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Sammanfattning 
 
Problembakgrunden i uppsatsen berör värdering och redovisning av immateriella 
tillgångar vid företagsförvärv, med utgångspunkt i de nya IFRS/IAS-reglerna. 
 
I metoddelen tar vi upp kvalitativ och kvantitativ metod, och konstaterar att vi mestadels 
kommer att använda oss av den kvalitativa metoden. Vi kommer använda både primär 
och sekundär data vid informationsinsamlingen.  
 
Från och med 2005 ska svenska börsnoterade bolag använda sig av IFRS/IAS-
regelverken, detta är ett steg i den konvergering av redovisningsregler som sker inom EU. 
Den här uppsatsen behandlar IFRS 3 som rör företagsförvärv och IAS 38 som innehåller 
regler om immateriella tillgångar. Efter en genomgång av teori och regelverk ser vi 
närmare på några stora svenska företag som gjort förvärv efter att de nya reglerna införts, 
och se hur förändringarna påverkat företagens redovisning. Detta har vi gjort genom att 
studera företagens årsredovisningar samt i några fall intervjua insatt personal. Dessutom 
har vi gått igenom artiklar där bland annat revisorer uttalar sig angående tillämpandet av i 
första hand IFRS 3. 
 
I analysen sammanfattar vi sedan den empiri vi samlat in och kopplar samman den med 
teorin. I slutsatsen svarar vi på uppsatsens frågeställningar och konstaterar att IFRS 3 lett 
till en utökad redovisning av immateriella tillgångar vid förvärv, även om det varierar 
mellan företagen. Distinktionen mellan goodwill och övriga immateriella tillgångar har 
också blivit viktigare eftersom goodwill inte längre skrivs av, detta har dessutom gett en 
resultathöjande effekt för företagen. 
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1. Inledning  
 
I inledningen skriver vi om bakgrunden till vårt ämne och vilka frågeställningar vi har, 
samt det syfte uppsatsen har.  

1.1 Bakgrund  
Den här uppsatsen behandlar värderingen och redovisningen av immateriella tillgångar 
vid företagsförvärv och hur regler och normer som reglerar detta ser ut samt hur de 
efterföljs. Vi vill med uppsatsen försöka visa hur identifiering och värderingen av dessa 
tillgångar går till vid ett uppköp och vilka effekter det kan få på redovisningen. 
När ett företag i dagens läge köper ett annat bolag så värderas de immateriella 
tillgångarna, exklusive goodwill, i genomsnitt till ungefär lika mycket som de materiella 
tillgångarna (Balans nr 8-9, 2006), de immateriella tillgångarna utgör alltså en mycket 
viktig del av värdet i de flesta företag. Tidigare ingick en stor del av de immateriella 
tillgångarna i goodwillposten, men med de nya redovisningsstandarderna IFRS 3 och IAS 
38 som införts under de senaste åren så ska så många immateriella tillgångar som möjligt 
urskiljas och redovisas separat i förvärvsbalansräkningen. Detta kan medföra att 
värderingsprocessen blir mer komplicerad eftersom dessa tillgångar kan vara svåra att 
identifiera och värdera. Att svenska aktiebolag nu följer IFRS/IAS-standarderna är ett led 
i EU:s konvergering av redovisningen i Europa. 

1.2 Problemformulering 
Den 1 januari 2005 blev svenska börsnoterade företag skyldiga att tillämpa IFRS 3 som 
hanterar rörelseförvärv, medan den nya versionen av IAS 38 som infördes den 31 mars 
2004 behandlar värdering av immateriella tillgångar. Det vi vill visa i vår uppsats är hur 
dessa regler påverkar företagens värdering och redovisning av de immateriella 
tillgångarna vid ett företagsförvärv. 

 
• Hur har de nya reglerna implementerats av företagen? 
 
• Vad innebär dessa regelverk för företagen? 

 
• Hur har värderingen av immateriella tillgångar som förvärvats påverkats av 

införandet av IFRS 3 och IAS 38? 

1.3 Syfte  
Syftet med vår uppsats är att få en bild av de nya reglernas inverkan på företagens 
redovisning av de immateriella tillgångarna. Vårt mål med uppsatsen är att visa hur 
svenska börsnoterade företag har hanterat dessa förändringar, och hur väl de följer de nya 
kraven i IFRS 3.  
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1.4 Avgränsningar 
Vi har valt att avgränsa uppsatsen till att endast omfatta börsnoterade företag, då dessa är 
förpliktigade att följa IFRS/IAS-standarderna. Vidare har vi begränsat uppsatsen till att 
behandla immateriella tillgångar som förvärvats genom företagsuppköp.   

1.5 Förkortningar 
 
ABL Aktiebolagslagen 
 
BFN Bokföringsnämnden 
 
FAR Föreningen för Revisionsbranschen 
 
FASB Financial Accounting Standards Board 
 
IAS International Accounting Standard 
 
IASB International Accounting Standards Board 
 
IASC International Accounting Standards Committee 
 
IFRS International Financial Reporting Standards 
 
RR Redovisningsrådets Rekommendation 
 
ÅRL  Årsredovisningslagen 
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2. Metod 
 
I det här avsnittet tar vi upp de metoder som finns för datainsamling, samt vilka av dessa 
vi använder oss av i vår intervjuundersökning.  

2.1 Deduktiv metod 
Utgångspunkten i den deduktiva metoden kommer från den befintliga teorin som ska 
testas för att förstärka, omkullkasta eller utveckla denna. Det finns alltså redan en teori 
om fenomenet som man är intresserad av, och denna ska man stödja eller avfärda baserat 
på de observationer som görs (Artsberg 2005). Med deduktiv metod skaffar sig 
undersökaren en bild av hur världen ser ut genom teori och därefter samlas empiri in för 
att se hur väl dessa förväntningar stämmer med verkligheten. Den kritik som finns mot 
den deduktiva metoden är att undersökaren kan missa viktig information eftersom 
undersökaren har vissa förutfattade förväntningar som begränsar dennes synfält (Jacobsen 
2002). 

2.2 Induktiv metod 
Den induktiva metoden har i motsats till den deduktiva sin utgångspunkt i empirin och 
från den vill forskaren bygga upp en ny teori kring fenomenet (Artsberg 2005). Med den 
induktiva metoden ska information samlas in med på förhand så få förväntningar som 
möjligt och sedan systematiseras. Teorier formuleras sedan från de empiriska data 
forskarna tycker är relevant. Den induktiva metoden har också utsatts för kritik, främst 
från dem som hävdar att det är omöjligt att granska verkligheten med ett helt öppet sinne 
eftersom människor aldrig kan samla in all relevant information på grund av att vi 
förbiser vissa saker och alltid har någon form av förutfattad mening (Jacobsen 2002). 

2.3 Kvalitativa metoden 
Den kvalitativa metoden är på grund av dess fria form särskilt användbar för att få in ny 
information som inte undersökaren nödvändigtvis räknat med, den kan också ge en 
detaljerad bild av fenomenet som granskas. Den individuella öppna intervjun är den 
metod som är populärast vid kvalitativ datainsamling, andra metoder är gruppintervju, 
observation och dokumentundersökning. Den öppna individuella intervjun sker vanligtvis 
ansikte mot ansikte men kan även göras via telefon. Eftersom samtalet är i form av en 
vanlig dialog görs inga direkta begränsningar av vad den intervjuade personen får säga. 
Den öppna intervjun lämpar sig bäst när ett mindre antal personer intervjuas eftersom det 
är tidskrävande och genererar stora datamängder. Särskilt användbar är den öppna 
intervjun när undersökaren vill veta vad den enskilde individen tycker, och hur denne 
tolkar en särskild företeelse (Jacobsen 2002).  
 
Vilken metod man väljer att använda sig av vid datainsamling kan ha stor betydelse för 
slutresultatet, personliga intervjuer är kostnadskrävande men är att föredra när 
intervjufrågorna är av känslig natur, telefonintervjuer sparar tid och pengar men 
intervjuaren riskerar att gå miste om viktig information. Även en öppen intervju bör i 
någon omfattning vara strukturerad i förhand, det vill säga att intervjun inriktas på ett 
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speciellt område som är av särskilt intresse för undersökaren, annars kan den data som 
samlas in bli alltför omfattande och vara svår att analysera (Jacobsen 2002). 

2.4 Kvantitativa metoden  
Till skillnad från den kvalitativa metoden samlar man med den kvantitativa metoden in 
information som sedan presenteras som tal, dessutom undersöks många fler enheter och 
informationen som ska samlas in är på förhand definierad av undersökaren. Kvantitativa 
undersökningar är ofta i form av frågeformulärundersökningar med förutbestämda 
svarsalternativ vilka ofta är ja eller nej-frågor, dessa undersökningar görs via postenkäter, 
telefonintervjuer eller besöksintervjuer. Vilken metod man använder beror på vilka 
kriterier som undersökaren lägger störst vikt på, dessa är bland annat kostnad, snabbhet, 
svarsprocent och frågeformulärets komplexitet. Den kvantitativa metoden är särskilt 
användbar när undersökaren vill få in information som är systematiserbar vilket gör det 
möjlig att standardisera datainsamlingen. Denna sorts undersökning kräver att de 
förutbestämda frågorna är konkreta och korrekt ställda för att få ett relevant resultat. 
Vanlig kritik av den kvantitativa metoden är att den inte tar hänsyn till sociala 
förhållanden och att man bara får svar på det man frågar om, men det kan bero på hur 
enkätundersökningen utformas (Jacobsen 2002). 

2.5 Primärdata 
Information som samlats in direkt från personer eller grupper av personer kallas 
primärdata. Detta innebär att undersökaren är den förste att samla in informationen från 
en källa. En forskare som samlar in primärdata har mer inseende i hur tillförlitlig den 
insamlade informationen är jämfört med en forskare som får förlita sig på sekundärdata 
(Jacobsen 2002). I vår undersökning har vi införskaffat primärdata från de mailfrågor vi 
sänt ut och den telefonintervju som genomförts. Att genomföra personliga intervjuer var 
uteslutet eftersom företagens huvudkontor var lokaliserade till Stockholmsområdet.    

2.6 Sekundärdata 
När undersökaren använder sig av data som samlats in från en källa av någon annan 
person rör det sig om sekundärdata. Den som använder sig av sekundärdata har ofta inte 
kontroll över informationen som hämtats in och med vilka metoder som använts vid 
insamlingen. Sekundärdata utgörs ofta av statistik och siffror, som företags 
årsredovisningar, men kan också vara ren text som till exempel tidningsartiklar (Jacobsen 
2002). I empiriavsnittet har vi använt oss av sekundärdata i form av olika företags 
årsredovisningar och bokslut, samt av tidningsartiklar. 

2.7 Validitet och reliabilitet 
Om empirin har validitet innebär det att den är giltig och relevant, giltighet betyder att det 
vi tänkt mäta också är det vi mäter (Jacobsen, 2005). Arbnor och Bjerke (1994) anser 
även att giltighet innebär att de data som fås fram ska avspegla verkligheten. Med 
reliabilitet förstås att empirin ska vara tillförlitlig och trovärdig, undersökningen ska 
alltså inte vara behäftad med fel och kan undersökningen upprepas med samma 
slutresultat anses reliabiliteten vara hög (Jacobsen, 2005). Validiteten är beroende av 
undersökningens reliabilitet, det vill säga även om undersökningen är rätt uttänkt för att 
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visa de förhållanden som råder måste den genomföras på ett sådant sätt så att inga stora 
mätfel uppstår.  

2.8 Val av metod 
Vi har i uppsatsen genomfört en intervjuundersökning där personer på några företag 
svarar på ett antal relativt öppna frågor utan givna svarsalternativ, det var också viktigt att 
intervjupersonerna skulle kunna uttrycka sin uppfattning och formulera sina egna ord. 
Därför tycker vi att den kvalitativa metoden passar bäst i vår undersökning. I denna 
uppsats utgår vi från teorin och undersöker empiriskt hur företagen följer regelverken, i 
och med detta tillämpar vi den deduktiva ansatsen. 
 

 9



3. Teori 
 
I det här avsnittet ser vi närmare på den teori som ligger till grund för uppsatsen, detta 
genom att först gå igenom den historiska bakgrunden och sedan se över redovisningens 
principer och normer samt de relevanta regelverken. 

3.1 Historisk bakgrund 
Tekniken med dubbel bokföring växte fram i de italienska handelsstäderna under 1200- 
1500 talen. De första bankerna uppstod i Italien under den här tiden och genom den 
dubbla bokföringen blev redovisningen ett effektivt kontrollinstrument för kreditgivarna 
(Artsberg, 2005). Från den teknik som utvecklades under denna tid har den moderna 
redovisningen vuxit fram. I början var bokföringen framförallt för internt bruk men har 
under åren utvecklats till att vara tillgänglig för bolagens intressenter genom till exempel 
årsredovisningen. Den första riktiga bokföringslagen kom 1673 i form av den franska 
”Ordonnance de Commerce” som krävde upprättande av inventarium och balansräkning 
(Artsberg, 2005).  
 
Det var först på 1800- talet som redovisningsteorin började utvecklas, då mestadels i 
Tyskland och USA. Från början handlade det till största delen om beskrivningar av hur 
bokföringen skulle gå till, senare behandlades redovisningens logik. Det var inte förrän i 
början av 1900- talet som Sverige fick en utbildning inom området, detta genom 
Stockholms Handelshögskola. Skolan var under första delen av 1900-talet starkt influerad 
av den tyska inriktningen (Artsberg, 2005). 
 
Den första svenska lagen som reglerade redovisning i aktiebolag var 
aktiebolagsförordningen som kom 1848, denna byttes ut ett antal gånger innan 
årsredovisningslagen slutligen kom 1995 och upphävde redovisningsbestämmelserna i 
aktiebolagslagen, ÅRL gäller för alla fysiska och juridiska personer som är skyldiga att 
lämna bokslut (Artsberg, 2005).  
 
Efter anslutning till EU följer nu Sverige unionens regelverk. År 2000 offentliggjorde 
EU-kommissionen att alla börsnoterade företag inom EU från och med 2005 ska utforma 
koncernredovisning enligt en enda uppsättning redovisningsstandarder, vilka är de 
internationella redovisningsstandarderna utgivna av IAS.  
 

”Denna förordnings syfte är att bidra till att skapa en ändamålsenlig och 
kostnadseffektiv fungerande kapitalmarknad. Skydd av investerare och ett 
bibehållet förtroende för de finansiella marknaderna utgör också en viktig aspekt 
för att den inre marknaden på detta område skall kunna fullbordas. Förordningen 
förstärker den fria rörligheten för kapital på den inre marknaden och skapar 
förutsättningar för företag i gemenskapen att konkurrera på lika villkor om de 
tillgängliga finansiella resurserna på såväl gemenskapens kapitalmarknader som 
de globala kapitalmarknaderna” (Europaparlamentets och rådets förordning (EG) 
nr 1606/2002, pt. 4-6).  
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EU ansåg det viktigt att redovisningsstandarderna i Europa närmade sig de internationella 
standarder som kan användas globalt. 

3.1.1 Redovisningstraditioner  
Under redovisningens utveckling har två olika redovisningstraditioner vuxit fram, dels 
den anglosaxiska där främst USA och Storbritannien ingår och dels den kontinentala där 
Tyskland och Frankrike är framträdande, men där också Japan och Sverige kan räknas in. 
Utvecklingen går mot att den anglosaxiska blir mer dominerande i världen, delvis på 
grund av den mäktiga amerikanska normbildaren FASBs inflytande. En anledning till att 
man inte kommit fram till samma lösningar på samma redovisningsproblem i olika länder 
kan vara hur viktiga och framgångsrika olika intressentgrupper varit i dessa länder. Det 
som skiljer de båda traditionerna åt är bland annat att de anglosaxiska länderna följer 
”case law” (grunden för domslut är tolkningar av tidigare domar och författningar) och de 
kontinentala följer ”code law” (följer en lagbok). Den anglosaxiska redovisningen förlitar 
sig mer på frivillig reglering i privat regi, medan den kontinentala redovisningen har mer 
inslag av reglering från statens sida (Artsberg, 2005).  
 
I den kontinentala traditionen finns det ett klart samband mellan redovisning och 
skatteberäkningen, vilket inte finns inom den anglosaxiska grupperingen. 
Redovisningsprofessionen är betydligt mer inflytelserik i de anglosaxiska länderna. Den 
anglosaxiska redovisningen framstår som mindre försiktig och enligt studier så blir 
normalt vinsten högre när regelverk från de anglosaxiska länderna tillämpas jämfört med 
om de kontinentala regelverken använts (Artsberg, 2005).  
Den anglosaxiska traditionen följer principal agency teorin som innebär att redovisningen 
är ett kontrollverktyg för ägarna, där företagsledningen är agenten som ska övervakas och 
aktieägarna är huvudmannen. I den kontinentala traditionen riktar sig redovisningen inte 
bara mot ägarna utan också mot bolagets andra intressenter, som långivare, anställda, 
leverantörer och kunder (Bengtsson 2002).  

3.2 Nyckelbegrepp 

3.2.1 Företagsförvärv   
”Företagsförvärv är när ett företag köper ett annat företag av ett företag” (Sevenius 
2003 s.17). Ett företagsförvärv genomgår flera faser innan det slutgiltigt införlivats med 
den egna verksamheten: Strategifasen är den första fasen och består av analyser och 
värderingar av uppköpsobjektet, om det tilltänkta förvärvet passar in i företagets 
långsiktiga målsättning går man vidare till nästa fas som är transaktionsfasen. I denna fas 
besiktigas företaget och information överförs från säljaren till köparen i syfte att ge 
köparen bättre kännedom och förståelse för uppköpsobjektets överensstämmelse med 
köparens förväntningar. Denna fas avslutas med att avtalet mellan parterna sluts. Det sista 
stadiet är integrationsfasen där de båda företagen samordnas på något vis. För att värdet 
av transaktionen ska realiseras måste denna samordning vara väl genomförd. (Sevenius 
2003). Det finns olika motiv för företag att förvärva ett annat företag men vanligen vill 
man bygga på sina styrkeområden eller åtgärda svagheter i organisationen, konkreta 
motiv för rörelsen i sig kan vara marknadsandelar, kostnadsreduceringar eller distribution 
etc. För ägarna kan det finnas andra skäl som diversifiering och skattefördelar (Orrbeck 

 11



2006). Ett förvärv innebär alltid en risk för det köpande företaget, det kan vara faktorer 
som missats vid analysarbetet eller att man haft en övertro på de intäktsökningar och 
kostnadsbesparingar man räknat med. 

3.2.2 Värdering av tillgångar 
Det finns olika metoder för att värdera en tillgång och Gröjer nämner i boken 
Grundläggande redovisningsteori (2002) fyra olika tillvägagångssätt att göra detta på. 
Värde för framtiden är den första metod som tas upp, denna innebär att man bestämmer 
värdet på en tillgång genom att bedöma alla de framtida överskott som denna beräknas 
generera och diskontera dessa värden till nuvärde. Att använda en tillgångs 
anskaffningspris minskat med förslitningen är en metod som är lättare att kontrollera men 
som inte beaktar till exempel prisförändringar på marknaden. En metod som tar hänsyn 
till det rådande prisläget är värdering till återanskaffningspris, den visar vad en tillgång 
skulle kosta att anskaffa i nuläget, svårigheten med detta är att hitta en identisk tillgång 
på en väletablerad marknad. Enligt värdering med hänsyn till prisnivån utgår man från 
anskaffningspriset och korrigerar detta värde med de prisförändringar som skett på 
marknaden med hjälp av något slags prisindex. För att veta vilken metod som ska 
tillämpas finns det två beslutsregler, lägsta värdets princip och återvinningsvärdet. Följer 
man lägsta värdets princip ska tillgången värderas till det lägsta av anskaffningspriset och 
verkligt värde. Enligt återvinningsvärdet väljer man det högsta av en tillgångs 
nettoförsäljningsvärde och nyttjandevärde (Gröjer 2002). 

3.2.3 Immateriella tillgångar  
Immateriella tillgångar är tillgångar som man inte kan se eller ta på men som företaget 
ändå haft utgifter för att anskaffa, utveckla, underhålla eller förbättra, dessa immateriella 
värden kan vara teknisk och vetenskaplig kunskap, licenser, rättigheter och varumärken. 
Redovisningsrådets definition är ”En immateriell tillgång är en identifierbar icke -
monetär tillgång utan fysisk substans som används för produktion eller tillhandahållande 
av varor eller tjänster samt för uthyrning till andra eller för administrativa ändamål” 
(RR 15 pt. 7). Exempel på immateriella tillgångar är varumärken, patent, upphovsrätter, 
kundregister och kundlojalitet (IAS 38 pt. 9). Tre krav på immateriella tillgångar: 
identifierbarhet, kontroll över tillgången samt förekomst av framtida ekonomiska fördelar 
(IAS 38 pt. 10). 

3.2.4 Förvärvsmetoden 
Förvärvsmetoden är en redovisningsmetod vid företagsförvärv och ska användas när det 
köpande bolaget kontrollerar mer än 50 % av det anskaffade företaget. När denna metod 
används ska samtliga tillgångar och skulder tas upp i koncernredovisningen oavsett om 
man äger 100 % eller 50,1 % av rösterna. Dock ska minoritetens andel av det egna 
kapitalet räknas bort.  
Följande steg ingår vid användandet av förvärvsmetoden:  

• Identifiering av förvärvaren.  
• Fastställelse av anskaffningsvärdet.  
• Fördelning av anskaffningsvärdet på förvärvsdagen på förvärvade tillgångar, 

skulder och ansvarsförbindelser (Ernst & Young 2004). 
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3.2.5 Goodwill 
Överstiger köpeskillingen för ett företags aktier de identifierade nettotillgångarnas värde 
uppstår ett övervärde alternativt undervärde, denna differens är goodwill (eller negativ 
goodwill). Goodwill som förvärvats i ett rörelseförvärv är en betalning för de ekonomiska 
fördelar som inte kan identifieras och därför inte heller kan redovisas separat. Även 
tillgångar, skulder och eventualförpliktelser som inte uppfyller kriterierna för separat 
redovisning tas upp i goodwill (IFRS 3 pt. 52 och 53).    

3.3 Normbildare 

3.3.1 IASB 
Bakom IFRS/IAS ligger den internationella organisationen International Accounting 
Standards Board (IASB). IASB är standardsättaren för redovisningsprinciper i stora delar 
av västvärlden. Reglerna gäller inte inom EU- området förrän EU behandlat, antagit och 
publicerat dem i EUT – Europeiska unionens officiella tidning (Internationella 
redovisningsstandard i Sverige). Noterade bolag som upprättar koncernredovisning är 
tvungna att följa IFRS/IAS. IASB (ger ut IFRS) bildades år 2001 och är efterföljaren av 
IASC (gav ut IAS) som grundades i London 1977. Organisationen är oberoende och 
privat finansierad. Målet för IASB är att utveckla en global uppsättning 
redovisningstandarder av hög kvalitet för att få en jämförbar redovisning världen över 
(IASB 2007). IASB har en styrelse bestående av fjorton medlemmar från nio olika länder. 
Organisationen anses i stor omfattning vara påverkad av den amerikanska normgivaren 
på redovisningsområdet FASB. Den svenska normgivaren Redovisningsrådet utgår till 
största delen från IASBs lösningar. 

3.3.2 FASB  
Sedan 1973 har Financial Accounting Standards Board (FASB) haft uppdraget att 
utveckla och etablera redovisningsstandards för amerikanska företag. Även om 
organisationen inte officiellt är normbildande i Europa så har man stort inflytande globalt 
och i IASB. FASB är godkänd av den amerikanska övervakningsmyndigheten SEC och 
är privatfinansierad. FASB utvecklar sina redovisningsstandarder utifrån det anglosaxiska 
synsättet med fokus på aktieägarnas intressen. Några av FASBs mål är att öka 
användbarheten av finansiella rapporter, att hålla standarderna uppdaterade så att de 
avspeglar de förändringar som sker i metoderna att göra affärer, och arbeta för ökad 
harmonisering av internationella redovisningsstandarder (FASB 2007). 

3.3.3 RR 
Redovisningsrådet bildades 1989 av staten, FAR och Sveriges industriförbund, den 31 
mars 2007 ersattes RR med Rådet för finansiell rapportering. Rådet menar att eftersom 
det svenska näringslivet i hög grad är en del av den internationella marknaden så bör de 
svenska företagens redovisning vara så lättillgänglig som möjligt för internationella 
placerare. RRs rekommendationer riktar sig främst till noterade bolag som från och med 
den 1 januari 2005 ska tillämpa IFRS/IAS vid upprättandet av koncernredovisningen. 
Rekommendationerna ska följa IFRS/IAS såvida det inte finns hinder i svensk lag eller 
andra starka skäl (Redovisningsrådet 2007). 
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3.3.4 BFN 
Bokföringsnämnden (BFN) är en myndighet under regeringen och har enligt den nya 
bokföringslagen huvudansvaret för utvecklandet av god redovisningssed i företagens 
bokföring och offentliga redovisning. Nämnden ger ut allmänna råd och 
informationsmaterial, dessutom informerar man småföretagare om normer inom 
redovisningen. Nämnden har sedan bildandet mest varit inriktad på redovisningsproblem 
i små och medelstora företag. På senare tid lämnar BFN även yttranden till domstolar om 
vad god redovisningssed innebär i olika avseenden (BFN 2007). BFNs ställningstaganden 
är allmänna råd och inte bindande för företagen (Nilsson 2005). 

3.4 Redovisningens kvalitativa egenskaper 
För att informationen i finansiella rapporter ska vara användbar så bör de uppfylla de fyra 
viktigaste kvalitativa egenskaperna, dessa är begriplighet, relevans, tillförlitlighet och 
jämförbarhet. Det finns flera användargrupper för finansiella rapporter, bland annat 
investerare som behöver dem för att bedöma om man ska köpa eller sälja aktier, anställda 
som behöver information om företagets stabilitet och långivare som vill ha kunskap om 
betalningsförmågan. Även kunder och statliga myndigheter har nytta av de finansiella 
rapporterna (Artsberg 2005). 

3.4.1 Begriplighet 
Begriplighet innebär att informationen ska vara lättförståelig för personer med viss 
ekonomisk förkunskap. Komplicerade frågor som är relevanta ska dock inte utlämnas av 
den anledningen (Internationell redovisningsstandard i Sverige).  

3.4.2 Relevans 
Med relevans förstås att information som lämnas i rapporten ska vara av värde för 
användarna och ska kunna underlätta för dessa att utvärdera företagets situation. Historisk 
data är viktig eftersom man kan basera framtidsbedömningar och prognoser på denna 
information, dessutom ska onormala och ovanliga händelser som påverkat företaget 
lämnas i rapporten (Artsberg 2005). Exempel på relevant information är den finansiella 
ställningen och tidigare resultat, men även upplysningar om utdelningar, löner och 
kursutveckling är av intresse (Internationell redovisningsstandard i Sverige).  

3.4.3 Tillförlitlighet 
För att en finansiell rapport ska vara användbar bör informationen vara tillförlitlig, den 
kan alltså inte innehålla större felaktigheter eller på något sätt vara vinklad. Om det råder 
osäkerhet kring något belopp i resultat- eller balansräkningen ska man upplysa om detta 
(Internationell redovisningsstandard i Sverige). De kriterier IASB ställer upp för en 
rapports tillförlitlighet är:  

• Korrekt bild, det vill säga att de saker man mäter blir riktigt mätta. 
• Innebörd före form, den ekonomiska innebörden går före den juridiska formen. 
• Neutralitetskravet, man ska inte välja ut vilken redovisningsinformation som lyfts 

fram i syftet att påverka användarnas beslutsfattande. 
• Försiktighetsprincipen, för att inte vinster och tillgångar ska överskattas eller 

skulder och förluster underskattas. 

 14



• Fullständig redovisningsinformation, för att hela bilden av företagets ställning ska 
framträda (Artsberg 2005). 

3.4.4 Jämförbarhet 
För att rapporten ska anses uppfylla jämförbarhetskriteriet så ska den gå att jämföra med 
tidigare års rapporter och med andra företag, det ska också framgå om företaget ändrat 
redovisningsprinciper och vilka effekter detta haft för resultatet (Internationell 
redovisningsstandard i Sverige). 

3.5 Principer inom redovisningen 

3.5.1 Rättvisande bild 
Begreppet rättvisande bild kan vara svårdefinierat, men enkelt uttryckt betyder det att 
redovisningen ska ge en bild som överensstämmer med verkligheten och i så hög grad 
som möjligt visar företagets verkliga ekonomiska ställning. Redovisningen får inte vara 
missvisande och den juridiska formen är inte det viktigaste utan informationsinnehållet är 
det väsentliga. Det betyder att man inte kan utelämna de mindre positiva indikatorerna 
och bara lyfta fram det positiva (Bengtsson 2007). 

3.5.2 God redovisningssed  
God redovisningssed grundas på lag, praxis och rekommendationer, seden innebär en 
skyldighet att följa lagen och de redovisningsprinciper som anges där. Betydelse har 
också råd och rekommendationer från BFN och RR (Samlingsvolymen 2007, FAR).  
En vanlig definition av god redovisningssed är ”en kvalitativt representativ krets av 
redovisningsskyldiga”. Därmed baseras begreppet på hur företagen faktiskt redovisar och 
det är redovisningslösningarna som hamnar i centrum (Artsberg 2005). 

3.5.3 Fortlevnadsprincipen 
Årsredovisningen upprättas med antagandet att företaget kommer att driva fortlöpande 
verksamhet under överskådlig tid, vilket innebär att redovisningen bör ske på 
bokföringsmässiga grunder och inte kontantmässiga grunder. Om det finns avsikt att 
likvidera eller väsentligt skära ner på verksamheten bör de finansiella rapporterna 
grundas på andra principer och med upplysningar om detta (Internationell 
redovisningsstandard i Sverige 2006). 

3.5.4 Försiktighetsprincipen 
Försiktighetsprincipen har en stark ställning i Sverige även om den på senare år fått ge 
vika till viss del för matchningsprincipen. Försiktighetsprincipen medför att värderingen 
av ett företags tillgångar och intäkter görs med ett visst mått av försiktighet för att inte 
dessa ska överskattas, dock tillåts inte omotiverat stora reserveringar eller avsiktliga 
underskattningar av tillgångar och intäkter (Internationell redovisningsstandard i Sverige 
2006). 
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3.5.5 Matchningsprincipen 
Matchning innebär att man stämmer av samband mellan kostnader och intäkter för att 
kunna redovisa dem för samma period, det vill säga man matchar en kostnad mot en 
intäkt vid kostnadsredovisning, men den kan också användas vid intäktsredovisning 
(Artsberg 2005). ”Kostnader redovisas i resultaträkningen på grundval av en direkt 
koppling mellan intäkter och motsvarande kostnader” (RR 22 pt. 24).  

3.6 Regler  

3.6.1 Årsredovisningslagen 
Alla bolag som inte är noterade på en börs kan följa årsredovisningslagen, dock har de 
möjlighet att följa IFRS/IAS om de så önskar. ÅRL innehåller bestämmelser om 
upprättande och offentliggörande av årsredovisning, koncernredovisning och 
delårsrapport (ÅRL 1:1). Lagen stipulerar att en årsredovisning ska bestå av följande 
delar, balansräkning, resultaträkning, noter och en förvaltningsberättelse. För större 
företag ska även en finansieringsanalys ingå (ÅRL 2:1). Årsredovisningen ska följa god 
redovisningssed och ska ge en rättvisande bild av företagets ställning och resultat (ÅRL 
2:2-3). Som immateriell anläggningstillgång får forsknings och utvecklingsarbeten som 
är av väsentligt värde för rörelsen under kommande år tas upp. Dessa ska tas upp till 
anskaffningsvärdet av tillgångens förvärv eller tillverkning. Nyttjandeperioden för en 
immateriell anläggningstillgång ska vara högst fem år såvida inte en längre tid med rimlig 
grad av säkerhet kan fastställas. Avskrivningar på tillgången ska redovisas i 
resultaträkningen (ÅRL 4:2-4).  
 
Ett moderföretag är skyldigt att upprätta en koncernredovisning för varje räkenskapsår 
såtillvida moderföretaget inte redan ingår i en större koncern som dotterbolag, antalet 
anställda de senaste två åren uppgått till max tio eller nettovärdet av koncernföretagens 
tillgångar för senaste räkenskapsåret uppgår till max 24 miljoner kronor. Enligt ÅRL ska 
koncernredovisningen bestå av följande delar, koncernbalansräkning, 
koncernresultaträkning, noter och en förvaltningsberättelse. För större koncerner ska det 
även finnas en finansieringsanalys (ÅRL 7:1-4). 

3.6.2 IFRS 3 Rörelseförvärv 
”Syftet med denna standard är att ange hur den finansiella rapporteringen utformas när 
företag genomför ett rörelseförvärv”(Internationell redovisningsstandard i Sverige s. 98). 
Den anger att alla rörelseförvärv ska redovisas med förvärvsmetoden, detta innebär att 
förvärvaren redovisar de förvärvade tillgångarna och skulderna till verkligt värde vid 
tiden för förvärvandet.  
 
IFRS 3 definierar rörelseförvärv som ett sammanförande av separata verksamheter till en 
enda rapporterande enhet. I de allra flesta fall får förvärvaren bestämmande inflytande 
över den förvärvade enheten, ett rörelseförvärv anses ha genomförts om en part fått 
bestämmande inflytande över en annan även om inte transaktionen av aktierna 
genomförts ännu (IFRS 3 pt. 4 och 8). 
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Förvärvsmetoden som enligt IFRS 3 ska tillämpas består av tre steg, för det första ska 
förvärvaren identifieras, det vill säga det företag som får bestämmande inflytande över de 
andra verksamheterna som innefattas i förvärvet. För det andra ska anskaffningsvärdet för 
rörelseförvärvet beräknas, detta är summan av tillgångarnas och skuldernas verkliga 
värden samt alla kostnader som direkt kan hänföras till förvärvet. Det sista steget som ska 
utföras i enlighet med förvärvsmetoden är att fördela anskaffningsvärdet på det 
förvärvade företagets identifierbara tillgångar, skulder och eventualförpliktelser (IFRS 3 
pt.16). 
 
IFRS 3 säger att goodwill ska skrivas ned vid behov istället för att avskrivas som tidigare 
gjordes. ”Den goodwill som uppkommer i ett rörelseförvärv skall inte skrivas av. 
Förvärvaren skall i stället minst en gång per år pröva om ett nedskrivningsbehov 
föreligger. Prövningen görs oftare om händelser eller omständigheter tyder på att ett 
nedskrivningsbehov kan föreligga” (IFRS 3 pt. 55). 
 
Tidigare tillämpade företag IAS 22 och RR 1:00 vid rörelseförvärv och när IFRS 3 
infördes den 31 mars 2004 innebar det vissa förändringar för hur företagen ska redovisa 
vid ett förvärv. Först och främst är poolningsmetoden (som ibland användes när två 
likvärdiga företag gick samman) inte längre tillåten utan det är förvärvsmetoden som ska 
tillämpas (Guide IFRS3, Deloitte). En annan nyhet i IFRS 3 är att fler identifierbara 
immateriella tillgångar måste redovisas som separata poster i förvärvsbalansräkningen 
och inte bara som goodwill, detta kan innebära att man vid förvärv identifierar och 
redovisar fler av de immateriella tillgångarna än vad som görs vid den egna löpande 
verksamheten. Personal får dock fortfarande inte tas upp som en immateriell tillgång 
eftersom man inte kan kontrollera den ekonomiska fördel som härleds till personalen 
(Guide IFRS3, Deloitte). 
Enligt IFRS 3 har det förvärvande bolaget en utvidgad upplysningsplikt jämfört med 
tidigare regler i RR 1:00, nu måste köparen lämna upplysningar om varje förvärv separat, 
såtillvida det inte anses som oväsentligt. Upplysningsplikten är till för att hjälpa läsarna 
av de finansiella rapporterna och visa de finansiella effekterna av de rörelseförvärv som 
genomförts (IFRS 3 pt. 66). 
 
Här följer några av de upplysningskrav som IFRS 3 ställer vid väsentliga förvärv:  
 

• Information om de faktorer som ligger till grund för goodwillbeloppet samt en 
beskrivning av de immateriella tillgångar som inte redovisas separat och 
anledningen till detta. 

• IFRS stipulerar att företagen ska redovisa en stor del av förvärvsanalysen som 
görs vid ett uppköp. 

• Upplysningar om det förvärvade företagets bidrag till koncernens resultat ska 
medtas. 

• Uppgifter ska ges om hur resultatet hade påverkat koncernen om förvärvet skett 
vid räkenskapsårets ingång (Balans nr 6-7 2006). 

 
För precisering av hur de immateriella tillgångarna ska identifieras och redovisas går vi 
till IAS 38. 
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3.6.3 IAS 38 Immateriella tillgångar 
IAS 38 utfärdades ursprungligen 1998 och en omarbetad version började gälla under 
2004. ”Syftet med denna standard är att ange hur immateriella tillgångar som inte 
uttryckligen omfattas av andra standarder behandlas i redovisningen. I standarden krävs 
att en immateriell tillgång redovisas i balansräkningen endast om angivna kriterier är 
uppfyllda. Standarden anger också hur redovisade värden beräknas, och den kräver vissa 
upplysningar om immateriella tillgångar” (IAS 38 pt.1).  
 
Som vi tidigare nämnt så måste en immateriell tillgång uppfylla tre kriterier, dessa är 
identifierbarhet, kontroll och framtida ekonomiska fördelar. Här följer en sammanfattning 
av vad de innebär. 
 
Identifierbarhet betyder i det här fallet att den immateriella tillgången kan avskiljas från 
företaget och att man därför kan sälja, överlåta, hyra ut etc. tillgången, eller att den i 
annat fall har uppkommit från avtalsenliga eller juridiska ensamrätter vare sig dessa är 
möjliga att avskilja från bolaget eller ej (IAS 38 pt. 12). Kontroll över tillgången innebär 
att företaget kan säkerställa att man drar ekonomisk nytta av den immateriella tillgången 
och att man oftast skyddar sina rättigheter på juridisk väg (exempel upphovsrätt) (IAS 38 
pt. 13). Med framtida ekonomiska fördelar menas att den immateriella tillgången kommer 
ge upphov till intäkter eller medföra kostnadsbesparingar i till exempel en 
tillverkningsprocess (IAS 38 pt.17).  
 
Kravet för att en immateriell tillgång ska få finnas i balansräkningen är dels att den 
kommer ge framtida ekonomiska fördelar för företaget och dels att man kan bedöma 
anskaffningsvärdet på ett trovärdigt sätt. När en immateriell tillgång tas upp i 
balansräkningen första gången ska den värderas till anskaffningskostnaden (IAS 38 pt. 21 
och 24).  
 
Som vi tidigare påpekat ska en immateriell tillgång som anskaffats i och med ett 
rörelseförvärv värderas till sitt verkliga värde vid tidpunkten för förvärvet. Denna 
värdering ska baseras på vad marknaden förväntar sig av de framtida ekonomiska 
fördelar som bolaget kan tillgodogöra sig från den immateriella tillgången. Om inte 
företaget på ett tillförlitligt sätt kan värdera den immateriella tillgången så ska den tas upp 
i goodwillposten (IAS 38 pt.33 och 34). För att uppskatta värdet på tillgången kan man se 
på priserna på en aktiv marknad, det vill säga vad en liknande immateriell tillgång 
uppbådar för pris. Om det inte finns någon aktiv marknad för en tillgång är dess verkliga 
värde det som företaget skulle ”betalat för tillgången i en transaktion mellan kunniga och 
intresserade parter som är oberoende av varandra, baserat på bästa tillgängliga 
information” ( IAS 38 pt. 39 och 40). 
 
Företag får välja mellan anskaffningsmetoden och omvärderingsmetoden efter första 
redovisningstillfället. Anskaffningsmetoden innebär att immateriella tillgångar tas upp i 
balansräkningen till anskaffningsvärde minus eventuella avskrivningar. 
Omvärderingsmetoden är mer komplicerad än anskaffningsmetoden och medför att man 
regelbundet omvärderar de immateriella tillgångarna till ett nytt, högre eller lägre belopp, 
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så att det redovisade värdet ligger nära det verkliga värdet på bokslutsdagen ( IAS 38 pt. 
72, 74 och 75). Har en immateriell tillgång obegränsad nyttjandeperiod ska den inte 
skrivas av (IAS 38 pt. 107). 
 
En av skillnaderna mellan IAS 38 och RR 15 som också behandlar immateriella 
tillgångar är att man kan använda sig av verkliga värden istället för anskaffningsvärden, 
RR 15 föreskriver inte denna regel eftersom det är oförenligt med ÅRL. Till skillnad från 
RR 15 får inte utgifter för utvecklingsarbeten redovisas som kostnad när de uppkommer 
utan de måste uppfylla vissa kriterier innan de kan tas upp i balansräkningen (Axelman et 
al 2003). 

3.6.4 Gamla regler och standarder 
De tidigare redovisningsstandarder som gällde innan IFRS 3 instiftades var IAS 22 och 
RR 1:00, dessa överensstämde med varandra till stora delar med undantag av några få 
punkter. Enligt IAS 22 och RR 1:00 skulle koncernens minoritetsintresse värderas till det 
belopp som redovisades i dotterbolagets redovisning och inte bestämmas av den 
värdering som utförts i förvärvsanalysen (Guide IFRS3, Deloitte). Till skillnad mot IAS 
38 som har en alternativregel som säger att man kan pröva för nedskrivning kunde man 
enligt RR inte förväntas ha en obestämd nyttjandeperiod för goodwill eftersom det inte 
ansågs vara förenligt med svensk lagstiftning. Istället tillämpades en tidsbegränsad 
nyttjandeperiod under vilken goodwill skrevs av, maximalt under en 20-års period (RR 
1:00 pt.54).  
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4. Empiri  
 
I empirin går vi in för att undersöka hur några svenska börsbolag hanterar IAS 38 och 
IFRS 3, detta gör vi genom att studera deras årsredovisningar och i möjligaste mån 
intervjua dessa företag. Vi har dessutom tagit upp artiklar som behandlar dessa nya 
standarder och deras effekt på redovisningen. 

4.1 Företagen 
Vi har försökt välja företag som ofta förvärvar andra rörelser och som är aktiva i skilda 
branscher, vi har tagit kontakt med företagen per telefon eller genom mail. Sammanlagt 
kontaktade vi ett tjugotal börsbolag men det visade sig svårt att få tag på någon som var 
villig att svara på våra frågor, ett antal av företagen vi kontaktade via mail gav ingen 
respons alls och andra svarade att de inte har möjlighet att svara på alla frågor som 
kommer från studenter. Här följer en genomgång av de företag som vi ansåg vara 
intressanta. 

4.1.1 Axfood 
”Axfoods affärsidé är att skapa, utveckla och driva framgångsrika matbutikskedjor, 
helägda eller i franchiseform”. Axfood äger bland annat de två butikskedjorna Willys 
och Hemköp och har egna distributionscentraler (Axfood 2007). 
  
Vi talade med Axfoods koncernekonomichef Anders Lexmon som förklarade att 
företaget sedan IFRS 3 infördes endast gjort förvärv av enskilda butiker där ej några 
identifierade immateriella tillgångar ingått, därmed föll de flesta av våra frågor bort. 
Förvärvskostnaderna utgjordes till cirka 50 % av goodwill och resten var materiella 
tillgångar. Han tyckte inte deras redovisning av förvärv påverkats efter införandet av 
IFRS 3 förutom att goodwill ska nedskrivas istället för att avskrivas. Axfood nämner inte 
heller IFRS 3 eller IAS 38 i sin årsredovisning för 2006. 

4.1.2 Volvo 
Volvokoncernen är en av de ledande leverantörerna av transportlösningar för 
kommersiellt bruk, som lastbilar, bussar och anläggningsmaskiner med en omsättning på 
248 miljarder kronor år 2006.  
 
I sin årsredovisning skriver Volvo att man sedan 1 januari 2004 använder sig av IFRS 3 
och att man därmed redovisar företagsförvärv enligt förvärvsmetoden, alla identifierbara 
materiella och immateriella tillgångar som förvärvas redovisas till verkligt värde. Volvo 
skriver vidare i sin årsredovisning att det bland de immateriella tillgångarna endast är 
goodwill som har obestämd nyttjandeperiod och ska därmed enligt IFRS 3 årligen prövas 
för nedskrivning istället för att skrivas av linjärt (Volvokoncernens årsredovisning 2006).  
 
Volvokoncernen förvärvade under 1:a kvartalet 2007 Nissan Diesel och äger nu 96 % av 
aktierna, köpeskillingen uppgick till 13,1 miljarder. Volvo identifierade utveckling av 
produkter och varumärken som immateriella tillgångar, dessa värderades till 5,4 miljarder 
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medan Nissan Diesel själva bokförde posten utveckling av produkter till 300 miljoner, 
varumärkesposten har däremot inte bokförts av Nissan Diesel. Volvo redovisade en 
goodwillpost på 5,4 miljarder för ej identifierade immateriella tillgångar 
(Volvokoncernens kvartalsrapport Q1 2007).  
Vi hade kontakt med Volvo men blev slussade runt utan att någon som vi talade med 
ansåg sig vara rätt person att besvara våra frågor.    

4.1.3 Ericsson  
Ericsson är ett av Europas största telekombolag och är inriktade på att leverera fasta 
telefonnät och mobilnät till hela världen. Vinsten för Ericsson uppgick till 26,4 miljarder 
kronor under år 2006.  
 
I början av 2007 förvärvade Ericsson det amerikanska bolaget Redback Inc, se intervju 
nedan. Företaget Marconi som är betydligt större än Redback sett till omsättning och 
antal anställda förvärvades för cirka 18 miljarder under år 2006. I detta förvärv utgjorde 
immateriella tillgångar i form av produkträttigheter och varumärken den allra största 
delen av tillgångarna, medan goodwillvärdet var noll (Ericssons kvartalsrapport Q2 
2006). Ericsson skriver i sin årsredovisning för år 2005 att en mer detaljerad 
förvärvsanalys och allokering av köpeskillingen görs efter införandet av IFRS 3. Ericsson 
noterar också att man redovisat 2004 års förvärv i enlighet med IFRS 3 och att detta lett 
till en ökning i rörelseresultatet med 475 miljoner till följd av att goodwill inte längre 
löpande skrivs av.  
 
Vi fick möjlighet att göra en mail-intervju med Susanne Andersson, Investor relations 
manager på Ericsson angående förvärvet av Redback Inc och de nya IFRS reglerna, här 
följer frågor med svar:  

1. Hur stor del av priset utgjordes av de immateriella tillgångarna i det senaste 
förvärvade bolaget (eller ett tidigare förvärv)?   
 
Svar: Identifierade immateriella tillgångar utgjorde SEK 5.6 miljarder av totalpris om 
SEK 14.8 miljarder.   

2. Hur många olika immateriella tillgångar identifierade ni?   

Svar: Vi delade upp det på teknologi, och övriga posten mestadels hänvisade till 
kundrelationer och trademarks.  
 
3. Identifierade ni fler immateriella tillgångar än vad det förvärvade företaget själva 
haft redovisade i den posten? 
 
Hon hänvisade till Redbacks balansräkning för kvartal 3 2006 där det står att läsa att 
Redback värderade sina immateriella tillgångar till 47,7 miljoner dollar vilket motsvarar 
cirka 334 miljoner kr enligt kursen vid förvärvstillfället. De immateriella tillgångarna var 
inte kategoriserade. 
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4. Vilka immateriella tillgångar identifierade ni?   
 
Svar: Se svaret på fråga 2 ovan. Vi har inte brutit ner det mer än så externt.   
 
5. Hur fastställer ni att det är en immateriell tillgång?   
 
Hon hänvisar till Ericssons årsredovisning 2006, redovisningsprinciper gällande 
immateriella tillgångar, men något direkt svar på frågan finns inte där.    
 
6. Har värderingen blivit mer komplicerad när fler immateriella tillgångar måste 
urskiljas?   
 
Svar: Nej, men immateriella tillgångar har fått större betydelse i och med att goodwill 
inte längre skrivs av enligt nya IFRS regler.   
 
7. Har ni någon immateriell tillgång med obegränsad nyttjandeperiod?   
 
Svar: Nej (inga immateriella anläggningstillgångar utom goodwill har obestämd 
nyttjandeperiod). 

8. Använder ni anskaffningsmetoden eller omvärderingsmetoden när de 
immateriella tillgångarna tas upp i balansräkning andra gången?   

Svar: Anskaffningsmetoden, se årsredovisningen (enligt årsredovisningen 2006, 
”…redovisas till nettovärdet av anskaffningskostnad och ackumulerade avskrivningar 
och nedskrivningar”).   

9. Hur har värderingen påverkats efter införandet av IFRS 3 och nya IAS 38?   

Svar: Se svaret ovan på fråga 6 gällande goodwill.  

10. IFRS 3 säger att goodwill ska nedskrivas vid behov istället för att avskrivas, hur 
ser du på detta? 
 
Svar: Finansmarknaden ser inte att IFRS 3 har tillfört en "bättre" redovisning. Enligt 
finansmarknaden så bör goodwill kunna gå att avskrivas. Det blir annars lätt att bolagen 
sitter med alldeles för höga balansräkningar. I och med att Ericsson är inom IT och 
telekomsektorn, minns många fortfarande IT-bubblan som sprack och där övervärderade 
tillgångar gick upp i rök. Hur som helst så görs så kallat impairment test där man kan, 
precis som ni anger, nedskriva goodwill. Vidare, i och med att goodwill ej skrivs av, så 
har övriga immateriella tillgångar fått en större betydelse, där definitionen mellan de två 
spelar större roll nu än tidigare. 

4.1.4 Skanska 
Skanska är Sveriges och nordens största byggföretag. De viktigaste marknaderna för 
bolaget är Norden och USA som tillsammans står för över 70 % av omsättningen. 
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Skanska hade det senaste räkenskapsåret en omsättning på 127 miljarder kronor. Under år 
2006 har Skanska förvärvat tre bolag, det absolut största av dessa var det brittiska 
företaget McNicholas Holding PLC, där köpeskillingen uppgick till 681 miljoner. De 
enda immateriella tillgångar som identifierades av Skanska var servicekontrakt till ett 
värde av 112 miljoner. Goodwill utgjorde den största delen av köpeskillingen med 547 
miljoner (Skanskas årsredovisning 2006).  
 
Skanska använde sig av IFRS 3 från och med 2004 vilket hade till följd att de återförde 
avskrivningar på goodwill till ett värde av 405 miljoner kronor, i enlighet med IFRS 3 ska 
goodwill nedskrivningstestas och detta medförde en nedskrivning på 45 miljoner för år 
2004. Sammanlagt blev effekten i resultaträkningen för 2004 ett plus på 360 miljoner 
(Skanskas årsredovisning 2005). Vi var i kontakt med Skanska men de ekonomiansvariga 
var för upptagna för att hinna svara på våra frågor. 

4.1.5 Swedbank 
Swedbank är en av Sveriges största bankkoncerner med ett börsvärde på 128 miljarder 
kronor och över 17 000 anställda i Sverige och Baltikum. 
 
Under år 2005 förvärvade Swedbank cirka 60 % av AS Hansabank för att sedan köpa de 
resterande aktierna under 2006. Köpeskillingen uppgick till 15,9 miljarder. Vid förvärvet 
identifierades två immateriella anläggningstillgångar i form av kundbas och varumärke 
vilka värderades till 844 miljoner och goodwillvärdet uppgick till strax under 10 
miljarder. Swedbank skriver följande om de immateriella tillgångarna, ”Värdet av 
kundbasen har uppskattats genom att nuvärdesberäkna del av framtida vinstmarginal av 
befintliga kunders affärsvolymer exklusive utlåning. Uppkommen goodwill vid förvärven 
återspeglar att moderbolagets aktieägare nu fullt ut kan disponera avkastningen från 
förväntade framtida affärsvolymer och övriga immateriella tillgångar som inte är 
identifierbara” (Swedbanks årsredovisning 2006 s.79).  
 
På Swedbank fanns det inte någon kompetent person som hade möjlighet att svara på 
våra frågor.  

4.2 Artiklar 
Vi har gått igenom ett antal artiklar som behandlar IFRS 3 och de förändringar som 
detta inneburit för företagens redovisning av förvärvade tillgångar.  
 
I Balans (nr 6-7 2006) skriver Auktoriserad revisor Bo Lagerström och auktoriserad 
revisor Cecilia Nicander som båda är redovisningsspecialister verksamma vid 
Öhrlings Pricewaterhouse Coopers en artikel om hur börsbolag som förvärvat ett 
annat företag tolkat de nya reglerna. De granskade 51 olika bolag, noterade på 
börsens dåvarande A-lista och Attract 40, som genomfört minst ett förvärv under år 
2005. I företagens årsredovisningar framkom det att 23 av dessa identifierat och 
redovisat immateriella tillgångar som inte funnits med i det uppköpta företagets 
redovisning. I 16 av dessa redovisningar har företagen specificerat vilka immateriella 
tillgångar som identifierats, de oftast förekommande immateriella tillgångarna var 
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varumärken, kundrelationer och kundkontrakt, men även teknologi, patent och 
leverantörskontrakt finns med. 
 
Ett nytt krav som kommit till i och med införandet av IFRS 3 är att företagen ska 
ange varför goodwill uppstått vid förvärv. Artikelförfattarnas undersökning visar att 
32 av de 42 bolag som redovisat att goodwill uppkommit anger någon anledning. 
Dock är beskrivningarna oftast begränsade till att endast ta upp förväntade 
synergieffekter. Stora Enso tas upp som ett gott exempel i artikeln, de har till 
exempel angett vad de förväntade synergieffekterna består av, som effektiviserad 
logistik och bättre inköpsvillkor från externa leverantörer.  
 
I enlighet med IFRS 3 får bolagen utelämna upplysningar om bokförda värden före 
förvärvet om det av praktiska skäl är omöjligt att lämna dessa upplysningar, men 
företagen måste motivera detta, dock har inget av de företag som ej redovisat lämnat 
några skäl.  
 
Pär Falkman som är ekonomie doktor och verksam på Ernst & Young Technical 
Department samt Jan Marton, ekonomie doktor verksam på KPMG och 
Handelshögskolan vid Göteborgs universitet skriver i en artikel i Balans nr 2 2007 om 
vilken inriktning IFRS 3 –reglerna tar. Här konstateras det att de nya reglerna innebär ett 
närmande mot enhetsteorin där man ser företaget som självständig enhet med många 
intressenter att ta hänsyn till, till skillnad mot ägarteorin där det endast är ägarnas intresse 
som ska avspeglas i redovisningen.  
Den största skillnaden mot de gamla reglerna där detta kan märkas är att 
minoritetsintressen nu ska redovisas som en del av eget kapital och årets resultat. 
Tidigare såg man minoritetsintressen som en skuld i balansräkningen och som en kostnad 
i resultaträkningen, och detta visar alltså ägarens perspektiv.
 
Peter Malmqvist, analyschef på Nordnet Bank AB skriver i Balans nr 2 2007 om kravet 
på uppdelning av de immateriella tillgångarna. Han tar upp två företag som lyckats få ett 
negativt goodwillvärde genom att väldigt nitiskt fördela köpeskillingen på identifierade 
immateriella tillgångar, och eftersom negativ goodwill ska skrivas av direkt så ökas 
resultatet vilket han är kritisk till.
 
I Balans nr 8-9 2006 har Björn Gauffin, Director valuations, och Sven-Arne Nilsson, 
redovisningsspecialist, verksamma vid Deloitte gjort en undersökning av samtliga 
svenska börsbolag med syftet att bland annat ta reda på hur anskaffningsvärdet vid 
företagsuppköp fördelas på de materiella och immateriella tillgångarna samt hur mycket 
som inte går att allokera till dessa poster utan istället finns kvar som förvärvsgoodwill. De 
tar även upp vilka immateriella tillgångar som identifieras och redovisas.  
 
98 av börsbolagen hade under 2005 gjort företagsförvärv, och undersökningen visade att i 
genomsnitt utgjorde de materiella tillgångarna 25 % av köpeskillingen, de immateriella 
tillgångarna stod för cirka 23 % medan återstoden, 52 %, utgjordes av Goodwill. 
Naturligtvis varierade andelen goodwill och identifierade immateriella tillgångar mycket 
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mellan förvärven, men som vi kan se i diagrammet nedan utgjorde goodwill mer än 50 % 
av de immateriella tillgångarna i de allra flesta fallen. 
 

 
(Balans nr 8-9 2006 s. 41) 
 
Som i den tidigare artikeln fann författarna att de mest förekommande identifierade 
immateriella tillgångarna var varumärken, kundrelationer och teknologi.  
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5. Analys 
 
I analysen går vi igenom de data som vi fått fram i empiridelen och sammanför detta med 
den teori som tagits upp i uppsatsen. Framförallt analyserar vi hur företagen följt de nya 
reglerna i IFRS 3. 
 
Efter att ha studerat reglerna fick vi uppfattningen att de viktigaste nyheterna för 
företagen i IFRS 3 var nedskrivningsprövningen av goodwill istället för planenlig 
avskrivning samt att fler immateriella tillgångar skulle identifieras och redovisas separat i 
förvärvsbalansräkningen. IAS 38 definierar vad en immateriell tillgång är, men medför 
vad vi sett inga större förändringar för företagen jämfört med tidigare regler. 
 
Vi har i uppsatsen framförallt tittat närmare på fem företag, Axfood, Volvo, Ericsson, 
Skanska och Swedbank. Samtliga av dessa är stora aktörer inom sina respektive 
branscher och har under de senaste två åren gjort företagsförvärv, därför var dessa bolag 
intressanta för oss när vi skulle undersöka effekten av de nya IFRS 3 reglerna. Vi kan 
konstatera att Axfood varit minst berörd av de nya reglerna då man sedan 2005 endast 
förvärvat butiker som inte haft några identifierbara immateriella tillgångar, de ansåg sig 
inte heller berörda av införandet av IFRS 3 då de även tidigare använt sig av 
förvärvsmetoden och värderat de förvärvade tillgångarna till verkligt värde.  
 
Volvo som köpt upp ett antal företag den sista tiden skriver i sin årsrapport att ingen av 
de identifierade immateriella tillgångar som förvärvats har obestämd nyttjandeperiod. 
Enligt IAS 38 får immateriella tillgångar ha en obestämd nyttjandeperiod, och ska då 
nedskrivningstestas istället för att avskrivas. Dock har inget av de företag vi tittat på 
uppgett att de har förvärvat någon immateriell tillgång där nyttjandeperioden är 
obestämd, och vi tror att detta blir en sällsynt företeelse då de allra flesta tillgångar har en 
begränsad livslängd. Volvo identifierade två olika immateriella tillgångar som 
redovisades vid förvärvet av Nissan Diesel, varumärken och utveckling av produkter, 
frågan är varför de inte tog upp till exempel kundrelationer och kundkontrakt som många 
andra företag gör. Detta tycker vi tyder på att Volvo (och även många andra företag) är 
ganska godtyckliga i sin identifiering av immateriella tillgångar.  
 
Ericsson var det enda företag förutom Axfood som ställde upp på att svara på våra frågor. 
De har den senaste tiden gjort två stora förvärv i form av Marconi och Redback vilket 
innebär att de fått tillfälle att tillämpa de nya reglerna. De identifierade samma sorts 
immateriella tillgångar vid båda förvärven. När vi i intervjun frågade om de nya kraven 
på att fler immateriella tillgångar ska särskiljas gjort värderingen mer komplicerad så 
tyckte respondenten inte det, dock noterar Ericsson i sin årsredovisning att en mer 
detaljerad förvärvsanalys genomförs efter införandet av IFRS 3. För de flesta företag 
innebär det troligtvis endast att man nu externt redovisar det som tidigare bara användes 
internt i förvärvsanalysen. Personen vi intervjuade på Ericsson antydde också att de även 
efter införandet av IFRS 3 bryter ner de immateriella tillgångarna mer än vad som 
redovisas externt. 
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Respondenten på Ericsson tyckte inte själva värderingen påverkats nämnvärt av de nya 
reglerna, men att immateriella tillgångar fått större betydelse i och med att goodwill inte 
längre skrivs av planenligt, särskillnaden mellan goodwill och de identifierade 
immateriella tillgångarna blir därmed viktigare än tidigare. Hon ansåg vidare att 
finansmarknaden inte såg positivt på att goodwill inte längre skrivs av, eftersom detta 
skulle kunna leda till uppblåsta balansräkningar som under IT-boomen. Denna regel 
verkar vara ett steg bort från försiktighetsprincipen. 
 
Vid Skanskas förvärv av McNicholas Holding PLC särredovisades endast servicekontrakt 
som immateriell tillgång, anledning till detta gick inte att finna i årsredovisningen. De 
nya reglerna fick till följd att avskrivningar på goodwill som gjordes under 2004 
återfördes, en mindre del av detta skrevs ned, men nettoresultatet ökade ändå med 360 
miljoner för Skanska. Detta visar tydligt att de nya reglerna ger ett högre resultat i de 
flesta fall jämfört med de gamla regelverken, frågan är om de ger en mer rättvisande bild 
eller inte.  
 
Två av upplysningskraven IFRS 3 ställer är att information om de faktorer som ligger till 
grund för goodwillbeloppet ska redovisas och att en stor del av förvärvsanalysen som 
görs vid ett uppköp ska finnas med. När det gäller redovisningen av förvärvsanalysen så 
följer företagen vad vi sett det upplysningskravet, dock i olika omfattning. Information 
om vad goodwillposten består av är i de flesta fall ganska bristfällig och intetsägande, av 
de företag vi undersökt är det bara Swedbank som varit mer specifika. Att hänvisa till 
framtida synergieffekter verkar vara det som är populärast. Även i en av de artiklar vi 
undersökt så har man kommit fram till att företagen i de flesta fall inte specificerar detta 
särskilt noggrant, de pekar ofta på framtida synergieffekter utan att beskriva vad dessa 
består av, detta kan försvåra jämförbarheten mellan olika företags redovisningar. 
 
IFRS 3 föreskriver förvärvsmetoden vilket innebär att förvärvstillgångar värderas till 
verkligt värde vid tiden för förvärvet, detta borde inte ha inneburit så stora förändringar 
för företagen då denna metod var den mest använda även innan instiftandet.     
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6. Slutsats 
 
I den här delen följer en sammanställning av de svar vi fått på de inledande 
frågeställningarna och de slutsatser vi kan dra av detta. Vi tar upp det som förändrats i 
och med de nya reglerna samt ser på de positiva, alternativt negativa effekterna av 
regelverken.    
 
Hur har de nya reglerna implementerats av företagen? 
 
Som vi såg i empirin har flera företag i sina årsredovisningar påtalat att införandet av 
IFRS 3 lett till en utökad redovisning av immateriella tillgångar vid förvärv. Däremot 
finns det inte någon enhetlig bild av vilka immateriella tillgångar som ska särredovisas i 
ett företag, även om IAS 38 beskriver de kriterier en immateriell tillgång ska uppfylla så 
är det i hög utsträckning företagens egna subjektiva bedömningar som avgör om den 
förväntade tillgången tas upp som goodwill eller redovisas separat som immateriell 
tillgång. Detta kan vara en följd av att företagen tolkar de tre kriterierna identifierbarhet, 
kontroll och framtida ekonomiska fördelar på olika sätt.   
 
Sammantaget får vi uppfattningen att uppdelningen av immateriella tillgångar i 
redovisningen i nuläget är en aning godtycklig då företag har olika meningar om vad som 
ska särredovisas. Vi har sett exempel på företag som varit mycket noggranna i 
uppdelningen och företag som bara redovisat en separat immateriell tillgång. Detta kan 
vara betydelsefullt för ett företags redovisning nu när goodwill inte längre skrivs av, ju 
mindre andel identifierade immateriella tillgångar desto större goodwillpost och detta 
påverkar företagens resultat- och balansräkning. 
 
Vad innebär dessa regelverk för företagen? 
 
Den regelförändring som är mest omdebatterad är att planenlig avskrivning på goodwill 
inte längre är tillåten. Som vi tidigare nämnt finns det farhågor om att vissa företag kan få 
ett omotiverat högt värde i balansräkningen om de inte är uppmärksamma på att skriva 
ner goodwillposten när så behövs. En annan effekt det kan ge är att det blir större 
svängningar i resultatet än tidigare, till exempel om det några år efter ett förvärv visar sig 
att synergieffekterna uteblir och man är tvungen att skriva ner goodwillposten kraftigt. 
Innan IFRS 3 infördes hade man i detta scenario redan skrivit av en del av detta belopp 
och därmed belastat resultatet över flera år. Det finns även en möjlighet att 
nedskrivningarna görs taktiskt i syfte att få ner resultatet ett visst år, eller att ett företag 
avhåller sig från att göra nödvändiga nedskrivningar för att inte tynga resultaträkningen. 
 
Det finns även positiva effekter av IFRS 3, bland annat att en distinktion mellan goodwill 
och immateriella tillgångar görs och att man nu i möjligaste mån ska redovisa dessa 
skilda från varandra ser vi som ett steg i rätt riktning, detta innebär att redovisningen blir 
mer informationsrik och väsentlig för intressenterna. Vi anser att immateriella tillgångar 
bör redovisas separat på samma sätt som materiella tillgångar eftersom de i högre 
utsträckning än övrig goodwill speglar reella värden, om man till exempel jämför ett 
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varumärke med framtida synergieffekter så är varumärket en mer konkret tillgång och 
därmed lättare att värdera. Immateriella tillgångar blir dessutom alltmer viktiga för 
företagen. 
 
En fördel med att goodwill har obegränsad nyttjandeperiod är att det kan ge en mer 
rättvisande bild av företagets tillgångar eftersom livslängden på goodwill i många fall kan 
vara betydligt längre än de tio år som tidigare var normen för avskrivningstakten.  
Som vi har sett har de upplysningskrav IFRS 3 ställt efterlevts i olika hög utsträckning av 
de företag vi undersökt, i en av de artiklar vi gått igenom kommer författaren fram till att 
flertalet företag inte når fram till de uppställda kraven och att läsarna av företagens 
årsredovisningar därför inte får tillräckliga förutsättningar att bedöma förvärvens effekter 
på företagets finanser och verksamhet. Vi tror att företagen med tiden kommer bli bättre 
på att inkludera dessa upplysningar då IFRS 3 är en tämligen ny regel. 
 
Hur har värderingen av immateriella tillgångar som förvärvats påverkats av 
införandet av IFRS 3 och IAS 38? 
 
Vi har redan delvis svarat på denna frågeställning, men i sammandrag kan sägas att de 
immateriella tillgångarna får ett större utrymme i redovisningen jämfört med tidigare, 
detta till följd av att IFRS 3 kräver identifiering och särredovisning av dessa. IAS 38 har 
inte medfört några större skillnader för redovisningen av förvärvade tillgångar vad vi har 
kunnat se, de flesta företag nämner inte regeln i årsredovisningen.  
När vi frågade respondenten på Ericsson om värderingen av de immateriella tillgångarna 
påverkats tyckte hon inte det, utan bara att de ökat i betydelse på grund av att goodwill 
skrivs ner. Detta visar som tidigare påpekats att företagen redan innan IFRS 3 infördes 
identifierade de immateriella tillgångarna i den interna förvärvsanalysen, och det som är 
av verklig betydelse för företagen är uppdelningen mellan goodwill och de övriga 
immateriella tillgångarna.    

6.1 Slutkommentarer 
Utifrån de årsredovisningar vi studerat drar vi slutsatsen att de börsnoterade företagen i 
ganska hög utsträckning följer de nya regelverken även om det kunnat vara bättre inom 
vissa företag. Eftersom vi anser att IFRS 3 ger en tydligare bild av det som förvärvats så 
tror vi att investerare och andra intressenter kommer att ställa krav på att företagen följer 
detta regelverk fullt ut. Med andra ord tror vi företagen i framtiden kommer att redovisa 
alltfler separata immateriella tillgångar, visa upp en mer omfattande förvärvsanalys samt 
göra utförligare beskrivningar av det som utgör goodwill.  
 
Det återstår att se om nedskrivning av goodwill kommer att ge en mer rättvisande bild 
eller om det leder till ökad subjektivitet i redovisningen. Eftersom det endast gått två år 
sedan införandet av IFRS 3 så är det för tidigt att dra några slutsatser, men det är tydligt 
att företagens resultat har ökat till följd av denna regel.  
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7. Reflektioner och diskussion 
 
Här skriver vi om våra egna reflektioner över arbetet och ser med kritisk syn på 
uppsatsen.   
 
Vi har i denna uppsats tagit upp det som vi ansåg som mest relevant i förhållande till 
problemformuleringarna och försökt att inte sväva ut alltför mycket. Övergripande tycker 
vi att det varit ett intressant ämne att skriva om, då detta område av redovisningen 
genomgått en hel del förändringar de senaste åren.  
 
Det visade sig vara ganska svårt att få tag i något företag som var villigt att ställa upp och 
hade tid att svara på våra frågor, detta innebar att vi inte fick in så mycket primärdata som 
vi hoppats på. Det begränsar i viss mån vår kunskap om vad företagen anser om de nya 
regelverken och hur de tolkar dem. Detta kan till viss del ha varit vårt eget fel eftersom vi 
från början endast skickade ut förfrågningar över mail om företagen kunde ställa upp på 
en intervju, det var först under det senare skedet av arbetet som vi kontaktade dem via 
telefon. Nu i efterhand kan vi konstatera att e-mail i många fall verkar bli ignorerade då 
det ofta tog flera veckor innan vi fick svar, om de överhuvudtaget besvarades. Dock är 
det inte sagt att vi hade fått fler intervjuer om vi redan från början kontaktat företagen via 
telefon, då de företag som vi senare ringde inte kunde ställa upp. Den telefonintervju som 
genomfördes spelade vi in för att bättre kunna återge vad som sades.  
 
Man kan fråga sig om uppsatsen ger svar på de frågeställningar vi utgick ifrån. Det tycker 
vi att den i stor utsträckning gör, dock hade vi hoppats på fler intervjuer vilket skulle ha 
gett oss mer information om företagens verkliga tillvägagångssätt i implementeringen, 
samt vad de anser att IFRS 3 tillfört redovisningen.       

7.1 Förslag på fortsatt forskning 
Ett förslag på fortsatt forskning inom detta område är att göra en noggrannare 
undersökning av hur nedskrivningen av goodwill påverkat börsföretagens resultat jämfört 
med hur det hade varit om man använt sig av avskrivningar. Ett annat förslag är att 
undersöka vad revisorer anser om IFRS 3, särskilt angående kravet på utökad 
identifieringen av immateriella tillgångar. 
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