om de immateriella tillgångarnas nyttjandeperiod, det vill säga om 
den är bestämbar eller obestämbar (Tele2, 2012, s. 73). För de bestämbara immateriella 
tillgångarna som identifierats finns tillhörande avskrivningstider (Tele2, 2012, s. 73). 
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2016 
I samband med förvärvet av TDC och Kombridge har Tele2 identifierat de immateriella 
tillgångar som hör till de förvärvade bolagen (Tele2, 2016, s. 53). Tele2 har redovisat de 
identifierade immateriella tillgångar skilt från goodwill (Tele2, 2016, s. 53). I 
upplysningarna finns information om de immateriella tillgångarna har en bestämbar eller 
obestämbar nyttjandeperiod (Tele2, 2016, s. 37). Det finns vidare en redogörelse för 
avskrivningstiderna för de immateriella tillgångarna (Tele2, 2016, s. 37). 
 
5.4.3 AllTele 
2009 
Det är oklart om AllTele identifierat immateriella tillgångar som uppkommit vid 
förvärvet och om de redovisats skilt från goodwill (AllTele, 2009, s.35, 45). Den 
information som lämnas om nyttjandeperioders bestämbarhet och dess längd är följande: 
”Kramnets varumärke har värderats till det diskonterade nuvärdet av framtida 
betalningsströmmar. Nyttjandeperioden har bedömts till 20 år. I MegaPhoneförvärvet har 
även kundrelationer identifierats som immateriell tillgång med en bedömd 
nyttjandeperiod av 10 år” (AllTele, 2009, s.46). 
 
2011 
Vid förvärvet av Ventelo identifierade AllTele immateriella tillgångar som 
kundrelationer, vilka har redovisats skilt från goodwill (AllTele, 2011, s.45–46). Vidare 
har även upplysningar lämnats kring huruvida de immateriella tillgångarnas 
nyttjandeperioder är bestämbara och varje nyttjandeperiods längd (AllTele, 2011, s.46). 
AllTele uppger att värdet och nyttjandeperioden för immateriella anläggningstillgångar 
har baserats på bedömda framtida och historiskt genomsnittliga churnrate samt på 
framtida kassaflöden (AllTele, 2011, s.48). Den bedömda nyttjandeperioden uppges 
omprövas minst årligen och ifall indikationer finns på att värdet eller nyttjandeperioden 
förändrats genomförs en nedskrivningsprövning (AllTele, 2011, s.48). 
 
2013 
I samband med förvärvet av Universal Telecom identifierades immateriella tillgångar 
som enligt AllTele består av varumärken, utvecklad teknologi och förvärvade 
kundrelationer, vilka även redovisats skilt från goodwill (AllTele, 2013, s.46, 50). AllTele 
har beräknat värde och nyttjandeperioder för immateriella tillgångar baserat på bedömda 
framtida och historiskt genomsnittliga churnrate samt på framtida kassaflöden (AllTele, 
2013, s.53). Den bedömda nyttjandeperioden omprövas årligen och ett nedskrivningstest 
genomförs ifall indikationer finns på att värdet eller nyttjandeperioden har förändrats 
(AllTele, 2013, s.53). 
 
5.4.4 DGC One 
2009 
I samband med förvärvet av Telenova har DGC identifierat immateriella tillgångar som 
uppkommit vid förvärvet, vilka främst består av kundrelationer och avtal (DGC, 2009, s. 
63). DGC förvärv under 2009 har lett till en negativ upplösning av goodwill, vilket har 
lett till att ingen goodwill har redovisats (DGC, 2009, s. 63). I upplysningarna finns 
information om huruvida de immateriella tillgångarnas nyttjandeperioder är begränsade 
eller inte (DGC, 2009, s. 58). Samtliga immateriella tillgångar har en begränsad 
nyttjandeperiod och det finns tillhörande avskrivningssatser för varje område (DGC, 
2009, s. 53). De områden som identifierats är tekniska installationer, licensrättigheter, 
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balanserade utgifter för programvaror och övriga immateriella tillgångar (DGC, 2009, s. 
53). 
 
2011 
Vid förvärven av Bradata och NAB Solutions uppkom immateriella tillgångar, vilka har 
identifierats av DGC (DGC, 2011, s. 106). I upplysningarna har DGC redovisat goodwill 
skilt från immateriella tillgångar (DGC, 2011, s. 106). För de immateriella tillgångarna 
finns vidare information angående om nyttjandeperioden är begränsad eller inte (DGC, 
2011, s. 100). DGC har lämnat information om avskrivningssatser för områdena tekniska 
installationer, licensrättigheter, balanserade utgifter för programvaror och kundrelationer 
(DGC, 2011, s. 95). I upplysningarna uppger DGC att de kundrelationer och avtal som 
förvärvats har en ekonomisk livslängd på fem år (DGC, 2011, s. 106). 
 
2015 
I samband med förvärvet av Donator har DGC identifierat bolagets immateriella 
tillgångar (DGC, 2015, s. 106). De immateriella tillgångarna som uppkommit har vidare 
redovisats skilt från goodwill (DGC, 2015, s. 106). DGC har redogjort för om de 
immateriella tillgångarna har en begränsad eller obegränsad nyttjandeperiod (DGC, 2015, 
s. 100). De tillgångar som har en begränsad nyttjandeperiod har indelats i områdena 
tekniska installationer, licensrättigheter, programvaror och kundrelationer (DGC, 2015, 
s. 100). För varje område finns avskrivningssatser som speglar de årliga avskrivningarna 
för varje område (DGC, 2015, s. 100). 
 
5.4.5 Millicom 
2008 
Vid förvärvet av Amnet identifierades immateriella tillgångar som därefter redovisats 
skilt från goodwill (Millicom, 2008, s. 56). Tillgångarna består enligt Millicom av 
varumärken, prenumerationslistor och icke-konkurrensavtal (Millicom, 2008, s. 56). 
Millicom har därefter redogjort för huruvida de immateriella tillgångarnas 
nyttjandeperioder är bestämbara, där avskrivningssatser och uppskattad livslängd finns 
för samtliga tillgångsslag (Millicom, 2008, s. 56).  
 
2012 
Under 2012 års förvärv anger upplysningarna att Millicom identifierat immateriella 
tillgångar för samtliga förvärv (Millicom, 2012, s.80–81). Därefter har Millicom 
redovisat dessa skilt från goodwill, men det framkommer inte vad tillgångarna består av 
(Millicom, 2012, s. 80–81). Fortsättningsvis finns upplysningar gällande de immateriella 
tillgångarnas nyttjandeperioder och tillhörande avskrivningssatser för varje tillgångsslag 
(Millicom, 2012, s. 73).  
 
2015 
Millicom har i samband med förvärvet av Zanzibar Telecom Limited identifierat 
immateriella tillgångar som även redovisats skilt från goodwill (Millicom, 2015, s. 55). 
Däremot upplyser Millicom inte om vad som utgör de immateriella tillgångarna. 
Millicom har dock redogjort för tillgångarnas nyttjandeperioders bestämbarhet och även 
presenterat varje tillgångsslags avskrivningssats (Millicom, 2015, s. 90–91).  
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5.4.6 Sammanfattande tabell 
	

Tabell 8. Sammanfattande tabell av immateriella tillgångar 
 

Immateriella tillgångar  
Fråga Telia Tele2 AllTele DGC Millicom 
Identifierat  
immateriella  
tillgångar 

2005 - Ja 
2009 - Nej 
2015 - Nej 
2016 - Nej 

2005 - Ja 
2010 - Ja 
2012 - Ja 
2016 - Ja 

2009 - 
Oklart 
2011 - Ja 
2013 - Ja 

2009 - Ja 
2011 - Ja 
2015 - Ja 
 

2008 - Ja 
2012 - Ja 
2015 - Ja 
 

Skilt immateriella  
till gångar  
från goodwill 

2005 - Ja  
2009 - Nej 
2015 - 
Delvis 
2016 - 
Delvis 

2005 - Ja 
2010 - Ja 
2012 - Ja 
2016 - Ja 

2009 - 
Oklart 
2011 - Ja  
2013 - Ja 
 

2009 -  
2011 - Ja 
2015 - Ja 

2008 - Ja 
2012 - Ja 
2015 - Ja 

Bestämbara/ 
Obestämbara 
nyttjandeperioder 

2005 - Ja 
2009 - Ja 
2015 - Ja 
2016 - Ja 

2005 - Ja 
2010 - Ja 
2012 - Ja 
2016 - Ja 

2009 - 
Delvis 
2011 - 
Delvis 
2013 - 
Delvis 

2009 - Ja 
2011 - Ja 
2015 - Ja 

2008 - Ja 
2012 - Ja 
2015 - Ja 

Nyttjandeperioders  
längd/ 
avskrivningssats 

2005 - Ja 
2009 - Ja 
2015 - Ja  
2016 - Ja 

2005 - Ja 
2010 - Ja 
2012 - Ja 
2016 - Ja 

2009 - 
Delvis 
2011 - 
Delvis 
2013 - 
Delvis 

2009 - Ja 
2011 - Ja 
2015 - Ja 

2008 - Ja 
2012 - Ja 
2015 - Ja 

	
Summa 

Telia  Tele2 AllTele  DGC One Millicom 
2005 = 4 
2009 = 2 
2015 = 2,5 
2016 = 2,5  

2005 = 4 
2010 = 4 
2012 = 4 
2016 = 4 

2009 = 1 
2011 = 3 
2013 = 3 
 

2009 = 3 
2011 = 4 
2015 = 4 

2008 = 4 
2012 = 4 
2015 = 4 

 
 
5.5 Rankingtabell 
Rankingtabellen nedan visar den årliga poängen för de specifika telekombolagen relaterat 
till de svar som samlats in från granskningsmallen. Tabellen är uppdelad efter de tre 
områdena som genomsyrar uppsatsen och avslutas med en totalpoäng för respektive 
telekombolag, där den maximala poängen är 17.  
 

Tabell 9. Rankingtabell över respektive bolag fördelat per år 
 

Allmänna upplysningar 
Telia	 Tele2	 AllTele	 DGC One	 Millicom	
2005 = 5 2005 = 5 2009 = 4 2009 = 5 2008 - 5 
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2009 = 3 
2015 = 5  
2016 = 5	

2010 = 5 
2012 = 5 
2016 = 5	

2011 = 4,5 
2013 = 3,5 
	

2011 = 5 
2015 = 5 
	

2012 - 5 
2015 - 5	

Goodwill 
Telia Tele2 AllTele DGC One Millicom 
2005 = 7 
2009 = 5,5 
2015 = 7  
2016 = 5,5	

2005 = 7,5 
2010 = 8 
2012 = 8 
2016 = 8	

2009 = 3,5 
2011 = 7 
2013 = 8	

(2009 = 3) 
2011 = 7 
2015 = 7,5	

2008 - 8 
2012 - 8 
2015 - 7	

Immateriella tillgångar 
Telia Tele2 AllTele DGC One Millicom 
2005 = 4 
2009 = 2 
2015 = 2,5 
2016 = 2,5	

2005 = 4 
2010 = 4 
2012 = 4 
2016 = 4	

2009 = 1 
2011 = 3 
2013 = 3	

2009 = 3 
2011 = 4 
2015 = 4	

2008 = 4 
2012 = 4 
2015 = 4	

Total poäng 
Telia Tele2 AllTele DGC One Millicom 
2005 = 16 
2009 = 10,5 
2015 = 14,5  
2016 = 13 

2005 = 16,5 
2010 = 17 
2012 = 17 
2016 = 17 

2009 = 8,5 
2011 = 14,5 
2013 = 14,5 

2009 = 11 
2011 = 16 
2015 = 16,5 

2008 = 17 
2012 = 17 
2015 = 16 

 
I de allmänna upplysningarna kan ses att samtliga bolag har relativt höga poäng, men att 
AllTele har en aning lägre poäng. Vad gäller goodwill har överlag Tele2, DGC One och 
Millicom de högsta poängen medan Telia har ett mer inkonsekvent mönster och AllTele 
en positiv utveckling. För de immateriella tillgångarna är poängen relativt höga men 
AllTele och Telia har en aning varierande poäng. DGC One visar även på en svag positiv 
utveckling från första året. Totalt sett har Telia och AllTele de mest varierande poängen 
från år till år, medan de andra bolagen upprätthåller ett relativt högt värde. Anledningen 
att DGC One för 2009 har en parentes runt värdet är på grund av de endast gjorde en 
upplösning av goodwill de åren, vilket leder till ett missvisande resultat för året. Detta tas 
vidare hänsyn till i kommande diskussioner.        
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6. Analys 
I följande kapitel sammanställs en återkoppling av empiri och teori där resultatet 
analyseras med stöd av studiens teoretiska referensram. Undersökningen sammanfogas 
med teorin genom en granskning och analys av informationen i bolagens 
årsredovisningar. 
 
6.1 Deskriptiv statistik av urval 
Den deskriptiva statistiken visar på att det under 2015 var Industri, Sjukvård och 
Finans/Fastighet som hade högst totalsumma av genomförda rörelseförvärv. Det 
indikerar att branscherna är transaktionsintensiva och att rörelseförvärven är en del av 
dess verksamhet. Branscherna kan vidare betraktas som de mest attraktiva att studera på 
grund av summan av rörelseförvärv, men genom att granska hur många företag som finns 
inom varje bransch kan valet förändras. Antalet företag inom de ovan nämnda 
branscherna är relativt många i förhållande till andra branscher, vilket delvis förklarar 
den höga andelen rörelseförvärv. Telekombranschen har endast sex bolag på OMX 
Stockholm och kan därmed anses ha en förhållandevis hög summa rörelseförvärv år 2015 
i jämförelse med andra branscher. Det låga antalet företag motiverar vidare urvalet som 
baserar sig på fem av de sex befintliga telekombolagen. Företagen inom 
telekombranschen på OMX Stockholm är även som tidigare diskuterats förhållandevis 
homogena i sin uppbyggnad, vilket har tagit hänsyn till i valet av bransch. Som ovan 
diskussion framför är telekombranschen en förhållandevis förvärvsstark bransch, vilket i 
kombination med att branschen består av en hög andel immateriella tillgångar och 
goodwill rättfärdigar valet av att studera telekombranschen.  
       
6.2 Allmän information 
Den teoretiska referensramen som underbygger den allmänna informationen som ett 
företag ska lämna om ett rörelseförvärv har lagt grunden för analysens utformning. Vid 
förvärven har samtliga telekombolag lämnat information angående de förvärvade 
bolagens namn, förvärvstidpunkt och förvärvad andel, vilket tyder på en enlighet med 
fastställda regler. I granskningen av telekombolagen framkom dock att den 
verksamhetsbeskrivning som ska lämnas för varje förvärv varit bristfällig för ett av 
telekombolagen. AllTele har vid samtliga förvärv under 2011 och 2013 inte angett 
information angående de förvärvade bolagens huvudsakliga verksamheter, vilket kan ses 
som en negativ utveckling över tid då den krävda informationen lämnats i samband med 
förvärv under 2009.  
 
Alla telekombolagen förutom AllTele lämnar en motivering till varför varje enskilt 
förvärv har ägt rum. För år 2013 utelämnar AllTele den motivering som enligt standarden 
krävs vid ett förvärv, vilket tyder på en försämring från tidigare år. En del liknande drag 
kan urskiljas mellan telekombolagen, där en återkommande motivering till förvärven är 
“stärkta marknadspositioner” och “förväntade synergieffekter”. Telia, Millicom och till 
viss del Tele2 använder sig av en liknande motivering för merparten av sina förvärv, 
vilket kan betraktas som en mer generell förklaring till förvärven. AllTele och DGC har 
en mer djupgående redogörelse för varför förvärven ägt rum, där de specificerar på vilket 
sätt bolaget kommer gynnas. Under år 2009 motiverar Telia förvärvet av Tele2 Norge 
med en stärkt marknadsposition, medan AllTele uppger att förvärvet av Kramnet inträffat 
i syfte att få full kompetens inom tripleplay och för att kunna erbjuda IPTV. Tele2 har för 
år 2012 och 2016 lämnat mer ingående beskrivningar av orsakerna bakom förvärven som 
“en högre närvaro på den estniska marknaden” och “en stärkt B2B-strategi”. 
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Förändringarna i motiveringarna över åren tyder på att bolagets upplysningar är olika 
djupgående från år till år. 
 
Upplysningarna relaterade till hur telekombolagen fick bestämmande inflytande i de 
förvärvade bolagen är för DGC fullständiga, där bolaget uppger att samtliga betalningar 
skett kontant. Även Millicoms upplysningar om hur det bestämmande inflytandet erhölls 
är fullständiga, där betalningar både skett kontant och genom övertagande av 
skuldobligationer. Telia har inte upplyst om hur de fick bestämmande inflytande för ett 
av sina förvärv under 2005, men alla andra förvärv uppges ha skett kontant. För Tele2 
saknas informationen för ett av de förvärvade bolagen under 2016, men resterande 
förvärv har enligt Tele2 betalats kontant. De varierande upplysningarna av Telia och 
Tele2 kan tyda på inkonsekvent redovisning av förvärven. AllTele redogör för att 
förvärven under år 2011 och 2013 har betalats med emission, men saknar däremot 
information om hur förvärvet genomförts 2009. Bolaget har i det avseende en positiv 
utveckling på sina upplysningar. 
 
De skillnader som uppstår mellan telekombolagens upplysningar relaterade till allmän 
information kan bero på att företagen börsnoterats olika år och har därmed varit bunden 
till upplysningskraven i IFRS 3 olika länge. AllTele har varit börsnoterat kortast period 
av telekombolagen, vilket delvis förklarar de bristfälliga upplysningar som lämnats 
relaterat till den allmänna informationen. En upplysning som bevisligen gynnats av att 
bolagen varit börsnoterat under en kortare period är varför förvärven har ägt rum, då både 
AllTele och DGC har ingående beskrivningar. En förklaring till det kan vara att bolagen 
är mer angelägen om att utgå från standarden då de tidigare inte redovisat enligt 
IFRS/IAS. Telia, Tele2 och Millicom har redogjort för förvärven under många år och är 
medveten om vad som krävs, vilket kan leda till att upplysningarna blir mer ytliga. 
 
I rankingtabellen för respektive företag vad gäller den allmänna informationen som ska 
lämnas, uppvisar samtliga bolag förutom AllTele höga poäng. Rankingtabellens poäng 
återspeglar den ovan förda diskussionen kring resultatet av i vilken utsträckning 
telekombolagen lämnar upplysningar. AllTele har utelämnat information eller saknar 
tillräckliga motiveringar för sina upplysningar för minst en upplysning för varje år och 
har därmed lägre poäng än resterande bolag. Övriga bolags poäng är högre då dess 
upplysningar är mer kompletta och innefattar överlag mer djupgående motiveringar.   
 
Telekombolagen har för sina övriga eller smärre förvärv lämnat en del frivilliga 
upplysningar utöver de obligatoriska upplysningarna relaterade till allmän information. 
För bolagens övriga förvärv gäller inte upplysningskraven enligt de ovan nämnda 
allmänna upplysningarna. AllTele har för samtliga övriga förvärv lämnat information 
angående namn, verksamhetsbeskrivning, förvärvstidpunkt och hur betalningen har skett. 
Telekombolaget Tele2 har under 2005 tre övriga förvärv, varav frivilliga upplysningar 
angående verksamhetsbeskrivning och främsta orsaken till förvärvet lämnats för ett 
förvärv. Tele2 lämnar vidare information angående de övriga förvärvens namn, 
förvärvstidpunkter, förvärvsandel och hur förvärven gick till. Under 2009 har Telia fyra 
övriga förvärv, där en redogörelse för namn och verksamhetsbeskrivning finns för 
samtliga, den förvärvade andelen finns för två av förvärven och förvärvstidpunkt samt 
orsak till förvärvet för ett av förvärven. Det efterföljande året 2015 finns information 
angående namn och verksamhetsbeskrivning, förvärvad andel och hur betalningen 
genomförts. År 2016 har Telia lämnat information angående namn, 
verksamhetsbeskrivning och förvärvstidpunkt. Telias redovisning av övriga förvärv har 
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en inkonsekvens, där de frivilliga upplysningarna skiljer sig mellan de förvärvade övriga 
bolagen. 
 
Samtliga telekombolag har för minst ett av åren lämnat mer information i upplysningarna 
än vad som krävs enligt standarden. Det indikerar att bolagen lämnat allmänna 
upplysningar om det förvärvade företaget i större utsträckning än vad de obligatoriska 
upplysningskraven kräver och benämns därmed som frivilliga upplysningar. Att bolagen 
väljer att lämna frivilliga upplysningar beror enligt Von Alberti-Alhtaybat et al. (2012, 
s.80) på att ledningen har bakomliggande incitament till att utöka upplysningarna. Det 
skulle för telekombolagen betyda att de under åren har ett behov av en extern finansiering, 
ett behov av att minska informationsasymmetrin samt ett behov av en fungerande 
marknad. Det kan också tyda på att telekombolagen anser att de fördelar som uppkommer 
från de frivilliga upplysningarna överstiger kostnaderna. 
 
6.3 Goodwill 
I relation till de upplysningskrav som ställs för goodwill som uppkommit vid ett förvärv, 
har telekombolagen uppgett varierande information. Telekombolagen har lämnat en 
motivering för de komponenter som goodwill består av för alla förvärv förutom för Telias 
förvärv av MicroLink och Telecom3 Fiber. Millicom saknar även en beskrivning av vad 
goodwill består av i samband med förvärvet av Zantel. Bolagens beskrivningar av 
goodwills komponenter kan betraktas som åtskilda, men det finns en del komponenter 
som är frekvent återkommande för samtliga bolag. Den stärkta marknadspositionen i 
kombination med ökade synergieffekter är två komponenter som används av bolagen för 
att motivera den goodwill som uppstått vid ett förvärv. Synergier som uppstår vid ett 
förvärv har av Johnson och Petrone (1998, s.295) beskrivits som en av de sex möjliga 
komponenter av goodwill. Gore (2010, s.47) har vidare listat olika typer av synergier som 
kan uppkomma, vilket kan relateras till en del av bolagens motiveringar. AllTeles förvärv 
under 2013 och ett av Tele2s förvärv under 2005 gav enligt bolagen upphov till synergier 
i form av de skalfördelar som uppstår, vilket av Gore (2010, s.47) anses vara en form av 
synergieffekt. En ytterligare form av synergi är den som uppstår när en ökad 
marknadsandel uppkommer, vilket kan relateras till att bolagen uppger att goodwill består 
av en stärkt marknadsposition. DGC redogör för att goodwill vid förvärvet under 2015 
består av en ökad försäljning, vilket Gore (2010, s.47) anser vara en framträdande 
synergieffekt vid ett förvärv. För Tele2s förvärv under åren och AllTeles förvärv under 
2013 har bolaget angett att synergieffekter uppstår till viss del av lägre operativa 
kostnader, vilket även kan kopplas till Gores (2010, s.47) förklaring av olika synergier. 
 
AllTele har under åren utökat sina redogörelser för de komponenter som goodwill består 
av vid ett förvärv. År 2009 har bolaget lämnat information om att förvärvet bidragit till 
en stärkt marknadsposition och synergieffekter, men det finns vidare ingen ingående 
beskrivning av hur dessa komponenter uppkommer. De efterföljande åren 2011 och 2013 
har AllTele uppgett hur komponenterna uppstår där skalfördelar, lägre operativa 
kostnader och området som kommer gynnas redogörs för. AllTele har visat på en positiv 
utveckling, där redogörelserna med åren blivit mer kvalitativa i sin art. Telia har i sina 
redogörelser följt en mer inkonsekvent redovisning, där informationen är bristfällig på ett 
flertal ställen. Under 2005 saknas upplysningar för ett av bolagen, men för det andra 
bolaget finns en förklaring till vad synergierna innefattar. Telias redogörelser under 2009 
är kortfattade, där samtliga förvärvs goodwill motiveras av stärkta marknadspositioner 
utan en vidare beskrivning. Nästföljande år återger Telia en redogörelse för ett av 
förvärven men det saknas information för samtliga övriga förvärv, vilket krävs enligt 
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IFRS 3:B65. År 2016 uppkom goodwill vid förvärven som enligt Telia består av 
anskaffningsvärdet, utan vidare beskrivning av vad goodwill faktiskt består av. Enligt 
IFRS 3:B64e ska ett företag lämna en kvalitativ redogörelse för den förvärvade 
goodwillens komponenter, vilket medför att Telias redogörelser inte helt uppfyller de 
krav som ställs. Millicom har lämnat en kvalitativ redogörelse för samtliga år med 
undantag för 2015. Under 2008 års förvärv har endast “synergier” nämnts utgöra 
goodwill, medan den förvärvade goodwillen under 2012 består av “framtida kunder, 
know-how och synergier”. Då en kvalitativ redogörelse saknas för 2015 kan Millicoms 
utveckling sägas vara varierande, då den först är positiv, men sedan försämras. DGC och 
Tele2 följer kraven som ställs relaterade till redogörelse av goodwill, där redovisningen 
över tid följer en liknande struktur. En faktor som kan betraktas som anmärkningsvärd är 
att DGC har exakt samma redogörelse för samtliga förvärv under 2011 och 2015. 
Anledningen skulle kunna vara av ren bekvämlighet, för att spara resurser som tid och 
pengar, eller både och. Det är dock inte troligt att det skett omedvetet. 
 
Enligt Wines et al. (2007, s. 864) kan varierande värderingar uppstå i samband med att 
företagen använder sig av det verkliga värdet. Telekombolagens redovisning av 
förvärvade tillgångars verkliga värde är därmed en vital del i de upplysningar som ska 
lämnas. Samtliga bolag förutom Telia har lämnat fullständiga upplysningar om det 
verkliga värdet av identifierbara förvärvade tillgångar, varje större slag av ersättning, den 
totala överförda ersättningen. Telia har under år 2005 inte redogjort för information 
angående verkliga värdet för förvärvet av MicroLink. För år 2015 och 2016 saknas 
upplysningar relaterade till Telias övriga förvärv. Den till viss del bristfälliga 
redovisningen av det verkliga värdet tyder på att Telia varit inkonsekvent i de 
upplysningar som lämnats. 
 
En avgörande faktor enligt Wines et al. (2007, s. 864) är de antaganden som tas när 
beräkningen till verkligt värdet görs för att sedan värdera goodwill. För att bestämma 
värdet av goodwill måste de immateriella tillgångarnas verkliga värde bestämmas, vilket 
kan leda till svårigheter eftersom det inte existerar en marknad för dessa tillgångar. I 
beräkningarna av det verkliga värdet har en del av telekombolagen lämnat en redogörelse 
för hur det verkliga värdet av immateriella tillgångar bestäms. Tele2 har lämnat en 
beskrivning som tar upp att det verkliga värdet för immateriella tillgångar värderas utifrån 
marknadspriser på en aktiv marknad. På en inaktiv marknad bestäms värdet av 
uppskattningar genom värderingsmodeller som omfattar diskonterade kassaflöden eller 
historiska anskaffningsvärden. Den motivering Tele2 uppger är densamma för samtliga 
år som undersöks. Telekombolaget DGC har för åren 2009 och 2011 inte redogjort för 
hur det verkliga värdet har bestämts, men för år 2015 har bolaget lämnat information 
angående de tre olika nivåer som värderingen till verkligt värde kan utgå ifrån. Bolagets 
redogörelser har mellan åren varit inkonsekventa, där DGC visar på en positiv utveckling 
av informationen som lämnas. Telias beskrivning av hur det verkliga värdet bestäms 
skiljer sig från de andra bolagen, där redogörelserna till viss del speglar varje typ av 
immateriell tillgång. Värderingen utgår likt för de andra telekombolagen från en intäkts-
, kostnads- och marknadsbaserad värdering. I tillägg har Telia under 2009 bedömt 
varumärken och patent utifrån estimerade diskonterade royaltybetalningar och 
kundrelationer har vidare värderats med en metod kallad “multiperiod excess 
earningsmetoden”. AllTele har inte lämnat en redogörelse för bestämmandet av verkligt 
värde för något av åren. Millicom har inte uppgett hur det verkliga värdet bestäms för 
2015, vilket tyder på en negativ utveckling då de för tidigare år uppgett att beräkningarna 
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av verkligt värde baseras på antaganden om bland annat EBITDA-marginaler och 
rörelsekapital. 
 
De två mindre bolagen DGC och AllTele saknar upplysningar om hur det verkliga värdet 
bestäms för minst två av de tre undersökta åren. Upplysningskraven i IFRS 3 specificerar 
inte hur mycket information som ska lämnas om hur det verkliga värdet bestäms, endast 
att de förvärvade tillgångarna ska värderas till verkligt värde. De uppskattningar som 
verkliga värdet är baserat på kan enligt Bengtsson (2009, s.116) och Wines (2007, s. 864) 
leda till mätningsfel, vilket påverkar relevansen och tillförlitligheten. Telekombolagens 
information som relaterar till verkligt värde är därmed en vital del i redovisningen och 
kan gynna bolagen i form av att betraktaren får en högre tillförlitlighet till de finansiella 
rapporterna. DGC har under det senaste året tagit vara på de fördelar som finns med att 
lämna information om verkligt värde, vilket indikerar på en förbättring som troligtvis 
kommer gynna företaget. 
 
En av de upplysningar som IFRS 3 kräver av ett bolag som förvärvat ett företag är en 
redogörelse för avtal gällande villkorad köpeskilling. Telia har för ett av förvärven under 
2005 förvärvat till en villkorad köpeskilling, DGC har för 2005 samt 2011 förvärvat till 
villkorad köpeskilling och Millicom avtalade om villkorad köpeskilling under 2015. 
Enligt IFRS 3:B64g ska företagen lämna information om redovisade beloppet, 
beskrivning av överenskommelsen, hur betalningsbeloppet har fastställts och en 
uppskattning av intervallets möjliga utfall. Telia har lämnat information om det fastställda 
beloppet, men den beskrivning som lämnas om hur beloppet fastställs och den 
överenskommelsen som gjorts är oklar, där de anger att tilläggsköpeskillingen är 
beroende av om vissa omständigheter uppstår. Den beskrivning som anges kan upplevas 
tvetydig, då uttrycket “vissa omständigheter” kan tolkas på många olika sätt. Likt Telia 
saknar även Millicom information om hur beloppet fastställts och om överenskommelsen 
som gjorts. För att uppfylla de krav som ställs bör en mer ingående förklaring ges till den 
villkorade köpeskillingen. DGC har för förvärven lämnat de redovisade beloppen och har 
till skillnad från Telia redogjort mer ingående för hur beloppet fastställs, 
överenskommelsen och de möjliga utfallen. De tar upp att tilläggsköpeskillingen för 2005 
beror på om säljaren skulle kvarstå sin anställning och för 2011 på bolagets utveckling 
under det innevarande året. DGC uppger en mer djupgående information som för 
betraktaren är mer förståelig och tydlig. 
 
Telekombolagen kan vidare förvärva ett bolag till ett lågt pris, vilket DGC gjort under 
2011. Enligt DGC har en nedsättning av köpeskillingen skett, där beloppet för vinsten har 
redovisats, men det saknas en vidare motivering till nedsättningen. Enligt Johnson & 
Petrone (1998, s.295) kan en låg köpeskilling vara en möjlig komponent av goodwill som 
kan uppstå vid en lågkonjunktur. DGCs förvärv till ett lågt pris kan därmed betraktas som 
en möjlig komponent av goodwill, men avsaknaden av motivering medför en bristfällig 
redovisning enligt IFRS 3. 
 
Goodwill som uppstått vid ett förvärv ska enligt IAS 36:80 fördelas på förvärvarens 
kassagenererande enheter i samband med nedskrivningsprövning. För telekombolagen i 
denna studie består de kassagenererande enheterna av regioner i form av länder eller 
bolagets olika affärsområden. Wines et. al., (2007, s. 868) uppger att det finns en 
komplexitet kopplat till identifieringen av kassagenererande enheter, där mindre enheter 
kan leda till problem vid beräkning av återvinningsvärdet. För Telia, Tele2 och Millicom 
består de kassagenererande enheterna av länder, vilket kan betraktas som större enheter. 
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AllTele delar upp de kassagenererande enheterna på privat och företag, medan DGC 
fördelar på de fyra affärsområdena IT-drift, hårdvara, datakommunikation och telefoni. 
Bolagens uppdelning av enheter på affärsområden kan antas vara relativt stora, på grund 
av att de är få i antalet. Telekombolagens val att ha ett färre antal större enheter kan i 
enlighet med Wines uttalande vara motiverat av reducerade kostnader och en lägre 
komplexitet. Samtliga telekombolag har fördelat förvärvad goodwill på sina respektive 
enheter, med undantag för AllTele. I samband med AllTeles förvärv av Kramnet 2009 
har man endast nämnt att en fördelning ska ske, men ingen uppställning av vilka summor 
som fördelats till vilken enhet återfinns. Följande år har AllTele dock redogjort för 
fördelningen och visar således på en förbättring. 
 
För varje enskild enhet ska ett återvinningsvärde sedan beräknas för den enhetens 
redovisade goodwill för att bedöma om ett nedskrivningsbehov för den fördelade 
goodwillen existerar. Återvinningsvärdet beräknas som det högsta av en tillgångs 
nettoförsäljningsvärde och nyttjandevärde, men i de fall en tillgång inte säljs på en aktiv 
marknad används nyttjandevärdet (IAS 36:20). Vid beräkning av nyttjandevärdet måste 
företaget göra ett antal antaganden som ska spegla företagets bästa uppskattningar av dess 
ekonomiska förhållande (IAS 36:30). Telekombolagen har under åren som undersökts 
lämnat diverse olika information om vilka antaganden de använt vid beräkningen av 
återvinningsvärdet. 
 
Telia har under åren utvecklat sina antaganden som till en början under 2005 bestod av 
försäljningstillväxt, EBITDA-marginalens utveckling och en diskonteringsränta. För 
2009 har ett antagande adderats i form av slutvärde för tillväxt i fritt kassaflöde och 2015 
användes CAPEX i relation till nettoomsättning som ett ytterligare antagande. Under 
2015 specificerar Telia för första gången av de undersökta åren att nyttjandevärdet ger 
den mest korrekta bilden av bolagets värde och beskriver även ingående hur 
diskonteringsräntan härletts från den riskfria räntan i lokal valuta, landets riskpremie, 
affärsrisken i form av uppskattad beta, den lokala aktiemarknadsriskpremien samt en 
uppskattad rimlig lånekostnad för den riskfria räntan. Fortsättningsvis motiverar Telia 
ledningens val med att de slutvärden som använts inte överstiger de genomsnittliga 
tillväxttakterna för Telias marknader. För samtliga år uppger Telia att beräkningen har 
baserats på prognoser som godkänts av ledningen och att dessa ska spegla historiska 
erfarenheter, prognoser i branschstudier och annan extern tillgänglig information. 
Upplysningarna som lämnats för 2016 är identiska med 2015. Sammanfattningsvis kan 
sägas att Telia dels har utökat vilka antaganden som ligger bakom beräkningen, men även 
fördjupat motiveringar kring valen som gjorts, vilket kan uppfattas som ett sätt att 
rättfärdiga dem och eventuellt för att visa på en mer tillförlitlig beräkning. 
 
Tele2 har för samtliga år använt exakt samma antaganden om diskonteringsränta, 
tillväxttakt, investeringsbehov och vinstmarginal. Motiveringarna för antagandena är 
också identiska där diskonteringsräntan kontinuerligt motiverats av ränteläget och risken 
för marknadsområdet. Övriga antaganden har grundats på data från branschen, 
förväntningar på marknaden i kombination med ledningens erfarenhet och bedömning av 
marknaden. För 2005 nämner Tele2 även att de beräknade framtida kassaflödena har 
utgått från Tele2s affärsmodell som sägs spegla alla mognadsfaser i 
telekomverksamheten och bygger på en tillväxt som är en aning högre än branschsnittet. 
Det sista anser Tele2 vara motiverat, men man redogör inte på vilka grunder. Det kan 
anses märkligt, då en högre tillväxttakt endast får användas om det finns goda skäl och 
får trots det inte överstiga branschens långsiktiga tillväxttakt (IAS 36:33 c). För 2010 och 
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2012 sägs tillväxten inte överstiga branschsnittet och 2016 uppger man att bestämningen 
av kassaflödet följs av en treårsplan som sedan utökas med sju år tills en “mer stabil 
prognostiserad kassaflödesmässig tillväxt uppstår”. Vad denna treårsplan innebär eller 
varför utökningen av just sju år leder till en mer stabil prognos framgår inte, vilket kan 
upplevas som bristfällig information. I övrigt kan Tele2s information anses vara 
oförändrad med endast mindre justeringar, vilket möjligtvis skulle kunna bero på 
bekvämlighet då beräkningarna som tidigare nämnts kan upplevas komplicerade (Wines 
et. al., 2007, s.870). 
 
AllTele har inte redogjort för hur de beräknat de kassagenererande enheternas 
återvinningsvärde under 2009, vilket kan ifrågasättas då det är ett krav enligt IAS 36:134. 
Följande undersökta år visar dock på en förbättring då AllTele uppger att nyttjandevärdet 
används och att antagandena som ledningen bestämt rör sig om försäljningstillväxt, 
rörelsemarginalens utveckling, ianspråktagande av operativt kapital samt 
diskonteringsränta. Samma antaganden används för 2013, men med ett tillägg om att 
AllTele anser att diskonteringsräntan är konservativ då den genomsnittliga 
kapitalkostnaden bedömts understiga den använda diskonteringsräntan. Informationen 
för tillväxten har även utvecklats från tidigare år där AllTele menar att tillväxten bedömts 
utifrån framtida inflation. Man uppger även att de bedömningar som gjorts bland annat 
har baserats på ledningens långsiktiga förväntningar på verksamheten. Dessa 
bedömningar har därmed en subjektiv grund där ledningen kan välja vad som passar bäst 
enligt dem, vilket med andra ord kan benämnas kreativ bokföring, som Wines et. al., 
(2007, s.870) menar att IFRS 3 ger upphov till. 
 
Likt AllTele saknar DGC information om hur de beräknat återvinningsvärdet för 2009. 
Det kan förmodligen dock förklaras av att ingen goodwill fanns och därmed inte fördelats. 
Från och med 2011 uppger man att återvinningsvärdet bestäms med hjälp av 
nyttjandevärdet. Det i sin tur sägs utgå från uppskattningar och förväntningar där DGC 
menar att kassaflödet uppskattats utifrån finansiella budgetar som grundats på 
erfarenheter, förväntningar på marknaden och historiska resultat. Budgeternas 
antaganden består av tillväxt, kostnadsutveckling och bruttomarginaler. Identisk 
information har lämnats för 2015 med tillägg om att diskonteringsräntan baserats på den 
genomsnittliga kapitalkostnaden, som i sin tur grundats på en riskfri ränta och en 
marknadspremie. Man klargör vidare att eventuella kursvariationer och branschrisker 
exkluderats från beräkningen. DGC har i regel oförändrade upplysningar, eftersom ingen 
goodwill existerade under 2009. 
 
Millicom har för samtliga år lämnat information om hur återvinningsvärdet beräknas. Det 
har gjorts med hjälp av antaganden som enligt Millicom är tagna från de finansiella 
budgetar som godkänts av ledningen. Antagandena för 2008 består av EBITDA-
marginaler, inkomstskatt, rörelsekapital, investeringar och kostnader i samband med 
licensförnyelser. Samma information har lämnats för 2012 där Millicom även adderat en 
ändring i form av utökad planeringsperiod på sex år istället för tre år för den 
kassagenererande enheten Rwanda. Under 2015 har Millicom justerat de antaganden som 
används och består av justerad rörelsemarginal istället för EBITDA-marginal. Millicoms 
upplysningar om återvinningsvärdets beräkning har således inneburit en mindre 
förändring. 
 
Resultatet av telekombolagens beräkningar av återvinningsvärde avgör slutligen om 
nedskrivningar för goodwill ska ske eller inte. Inget av bolagen redogör för 
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nedskrivningar för samtliga undersökta år utan det är endast Telia, Tele2 och Millicom 
som gjort nedskrivningar för ett eller flera av åren som undersökts. Varken AllTele eller 
DGC redovisar en värdeminskning för goodwill under något av åren. AllTele menar att 
återvinningsvärdet bedömts högre än det redovisade värdet och att inga omständigheter 
skulle innebära ett annat resultat. Det framgår dock inte vilka typer av omständigheter det 
skulle kunna vara, vilket kan göra det svårt att avgöra trovärdigheten. DGC uppger att 
inget nedskrivningsbehov finns utifrån ett test av olika diskonteringsräntor och samma 
trovärdighet kan ifrågasättas som i AllTeles fall. Som nämnts tidigare framgår det inte i 
standarden exakt vad och hur mycket information som ska lämnas, vilket leder till olika 
tolkningar bland bolagen. Studien har inte undersökt huruvida Telia, Tele2 och Millicom 
redovisat värdeminskningar av goodwill för åren innan IFRS 3 togs i bruk, vilket gör att 
vi som författare inte kan uttala oss om bolagen har reducerat antalet värdeminskningar 
som Hamberg et. al., (2011, s.274) menar har hänt efter implementeringen. Däremot kan 
en anledning bland samtliga undersökta bolag tänkas vara att öka sina intäkter, vilket är 
en följd av minskade nedskrivningar. En ytterligare konsekvens som är i enlighet med 
Hamberg et. al., (2011, s.285) är att earnings management är vanligt förekommande i 
Europa och att stora summor goodwill därmed skulle kunna innebära minskad 
användbarhet av bolagens finansiella rapporter. Det skulle kunna vara särskilt aktuellt för 
framförallt AllTele och DGC då de inte redovisat nedskrivning av goodwill under något 
av åren. 
 
Sammanfattningsvis kan konstateras att samtliga bolag, med undantag för AllTele 2009, 
har redogjort för hur de beräknat återvinningsvärdet i samband med 
nedskrivningsprövning i enlighet med IAS 36:134. Beräkningarna har innefattat vilka 
antaganden och prognoser som ledningen bedömt som mest lämpliga, men nämner inga 
specifika siffror där återvinningsvärdet och det redovisade värdet jämförs. Det är således 
svårt att uttala sig om huruvida bolagens beräkningar är tillförlitliga eller om de är 
anpassade utifrån ledningens preferenser när det gäller nedskrivningar. Då varken AllTele 
eller DGC redovisat någon nedskrivning kan det diskuteras om denna typ av redovisning 
är så komplicerad att bolagen väljer att undvika den enligt Wines et. al., (2007, s.870) 
påstående. 
 
Likt föregående avsnitt har företagen tilldelats poäng utifrån upplysningskraven 
relaterade till goodwill, som är en del av den rankingtabell som skapats. I tabellen kan 
utläsas att bolagen Tele2, DGC One och Millicom har höga poäng med endast ett fåtal 
punkter som kan förbättras. AllTele visar på en positiv utveckling, vilket indikerar på att 
de ökar öppenheten mot användarna av rapporterna, vilket i sin tur även bidrar till ökad 
trovärdighet. Telia har mer inkonsekventa upplysningar, där poängen för åren är 
varierande. Likt den ovanstående mer kvalitativa diskussionen visar rankingtabellen att 
det finns förbättringspotential vad gäller telekombolagens upplysningar relaterat till 
goodwill vid förvärv. Överlag visar poängen dock att det finns tendenser på en ökad 
förståelse för fördelarna relaterat till att lämna upplysningar, då bland annat AllTele har 
ökat sin poäng markant från det första undersökta året.     
 
6.4 Immateriella tillgångar 
Vid redovisningen av förvärvade immateriella tillgångar har telekombolagen likt tidigare 
avsnitt lämnat varierande upplysningar. Enligt standarden ska förvärvaren separera 
immateriella tillgångar från goodwillposten när de uppfyller identifieringsvillkoren om 
avskiljbarhet. Tele2, DGC och Millicom har genomgående för alla år som undersökts 
lämnat fullständiga upplysningar om vilka immateriella tillgångar som redovisats skilt 
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från goodwill. AllTele har under 2009 års förvärv av Kramnet lämnat otydlig information 
där man uppger att varumärke värderats till “det diskonterade nuvärdet av framtida 
betalningsströmmar”, men ingen exakt summa eller separat redovisning från 
goodwillposten existerar. Följande år har AllTele däremot visat på positiv utveckling då 
fullständiga upplysningar lämnats för samtliga förvärvs immateriella tillgångar om hur 
de skiljs från goodwill. I samband med Telias förvärv av Tele2 Norge under 2015 har en 
till synes otydlig redovisning av immateriella tillgångar gjorts där posten som är skild 
från goodwill benämns “immateriella tillgångar (huvudsakligen kundavtal)”, men 
redogör inte för vad posten består av i övrigt. För åren 2009, 2015 och 2016 har Telia 
endast lämnat en redogörelse för varje immateriell tillgångs totala värde, dock inte hur 
det fördelats i samband med förvärven. Då Telia under 2005 lämnat fullständiga 
upplysningar kan en negativ trend för de senare åren utläsas. En potentiell förklaring kan 
vara att dessa tillgångar i Telias fall inte uppfyller kraven för identifierbarhet enligt IAS 
38:12 och ingår därför i goodwill. Vid rörelseförvärv kan immateriella tillgångars 
värdering till verkligt värde uppfattas som komplicerad enligt Schiuma et al. (2011, 
s.110), vilket också kan vara en bidragande orsak till Telias och AllTeles delvis 
bristfälliga redovisning. Telekombolagen har redogjort för nyttjandeperioder och 
avskrivningssatser för samtliga förvärv. 
 
Genom att studera rankingtabellen för de upplysningar som lämnats för immateriella 
tillgångar kan ses att flera företag har höga poäng, vilket indikerar att företagen följer 
upplysningskraven i hög utsträckning. Tele2, Millicom och DGC One har alla nästintill 
kompletta upplysningar vad gäller immateriella tillgångar vid rörelseförvärv. Av poängen 
kan vidare utläsas att AllTele har en en positiv utveckling från första året, vilket betyder 
att bolaget under senare år i högre utsträckning tar vara på fördelarna med att lämna 
upplysningar. För Telia är situationen däremot annorlunda där upplysningarna relaterade 
immateriella tillgångar har försämrats under de två senaste åren, vilket gör att de går miste 
om fördelar som kan uppstå i samband med att lämna upplysningar.    
 
Rankingtabellens tre delar kan vidare summeras för varje telekombolag uppdelat på år. 
Överlag kan likt den mer kvalitativa diskussionen ses att den totala poängen är hög men 
att det finns förbättringspotential för samtliga bolag. Det bolag som totalt sett har haft 
störst positiv utvecklig är AllTele som ökat sin poäng från första undersökta året, vilket 
ser lovande ut för dess fortsatta rapportering. Ett bolag som har en mer inkonsekvent 
redovisning är Telia och som kan utläsas från tabellen är poängen från år till år varierande. 
Ett förslag till bolaget är att försöka standardisera sina upplysningar, vilket skulle öka 
användbarheten för användaren och kvaliteten i upplysningarna. Resterande bolag har 
relativt höga poäng och utifrån tabellen betraktas ha upplysningar som följer 
upplysningskraven i hög utsträckning.   
 
Resultatet av rankingtabellen kan vidare kopplas till i vilken utsträckning telekombolagen 
följer de upplysningskrav som ställs i IFRS 3. Överlag kan utifrån poängen ses att 
telekombolagen följer upplysningskraven i relativ stor utsträckning, men att det finns en 
förbättringspotential för de flesta bolagen. Förbättringsmöjligheter finns främst för de 
upplysningskrav som reflekterar goodwill, där företagen har varierande resultat. De 
brister som uppstår i upplysningarna som lämnas kan ha en negativ påverkan på 
användaren av de finansiella rapporterna. Detta på grund av att användaren inte får ta del 
av den regelmässigt rätta mängden information som bolaget måste lämna, vilket i sin tur 
kan påverka hur användaren agerar vid ekonomiska beslut. Det kan vidare diskutera på 
vilka premisser företagen väljer att utelämna informationen. Antingen är företagen villiga 
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att utelämna information för att gynna företaget ifråga, eller så är upplysningskraven 
otydliga, vilket leder till avsaknad av information. Om första alternativet är anledningen 
bör företagen inse de fördelar som finns förknippat med att redovisa enligt standarden 
och försöka vidare hålla en hög standard på sina upplysningar. Om vidare det andra 
alternativet är orsaken bakom bristfälligheter i redovisningen, bör standardsättare kolla 
över hur tydliga upplysningskraven är och försöka minska möjligheten att tolka kravens 
innehåll.       
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7. Slutsatser 
I det sjunde kapitlet besvaras studiens huvudsyfte samt delsyften. En diskussion förs kring 
huruvida bolagen följer upplysningskraven i IFRS 3 och sedan följer samhälleliga och 
etiska aspekter för studien. Kapitlet avslutas med förslag till fortsatt forskning. 
 
7.1 Allmänna upplysningar om det förvärvade företaget 
Studiens första delfråga syftar till att undersöka i vilken utsträckning telekombolagen 
lämnar allmänna upplysningar om det förvärvade företaget utifrån de krav som ställs i 
IFRS 3. Empirin visade att bolagen tillämpat upplysningskraven i olika utsträckning, dels 
bolagen emellan men även enskilt över tid. 
 
De upplysningar som benämnts som allmänna kan generellt delas upp i två delar; de som 
kräver en bakomliggande motivering eller beskrivning och de som inte kräver det. 
Samtliga telekombolag har följt standarden när det gäller de upplysningar som inte kräver 
en bakomliggande motivering som exempelvis namn, tidpunkt och förvärvad andel. 
Resterande allmänna upplysningar kräver någon form av mer kvalitativ beskrivning och 
det är i denna information som några företag delvis brister. Det gäller bland annat den 
förklaring som ska lämnas om varför förvärvet ägt rum eller beskrivningen av det 
förvärvade bolagets verksamhet. Ett uttryck som används i stor utsträckning för att 
motivera förvärvet är “stärkt marknadsposition”. Upplysningarna är inte endast 
bristfälliga utan omfattningen av motiveringarna är varierande, där det uppstår 
tvivelaktigheter i huruvida bolagen uppfyllt kraven. Varför det är så är oklart, men kan 
tänkas ha att göra med okunskap i samband med att de två mindre bolagen är nyare 
användare av IFRS 3. 
 
Den slutsats som kan dras utifrån telekombolagens frivilliga upplysningar är att samtliga 
bolag under minst ett av åren lämnat upplysningar i större utsträckning än vad som krävs 
enligt standarden. De frivilliga upplysningarna kan indikera att ledningarna i bolagen är 
i behov av att minska informationsasymmetrin, i behov av extern finansiering eller i 
behov av en fungerande marknad. Bolagen har vidare ansett att fördelarna överväger 
kostnaderna av att ta med frivilliga upplysningar. 
 
7.2 Motivering av goodwill och immateriella tillgångar 
Den andra delfrågan ämnar undersöka i vilken utsträckning telekombolagen lämnar 
upplysningar och tillhörande motiveringar för goodwill och immateriella tillgångar. Även 
här har varierande information lämnats, men en återkommande fras bland två av företagen 
kunde utläsas. För de tre större bolagen i studien är de vanligaste motiveringarna till 
goodwills komponenter “stärkta marknadspositioner” och “ökade synergieffekter”, där 
en djupare beskrivning av hur dessa faktiskt gynnar företaget saknas. Det kan även 
konstateras att de mindre bolagen lämnat mer ingående motiveringar för vad den 
förvärvade goodwillen bestod av. 
 
Vad gäller redovisningen till verkligt värde kan fastställas att telekombolagen överlag 
följer de upplysningskrav som ställs. Ett bolag som avviker från kraven är dock Telia, 
som utelämnar information om det verkliga värdet för två av åren. För den tillhörande 
motiveringen av hur det verkliga värdet har bestämts kan konstateras att ett av de större 
och de två mindre bolagen saknar motivering för en del av åren och att Telia har en mindre 
informativ beskrivning. Den tillhörande motiveringen är inte direkt kopplad till 
upplysningskraven, vilket leder till svårigheter vid bedömningen om enlighet med 
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standarden. De upplysningar som vidare lämnats om villkorad köpeskilling följer till viss 
utsträckning de krav som ställs, där DGC uppger fullständiga upplysningar medan Telia 
och Millicom brister. För det köp som skett till lågt pris har bolagets upplysningar 
bedömts ofullständiga, då det saknas en motivering till prisförändringen.  I samband med 
den fördelning av goodwill på kassagenererande enheter som upplysningskraven kräver, 
kan fastslås att telekombolagen i stor utsträckning uppfyller kraven. Samtliga bolag 
förutom AllTele år 2009 har beskrivit fördelningen av goodwill på de valda 
kassagenererande enheterna. Den huvudsakliga slutsatsen som kan dras utifrån 
återvinningsvärdet är att de större bolagen har mer omfattande redogörelser än de mindre 
bolagen. Det saknas vidare information angående återvinningsvärde för ett av åren för 
AllTele. Den mängd information som lämnas av telekombolagen är varierande, vilket 
leder till att bedömningen av huruvida upplysningskraven följs eller inte blir en 
tolkningsfråga. Överlag har samtliga bolag lämnat upplysningar trots den varierande 
mängden, vilket tyder på en överensstämmelse med fastställda regler. Det har även kunnat 
fastställas att de bolag som genomfört nedskrivningar av goodwill har redovisat i enlighet 
med regelverket. 
 
Den andra delfrågan omfattar även upplysningar angående immateriella tillgångar, som 
syftar till att undersöka om de immateriella tillgångarna skiljs från goodwill. Det finns en 
variation i de upplysningar som lämnats relaterat till separationen av immateriella 
tillgångar från goodwill, där det kan fastställas att endast tre av bolagen har fullständiga 
upplysningar. För de upplysningar som ska lämnas om nyttjandeperioder och 
avskrivningssatser kan konstateras att telekombolagen i stor utsträckning följer 
standarden, där AllTele avviker med en aning otydlig information. 
 
7.3 Förändringen över tid 
Delfråga tre syftar till att undersöka förändringar av telekombolagens upplysningar 
relaterat till IFRS 3 över tiden. De upplysningar som telekombolagen lämnar om 
rörelseförvärven har generellt sett förändrats mellan åren. Det finns indikationer på att 
bolagen har positiva, negativa och inkonsekventa mönster vad gäller den information som 
lämnas för de undersökta åren. För de allmänna upplysningarna angående 
verksamhetsbeskrivning för förvärvet kan konstateras att ett av de mindre bolagen har en 
negativ utveckling, där de endast under första året anger en verksamhetsbeskrivning. 
Vidare har ett av de större bolagen visat på en positiv utveckling vad gäller motivering 
till förvärvet, där motiveringarna blir mer utförliga under de senare åren. De resterande 
bolagen har en mer konsekvent redovisning över tid. De redogörelser telekombolagen 
lämnat över hur de fick bestämmande inflytande i det förvärvade bolaget visar att två av 
de tre större bolagen har en inkonsekvent redovisning, där de utelämnat information för 
ett av förvärven under ett av åren. För AllTele kan konstateras att en positiv utveckling 
har ägt rum, på grund av avsaknad av information under första året. 
 
Den motivering som bolagen lämnar för goodwills komponenter skiljer sig markant för 
bolagen under åren, vilket medför att en generell bedömning blir problematisk. AllTele 
har för samtliga år uppgett en motivering som med åren blivit mer utförligare, vilket tyder 
på att bolaget i stor utsträckning följer kraven och har en positiv utveckling. För Telia och 
Millicom kan konstateras att redovisningen är mer inkonsekvent, där motiveringarna 
saknar djup och den information som finns att tillgå är varierande samt bristfällig. För 
resterande bolag bedöms redogörelserna mellan åren vara mer konsekventa. Vad gäller 
det verkliga värdet för förvärvade tillgångar och ersättning kan fastställas att samtliga 
bolag förutom Telia har en konsekvent redovisning, där Telia utelämnar en del 
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information för vissa år. För den tillhörande motiveringen kan konstateras att DGC under 
åren har en positiv utveckling, medan övriga bolag har en konsekvent redovisning mellan 
åren. Redogörelser för villkorad köpeskilling mellan åren kan endast relateras till DGC, 
vilka har lämnat liknande information under båda år och är därmed konsekvent. 
 
Upplysningarna angående fördelning av goodwill på kassagenererande enheter kan 
fastställas vara konsekventa för bolagen med undantag för AllTeles positiva utveckling. 
För beräkning av återvinningsvärdet kan för Telia konstateras att de skett en förbättring 
med åren i form av utökad information. AllTele lämnar under första året ingen 
beskrivning men har vidare en positiv utveckling, där redogörelserna med åren blir mer 
ingående. De resterande telekombolagen har en konsekvent redovisning av 
återvinningsvärde mellan åren. Vidare kan fastslås att upplysningarna för de 
nedskrivningar som skett har varit konsekventa. 
 
Ifråga om de immateriella tillgångarna har skiljts från goodwill har Tele2, DGC och 
Millicom lämnat konsekvent redovisning för samtliga undersökta år. För AllTele kan 
konstateras att en positiv utveckling uppstått, då de under första året inte följt kraven. 
Telia har en negativ utveckling där upplysningarna minskar med åren. Samtliga 
telekombolag har en konsekvent redovisning av tillgångarnas nyttjandeperioder och 
avskrivningssatser. 
 
7.4 Överensstämmelse med IFRS 3 
Studiens huvudsyfte avser att ta reda på huruvida svenska telekombolag konsekvent har 
följt upplysningskraven i IFRS 3 sedan standardens implementering. För att kunna 
bedöma om telekombolagen uppfyller upplysningskraven måste de tre ovan beskrivna 
delfrågorna möta de krav som ställs i standarden. De allmänna upplysningarna stämmer 
i stor utsträckning överens med upplysningskraven i IFRS 3, med undantag för ett fåtal 
motiveringar som kan betraktas som bristfälliga. Vad gäller motiveringar av goodwill och 
immateriella tillgångar kan efter en sammantagen bedömning påvisas att telekombolagen 
till stor del uppfyller upplysningskraven. Det finns dock en del upplysningar som är i 
behov av förbättring, vilket framförallt kan ses för AllTele, Telia och Millicom. 
Upplysningarna som kan förbättras är främst de motiveringar som bolagen lämnar 
relaterat till goodwillredovisningen. Ifråga om telekombolagens upplysningar har 
förändrats över tid, kan överlag konstateras att det finns en del inkonsekventa mönster. 
Samtliga telekombolag har någon gång lämnat upplysningar som skiljer sig i 
utformningen mellan de undersökta åren. Återigen kan konstateras att det inkonsekventa 
mönstret är relaterat till de motiveringar som vissa upplysningar kräver. 
 
De brister som uppstår i upplysningarna som kräver en motivering kan bero på att 
standarden inte definierar vad och hur mycket information som ska lämnas. För att öka 
kvaliteten på den informationen som bolagen lämnar bör regelsättare förtydliga de 
upplysningskrav som ställs. Det finns uppenbara skillnader i hur bolagen tolkar de krav 
som ställs i IFRS 3, vilket kan vara ett motiv till att regelsättare måste granska hur 
upplysningskraven framställs. Ett förtydligande skulle kunna underlätta både för bolagen 
och för årsredovisningens användare, på grund av att informationen blir mer jämförbar 
och förståelig. Användare av de finansiella rapporterna skulle få en högre tillförlitlighet 
för bolagen om telekombolagens upplysningar var mer fullständiga, då de ofullständiga 
upplysningarna kan tyda på att företaget undangömmer information. 
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7.5 Samhälleliga och etiska aspekter 
De samhälleliga aspekter som kan relateras till denna studies resultat och slutsats är att 
de åskådliggör regelverkens möjlighet till tolkning istället för strikta krav. 
Konsekvenserna har visats ett flertal gånger med exempel från samtliga delar av de 
upplysningskrav tillhörande IFRS 3 som undersökts i studien. Samtliga undersökta bolag 
har vid något tillfälle brustit i den information som ska bifogas. Ytterligare påföljd blir 
att årsredovisningens användbarhet kan reduceras och således blir användare och 
intressenter lidande. Studiens resultat kan vara till nytta för både intressenter och 
normgivande organ. Bolagens intressenter kan få upp ögonen och urskilja vilket företag 
som lämnar information och motiveringar som de efterfrågar, medan normgivare kan 
använda resultatet som underlag för eventuella förändringar av standarden. 
 
Vid genomförandet av en studie är det viktigt att ta hänsyn till etiska aspekter. Inom 
forskning som granskar företag menar Smith (2011, s.97) att åtminstone åtta etiska 
överväganden måste tas hänsyn till. Det första etiska dilemmat berör en skriftlig tillåtelse 
av de deltagande företagen som granskas, vilket följs av att samtliga tänkbara möjligheter 
som kan innebära fysisk eller psykisk skada, för både deltagare och forskare, bör 
elimineras. Därefter bör deltagarna informeras om studiens syfte, vilka även bör få 
återkoppling om studiens resultat Vidare krävs även samtycke från enskilda individer som 
deltar i studien, i de fall det inte gäller en mailenkät. Ett annat etiskt övervägande handlar 
om att garantera och leverera både sekretess och anonymitet till deltagarna, samt att 
bevilja deltagarna ett utträde ur studien om så önskas. Slutligen krävs en garanti om att 
studiens data ska förvaras på ett säkert sätt, normalt upp till sju år efter studien 
genomförts. Däremot menar Smith (2011, s. 97) att det ibland är omöjligt att uppfylla alla 
dessa krav och ändå säkerställa studiens integritet. 
 
Förutom dessa etiska överväganden anses det av stor vikt att forskare är ärliga och 
transparenta i samband med sin forskning (Smith, 2011, s. 98). Det innebär att forskare 
bör redogöra för allt de gör, det vill säga beskriva varför vissa val föredras framför andra 
och hur man gått tillväga. Oklarheter som framkommer under studiens gång bör 
framhävas tillsammans med vad det innebär för studien och vad forskaren gjort för att 
åtgärda problemet (Smith, 2011, s. 98). 
 
I denna studie använder vi oss av en innehållsanalys, vilket i detta fall innebär att data 
hämtas från telekombolagens årsredovisningar. Årsredovisningarna är sådana handlingar 
som registreras hos Bolagsverket och är således offentliga. Det innebär att vem som helst 
har rätt att ta del av dessa handlingar enligt Offentlighetsprincipen (Bolagsverket, 2012) 
och därför har vi inte efterfrågat en skriftlig tillåtelse av de undersökta bolagen. I och med 
att vi undersöker offentliga dokument har vi inte informerat de berörda bolagen om 
studiens syfte och inte heller erbjudit återkoppling om resultatet, vilket hade varit aktuellt 
om vi genomfört en enkät eller intervju. Det kan diskuteras huruvida det är etiskt att 
använda bolagens namn i så stor utsträckning som vi gör. Vi anser dock att det skulle vara 
omöjligt att hålla dem anonyma då vi kontinuerligt hänvisar till deras årsredovisningar, 
vilka även återfinns i referenslistan. En större beaktning för ovanstående principer hade 
krävts om studien exempelvis genomfört personliga djupintervjuer med enskilda 
korrespondenter från de bolag som undersöks. Om så varit fallet hade den personliga 
integriteten varit av stor betydelse, vilket vi inte anser vara lika aktuellt för offentliga 
dokument. Även fast de handlingar som granskas i denna studie är offentliga strävar vi 
efter att undvika potentiell skada för studieobjekten i så stor utsträckning som möjligt. 
Målet är istället att belysa eventuella förbättringsområden, både för telekombolagen och 
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de normgivande organen. Vi anser vidare att vi som författare är genomgående 
transparenta med samtliga val som görs, där vi redogör för samtliga alternativ och sedan 
motiverar det slutliga valet relaterat till vår studie. 
 
7.6 Förslag till fortsatt forskning 
Då denna studies slutsatser visat att telekombolagens tillämpning av IFRS 3 varierar och 
att utrymmet för fria tolkningar är stort anser vi att området är i behov av fortsatt 
forskning. Vi föreslår att framtida forskning bör undersöka standardens tillämpning 
djupare och mer detaljerat än vad vi hade möjlighet att göra. 
 
Ett första förslag är att fortsätta undersöka telekombolagens tillämpning och utveckling 
för att se om redovisningen fortsätter att vara inkonsekvent. Det skulle kunna innebära att 
samtliga år jämförs istället för ett urval av år, men även att granska samtliga upplysningar 
som är relaterade till IFRS 3. På så sätt kan man på ett mer tillförlitligt sätt uttala sig om 
hela standarden efterföljs. Ett annat alternativ är att titta på en annan bransch och 
undersöka om det finns skillnader eller om andra branscher också följer samma mönster. 
 
Vi föreslår även att en liknande undersökning genomförs där man använder sig av 
djupintervjuer för att ge bolagen en möjlighet att återge sitt synsätt och förklara varför 
redovisningen ser ut som den gör. Det skulle kunna bidra till en ytterligare förståelse som 
inte kan erhållas genom en innehållsanalys som denna. 
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8. Kvalitetskriterier 
Studiens avslutande kapitel redogör för åtta kvalitetskriterier. Dessa kriterier är 
relaterade till kvalitativ forskning och varje kriterium diskuteras enskilt kopplat till 
studien. 
 
8.1 Tracy’s åtta kriterier för kvalitativ forskning 
Worthy topic (Värdigt ämne) 
För att en kvalitativ forskning ska kännetecknas av hög kvalitet bör ämnet i studien enligt 
Tracy (2010, s. 840) vara värdigt. En studies ämne ska förknippas med begrepp som 
relevans, aktualitet, signifikans och ska i sin helhet fånga läsarens intresse. Ämnet kan i 
många fall utgå ifrån akademiska preferenser, vilket innebär att övertygande teoretiska 
referensramar och koncept kan kopplas till området. I de kvalitativa studierna kan ämnet 
ytterligare uppstå från ett tidsmässigt aktuellt samhällsproblem eller personliga händelser, 
där fokus riktas på konceptuell bakgrund. Ett värdigt ämne bör utstråla en pedagogisk 
äkthet, vilket ska öka medvetenheten hos läsaren på ett förståeligt sätt (Tracy, 2010, s. 
840). En studie som valts utifrån bekvämlighet och inte innefattas av en personlig mening 
eller relevans saknar i många fall en substans. Tracy (2010, s. 841) menar vidare att ett 
ämne ska vara oväntat och ska utmana läsarens befintliga tankebanor. 
 
Ämnet för studien har en stor målgrupp då IFRS 3 används av samtliga börsnoterade 
företag i Europa. Det innebär vidare att undersökningen kan vara av intresse för ett stort 
antal användare av rapporterna och har därmed en relevans. De undersökningar som 
genomförts inom området sedan implementeringen av IFRS 3 har till stor del fokuserat 
på kvantitativa undersökningar och har visat på en inkonsekvent redovisning, vilket gör 
att forskningen urskiljer sig, samt blir relevant. Vi som författare av studien utbildar oss 
inom redovisning och har viss kunskap om IFRS 3, vilket utgör den teoretiska 
referensramen för studien. Undersökningen förmedlar en kunskap inom redovisning av 
IFRS 3 till läsaren, vilket ökar medvetenheten. 
 
Rich Rigor (Rik stringens) 
Enligt Tracy (2010, s. 841) är rik stringens ett nödvändigt, men inte enskilt tillräckligt 
krav för en hög kvalitet. En kvalitativ studie är beroende av stringens för att dess kvalitet 
ska klassas som hög. För att uppnå en rik stringens måste uppmärksamhet riktas mot hur 
datainsamling och analys genomförs. Det innebär att man bör granska om det finns 
tillräckligt med data för att kunna stödja signifikanta påståenden och om forskaren har 
spenderat tillräckligt med tid för att kunna samla in intressant och signifikant data. Vidare 
bör även beaktas om sammanhanget eller stickprovet är lämpat för studiens mål och om 
forskaren använt lämpliga tillvägagångssätt relaterat till studiens metodval. Utöver det 
menar Tracy (2010, s. 841) att en stringens även kännetecknas av transparens när det 
gäller hur data sorteras och organiseras. 
 
Den data som använts har tagits fram med hjälp av en egenkonstruerad 
undersökningsmall baserad på IFRS 3s upplysningskrav. Det kan diskuteras huruvida 
undersökningsmallen är en tillräckligt bra insamlingsmetod, men vi anser att den utifrån 
studiens frågeställningar och avgränsningar täcker in den data som behövs för att besvara 
forskningsfrågan. Med det sagt kan även kritik riktas mot datans mängd och om det går 
att generalisera utifrån den. Det går inte att generalisera för om hela standarden efterföljs 
med hjälp av denna studie, utan vi kan endast uttala oss om de upplysningskrav som vi 
avgränsat oss till och som vi anser är de väsentliga delarna i IFRS 3. I övrigt anser vi att 
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de tillvägagångssätt vi använt oss av och den data de genererat är lämpliga utifrån studiens 
sammanhang, samt att vi är öppna med hur det skett. 
 
Sincerity (Uppriktighet) 
Den kvalitativa undersökningen ska enligt Tracy (2010, s. 841) vara uppriktig, vilket ska 
åstadkommas genom självreflektion, ärlighet, öppenhet, sårbarhet och granskning av 
data. Det ska finnas en öppenhet och ärlighet i den information som lämnas om 
forskningens brister, svagheter och mål. I studien har vi försökt klargöra samtliga 
svagheter i undersökningen och har lämnat all information som kan påverka resultatet. 
En viktig del för att öka kvaliteten är forskarens självreflektion, vilket betyder ett 
agerande under ledorden ärlighet och äkthet, både i det egna arbetet och av informationen 
som lämnas till läsaren (Tracy, 2010, s. 842). Självreflektioner ska göras i studiens 
samtliga delar, där forskaren bedömer den egna påverkan och uppfattar andras reaktioner 
(Tracy, 2010, s. 842). Under arbetsprocessen har vi som författare strävat efter att vara 
objektiva med informationen som lämnas, där information som återges är opåverkad av 
oss själva. Vi har i samband med ett flertal oppositioner fått ta del av andra människors 
reaktioner och blivit ifrågasatta, vilket har lett till att vi reflekterat över vår egen påverkan 
på rapporten. 
 
Forskaren ska vidare vara öppen om den information som lämnas genom att vara ärlig 
om forskningsprocessens alla delar (Tracy, 2010, s. 842). Öppenhet kan vara att forskaren 
redogör för hur de blev involverade i området, hur stor medverkan var och hur detaljerad 
transkriptionen var (Tracy, 2010, s. 842). Vi som författare har redogjort för hur ämnet 
har valts och vilka kriterier som utformats för att få passande företag till undersökningen. 
Det kan vidare vara så att författarna lämnar information om eventuella förändringar i 
studien som uppkommit på grund av oväntade händelser (Tracy, 2010, s. 842). I valet av 
företag har kriterierna spelat en stor roll, vilka har förändrats efter en granskning av 
telekombolagen har genomförts. En förändring som redogjorts för var att företagen skulle 
vara börsnoterat sedan implementeringen av standarden, vilket inte var möjligt på grund 
av fåtalet befintliga telekombolag. Forskaren bör redogöra för de personer som varit 
involverade i studien och inte ta åt sig äran helt själv (Tracy, 2010, s. 842). I början av 
uppsatsen har vi som författare redogjort för samtliga parter som varit en del av arbetet 
och beskrivit dess individuella bidrag. 
 
Credibility (Trovärdighet) 
Trovärdigheten för en rapports resultat syftar på dess pålitlighet, sannolikhet och 
rimlighet. Enligt Tracy (2010, s. 843) uppnås kvalitativ trovärdighet genom rutiner som 
omfattar tät beskrivning, triangulering eller kristallisering, multivokalitet och partiskhet. 
En tät beskrivning betyder att en undersökning ska beskrivas detaljerat till den grad som 
krävs för att läsaren ska kunna dra sina egna slutsatser. Det innebär att forskaren ska 
redogöra för datans specifika komplexitet och omständlighet (Tracy, 2010, s. 843). Vi 
som författare anser att vi på ett tydligt sätt har redogjort för vår undersökning och även 
presenterat resultatet på ett mer lättförståeligt sätt än vad bolagens årsredovisningar gör. 
Det är lätt hänt att vissa termer eller begrepp som tycks självklara för oss används utan 
förklaring, men vi har i så lång utsträckning som möjligt försökt lämna tydliga 
beskrivningar för att även den oinsatte ska förstå vad som menas. Vi har i resultatet lämnat 
fullständig information om vad vi hittat och inte utelämnat något för att på så sätt visa 
transparens. 
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Triangulering i kvalitativ forskning utgår från att om två eller fler datakällor, teoretiska 
ramverk, typer av insamlade data eller forskare kommer fram till samma slutsats är denna 
mer trovärdig (Tracy, 2010, s. 843). Kristallisering uppmuntrar forskare till att samla flera 
typer av data och att använda olika metoder, flera forskare och ett flertal teoretiska 
ramverk. Syftet är att synliggöra en mer komplex och djupare förståelse för problemet 
istället för att ge en mer giltig sanning (Tracy, 2010. s. 844). Utifrån våra resurser har vi 
försökt att hitta både bredd och djup med olika källor och teorier, vilket såklart alltid kan 
göras bättre. Vi tycker dock att vi funnit ett verkligt problem i och med flera studier inom 
samma område som visar på liknande resultat. Däremot kan det diskuteras huruvida 
problemets komplexitet och en djupare förståelse har synliggjorts, där vi möjligtvis anser 
att det är självklart medan det kanske inte framgår lika tydligt av studien. 
 
Tracy (2010, s. 844) menar även att ett ytterligare steg mot trovärdighet kan nås genom 
att söka åsikter och tips från deltagare under skrivprocessens gång. På så sätt kan 
författaren få dela med sig och skapa en dialog om rapporten med chans att besvara frågor, 
få kritik, återkoppling och till och med samarbete. Eftersom denna studie utgår från en 
innehållsanalys har vi inte haft en dialog med de berörda bolagen, vilket möjligtvis hade 
kunnat ge värdefull insikt och kritik som eventuellt hade kunnat förbättra studien i sin 
helhet. Det är även något vi föreslagit som fortsatt forskning. Den dialog vi haft under 
studiens gång har varit med jämbördiga studenter samt handledare, där vi uppskattat den 
kritik vi fått för att på så sätt kunna förbättra brister. 
 
Resonance (Resonans) 
Tracy (2010, s. 844) menar att ett kriterium som bör uppfyllas för att studien ska anses 
ha en hög kvalitet är resonans. Begreppet syftar till att förklara forskarens förmåga att 
påverka läsaren på ett betydande sätt och att få läsaren att känna en samhörighet. 
Resonans kan uppnås via antingen estetiska meriter eller generaliserbarhet/överförbarhet, 
alternativt via en kombination mellan dem. De estetiska meriterna innebär att texten 
författas på ett konstnärligt och intresseväckande sätt, vilket betyder att texten anpassas 
efter målgruppen samt i avsaknad av jargonger. Uppsatsen har författats på ett lättläsligt 
sätt, där de begrepp som inte används i allmänt tal har definierats. Perspektivet riktar sig 
mot användaren av de finansiella rapporterna, vilket vi författare har tagit hänsyn till i 
skrivandet genom att försöka undvika jargonger och termer. Till viss del har termer inte 
kunnat undvikas på grund av att studien är fokuserad på IFRS 3 och det kan på vissa 
ställen i texten vara bra med lite förkunskaper inom redovisning. Vidare ska texten få 
läsaren att uppfatta, känna efter, reagera, tänka och förändra tankebanorna (Tracy, 2010, 
s. 844). Användare av finansiella rapporter har i många fall en viss vana att läsa de termer 
som redovisning omfattar, vilket kan bidra till texten kan framkalla tankar och åsikter. 
 
Enligt Tracy (2010, s. 844) är en studie överförbar när läsaren kan koppla forskningen till 
egna situationer och får på det sättet användning av forskningen. Den naturalistiska 
generaliserbarheten är vidare baserad på att allmänheten tar egna beslut utifrån dess 
intuition istället för att forskningen fungerar som instruktioner för läsaren. De kvalitativa 
studierna söker efter en generaliserbarhet inom det specifika fallet och inte mellan de 
olika fallen. Vi som författare kan inte uttala oss om huruvida den kvalitativa studien är 
generaliserbar till samtliga telekombolag, då undersökningen inte genomförts i en större 
skala. Det vi däremot kan säga är att forskningen kommer att kunna påverka läsaren och 
få läsaren att känna en samhörighet, då de vanligtvis granskar finansiella rapporter. 
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Significant contribution (Signifikant bidrag) 
En studies bidrag anses vara signifikant när den nuvarande kunskapen mäts och sedan 
utökas tack vare studien (Tracy, 2010, s. 845). Teoretiskt signifikant forskning kan 
förklaras som forskning som kan bidra med ny teoretisk kunskap genom att undersöka 
hur befintliga teorier eller koncept ter sig i nya och olika sammanhang (Tracy, 2010, s. 
846). Vidare bidrar heuristisk signifikans med inspiration för folk att göra nya upptäckter 
genom exempelvis väsentlig och intressanta förslag till fortsatt forskning (Tracy, 2010, s. 
846). Forskning anses även heuristisk när den påverkar en bred publik, såsom 
beslutsfattare eller forskningsdeltagare, till att ta ställning för förändring. Praktisk 
signifikans, vilken går hand i hand med heuristisk signifikans, uppfylls när studien 
uppmärksammar en aktuell frågeställning och besvaras med användbar kunskap (Tracy, 
2010, s. 846). Vi anser att denna studies bidrag har betydelse då det är en av få som 
undersökt ämnesområdet på lång sikt. Tidigare studier har varit i anslutning till 
standardens implementering medan denna visar på långsiktiga effekter samt 
förbättringsområden. Vidare har vi föreslagit fortsatt forskning med olika metoder som 
möjligtvis skulle kunna få fram ny och djupare information. Vi anser även att denna studie 
på längre sikt bör kunna leda till förbättringar alternativt förändringar av standarden för 
att underlätta för dess användare. 
 
Ethical (Etik) 
Enligt Tracy (2010, s. 847) innebär situationsetik att varje situation är olika och att 
forskare kontinuerligt måste reflektera, kritisera och ifrågasätta sina etiska beslut. En 
forskare måste avgöra om studien gör mer skada än nytta, vilket kräver en ständig 
reflektion av studiens metoder samt vilken data som exponeras. Vi har genomgående 
diskuterat olika scenarion och potentiella konsekvenser av olika val för att välja det som 
känts etiskt rätt ur samtliga perspektiv. Vårt mål har varit att kunna stå för alla val som 
gjorts, samtidigt som de inte ska innebära skada på något sätt. Efter datainsamlingen 
måste även etik beaktas av hur resultatet framställs och delas. En forskare kan aldrig ha 
full kontroll över hur en studie kommer uppfattas eller användas och behöver därför 
överväga det bästa sättet att redovisa studien för att undvika oönskade konsekvenser 
(Tracy, 2010, s. 847). Eftersom vi inte kan kontrollera hur denna studie kommer att 
uppfattas och tas emot har vi varit noggranna med att presentera resultatet så objektivt 
som möjligt och sedan varit tydliga att skilja på fakta och egna reflektioner. 
 
Meaningful coherence (Betydelsefullt sammanhang) 
En studie uppnår enligt Tracy (2010, s. 848) ett betydelsefullt sammanhang om den 
åstadkommer det underliggande syftet, uppnår det författarna syftar till att åstadkomma, 
omfattar lämpliga metodval som återkopplar till teorin samt kopplar samman litteratur, 
metod och resultat på ett bra sätt. Uppsatsen har enligt oss författare besvarat syftet med 
studien, där det finns en klar redogörelse i slutsatsen över hur telekombolagens 
upplysningar överensstämmer med de krav som ställs i IFRS 3. De metodval som valts 
har utgått från studiens syfte och är de mest lämpliga utifrån ett teoretiskt perspektiv. 
Sammantaget finns en röd tråd mellan litteraturen, metoden och resultatet. Litteraturen 
har lagt grunden för utformningen av de metodologiska frågeställningarna som vidare 
utgör basen för det framtagna resultatet. 
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Appendix 1 – Excelfil över OMX Stockholm 
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Appendix 2 – Bolag per bransch och summa rörelseförvärv 
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Appendix 3 – Granskningsmall 
 
Frågor 
Allmänna upplysningar 
1. Har telekombolaget lämnat namn och redogörelse för det förvärvade företagets 
verksamhet? 
 
2. Har företaget redogjort för förvärvstidpunkten? 
 
3. Har företaget lämnat upplysningar angående hur stor den förvärvade andelen? 
 
4. Har företaget lämnat en redogörelse för de främsta orsakerna till förvärvet? 
 
5. Har företaget beskrivit hur förvärvet har gått till? 
 
6. Har företaget lämnat sammanslagna upplysningar om företagsförvärv som anses vara 
oväsentliga? 
 
Goodwill 
7. Har goodwill uppstått i förvärvet? 
 
8. Har företaget lämnat en kvalitativ redogörelse för de komponenter som goodwill 
består av? 
 
9. Har företaget lämnat upplysningar om det verkliga värdet för den totala överförda 
ersättningen? 
 
10. Har företaget lämnat upplysningar om det verkliga värdet för varje större slag av 
ersättning, såsom kontanter, andra immateriella/materiella tillgångar, skulder och 
förvärvarens eget kapitalandelar? 
 
11. Har företaget lämnat upplysningar om det belopp och verkliga värdet som redovisats 
per förvärvstidpunkten för varje större slag av förvärvade tillgångar och övertagna 
skulder? 
 
12. Har företaget redogjort för avtal gällande villkorad köpeskilling om det redovisade 
beloppet, en beskrivning av överenskommelsen och hur betalningsbeloppet fastställs 
samt en uppskattning av intervallet med möjliga utfall? 
 
13. Har företaget förvärvat till ett lågt pris och i så fall redogjort för beloppet för varje 
vinst som redovisas samt en beskrivning till varför transaktionen gav upphov till en 
vinst? 
 
14. Har företaget redogjort för bruttovärdet och ackumulerade nedskrivningar vid början 
och slutet av rapportperioden? 
 
15. Har goodwill fördelats på förvärvarens kassagenererande enheter? 
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16. Har företaget lämnat information om det redovisade värdet för goodwill som 
fördelas på den kassagenererande enheten (gruppen av enheter)? 
 
17. Har företaget redogjort för på vilken grund den kassagenererande enhetens 
återvinningsvärde har fastställts? 
 
18. Har företaget lämnat upplysningar om beloppet för de nedskrivningar som 
redovisats i resultatet under perioden och vilka poster som påverkas? 
 
19. Har företaget lämnat upplysningar om varför nedskrivning skett och till vilket 
belopp? 
 
Immateriella tillgångar 
20. Har företaget identifierat de immateriella tillgångar som uppkommit vid förvärvet? 
 
21. Har företaget redovisat de identifierade immateriella tillgångarna skilt från 
goodwill? 
 
22. Har företaget lämnat upplysningar huruvida immateriella tillgångars 
nyttjandeperioder är bestämbara eller obestämbara? 
 
23. Om nyttjandeperioden är bestämbar, har företaget redogjort för dess längd eller 
avskrivningssatser? 
 
Förändring över tid 
24. Har företagen förändrat sin redovisning av goodwill mellan åren? 
 
25. Har företagen behandlad särskiljningen av immateriella tillgångar olika för åren? 
 
26. Finns tydliga förbättringar/försämringar för åren? 
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Appendix 4 – Granskningsmall med tillhörande paragrafer 
 
Fråga Paragraf IFRS/IAS 
1 IFRS 3:B64 a 
2 IFRS 3:B64 b 
3 IFRS 3:B64 c, o 
4 IFRS 3:B64 d 
5 IFRS 3:B64 d 
6 IFRS 3:B65 
7 IFRS 3:32 
8 IFRS 3:B64 e 
9 IFRS 3:B64 f 
10 IFRS 3:B64 f 
11 IFRS 3:B64 i & IFRS 3:18 
12 IFRS 3:B64 h 
13 IFRS 3:B64 n 
14 IFRS 3:B67 d 
15 IAS 36:80 
16 IAS 36:134 a 
17 IAS 36:134 c 
18 IAS 36:126 
19 IAS 36:130 
20 IAS 38:11-12, 36 
21 IAS 38:34, 36 
22 IAS 38:88 
23 IAS 38:118 a 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

	


