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Sammanfattning 
 
I dagens mer globaliserade värld blir problemet med olika redovisningsmetoder ett allt större 
problem för investerare och finansiärer. För att motverka detta har IASB introducerat nya 
internationella redovisningsrekommendationer. För den Europeiska unionen, i och med det 
även Sverige, gäller från och med 1 januari år 2005 dessa standarder, IAS/IFRS, för samtliga 
börsnoterade bolag. 
 
Denna studie kommer att inrikta sig på de redovisningsrekommendationer som gäller 
redovisning av immateriella tillgångar och goodwill, IAS 38, IFRS 3, samt även IAS 36 
gällande nedskrivning. 
 
Vi har valt att studera följande problem ”Hur har de skärpta reglerna gällande redovisningen 
av immateriella tillgångar och goodwill påverkat dessa poster?”. 
 
Syftet med denna studie är att se i vilken grad goodwillposterna förändrats under de senaste 
åren, i och med införandet av de nya redovisningsstandarderna i enlighet med IAS/IFRS. Vi 
vill även studera i vilken mån den slopade avskrivningen har påverkat goodwill. Detta 
kommer att genomföras med en kvantitativ studie baserad på 30 börsnoterade bolag på den 
svenska aktiemarknaden. Då detta är en studie på redan vedertagna rekommendationer var det 
för oss en självklarhet att studien genomfördes med en deduktiv ansats och en positivistisk 
kunskapssyn. 
 
Det teoretiska ramverk som presenteras baseras på de internationella 
redovisningsstandarderna angående immateriella tillgångar och goodwill, samt ett urval av 
redovisningsprinciper, bland annat försiktighetsprincipen och principen om en rättvisande 
bild. 
 
Efter att ha studerat vårt empiriska material blev resultatet att det går att se en tendens till att 
goodwill minskat under den studerade perioden, men att det inte går att utläsa till vilken grad 
och hur det kommer att utveckla sig i framtiden. Gällande förändringen i värdeminskning 
visar vårt material att efter ändringen av metod redovisade bolagen en betydligt mindre 
värdeminskning jämfört med tidigare år. 
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1. Inledning  
Detta kapitel har som mening att ge läsaren en inblick i redovisningens historia samt ge en 
förståelse för de problem som finns i dagsläget, då det gäller de regler och principer som 
finns inom redovisning. Vi kommer även att presentera en begreppsförklaring för att 
underlätta för läsaren då vissa av de begrepp som kommer att nyttjas i denna studie kan 
behöva en grundligare förklaring. 

 

1.1 Redovisningens utveckling 
Grunden till dagens dubbla bokföring lades i de italienska handelsstäderna under 1200-1500 
talen genom framväxt i praxis. De främsta anledningarna var bland annat att det inte längre 
gick att bedriva direkt byteshandel. Detta bland annat med anledning av den relativt långa tid 
som en handelsresa kunde ta. Istället nyttjades det kapital som upparbetades till att 
reinvesteras i nya företag och i varulager. Detta gav upphov till att lån och krediter blev 
nödvändiga, vilket i sin tur ledde fram till krav från kreditgivarna att handelsmännen skulle 
anteckna sina lån. Vid denna tidpunkt var dock redovisningens primära syfte att fungera som 
kontrollinstrument. 1 
 
Vid samma tidpunkt startade även införandet av de arabiska siffrorna, vilket gav möjligheter 
att räkna och upprätta dokument på ett nytt och enklare sätt. Kombinationen av den ökade 
kreditgivningen, kraven på dokumentation av lån samt införandet av de arabiska siffrorna 
blev starten till den bokföringsteknik vi idag använder.2 
 
I mitten av 1600-talet började företag som liknar dagens aktiebolag växa fram. Tidigare 
likviderades företagen efter ett år, men vid denna tidpunkt började även det som vi idag kallar 
going koncern, det vill säga fortlevnadsprincipen, användas. Det första steget mot detta 
gjordes av Ostindiska kompaniet som införde ett avtal med sina kapitalgivare på fyra år. Med 
anledning av behovet av en mer långsiktig planering och investering accepterades även efter 
en tid permanenta investeringar. I och med detta började företagen att köpa och sälja 
kapitalandelar, vilket ledde fram till att ett företag inte längre behövde likvideras på grund av 
att en investerare ville dra sig ur företaget. Då investerarna inte kunde få tillbaka sina 
investerade pengar i samma utsträckning som tidigare uppstod krav på utbetalning från 
företagen, vilket mynnade ut i de första utdelningarna från företagen till investerarna.3 
 
I och med att företagen växte blev vikten av information och kontroll allt större. Detta förde i 
sin tur med sig att kostnader och resultat behövde redovisas i allt större utsträckning. I takt 
med att företagen växte ökade även behovet av att beräkna de utdelningsbara medlen till 
investerarna. Under 1800-talet, började även behovet av anläggningstillgångar att öka då allt 
fler industrier anlades och industrialismen växte fram.4 
 
Fram till slutet av 1920-talet var redovisningen frivillig, det primära syftet var att distribuera 
information mellan företag och investerare (informationsgivare och informationstagare). 

                                                
1 Artsberg, Kristina. Redovisningsteori -policy och –praxis, (2:a uppl.) Malmö: Liber Ekonomi, 2005 s 60 ff. 
2 Ibid s. 60 ff. 
3 Ibid s. 63 f 
4 Ibid s. 65 f 
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Detta ändrades dock efter börskraschen år 1929, vilken blev starten till en mer reglerad 
redovisning. Ett steg mot att återupprätta förtroendet för företagen och aktiemarknaden efter 
kraschen, samt redovisningen i sig, var instiftandet av lagar och regler samt uppbyggnaden av 
normgivande organ. I USA inrättades bland andra organ som AAA, American Accounting 
Association, som gjorde uttalanden om redovisning och SEC, Securities Exchange 
Commission, som reglerade den amerikanska börsen. Dessa organ anlade grunden för dagens 
redovisningsregler och standarder i USA. Under 1970-talet grundades FASB, Financial 
Accounting Standards Board, ett reglerande organ styrt av SEC. I och med detta fick de 
amerikanska redovisningsreglerna en större koppling till aktiemarknaden då ledamöterna i 
FASB inte enbart var redovisningsspecialister, utan även aktörer från marknaden.5 De 
redovisningsprinciper som utvecklats i USA är snarlika de principer och praxis som används i 
andra anglosaxiska länder, exempelvis Kanada, Storbritannien och Australien, vilka även de 
till störst del är finansierade via aktiemarknaden. Med anledning av detta har bolag i dessa 
länder ekonomiska rapporter som främst är riktade till aktörer på aktiemarknaden. 
 
I Sverige introducerades den första riktiga lagstiftningen gällande bokföring år 1855. Denna 
innehöll dock inga regler gällande kvalitén på redovisningen, förutom att en inventering, vid 
starten av verksamheten, skulle omfatta all egendom samt dess värde. Den första mer 
omfattande lagstiftningen gällande kvalitén på bokföring kom först år 1929. I denna 
lagstiftning framgick att bolag var tvungen att redovisa sina vinster och förluster i en 
resultaträkning samt en rapport över deras tillgångar och skulder, en balansräkning. 
Företagets bokföring och finansiella dokument skulle även upprättas i enlighet med god 
redovisningssed. I och med de nya reglerna skulle företagen även skicka in dessa finansiella 
dokument till Patent- och registreringsverket, till skillnad från det gamla systemet då de var 
tvungna att själva publicera dokumenten.6  
 
Ett problem som inte avhjälptes med 1929 års lag var redovisning av avskrivning, företagen 
fick själva avgöra hur stora avskrivningarna skulle vara. Detta fick till följd att dolda reserver 
skapades i bolagen, vilket gjorde att det blev svårt för intressenter, utav olika slag, att 
uppskatta värdena på bolagen.7 Med tiden växte problemet då aktiemarknaden började växa 
igen efter Kreugerkraschen 19328.  
 
De dolda reserverna orsakade även ett problem med öppenheten i företagens bokföring, de 
värden som faktiskt existerade visades inte för företagens intressenter. Detta problem 
motverkades med 1944 års Aktiebolagslag, vilken krävde en mer specifik redovisning av 
företagens värden, samt öppenheten med deras bokföring.9 
 
I denna lag introducerades även de första skriftliga reglerna kring redovisning av goodwill.10 
Samtidigt blev det även obligatoriskt med auktoriserad revisor för större bolag. Detta då 
behov av en mer kompetent revisor fanns för att erhålla en bättre kvalité.11 Ett problem med 
dessa regler gällande redovisningen av goodwill var att utfärdarna av reglerna inte var ense 
                                                
5 Falkman, Pär, under medverkan av Anna Hedlin. Redovisningsteori Teori för redovisning, Lund: 
Studentlitteratur, 2000, s. 20 f 
6  Nilsson, Sven-Arne and, M. Smiciklas, ”Sweden”. European accounting review (1993), 2, s. 363 f 
7 Artsberg , Kristina. ”The link between commercial accounting and tax accounting in Sweden”. The European 
Accounting Review (1996) 795 ff. 
8 http://sv.wikipedia.org/wiki/Kreugerkraschen 2008-02-28 
9 Artsberg , Kristina. 1996,795 ff. 
10 Nilsson, Sven-Arne. Redovisning av goodwill – utveckling av metoder i Storbritannien, Tyskland och USA. 
Lund: Lund University Press, 1998 s. 5 f 
11 Redaktion av Jur. Dr. Matz, Siegfried. 1944 års aktiebolagslag (3:e uppl.) Stockholm: Norstedts. 1949., s. 13 
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om hur de skulle framställas, reglerna ändrades relativt ofta samt att bolagen inte följde dessa 
regler utan redovisade denna post lite hur som helst.12 

1.2 Problembakgrund 
En viktig aspekt som bolag tar hänsyn till vid upprättande av sina årsredovisningar är vilken 
kategori av intressenter deras rapporter är till störst intresse för. Framförallt är det 
kapitalgivarna till bolagen som har störst intresse av de ekonomiska rapporterna. Eftersom det 
finns olika kategorier av kapitalgivare blir informationsbehovet olika i olika länder. Exempel 
på detta är bolagen i USA, vilket är ett land som kan representera de anglosaxiska länderna, 
där den största delen av det externa kapitalet kommer från investerare på aktiemarknaden. Av 
den anledningen har redovisningsnormerna, då främst US GAAP, vilket är de standarder som 
används bland annat i USA, utvecklats så de ekonomiska rapporterna skall ge sådan 
information som aktörerna på aktiemarknaden är intresserad av. Detta skiljer sig från till 
exempel Tyskland och Frankrike, vilka är länder som kan representera de Centraleuropeiska 
länderna, där även Sverige ingår, där bolagen till största del vänder sig till bankerna för sitt 
externa kapitalbehov. Detta gör att deras ekonomiska rapporter framförallt är upprättade efter 
de behov som bankerna har för att de skall låna ut pengar13. 
 
För att underlätta för de stora globala bolagen har IASC, International Accounting Standard 
Committee, tagit fram redovisningsstandarder med mål att de skall implementeras världen 
över. Organisationen grundades 1973 av ett tiotal utav världens ekonomiskt starkaste länder.14 
Sedan mitten av 1980-talet har IASC arbetat med att få acceptans för IAS - reglerna i syfte att 
harmonisera redovisningen på ett internationellt plan15. Hädanefter kommer IASC i denna 
studie att benämnas som IASB, International Accounting Standard Board, då detta är 
organisationens nuvarande benämning.16 
 
Med anledning att olika länder har olika primära kapitalgivare har deras redovisningsregler 
och normer således vuxit fram på olika sätt då de influerats mycket av kapitalgivarnas behov 
av information. Detta kan ses som ett relativt stort problem då vi idag lever i ett globalt 
samhälle. Detta på grund av att de olika redovisningsprinciperna försvårar möjligheten att 
jämföra bolags resultat och framgång då de använder sig av olika normer då det gäller 
redovisning och uppförande av ekonomiska rapporter.17 
 
I Sverige, vid slutet av 1980- talet, rådde ett smärre kaos hur goodwill hanterades. Samtidigt 
som många bolag fortsatte följa de svenska rekommendationerna i bokföringslagen övergick 
andra till de principer som tillämpades i USA med avskrivningstider upp mot 40 år. En tredje 
grupp bolag applicerade de brittiska reglerna och skrev av goodwill direkt mot eget kapital. 
Ytterligare en rad olika varianter förekom såsom direkt kostnadsföring i form av nedskrivning 
via extraordinära kostnader, ingen avskrivning utav goodwill, även andra varianter 
förekommer, vilka direkt eller indirekt påverkade resultat- och balansräkning.18   

                                                
12 Nilsson, Sven-Arne. 1998, s. 5 ff. 
13 Schroeder, Richard G., Clart, Myrtle, and Jack M., Chathey. Financial Accounting Theory and analysis. New 
York: John Wiley and Sons. 2001 s. 179 
14 Elliott, Barry, and Jamie, Elliott. Financial Accounting, Reporting and Analysis, International Edition (2nd 
Edition), Harlow: Financial Times Prentice Hall. 2006 s. 9 f 
15 Jönsson Lundmark, Birgitta. IASC och IAS – en introduktion. Stockholm: KPMG. 1999, s. 17 
16 FAR. Internationell redovisningsstandard i Sverige IFRS/IAS 2006. Stockholm: FAR förlag. 2006, s. 3 
17 Schroeder m.fl., s. 175 
18 Nilsson, Sven-Arne., s.1 
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Problemet med jämförbarhet mellan olika länders redovisningsprinciper, även inom länder 
vilket diskuteras ovan, är något som IASB arbetar för att eliminera. Ett stort steg i detta arbete 
mot harmonisering togs då de nya internationella redovisningsstandarderna enligt IAS/IFRS 
introducerades. Dock kvarstår arbete då dessa regler inte är helt överensstämmande med 
exempelvis US GAAP samt att de inte är implementerade i alla övriga länder, exempelvis en 
rad utvecklingsländer. Denna strävan mot en världsomspännande homogenitet inom 
redovisningen är alltså inte helt implementerad, men på god väg då de två giganterna inom 
redovisningsstandard närmar sig varandra.19 
 
År 1995 beslutade EU-kommissionen att införa de standarder som IASB tagit fram. Detta 
gjordes i ett steg för att motverka att de amerikanska redovisningsprinciperna enligt US 
GAAP skulle implementeras även i Europa.20 Först år 2000 beslutades om ett förberedande 
för dessa reglers implementering för samtliga börsnoterade bolag i EU:s medlemsländer, 
vilket genomfördes i realiteten från år 200521. 
 
Från den 1 januari, år 2005 är samtliga börsnoterade bolag inom den Europeiska Unionen 
skyldiga att tillämpa de nya redovisningsstandarderna i enlighet med IFRS/IAS.22 Denna 
tillämpning innebär en rad förändringar mot tidigare. Bland annat har dessa nya 
rekommendationer inneburit nya krav att bolagen skall lämna upplysningar om de 
bedömningar som gjorts gällande tillämpningen av de redovisningsprinciper som bolaget 
använder sig av23. Införandet av dessa nya standarder har även inneburit nya regler för hur 
skogs- och förvaltningsfastigheter samt finansiella instrument skall redovisas24. Den enskilt 
största förändringen, från de svenska nationella reglerna, är gällande immateriella 
anläggningstillgångar och goodwill. Enligt Peter Malmqvist och Jan Buisman gäller detta 
framförallt slopandet av goodwillavskrivningar.25 
 
Då även vi ser detta som en stor förändring kan det ifrågasättas vem som blir mest påverkad. 
Vi ser att dessa nya regler i mångt och mycket påverkar de intressenter som använder sig av 
bolagens finansiella rapporter. I och med att de bland annat vill ha information om värdet på 
bolaget, och dess tillgångar, ser vi att förändringen av reglerna angående redovisning av 
goodwill och immateriella tillgångar bör påverka dem mycket, då de troligen har mindre 
kunskap om de nya rekommendationerna än de har om de gamla. Detta gör att vi vill studera 
förändringen närmare. Mer specifikt innebär det att vi har för avsikt att studera effekterna av 
redovisningsstandarderna IAS 38 och IFRS 3, gällande immateriella tillgångar och 
företagsförvärv. Vi kommer även att studera reglerna kring nedskrivning, IAS 36, då de har 
stor påverkan på hur dessa poster förändras och redovisas. 

1.3 Problemformulering 
Hur har de skärpta reglerna gällande redovisningen av immateriella tillgångar och goodwill 
påverkat dessa poster? 

                                                
19 Elliott, and Elliott, s. 9 
20 Jönsson Lundmark, s. 22 
21 Elliott and Elliott, s. 12 
22 FAR IAS/IFRS s. 3 
23 Buisman Jan. ”Första erfarenheterna av IFRS - redovisning”, Balans 5/2006, s. 36-39 
24 Jansson, Thomas och M., Hurtig. ”Få oväntade effekter vid övergången till IFRS”, Balans 3/2005 36-38 
25 Redaktör. ”Hur blev det med IFRS?” Balans 12/2005, s. 36 
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1.4 Syfte 
Syftet med denna studie är att med en hypotesprövning testa i vilken grad goodwillposterna 
förändrats under de senaste åren, i och med införandet av de nya redovisningsstandarderna i 
enlighet med IAS/IFRS. Vi vill även studera i vilken mån den slopade avskrivningen har 
påverkat goodwill. 

1.5 Avgränsningar 
Då immateriella tillgångar och goodwill är ett väldigt stort ämnesområde har vi i denna studie 
valt att avgränsa oss till att endast avhandla positiv goodwill, vilket medför att vi inte berör 
negativ goodwill i de avseenden som goodwill kommer att nämnas. 

1.6 Begreppsförklaring 
Immateriell tillgång - ”En identifierbar icke- monetär tillgång utan fysisk form … som ett 
företag har kontroll över till följd av inträffade händelser, och som förväntas ge företaget 
ekonomiska fördelar i framtiden”. 26  
 
Goodwill – Goodwill klassificeras enligt de nya reglerna som en immateriell tillgång med 
obestämbar nyttjandeperiod27. Det finns många typer av goodwill: förvärvad goodwill, internt 
upparbetad goodwill, negativ goodwill. Förvärvad goodwill är den del av köpeskillingen i 
samband med rörelseförvärv som är hänförlig till framtida ekonomiska fördelar, men som inte 
är enskilt identifierbar och ej går att redovisa separat.28 Internt upparbetad goodwill är den 
goodwill som arbetas upp internt i bolaget29. Negativ goodwill, undervärde uppstår då ett 
bolag förvärvas och köpeskillingen understiger dotterbolagets nettotillgångar30.  
 
IASC/IASB – IASB, International Accounting Standard Board (tidigare IASC, International 
Accounting Standards Committee), vilken är ett oberoende expertorgan vilka arbetar för att 
redovisningsreglerna skall vara likadana internationellt. De standarder som IASB upprättar 
införs sedan i EU:s medlemsländer i den ordning EU beslutat.31 
 
IAS/IFRS – IAS, International Accounting Standards (internationella redovisningsstandard) 
IFRS, International Financial Reporting Standards (internationella finansrapporterings 
standarder). De internationella redovisningsstandarder som börsnoterade bolag måste följa i 
sina koncernredovisningar enligt regler från EU som gäller sedan den 1 januari, år 2005. 
Dessa regler är utfärdade av IASB/IASC.32 
 
US GAAP – US GAAP, Generally Accepted Accounting Principles, de 
redovisningsrekommendationer och principer som är framtagna av FASB och följs vid 
redovisning för amerikanska bolag.33 

                                                
26 FAR. IAS 38 s. 525 p.8 
27 Persson, Lars-Erik, och K., Hultén. ”Tre heta IFRS - områden”. Balans 6-7 (2006) s. 29-32 
28 FAR. IFRS 3 p. 52, s. 106  
29 FAR. IAS 38 P.48-49, s. 532 
30 Lönnqvist, Rune. Årsredovisning i koncerner. (Tredje uppl.) Lund: Studentlitteratur, 2005, s. 73 
31 FAR. s. 3 
32 Ibid s. 3 
33 http://sv.wikipedia.org/wiki/US_GAAP 2008-02-28 
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2. Teoretisk metod 
Med detta kapitel vill vi klargöra vilka vetenskapliga utgångspunkter vi har valt att använda 
oss av vid bearbetningen av de teorier som senare kommer att presenteras. Vi vill även 
klargöra vilka kunskaper vi sedan tidigare har inom området, samt våra grundläggande 
antaganden om ämnesområdet. 

 

2.1 Ämnesval 
Valet av ämnesområdet redovisning tycktes för oss självklart då vi båda är intresserade av 
redovisning och revision. Inom detta område finns det mycket att välja på och med tanke på 
detta har vi valt att tittat närmare på det som i nuläget verkar vara mest aktuellt och intressant. 
Det största, enligt vår mening, som hänt inom redovisningsområdet den senaste tiden är 
införandet av de nya, av IASB utfärdade, internationella redovisningsrekommendationer som 
är tvingande för börsnoterade bolag inom EU.  
 
Detta område är i sig väldigt omfattande. Under tidigare kurser har de nya reglerna 
diskuterats, vilket gjort oss intresserade av att studera dem djupare. Från lärares sida har tid 
lagts på att försöka få oss studenter att få förståelse för begreppet goodwill, vilket inte är helt 
enkelt. Då vi kände att det borde finnas mer att lära sig inom just denna del av redovisning, 
började vi fundera på att skriva vår uppsats kring just detta ämne. Mer praktiskt betyder detta 
att vår studie kommer innefatta de regler och rekommendationer som rör detta ämne. Det 
innebär en granskning av IAS 38 gällande immateriella tillgångar, inklusive goodwill samt 
IFRS 3 gällande företagsförvärv och därigenom goodwill. Då en del av vår studie även går ut 
på att granska nedskrivningar, medför detta att även IAS 36 kommer att ingå. 

2.2 Förförståelse 
Inom den största delen utav all forskning har forskarens bakgrund och egna tankar i större 
eller mindre utsträckning påverkat forskningen, oavsett om detta skett avsiktligt eller ej. Vår 
studie kommer att utgå från en objektiv syn på problemet vilket gör att våra egna tolkningar 
och bakgrund inte skall synas i någon större utsträckning. Det finns dock alltid en risk att 
detta påverkar studien.34 Med detta i åtanke vill vi nu göra en kort presentation för läsaren om 
våra personliga bakgrunder, då det kan tänkas påverka denna studie. 
 
Liza Franzén är född i början av år 1985 och är uppväxt strax norr om Timrå, Västernorrland. 
Efter avslutade gymnasiestudier, från samhällsvetenskapliga programmet med inriktning mot 
ekonomi, tog hon ett studieuppehåll. Detta för att ett år senare påbörja sina studier vid 
Handelshögskolan vid Umeå Universitet, Civilekonomprogrammet. 
 
Niklas Johansson är född i slutet av år 1983. Efter att ha bott de första åren i Uppsala flyttade 
han till Ersmark strax utanför Skellefteå, Västerbotten, där han sedermera växte upp. Efter 
studenten, även här det samhällsvetenskapliga programmet med inriktning mot ekonomi, 
jobbade han inom handel i två år innan han sökte in till Civilekonomprogrammet.  
 
Gällande själva begreppet immateriella tillgångar är det rent allmänt svårt att ha mycket 
kunskaper på grund av begreppets väldigt vaga definition samt dess olika betydelser beroende 

                                                
34 Patel, Runa, och Bo, Davidson. Forskningsmetodikens grunder - att planera, genomföra och rapportera en 
undersökning, (Tredje uppl.), Lund: Studentlitteratur, 2003, s. 26 
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på vem som tillfrågas35. Detta medför att reglerna för redovisning av dessa poster även skiljer 
sig åt, samt tolkas på olika sätt utifrån hur själva begreppet tillämpas. Skillnader mellan 
svenska nationella regler och de nya internationella reglerna gör i det avseendet inte saken 
lättare. Vid en närmare granskning av de svenska redovisningslagarna36 kan vi se att dessa 
skiljer sig från de internationella standarderna i vissa avseenden. 
 
Sedan tidigare har vi viss kunskap inom området redovisning och revision, både teorietiskt 
likväl som praktiskt. Våra kunskaper om detta har realiserats i verkligheten i olika 
utsträckning, då båda skribenterna besitter eller har besuttit ekonomiposter i mindre 
föreningar. Då det gäller dessa mer specifika delar utav de internationella 
rekommendationerna finns en grundläggande insyn gällande IAS/IFRS i och med de kurser 
inom företagsekonomi som studerats på Handelshögskolan vid Umeå Universitet. Denna 
kunskap är dock väldigt färsk med anledning av att första gången de ovan nämnda begreppen 
introducerades och blev för oss tillgängliga var på C-nivån, FEUC22 Redovisning C, med 
tyngdpunkt på kursen redovisningsteori och praxis, hösten år 2006.  
 
De praktiska kunskaper som tidigare nämnts innefattar dock inte begreppet goodwill, då detta 
främst förekommer i större organisationer, vid företagsförvärv, och därmed inte i det 
praktiska arbete som vi utfört. Att den kunskap vi besitter om goodwill endast är av teoretisk 
natur kan tänkas både vara positiv tillika negativ. Det som kan tänkas vara positivt är att vi 
inte är präglade av ett visst tänk om hur goodwill skall redovisas. Detta kan ses som positivt 
då vi därmed är mer öppna för olika infallsvinklar än vi annars skulle vara. Att vi endast 
besitter teoretisk kunskap kan dock även vara till vår nackdel då vi inte, i samma utsträckning 
som andra aspekter av redovisningen, kan applicera dessa teoretiska kunskaper på praktiska 
erfarenheter.  

2.3 Perspektiv 
Då ett problem kan se olika ut beroende vem som ser på problemet är det viktigt att det 
framgår med vilka glasögon som problemet studeras. Som tidigare nämnts är vår avsikt att se 
på problemet objektivt. Med detta som utgångspunkt anser vi att vårat perspektiv i denna 
studie är framförallt en investerares, som ser på de finansiella rapporterna från en extern 
synvinkel på företaget. Detta perspektiv bör även kunna vara en revisors, eller annan person 
som arbetar med redovisning, på grund av att vi har för avsikt att studera hur de nya 
rekommendationerna angående redovisning av goodwill och immateriella tillgångar fungerar, 
och ger en rättvisande bild av deras värde. 

2.4 Kunskapssyn 
Vid genomförandet utav en studie av denna sort finns det olika sätt att förhålla sig till hur 
teorier uppfattas. De vanligaste sätten är positivismen och hermeneutiken.37 Dessa två är utav 
ganska skilda slag. Då vår studie har som utgångspunkt att förklara hur de nya 
redovisningsreglerna angående immateriella tillgångar och goodwill påverkat dessa poster bör 
den positivistiska kunskapssynen passa bättre. Detta genom att denna kunskapssyn, till 
skillnad från den hermeneutiska, baseras på att förklara sambanden mellan ett antal 
företeelser. Hermeneutiken har utgångspunkt i att tolka och förstå, samt en mer subjektiv 

                                                
35 Gauffin, Björn och S-A,. Nilsson. ”Rörelseförvärv enligt IFRS 3 – hur gick det med identifieringen av 
immateriella tillgångar?” Balans 8-9/(2006) s. 40-42 
36 Årsredovisningslagen 4 kap. 4 § ff.  
37 Patel, och Davidson., s. 26 
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tolkning av studieområdet. Anhängare av denna kunskapssyn anser även att forskare alltid har 
förkunskaper till ämnet som skall studeras, vilket gör att en studie inte kan genomföras utan 
att forskarna har egna subjektiva tolkningar om studieområdet. Även detta skiljer sig åt från 
positivismen, som anser att de egna tolkningarna inte påverkar studien. 38 Då vi har för avsikt 
att vara så objektiva som möjligt i denna studie faller det sig ganska väl att vi väljer en 
positivistisk kunskapssyn.  
 
Vid en positivistisk studie utgår författarna oftast ifrån redan befintlig teori som testas 
empiriskt, hypotesprövning. Vi kommer att studera om frågeställningen vi presenterat i 
problemformuleringen stämmer eller inte.39 Då det gäller människors syn på hur saker och 
ting hör ihop, deras världsbild, brukar de klassificeras antingen som objektiva eller subjektiva. 
Då våra egna tolkningar inte skall avspeglas i studien anser vi även att den blir mer 
generaliserbar, enligt positivismen skall resultatet av en studie vara det samma oavsett vem 
som genomfört studien. 40  

2.5 Angreppssätt 
Vid genomförandet av en studie så som 
denna finns det olika sätt att angripa 
problemen på. Antingen utgår studien från 
redan etablerade teorier, det deduktiva 
angreppssättet, eller så används det 
induktiva angreppssättet, nya teorier 
genereras genom empiriska studier. Det 
finns även andra sätt, då de inte är relevanta 
kommer vi inte att ta upp dessa. 41 
 
I och med att denna studie har som främsta 
syfte att undersöka hur 
rekommendationerna gällande 
redovisningen av immateriella tillgångar 
och goodwill har utvecklats och 
implementerats är en deduktiv ansats att 
föredra. Detta betyder att våra antaganden 
kommer att operationaliseras, göras mätbara och sedan testas42. Hur detta kommer att 
genomföras kommer att redogöras närmare i kommande kapitel om tillvägagångssätt. För att 
kunna kontrollera hur regler utvecklats och implementerats bör utgångspunkten vara från de 
teorier som redan finns inom området, vilket är det primära tillvägagångssättet med den 
deduktiva ansatsen. Då den induktiva ansatsen har som utgångspunkt att från empirin 
konstruera nya teorier anser vi att detta inte är det angreppssätt som passar vår studie. 
Anledningen till det är att våra teorier i mångt och mycket kommer att bestå av de 
internationella reglerna för koncernredovisning. Då dessa rekommendationer redan är 
bestämda att efterföljas, är det inte rimligt att vi skall producera nya. Av den anledningen 
anser vi att detta angreppssätt inte är relevant för vår studie. 

                                                
38 Johansson, Lars-Göran. Introduktion till vetenskapsteorin, (Andra uppl.), Stockholm: Bokförlaget Thales, 
2003, s. 96  
39 Patel, och Davidsson., s. 26 ff.  
40 Ibid s. 26 ff  
41 Ibid s. 23f 
42 Johansson Lindfors, Maj-Britt. Att utveckla kunskap - om metodologiska och andra vägval vid 
samhällsvetenskaplig kunskapsbildning, Lund: Studentlitteratur, Lund 1993 
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Bryman and Bell 2005 s. 23 
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2.6 Litteratursökning 
Det teoretiska materiel som kommer att användas i studien har tagits fram genom att på olika 
sökmotorer finna relevant teori. De sökmotorer som använts i syfte att finna dessa 
sekundärdata är följande: 
 

• Umeå Universitetsbiblioteks sökmotor ALBUM 
• Företagsekonomisk databas via Umeå Universitetsbibliotek, Business Source Premier 
• Sökmotorn Google, www.google.se 
• Affärsvärlden, aktielistor, Large Cap Stockholm samt Mid Cap Stockholm, 

www.affarsvarlden.se 
• Dagens Industri, www.di.se 
• Tidningen Balans, www.far.se 
• Andra Universitet, ex. Luleå och Uppsala, uppsatsdatabaser, (www.lth.se, www.uu.se) 

för uppslag till ämne för uppsatsen. 
 

Vid dessa sökningar har sökord och begrepp främst bestått av följande: IAS, IFRS, IAS 38, 
IFRS 3, Goodwill, Immateriella tillgångar, Intangible assets, Fair value. 

2.7 Kritik mot de teoretiska källorna 
Ett problem som uppstått då det gäller sekundärkällor är att det inte finns många 
vetenskapliga artiklar inom området immateriella tillgångar och goodwill som behandlar det 
specifika område vilket vi har för avsikt att studera närmare. Majoriteten av de artiklar vi 
funnit har inte studerat europeiska bolag. Detta har lett till att vi har valt att studera ett antal 
vetenskapliga artiklar som behandlar de amerikanska redovisningsprinciperna inom detta 
område. Dessa skiljer sig från de europeiska, som vi nämnt tidigare, men de bakomliggande 
teorierna bör dock inte skilja sig så avsevärt mycket att de inte är implementerbara i vår 
studie. 
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Teoretiskt ramverk 
I kapitel 3 - 5 kommer först de, för vår studie, relevanta redovisningsstandarderna redovisas, 
IAS 36, IAS 38 samt IFRS 3. Efter dessa kommer de redovisningsprinciper som vi anser vara 
relevanta att presenteras i kapitel 6 - 9. Dessa kommer senare att analyseras tillsammans 
med vårt empiriska material. 

 
 
Då det gäller goodwill har vi valt att presentera redovisningsrekommendationerna gällande 
hur en immateriell tillgång skall redovisas, då goodwill tidigare redovisats som detta. För att 
senare kunna jämföra dessa regler har även de nya reglerna för redovisning av företagsförvärv 
och då även goodwill valts att presenterats. Utöver detta kommer även reglerna kring 
nedskrivning presenteras för att senare jämföras med tidigare metod att redovisa 
värdeminskning på goodwill. 

3. IAS 38, Immateriella tillgångar 
 
För att kunna gå djupare in på dessa redovisningsregler gällande hur en immateriell tillgång 
skall redovisas bör två saker förklaras. 
 
1. Vad är en tillgång? 
 
För att ett föremål, en post, skall få redovisas som en tillgång måste den uppfylla vissa krav. 
Exempelvis kan en bil redovisas som en tillgång för en biluthyrningsfirma. Bolaget måste ha 
kontroll över posten, firman står som ägare för bilen och har nycklarna till den. Posten måste 
även vara ett resultat av en tidigare inträffad händelse, firman har tidigare köpt in denna bil. 
Utöver dessa krav måste posten även kunna ge ekonomiska fördelar till bolaget, om firman 
hyr ut bilen ger det intäkter till firman som skall överstiga kostnaderna för bilen.43 
 
2. Vad är en immateriell tillgång? 
 
Då det gäller immateriella tillgångar krävs att fler krav uppfylls: 
 

l Identifierbarhet 
l Kontroll 
l Framtida ekonomiska fördelar.44  

 
Redovisningsstandarden IAS 38 gällande immateriella tillgångar förklarar redovisningen av 
poster som exempelvis annonskostnader, utvecklingskostnader, varumärken, vilka alla är 
exempel på immateriella tillgångar. Denna standard har tidigare även innefattat goodwill, men 
från och med 1 januari, år 2005 beskrivs detta i redovisningsstandarden IFRS 3 vilken 
kommer att redogöras för senare.45 

                                                
43 Falkman och Hedlin., s. 182 f. 
44 FAR. IAS 38 s. 526 f 
45 FAR. IAS 38 s. 524 
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3.1 Klassificeringskrav 
Kravet att en immateriell tillgång skall vara identifierbar innebär att den skall gå att avskilja 
från bolaget, vilket innebär att den exempelvis går att sälja, överlåta eller byta. 
Identifierbarhet kan även bevisas genom att den immateriella tillgången uppstår ur avtal eller 
juridiska rättigheter. Målet med detta krav är att de immateriella tillgångarna skall kunna 
urskiljas från goodwill.46 
 
Kontrollkravet innebär att bolaget kan försäkra sig om att de ekonomiska fördelar som den 
specifika tillgången kommer att frambringa, kommer bolaget till del och ej något annat bolag. 
Då det gäller yrkesutbildad personal som mycket väl kan ge framtida ekonomiska fördelar 
gäller inte denna regel. Anledningen till detta är att bolaget inte har tillräcklig kontroll över 
personalen, till exempel om de stannar kvar i bolaget en längre tid eller ej, vilket i sig betyder 
om de ekonomiska fördelarna, på grund av den personalen, stannar kvar eller ej. Det samma 
gäller för bolagets kundkrets, utan några juridiska avtal kan dessa inte tas upp som en 
immateriell tillgång då bolagen ej har kontroll över kunderna, exempelvis att de fortsätter 
använda sig av deras produkter och/eller tjänster.47 
 
Gällande framtida ekonomiska fördelar innebär det konkret att för att en immateriell tillgång 
skall få aktiveras måste den ge intäkter till bolaget, minska kostnaderna eller på annat sätt ge 
fördelar till bolaget som går förlorade utan denna tillgång.48 

3.2 Internt upparbetade immateriella tillgångar och goodwill 
En del bolag kan även ha viss internt upparbetad goodwill och immateriella tillgångar, till 
exempel det egna varumärket. Dessa får dock inte tas med som tillgångar i balansräkningen 
på grund av att de anses vara för svåra att avskilja. Det kan även vara svårt att avgöra 
anskaffningsvärdet för dessa tillgångar eller om de kommer att tillföra bolaget några 
ekonomiska fördelar i framtiden eller ej.49 Anledningen till att de internt upparbetade 
immateriella tillgångarna och goodwill inte får aktiveras är att de kan blåsa upp 
balansräkningen och skapa värden som är mer önskade.50 

3.3 Avskrivning av immateriella tillgångar 
Enligt de bokföringsmässiga grunderna skall de finansiella rapporterna upprättas på så vis att 
de ekonomiska händelser som är hänförliga till det specifika räkenskapsåret aktiveras i det 
årets bokslut, detta är grunderna för periodiseringsprincipen. Detta betyder att de poster som 
finns med i balansräkningen inte enbart består av händelser från detta år, utan även utav in- 
och utbetalningar från föregående samt kommande år.51 I och med att de ekonomiska 
händelserna skall hänföras till den period där de uppkommer, kommer även kostnaden för 
anskaffandet av en tillgång att delas upp på tillgångens ekonomiska livslängd, det vill säga 
dess nyttjandeperiod. Denna uppdelning av anskaffningsvärdet skall motsvara det årliga 
slitage som till exempel årets tillverkning skapar. Då kostnader och intäkter skall matchas mot 

                                                
46 FAR. IAS 38 p. 11-12, s. 526 
47 FAR. IAS 38 p. 13-16, s. 526 f 
48 FAR. IAS 38 p. 17, s. 527 
49 FAR. IAS 38 p. 48-51, s. 532 
50 Elliott, and Elliott, s. 298 
51 FAR. IAS/IFRS, s. 12 
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varandra52, skall detta slitage beräknas för varje år samt även kostnadsföras samma år. Dessa 
kostnader blir en årlig avskrivning för tillgången.53 
 
De immateriella tillgångarna kan i vissa fall frångå regeln om avskrivning. Om en immateriell 
tillgång har obegränsad nyttjandeperiod kommer den inte att skrivas av. För att en immateriell 
tillgång skall klassificeras som en tillgång med obegränsad nyttjandeperiod, får det ej finns 
någon förutsägbar tidpunkt då det anses att tillgången inte längre kan generera intäkter till 
bolaget.54 Att en tillgång har en obegränsad nyttjandeperiod betyder inte att den har en 
oändlig nyttjandeperiod, utan att det för tillfället inte går att bestämma.55 
 
Då det gäller de immateriella tillgångarna med begränsad nyttjandeperiod finns det två olika 
metoder för avskrivningen, anskaffningsvärdemetoden samt omvärderingsmetoden, vid 
redovisning efter första redovisningstillfället.56 Första gången tillgången redovisas skall den 
redovisas till anskaffningsvärdet57. Anskaffningsvärdet är det belopp som betalas med likvida 
medel, eller det verkliga värdet för det som används som betalning för tillgången58. Efter att 
en tillgång redovisats finns det, som tidigare nämnts, två olika metoder för att redovisa de 
immateriella tillgångarna med begränsad nyttjandeperiod samt dess avskrivning59.  

                                                
52 Nilsson, Stellan. Redovisningens normer och normbildare (Tredje uppl.). Lund: Studentlitteratur. 2005, s. 33 
53 Thomasson, Jan, m.fl. Den nya affärsredovisningen. (15:e .) Malmö: Liber Ekonomi, 2004, s. 35 
54 FAR. IAS 38 p. 88-89, s. 537 
55 FAR. IAS 38 p. 91, s. 538 
56 FAR. IAS 38 p. 72, s. 535 
57 FAR. IAS 38 p. 24, s. 528 
58 FAR. IAS 38 p. 8, s. 525 
59 FAR. IAS 38 p. 72, s. 535 
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4. IFRS 3, Företagsförvärv 
Denna standard behandlar redovisning av företagsförvärv. Ett företagsförvärv innebär att två 
eller flera bolag sammanförs genom uppköp samt att det förvärvande bolaget får ett 
bestämmande inflytande i det uppköpta bolaget.60 Att ha bestämmande inflytande i ett bolag 
betyder att ett bolag kontrollerar ≥ 51 % av rösterna i det förvärvade bolaget61. Det finns flera 
typer av företagsförvärv, i denna studie kommer endast att behandlas den typ av 
företagsförvärv som resulterar i ett moder – dotterbolagsförhållande. Vid denna typ av förvärv 
kan en goodwillpost uppstå. 62 

 
Exempel, goodwill:       

       
Bolag Alpha köper bolag Betha (blivande dotterbolag)    
       
Nettotillgångarna i bolag Betha är värde, 800 000 kr.   
Köpeskillingen som bolag Alpha betalar, 1 000 000 kr. 
       
Köpeskilling 1 000 000 kr   
Bolag Bethas nettotillgångar  - 800 000 kr   
Goodwill      200 000 kr   

 
 
Goodwill uppstår som ett övervärde, restvärde, vid förvärv av ett bolag, den del av 
köpeskillingen som inte går att härleda till någon del av bolaget som uppköpts, värdet utöver 
värdet på dotterbolagets nettotillgångar. Detta kan även definieras som ”Framtida extra goda 
vinster”. Detta kan exempelvis vara att det uppköpta bolaget har ett gott ryckte, till exempel 
ett välkänt varumärke, som gör att bolaget kan göra goda resultat.63 När ett bolag köpt upp ett 
annat bolag, kan det uppköpta bolagets varumärke tas upp i det förvärvande bolagets 
balansräkning som en tillgång64. Detta till skillnad från det egna varumärket som inte får tas 
med som en tillgång då det anses som en internt upparbetad immateriell tillgång, vilken är 
svår att värdera65. 

4.1  Goodwill 
Som tidigare nämnts har goodwill tidigare redovisats som en immateriell tillgång, men då den 
inte går att enskilt identifiera går det inte att redovisa den separat. Eftersom goodwillposten 
kan ses som en betalning för framtida ekonomiska fördelar kan det även vara svårt att 
bestämma dess nyttjandeperiod, detta har lett till att goodwill inte skrivs av utan skrivs ner vid 
behov. På samma sätt som de immateriella tillgångarna med obestämd nyttjandeperiod skall 
goodwillposten årligen genomgå ett nedskrivningstest. Testet kan även göras oftare, om det 
finns indikationer på att goodwillposten bör skrivas ner.66 

                                                
60 FAR. IFRS 3 p.4, s. 99 
61 Lönnqvist., s 10 
62FAR. IFRS 3 p. 6-8 s. 99, p. 51, s. 106 
63 Lönnqvist, s. 33 f 
64 FAR. IAS 38 p. 33, s.529 
65 FAR. IAS 38 p. 51, s. 532 
66 FAR. IFRS 3 p. 51-55, s. 106 

http://www.pdfcomplete.com/cms/hppl/tabid/108/Default.aspx?r=q8b3uige22


 TEORETISKT RAMVERK  

 14  

4.2 Redovisning av företagsförvärv och goodwill innan IAS/IFRS 
Innan införandet av IAS/IFRS, den 1 januari år 2005 redovisade svenska koncernbolag enligt 
Redovisningsrådets rekommendationer för koncernredovisning, RR 1:00. Denna liknar i 
mångt och mycket de internationella standarderna. Det finns dock en skillnad som bör 
uppmärksammas, avskrivning på goodwill. Enligt RR 1:00 skall goodwillposten skivas av, 
anledningen till detta är att även om goodwillposten inte minskar märkbart, minskar värdet. I 
stället är det internt upparbetad goodwill som ökar, och jämnar ut värdet på goodwillposten. 
Med tiden kommer alltså den ekonomiska fördel som goodwill avspeglar minska. 
Avskrivningen på goodwill skall spegla denna minskning, vilket leder till att denna 
avskrivning inte alltid skrivs av linjärt, utan endast om det ej går att säkert bestämma den 
årliga minskningen. Avskrivningsperioden skall spegla postens nyttjandeperiod, dock ej 
längre än 20 år.67 

                                                
67 FAR. FARs Samlingsvolym 2006 del 1. Stockholm: FAR förlag, 2006, RR 1:00 Koncernredovisning p. 54-55, 
s. 864 
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5. IAS 36, Nedskrivning 
Gällande nedskrivning av en tillgång används lite olika metoder för att beräkna denna 
beroende på om det är en immateriell tillgång eller goodwill som skall testas.68 

5.1 Nedskrivning av immateriella tillgångar 
För en immateriell tillgång som efter första redovisningstillfället redovisas enligt 
anskaffningsvärdemetoden skall denna tillgång skrivas ned till återvinningsvärdet om det är 
lägre än det verkliga värdet.69 Med återvinningsvärdet menas det högsta av det verkliga värdet 
minus försäljningskostnader och nyttjandevärdet (nuvärdet av framtida kassaflöden)70. Efter 
att en tillgång skrivits ner skall de kommande avskrivningarna anpassas till det nya 
redovisade värdet, fördelat på resterande ekonomisk livslängd71. Om en immateriell tillgång 
skrivs ner enligt omvärderingsmetoden skall denna nedskrivning redovisas mot 
omvärderingsreserven i det egna kapitalet i den utsträckning det går, eventuellt resterande 
belopp skall redovisas över resultaträkningen72. 

5.2 Nedskrivning av goodwill 
Eftersom goodwill inte är enskilt identifierbar går det av den anledningen inte att skriva ned 
den direkt. För att överhuvudtaget kunna testa om goodwill behöver skrivas ned, beräkna dess 
återvinningsvärde, delas den in på den/de kassagenererande enhet/enheter som den tillhör. 
Med kassagenererande enhet menas den minsta grupp av tillgångar som en viss tillgång tillhör 
som tillsammans genererar inbetalningar till ett bolags löpande verksamhet. För att det skall 
gå att klassificera dessa inbetalningar till en viss enhet, skall dessa vara oberoende av andra 
inbetalningar till bolaget.73 Den goodwill som genereras genom företagsförvärv skall fördelas 
på det förvärvande bolagets olika kassagenererande enheter, till den enhet där de positiva 
effekterna antas komma ge mest effekt. Denna fördelning kan i vissa fall bli en subjektiv 
tolkning av vart goodwill passar in bäst, då det kan vara svårt att direkt se vart goodwillposten 
är hänförbar.74 
 
Gällande nedskrivningen skall den redovisas om återvinningsvärdet för den kassagenererande 
enheten är lägre än det redovisade värdet. Beloppet skall fördelas genom att först minska 
värdet på goodwill som härrör till den kassagenererande enheten, därefter sker en 
proportionell minskning av övriga goodwillposter som tillhör de andra tillgångarna.75 

5.3 Test av tidigare års nedskrivningar 
På samma sätt som att bolagen årligen skall testa om det finns behov av nedskrivning skall de 
även testa om tidigare års nedskrivningar är berättigad. När det finns indikationer som till 
exempel att marknadsvärdet på tillgången ökat eller liknande, för tillgången, positiva 
händelser inträffat skall dessa nedskrivningar återföras. En ökning på grund av en återföring 
av nedskrivningar får inte överstiga det värde som tillgången skulle ha redovisats till utan 
denna nedskrivning, hänsyn måste tagas till den avskrivning som gjorts. Denna återföring 
                                                
68 FAR. IAS 36 p. 60, s. 488 
69 FAR. IAS 36 p. 59, s. 488 
70 FAR. IAS 36 p. 6, s. 479 
71 FAR. IAS 36 p. 63, s. 488 
72 FAR. IAS 38 p. 86, s. 537, IAS 36 p. 63, s. 488 
73 FAR. IAS 36 p. 68, s. 489 
74 FAR. IAS 36 p. 80-81, s. 491 
75 FAR. IAS 36 p. 104, s. 495 
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skall redovisas över resultaträkningen, förutom om bolaget använder sig av 
omvärderingsmetoden, då återföringarna sker via omvärderingsreserverna i det egna kapitalet. 
Efter dessa återföringar skall även de framtida avskrivningarna anpassas till det nya 
redovisade värdet samt den återstående ekonomiska livstiden.76 Det bör dock påpekas att detta 
ej gäller goodwill, då goodwillposten skrivits ner får den ej skrivas upp igen. Detta på grund 
av att en ökning i goodwill, som skulle styrka återföringen av nedskrivningsbeloppet, troligast 
är internt upparbetad goodwill, som inte tillåtet att redovisa enligt IAS 38.77 

Teoretiskt exempel 5.1 Avskrivning/Nedskrivning 
Bolaget Ettans goodwillpost, en jämförelse mellan de två värdeminskningsmetoderna: 
 
Den 1 januari år X är goodwill värderad till 500 000 kr, ekonomisk livslängd 5 år. 

 Avskrivningsmetoden Nedskrivningsmetoden 
År 1  År 1 
     
Bokfört värde, 1/1 år 1, 500 000 kr  Bokfört värde, 1/1 år 1, 500 000 kr 
    

Bokslut år 1:  
Bokslutet år 1: vid nedskrivningstes 
bedömdes att goodwillposten behöver skrivas 

500 000/ 5 = 100 000 kr  ned med 20 000 kr, då den kassagenererande 

500 000 – 100 000 = 400 000 kr   

enheten som goodwill tillhör bedömdes ha 
minskad möjlighet att generera lika stora 
intäkter till bolaget som tidigare. 

     
Bokfört värde, bokslut 31/12 år 1 = 
400 000 kr  

Bokfört värde, bokslut 31/12 år 1 = 480 000 
kr 

     
År 2  År 2 
     
Bokfört värde 1/1 år 2, 400 000 kr  Bokfört värde 1/1 år 2, 480 000 kr 
     
Bokslut 31/12 år 2  Bokslut 31/12 år 2 
400 000 – 100 000= 300 000 kr  vid test för nedskrivning av goodwill vid 

   

 bokslutsarbetet för år 2 bedömde Ettan att 
någon nedskrivning ej krävs då möjligheten 
till intäkter från den kassagenererade enheten 
bedömdes lika för kommande år. 

     
Bokfört värde, bokslut 31/12 år 2 = 
300 000  kr  

Bokfört värde, bokslut 31/12 år 2 =     
480 000 kr 

 
Detta visar att med avskrivning hade denna post varit helt avskriven efter 5 år. Med den nya 
metoden med nedskrivning är den ekonomiska livslängden obestämd, det beror på det 
ekonomiska läget hur länge denna post kommer att finnas kvar för bolag Ettan.
                                                
76 FAR. IAS 36 p. 117-121, s. 497-498 
77 FAR. IAS 36 p. 125, s.498 
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Vidare i detta avsnitt kommer vi nu att redogöra för de redovisningsprinciper som är 
relevanta för denna studie. Även om dessa inte är lika centrala efter införandet av de nya 
reglerna inkluderas dem då de har en central roll för de tidigare reglerna. Detta för att 
förbättra jämförbarheten samt förståelsen av studien. Vill även poängtera att vissa av dessa 
principer endast är med i detta avsnitt då de skall visa på skillnaden mellan dessa olika 
principer och kommer av den anledningen inte att finnas med i senare kapitel. 

 

6. Försiktighetsprincipen 
Försiktighetsprincipen är den princip som tidigare varit den viktigaste principen för den 
svenska redovisningen. Denna metod har på senare tid delvis fått ge vika för andra principer 
som exempelvis matchningsprincipen.78 Försiktighetsprincip har använts allt mindre i och 
med införandet av de nya internationella redovisningsstandarderna för redovisning i 
koncerner.79 
 
Försiktighetsprincipen innebär att bolagen värderar sina tillgångar, skulder, intäkter och 
kostnader på ett sådant sätt att de inte leder till någon övervärdering av resultatet. Skulder och 
kostnader skall hellre övervärderas än undervärderas, för tillgångar och intäkter gäller det 
omvända, hellre värdera till ett lägre värde än vad de är värda.80 Då det gäller bolagets resultat 
anser anhängare till denna princip att då det gäller förluster bör de redovisas redan då de 
befaras81. Detta innebär även att bolagen hellre bör kostnadsföra en post än att den tas upp i 
balansräkningen som en tillgång82. Om det finns ovisshet om hur en tillgång skall redovisas 
anser försiktighetsprincipen att den värdering som ger minst risk för övervärdering skall 
användas.83 
 
Denna princip är till störst nytta för banker och andra låneinstitut då meningen med denna är 
att bolagens kapital inte skall ta slut på grund av eventuellt höga resultat. I annat fall kan det 
medföra utdelningar som bolaget egentligen inte har råd med, som i sin tur kan leda till att de 
bolagen inte kan betala tillbaka de lån de fått från banken. 84 
 
Enligt finansmarknaden är försiktighetsprincip inte speciellt bra gällande investeringsbeslut. 
Då denna princip menar att intäkter och kostnader som ej är realiserade till det specifika 
räkenskapsåret inte skall tas upp i bokslutet, ger det en skev bild av bolagets resultat. Detta 
medför att jämförbarheten, relevansen och tillförlitligheten på de ekonomiska rapporterna 
minskar.85  

 
 
 
 
 

                                                
78 Nilsson, Stellan., s. 34  
79 Artsberg., s. 397 
80 Nilsson, Stellan., s. 34 
81 Thomasson m.fl., s. 112 
82 Artsberg, s. 160 
83 Schroeder et al., s 77-78 
84 Nilsson, Stellan., s. 34 
85 Ibid s. 34 f. 
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7. Realisationsprincipen 
Anledningen till att denna princip används, även försiktighetsprincipen, är att det inte skall 
skapas några värden i bokslutet som det ej finns grund för.86 
 
Denna princip visar på när en ekonomisk post skall tas upp i de finansiella rapporterna87. Då 
det finns många olika sätt att se på när en tillgång eller skuld skall realiseras har detta lett till 
vilda diskussioner inom området. På den ena kanten finns det de som anser att en intäkt inte 
skall redovisas förrän den tas ut ur bolaget och konsumeras, vilket liknar den 
skattelagstiftning som anser att en vinst inte skall beskattas förrän den delas ut (viss 
internationell skattelagstiftning). På den andra kanten finns det de som anser att en intäkt eller 
vinst skall redovisas oavsett om den specifika värdeökningen skett i bolaget eller rent 
generellt på marknaden. I mitten av dessa finns den inom redovisningspraktiken vedertagna 
principen gällande när en intäkt skall redovisas, då intäkten eller kostnaden ”kommit bolaget 
till handa”.88  

8. God redovisningssed 
God redovisningssed, ”… En faktiskt förekommande praxis hos en kvalitativt representativ 
krets av bokföringsskyldiga”.89 God redovisningssed har länge varit grunden som de svenska 
redovisningsnormerna stått på, de har även blivit lagstadgade i och med den förra 
bokföringslagen från 1976. Vissa anser att god redovisningssed är synonymt med rättvisande 
bild. Enligt Nilsson bör detta inte anses som så, då de två begreppen tagits in separat i 
lagstiftningen.90 
 
Begreppet god redovisningssed återfinns både i bokföringslagen och i årsredovisningslagen. 
De normer som är grunden för denna princip är baserade på råd och rekommendationer från 
organisationer som exempelvis Bokföringsnämnden (BFN), Finansinspektionen och 
Redovisningsrådet.91 
 
Enligt god redovisningssed skall en koncernredovisning upprättas på så vis att den ger en bild 
av bolagets resultat som avspeglar de sanna förhållandena, en rättvisande bild. Dessa regler 
angående hur en koncernredovisning skall upprättas återfinns även i de internationella 
redovisningsrekommendationerna, IAS 1.  
 
De internationella reglerna har även mer specifika rekommendationer för hur de ekonomiska 
rapporterna skall upprättas. Både de svenska samt de internationella regelverken innehåller 
likartade rekommendationer. Det bör dock poängteras att då det gäller börsnoterade bolag 
måste dem följa IAS/IFRS:s regler vid redovisning efter 1 januari, år 2005. Detta innebär i 
princip att sådana bolag ej kan tillämpa god redovisningssed enligt årsredovisningslagens 
mening.92 

                                                
86 Thomasson m.fl., s. 112 
87 Nilsson, Stellan., s. 32 
88 Artsberg., s. 327 
89 Nilsson, Stellan., s. 15 
90 Ibid, s.14 f 
91 www.bfn.se/index.asp?/bfn/fragor_bokforing.asp 2007-01-11 
92 Westermark, Christer. Bokföringslagen, revisionslagen, revisorslagen. (Andra uppl.) Stockholm: Norstedts  
    Juridik. 2005 s. 230 
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9. Rättvisande bild 
Tanken bakom principen om en rättvisande bild (engelskans ”True and Fair View”) är att visa 
på de sanna förhållandena gällande ett bolags ekonomiska ställning och dess resultat. Att visa 
på ”den sanna bilden”, hur de finansiella ställningarna är, kan mycket väl kollidera med till 
exempel försiktighetsprincipen.93 
 
Det finns skillnader mellan hur centraleuropeiska länder tolkar begreppet rättvisande bild och 
hur de anglosaxiska länderna, exempelvis USA och Storbritannien, ser på det. I och med att 
reglerna på senare tid har harmoniserats inom delar utav Europa har bland annat detta begrepp 
fått en mer likartad innebörd. Då det gäller tolkningen av rättvisande bild har Storbritannien 
försökt att implementera sin tolkning av begreppet till de andra länderna. 94 Då denna tolkning 
liknar den amerikanska tolkningen mer än den gjort tidigare anser vi att den bör vara 
användbar även i vår studie, vilket innebär att vi bör kunna använda artiklar och material med 
amerikanskt ursprung. 
 
Även om införandet av IAS/IFRS skall motverka skillnader mellan olika länders 
redovisningsregler kvarstår dock ett problem hur olika länder tolkar begreppet. Enligt den 
brittiska tolkningen kan det finnas ett behov att bortse från vissa regler och principer för att 
uppnå den rättvisande bilden. Till skillnad från detta anser exempelvis Tyskland att när de 
uppsatta reglerna följs kommer ett bolag att automatiskt visa en rättvisande bild. Den svenska 
tolkning av detta begrepp är fortfarande vag, men kan ses som ett mellanting av de båda 
ovan.95 
 
Enligt de amerikanska reglerna om rättvisande bild angående värdet på en tillgång är det, det 
pris som någon annan är villig att betala vid ett förvärv (värdera till vid en försäljning)96. Det 
kan även beräknas som nuvärdet för de framtida kassaflödena för den specifika tillgången97. 
Med tanke på att reglerna inom detta område skall harmoniseras anser vi att detta bör vara 
definitioner som även bör kunna användas för andra länder, så som Sverige. 
 
”Det ultimata målet med rättvisande bild är att stärka jämförbarheten, kontinuiteten och 
trovärdigheten för den rättvisande bilden genom att skapa en modell som kan användas på 
både finansiella och icke finansiella tillgångar och skulder.” 98 
 
Den största anledningen till att rättvisande bild överhuvudtaget börjat diskuteras är att det 
finns vissa som menar att anskaffningsvärdemetoden inte är relevant då det endast visar på det 
som hänt och inte det som sker i nuet samt i framtiden. Att införa en mer rättvisande bild och 
visa på det värde en tillgång har idag, är något som investerare skulle vinna mycket på. 
Anledningen till detta är att investerarna då får veta vad bolaget verkligen är värt enligt 
dagens värdering och till exempel inte endast vad deras tillgångar var värda när de köptes in. 
Ekonomiska rapporter som är framtagna med denna metod skulle även, enligt anhängarna av 

                                                
93 Nilsson, Stellan., s. 41 
94 Ibid, s. 42 
95 Ibid, s. 42  
96 Shortridge, Toppe, R., Schroeder, A, Wagoner, Erin., ”Fair Value Accounting – Analyzing the Changing 
Environment” Accounting & Auditing. April (2006) s. 37 ff. 
97 Elliott and Elliott, s. 180 
98 Shortridge, et al., s. 37 ff. 
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rättvisande bild, ge en mer relevant bild genom att det nuvarande värdet presenteras istället 
för anskaffningsvärdena. 99  
 
Det finns dock vissa kritiker som anser att det finns vissa nackdelar med denna metod. Främst 
i och med att den baseras på subjektiva antaganden om värdet på bolagets tillgångar, vilka kan 
tänkas vara påverkade av exempelvis bolagsledningen, och då kan ge opålitlig information. 
Detta till skillnad från anskaffningsvärdet som är en väl använd metod och baseras på redan 
känd, historisk, information.100 Denna nackdel med att beloppen kan bli missvisande behöver 
inte nödvändigtvis vara medveten, de kan lika väl bli missvisande utan att någon har 
manipulerat dem101. 
 
Det kan vara ganska svårt att värdera en tillgång för att ge en rättvisande bild. Då det gäller en 
materiell tillgång bör marknadsvärdet vara mest rättvisande. Då det gäller en immateriell 
tillgång blir det möjligen ännu svårare, då dessa inte alltid har ett marknadspris, i och med att 
det inte alltid förekommer en aktiv marknad för denna typ av tillgångar. För att det skall gå att 
värdera en immateriell tillgång utan aktiv marknad blir det fråga om subjektiva tolkningar om 
vad som skulle kunna tänkas vara ett rimligt marknadspris.102 

                                                
99 Ibid, s. 37-39 
100 Ibid, s. 37-39 
101 Sayther, Colleen A., ”Fair Value Accounting: Fair for Whom?” Finanicial Executing  Mars/April (2004) s. 6 
102 Elliott and Elliott., s. 371 f. 
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Teorisammanfattning 
Det som skiljer sig mest mellan de tidigare årens rekommendationer och de nuvarande är att 
goodwill inte får tas upp som en immaterielltillgång enligt IAS 38103. En annan stor skillnad 
är att tillgången goodwill inte skall skrivas av med en viss procentsats per år, som det varit 
tidigare utan den skall beaktas vid varje årsbokslut och testas för eventuellt 
nedskrivningsbehov104. I och med att goodwill inte skall redovisas som en immateriell 
tillgång gäller även inte denna rekommendation för denna typ av tillgång. För denna typ av 
ekonomisk transaktion, angående redovisning av förvärv med avtalsdatum från och med 31 
mars, år 2004 och framåt, gäller istället IFRS 3 för företagsförvärv och då även goodwill. Vid 
en förvärvsanalys skall köpeskillingen i största möjliga mån härledas till de tillgångar som 
förvärvats, för att motverkat att ett övervärde, goodwill uppstår.105 
 
De för denna studie relevanta redovisningsprinciperna består av försiktighetsprincipen, vilken 
skall motverka att ett bolag redovisar sina tillgångar till ett värde som inte överensstämmer 
med vad som redovisats tidigare106. Denna skiljer sig ifrån principen om rättvisande bild, 
vilken strävar mot att bolaget skall värdera sina tillgångar efter vad de är värda enligt gällande 
marknadspriser och inte historiska värderingar107. 
 
 

                                                
103 FAR. IAS 38, s 523 ff. 
104 FAR. IAS 36, s 477 ff. 
105 FAR. IFRS 3, s. 98 ff. 
106 Nilsson, Stellan., s. 34 
107 Ibid s. 41 
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10. Tillvägagångssätt 
I denna del kommer vi att redogöra för de val vi gjort angående det empiriska arbetet i denna 
studie, samt hur vi valt att presentera detta. Vi vill förklara vårat tillvägagångssätt, urval 
samt hur materialet har bearbetats. 

 

10.1 Kvantitativ undersökning 
Detta arbete grundas på en kvantitativ studie som består av sammanställda beräkningar 
baserade på 30 stora bolags ekonomiska rapporter. Vi har valt detta tillvägagångssätt då vi 
anser att en studie som baseras på ett större antal studerade bolag ger en mer generell och 
vidare förklaring på hur det studerade problemet visar sig i samhället. Då vi vill studera hur 
de nya reglerna påverkar bolagens goodwillpost anser vi att ett större urval, en kvantitativ 
studie, ger ett mer generellt resultat108. Detta visar på en större sannolikhet att det även 
kommer gälla för flera olika bolag och branscher. Detta till skillnad från vad en kvalitativ 
studie, med exempelvis mer djupgående intervjuer med vissa specifika personer, skulle ge för 
resultat109. Det kan tänkas att en kvalitativ studie skulle kunna ge mer raka svar, men då 
kommer det troligtvis att bli mer subjektiva tolkningar från de specifika personerna. Då vi vill 
göra en objektiv studie blir en kvantitativ studie mer tillfredsställande. Vi anser att en 
kvantitativ studie ger ett mer generellt och övergripande resultat som kan gälla för fler 
individer/grupper än vad en kvalitativ studie skulle kunna ge. 

10.2  Urval 
Till en början var vår idé att inrikta oss mot en specifik bransch men insåg på ett tidigt 
stadium att detta inte var möjligt. För det första måste bolagen vara svenska, i och med att vi 
vill kunna göra en jämförelse även några år tillbaka i tiden. Vilket omöjliggör en 
internationell studie, då varje land tidigare hade egna inte helt överrensstämmande regler. Då 
vi var avgränsade till den svenska marknaden insåg vi att en branschspecifik studie ej skulle 
ge ett tillfredställande resultat då det fanns för få bolag inom varje segment. I och med att vi 
vill se den generella påverkningen av de nya reglerna anser vi att en branschinriktad studie 
inte skulle ge denna generaliserbarhet, både då branschspecifika omständigheter kan påverka 
dem, samt att branscherna är för små för att kunna ge ett generellt resultat. Med tanke på det 
ovan förda resonemanget kommer vår studie vara inriktad mot den svenska aktiemarknaden.  
 
För att vår studie skall vara genomförbar samt ge ett rättvisande resultat behöver vår 
urvalsgrupp bestå av börsnoterade bolag med en relativt hög grad av immateriella tillgångar, 
detta i försök att minska andra påverkande faktorer i största möjliga mån. Då vi har för avsikt 
att även göra en jämförelse bakåt i tiden måste bolagen vara svenska börsnoterade bolag, då 
redovisningsregler tidigare varit olika mellan länder. En annan jämförelse skulle av den 
anledningen vara svår (till exempel en urvalsgrupp med bolag från andra europeiska länder).  
 
Genom att studera samtliga bolag som för närvarande finns på Large Cap Stockholm samt 
Mid Cap Stockholm har vi kontrollerat deras immateriella tillgångar i deras årsredovisningar 
varpå vi sedan valt ut 30 svenska bolag som alla är innehavare av immateriella tillgångar 
motsvarande minst 10 % av bolagets balansomslutning. Enligt statistiska källor är en 

                                                
108 Bryman, Alan, and Emma, Bell. Företagsekonomiska forskningsmetoder. Malmö: Liber Ekonomi, 2005        
s. 99 f 
109 Patel, och Davidsson., s 99 
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samplestorlek på 30 studieobjekt tillräckligt för att kunna ge en representativ bild110. Dessa 
bolag valdes ut genom ett systematiskt urval genom att alla de bolag som översteg 10 % 
immateriella tillgångar, på dessa två aktielistor, ställdes upp i bokstavsordning och sedan 
valdes var tredje bolag ut. För att göra detta urval så objektivt som möjligt lottade vi ut ett tal 
mellan 1 och 3 som vi började med, detta blev nummer 2. Då vi nått slutet av listan börjar 
detta val om från toppen av listan till det att 30 bolag blivit valda. De bolag som i 
utgångsläget inte är bland de 30 får en reservplacering då ett eller flera av de valda bolagen 
kan komma att falla bort av en eller annan anledning. 
 
Graden av objektivitet i vårt urval bör vara god, då bolagen listades i bokstavsordning, vilket 
inte bör påverka deras andel av immateriella tillgångar. Det faktum att vi endast valt ut de 
bolagen med högre andel än 10 % av balansomslutningen anser vi inte ha någon subjektiv 
påverkan. Vi skulle ha kunna valt bolag med exempelvis en immateriell tillgångsandel på    
50 % av balansomslutningen men vi anser att detta skulle påverka vår möjlighet att 
generalisera vårt resultat samt reducera möjligheten att göra vår studie så objektiv som 
möjligt. Anledning till att generaliserbarheten minskar då andelen blir högre är den att antalet 
bolag som kan inkluderas i studien minskar drastiskt, de flesta bolag har en andel mellan 10 – 
50 %. Av samma anledning blir möjligheten till en objektiv studie också mindre, då vi ej 
oberoende och slumpmässigt kan välja ut vår studiegrupp. 
 
En andel av immateriella tillgångar under 10 % anser vi inte ge ett tillfredsställande resultat. 
Detta genom att möjligheten till en synlig påverkan, av de nya reglerna angående redovisning 
av immateriella tillgångar samt goodwill, kräver att denna typ av tillgång finnas i en rimlig 
utsträckning.   

10.3 Hypotesprövning 
Vid en hypotesprövning testas det material som samlats in för att se om det finns stöd för de 
antaganden som finns bakomliggande i studien. För att testa dessa antaganden sätts två 
hypoteser upp, nollhypotes och arbetshypotes (kan även kallas alternativhypotes). För att det 
skall vara någon anledning till att göra ett test utav detta slag utgår forskaren från att det inte 
finns något samband, detta kallas nollhypotesen. De antaganden som finns angående det 
studerade materialet inbegripes i arbetshypotesen, som i vårat fall att goodwillandelen har 
minskat. 111 Målet med processen är att avgöra om det finns starka bevis för att 
arbetshypotesen är sann. Här finns det två möjliga beslut, förkasta nollhypotesen till fördel för 
arbetshypotesen eller att inte förkasta nollhypotesen.112 
 
För att kunna besluta om nollhypotesen är sann eller ej behövs det sättas upp ett 
förkastningsområde. Detta för att avgöra om värdena är inom rätt intervall för att förkasta 
nollhypotesen.113 
 
Då en hypotesprövning utförs med hjälp av ett dataprogram används ett så kallat p-värde för 
att avgöra om nollhypotesen är sann eller inte. P-värdet visar sannolikheten att värdet på 
teststatistikan (det som skall testas, den bästa estimatorn av parametern114) blir minst lika 

                                                
110 Keller, Gerald, and Brian Warrack. Statistics for management and economics. (sixth edition) Thomson 
learning inc. 2003, s. 274  
111 Eliasson, Annika. Kvantitativ metod från början. Lund: Studentlitteratur. 2006, s. 106 
112 Keller et. Al., s. 321 
113 Eliasson., s. 106 
114 Keller et al., s. 322  
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extremt om testet upprepas.115 Det finns vissa risker med denna typ av test, de vanligaste är 
Typ I fel, att en sann nollhypotes förkastas, samt Typ II fel, att inte förkastar en falsk 
nollhypotes.116 
 
Med tanke på vår problemformulering och vårat syfte är vår: 
 

• Nollhypotes: att goodwillandelen inte påverkas utav införandet av IAS/IFRS-reglerna. 
 
• Arbetshypotes: påverkan har skett, det finns ett samband mellan regelförändringen och 

värdeförändringen på goodwill. 

10.4 Bearbetning av empirisk data 
För att framställa det material som kommer att visas i kommande empiriska kapitel har viss 
bearbetning krävts. Till att börja med redovisas beloppen i de olika årsredovisningarna i olika 
storheter, där vissa bolag redovisar i tusental medan andra miljontal. För att underlätta 
behandlingen av detta datamaterial har vi omvandlat beloppen till samma storhet. Dessutom 
redovisar inte samtliga bolag sina resultat i samma valuta, SEK, utan även redovisning i Euro 
samt USD förekommer. För att dessa bolag skall kunna ingå i vår studie har vi räknat om 
dessa belopp från utländsk valuta till svenska kronor. Denna omräkning har gjorts med hjälp 
av valutaomvandlaren på Forex hemsida117, dessa valutor redovisas i bilaga 5. Vi har valt att 
ta valutakursen som angavs för att sälja de utländska valutorna till svensk krona på 
balansdagen för respektive räkenskapsår. I valet om köp- eller säljkurs valdes säljkurs, då vi 
studerar börsnoterade bolag på den svenska aktiemarknaden (då utländsk valuta omvandlas 
till svensk valuta). Varför balansdagen valdes för de aktuella bolagen, var att beloppen som 
redovisas i årsredovisningarna är de belopp som bolaget redovisar för denna dag. Det bör 
noteras att vissa av bolagen inte har räkenskapsår som följer kalenderåret, utan att brutet 
räkenskapsår förekommer. Detta medför att de olika säljkurserna varierar beroende på om de 
har vanligt- eller brutet räkenskapsår. 

10.4.1 Jämförelse av materialet 
Vi har i vårt empiriska material valt att redovisa det resultat som framkommit i procent då de 
bolag som ingår i studien är utav vitt skilda storlekar. Detta val har gjorts med anledning att 
bolagen skall kunna jämföras med varandra (utan att bolaget storlek skall ha någon betydelse) 
på ett enkelt och smidigt sätt, samt att läsaren skall få en bra överblick. 
 
I denna studie har två formler använts vid beräkning av data. 
 
Goodwillandel av immateriella tillgångar = procentuell andel 
 totala immateriella tillgångar 
 
Denna ekvation användes sedan för respektive bolag samt respektive år. Det material som 
tagits fram är redovisat i bilaga 2. 
 
 
 
 
                                                
115 Keller et al., s. 329 
116 Ibid., s. 321 
117 www.forex.se , valuta, valutaomvandlaren 2007-05-16 
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Vid beräkning av värdeminskningen av goodwill beräknades datamaterialet genom att: 
 
Total värdeminskning   = procentuell andel 
Immateriella tillgångar 
 
För att inte ge en snedvriden bild av värdeminskningen återförde vi de tidigare gjorda av- och 
nedskrivningar, vi beräknade då värdeminskningen på anskaffningsvärdet på de immateriella 
tillgångarna. Om vi inte hade återfört dessa värdeminskningar hade värdeminskningen blivit 
större och större för varje år, vilket inte är önskvärt. Belopp för respektive år presenteras i 
bilaga 3. 

10.5 Kritik mot de empiriska källorna 
Som tidigare nämnts kan årsredovisningarna i viss mån vara baserade på subjektiva 
tolkningar, då dessa till viss del är uppbyggda på värderingar, som i viss mån blir subjektiva 
oavsett om det är avsiktligt eller ej. Reglerna som dessa är baserade på är dock objektiva. Då 
vi studerar detta material bör dessa eventuella subjektiva tolkningar inte påverka vår studie 
nämnvärt.  
 
I valet av studieobjekt valde vi att exkludera de företag som inte uppfyllde de krav som vi 
ställt upp, se avsnitt 10.3, till förmån företag som uppfyllde samtliga ställda krav. Detta 
bortfall kan ifrågasättas, men vi anser att detta utbyte förbättrar resultatet av studien då vi på 
det här sättet minskar risken att studera fenomen som vi inte hade som syfte att studera. 
 
Vidare kan det ifrågasättas vilken påverkan ett stort företag kan ha på hela studien, med detta 
menas om ett ensamt företag kan ge en snedvriden bild på hela studien. Då vårat material är 
beräknat, studerat och presenterat i procentformat bör det inte de större bolagens material 
väga tyngre än de mindres. Detta kan förklaras genom att studera hur vi bearbetat vårt 
material. Materialet som vi arbetat fram visar ett bolags goodwillandel i förhållande till sina 
egna immateriella tillgångar. Detta har sedan jämförts med ett annat bolags andel. Vi ser 
därmed att bolagets storlek inte kommer att påverka vårat material. 
 
Vi vill även poängtera att denna studie kan tyckas kort då antalet år som studerats inte är mer 
än tre år. Vi har ändå valt att inte studera någon längre tidsperiod då vi har för avsikt att 
studera de nya reglerna. Detta resulterar i att tidigare år ej varit relevant för vår studie. Då de 
år med äldre regelverk används som referens, för att studera de nya reglerna, anser vi att det 
inte behövs något större antal referensår då dessa regler var väl implementerade. 

10.6 Sanningskriterier 

10.6.1 Reliabilitet 
Denna typ av sanningskriterium gäller i vilken utsträckning vårt material är tillförlitligt118. Vi 
anser att vårt material är tillförlitligt, vi har i största möjliga mån kopierat de siffror som var i 
årsredovisningarna direkt, då vi använde oss av årsredovisningarna i PDF – format (vi har inte 
knappat in dem själva). Detta gör att det inte bör vara några fel i bearbetningen av 
datamaterialet. Som tidigare nämnts har vi även valt att redovisa vårt material som procent 
vilket gör att om någon del skulle vara fel blir inte resultatet lika missvisande som om 
resultatet skulle redovisas i ”vanligt belopp”. 

                                                
118 Patel, och Davidsson., s. 86 
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10.6.2 Validitet 
Att ha hög validitet innebär att vi mäter samma variabel vid varje test119.  I och med att vårt 
material utgår från bolagens publicerade årsredovisningar samt att vi har bearbetat samtliga på 
samma sätt anser vi att validiteten är hög. Då det finns standarder för hur årsredovisningen 
skall se ut är det förhållandevis lätt för oss att plocka ut de rätta tillgångarna 

10.6.3 Generaliserbarhet 
I denna typ av studie är det alltid intressant att kunna säga hur det framarbetade resultatet kan 
appliceras på andra och liknande typer av studiegrupper.120 I och med att våra undersökta 
bolag är slumpvis utvalda anser vi att urvalet i sig inte bör påverkar vår studie. Med detta som 
utgångspunkt anser vi att det resultat som vår studie visar på bör kunna gälla för fler bolag 
med liknande förutsättningar, svenska börsnoterade bolag. Resultatet kommer naturligtvis inte 
att gälla för alla aktiebolag i Sverige då majoriteten ej är börsnoterade. Gällande börsnoterade 
bolag i resten av världen beror det på vilka redovisningsregler de följer samt vilka de haft 
tidigare. En studie på bolag som har, och haft, liknande regler som Sverige bör ge ett liknande 
resultat, då omständigheterna med största sannolikhet är likartade. 

                                                
119 Patel, och Davidsson., s. 85 
120 Bryman, and Bell., s. 100 
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11. Empiri 
Här kommer det insamlade materialet från denna studie att redovisas. Inledningsvis kommer 
vi att presentera beskrivande data om de bolag vi undersökt, för att ge läsaren en överblick 
av dem. Efter detta kommer ett avsnitt som visar hur bolagens goodwillandel utav de 
immateriella tillgångarna förändrats över dessa år. Senare redovisas bolagens goodwillandel 
av de immateriella tillgångarna, samt förändringen i värdeminskning över åren att 
presenteras. Data från årsredovisningar kommer att redovisas med hjälp av diagram för att 
ge en lättare överblick av vårt bearbetade material. 

 

11. 1Deskriptiv data 
Innan vi kommer att presentera vårat empiriska material vill vi presentera lite deskriptivt data 
över de studerade bolagen. De storheter som presenteras utgör ett genomsnitt av de studerade 
åren. Då jämförelsesiffrorna i 2005 års årsredovisningar (år 2004) är omräknade från RR till 
IFRS har vi valt att även inkludera dessa siffror. De data som presenteras är i tur och ordning 
genomsnitt av, nettoomsättning, antal anställda och balansomslutning. Vi har även delat in 
bolagen efter den bransch de tillhör. 
 
För att tydliggöra hur vi fått fram genomsnittet visar vi här ett exempel, antal anställda: 
 
2003 + 2004 (RR) + 2004 (IFRS) + 2005 = Genomsnittligt antal anställda 
        4 

11.1.1 Genomsnittlig nettoomsättning 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
               Genomsnittlig nettoomsättning 2003 - 2005 
 
Största delen, 37 %, utav de studerade bolagen hade en genomsnittlig nettoomsättning under 
denna period som uppgick till mellan 2 och 5 miljarder kronor. 10 % av bolagen hade en 
genomsnittlig nettoomsättning mellan 20 och 50 miljarder kronor. Den högsta genomsnittliga 
nettoomsättningen bland de studerade företagen var 150 624 847 500 kronor, denna ingår i de 
7 % av bolagen som hade en högre genomsnittlig nettoomsättning än 80 miljarder kronor. 
Den lägsta genomsnittliga nettoomsättningen under perioden var 150 095 500 kronor, vilken 
ingår i de 3 % som hade mindre än 200 000 000 kronor i nettoomsättning. I internvallen          
5 – 10 miljarder samt 10 – 20 miljarder kronor finns det i respektive intervall 13 % utav 
bolagen. 7 % av bolagen hade en genomsnittlig nettoomsättning som uppgick till mellan 1 
och 2 miljarder kronor. 
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11.1.2 Genomsnittligt antal anställda 

 

 

 
 
 
 
 
               Genomsnittligt antal anställda 2003 – 2005 
 
Under den studerade perioden hade 33 % av bolagen ett genomsnittligt antal anställda som 
uppgick till mellan 2500 och 5000 stycken. Det bolag som under denna period hade högsta 
genomsnittet hade 37 471 stycken i sin personalstyrka, detta bolag ingår i de 13 % som hade 
ett genomsnitt som överstiger 20 000 anställda. Det bolag som hade det lägsta genomsnittliga 
antalet anställda under perioden hade 139 personer i sin personal, vilket ingår i de 13 % bolag 
som hade mindre än 500 anställda i genomsnitt under denna period. I intervallen                  
500 - 1000 stycken och 1001- 2000 stycken anställda befinner sig 3 % respektive 10 % av 
bolagen. Ytterligare 10 % av de studerade bolagen hade under denna period ett genomsnittligt 
antal anställda mellan 10 000 och 20 000 stycken. Under denna period hade 3 % av bolagen 
en personal som bestod av 2000 – 2500 stycken anställda. 13 % av dessa bolag hade ett 
genomsnittligt antal anställda mellan 5000 och 10 000 stycken. 

11.1.3 Balansomslutning 

 

 

 

 

 
 

          Genomsnittlig balansomslutning 2003 – 2005 
 
Majoriteten, 37 %, av bolagen hade under denna period en genomsnittlig balansomslutning 
som uppgick till mellan 2 och 3 miljarder kronor. Det bolag som under denna period hade 
lägst värde hade en genomsnittlig balansomslutning som uppgick till 715 512 000 kronor, 
vilket representerar de 3 % av bolagen som hade en genomsnittlig balansomslutning som är 
mindre än 1 miljard kronor. 3 % av bolagen hade en balansomslutning mellan 1 och 2 
miljarder kronor. Den högsta genomsnittlig balansomslutning under denna period uppgick till 
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194 986 250 000 kronor, vilken är en del av de 7 % av bolagen som hade en genomsnittlig 
balansomslutning som var högre än 100 miljarder. Inom internvallen 3 - 5, 5 – 10 och 10 – 20 
miljarder befinner sig i respektive intervall 13 % av bolagen. 10 % av bolagen hade under 
denna period en genomsnittlig balansomslutning mellan 20 och 50 miljarder. 

11.1.4 Branschindelning 

 

 

 

 

 
 

     Branschindelning 
 
Vi har delat in de bolag som studien baseras på de affärsområden som är angivet enligt det 
material som finns att tillgå i bolagens årsredovisningar. Enligt det materialet har 30 % av 
bolagen fokuserat sig inom special industri, exempelvis tobak, militärmaterial, läkemedel 
etcetera. 17 % av bolagen jobbar med IT-relaterade produkter och tjänster. Inom områdena 
handel, investment och konsulttjänster befinner sig 13 % av bolagen, inom respektive område. 
7 % av bolagen jobbar med säkerhetslösningar och bevakning. Ytterligare 7 % arbetar med 
mediebaserade produkter och tjänster. 
Vi ska göra ett dubbelsidigt test. 
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11. 2 Utveckling över åren 2003 – 2005 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Förändring av goodwillandelen utav immateriella tillgångar för respektive bolag 
 
För att studera om det finns någon övergripande trend angående nivån av goodwillandel utav 
immateriella tillgångar för våra studerade bolag har vi valt att nedan visa hur detta har 
utvecklat sig under de år vi studerat. Under perioden år 2003- 2005 har 21 stycken, 70 %, av 
bolagen minskat sin andel goodwill jämfört med de immateriella tillgångarna, de resterande 9 
bolagen hade en ökande andel. 
 
Då det är svårt att visualisera förändringen för de bolag som haft en hög nivå goodwillandel. 
Med anledning av detta har vi valt att nedan dela upp våra studerade bolag i tre olika 
intervaller för att lättare kunna visualisera förändringen över åren.  
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 Förändring av goodwillandelen utav immateriella tillgångar, andel > 90 % 
 
Av våra studerade bolag hade 18 stycken under någon del av perioden en goodwillandel av de 
immateriella tillgångarna som översteg 90 %. Av dessa har 3 stycken bolag under denna 
period ökat denna andel samt resterande 15 (83 %) har under perioden minskat denna andel. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Förändring av goodwillandelen utav immateriella tillgångar, andel 60 – 90 % 
I intervallet 60 – 90 % goodwillandel av de immateriella tillgångarna befann sig under någon 
del av den studerade perioden 17 (76 %) stycken av våra studerade bolag. Av dessa bolag har 
13 stycken minskat sin goodwillandel samt 4 stycken ökat under den studerade perioden. 
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 Förändring av goodwillandelen u av immateriella tillgångar, andel  < 60 % 
Under någon del av denna period hade 7 stycken av bolagen en goodwillandel utav de 
immateriella tillgångarna som understeg 60 %. Av dessa bolag har 4 (57 %) minskat sin 
goodwillandel under denna period samt 3 stycken ökat 
 
Som det går att observera i de presenterade diagrammen har vissa av bolagen befunnit sig i 
olika av de presenterade intervallarna under perioden. Två av bolagen har under denna period 
befunnit sig i både intervallet under 60 % samt 60 – 90 % goodwillandel av de immateriella 
tillgångarna. 10 stycken av bolagen har befunnit sig i både intervallet över 90 % samt           
60 – 90 % goodwillandel av de immateriella tillgångarna. Av våra studerade bolag har 5 
stycken under hela den studerade perioden befunnit sig mellan 60 – 90 %, 5 stycken har hela 
tiden befunnit sig i intervallet under 60 % samt 8 stycken av bolagen har under hela den 
studerade perioden haft en goodwillandel av de immateriella tillgångarna som överstigit 90 
%. 
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11.3 Goodwillandel utav immateriella tillgångar 
 
 Figur 11.1 
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 Goodwillandel av immateriella tillgångar år 2003 

 

Från vår sammanställning av de 30 undersökta bolagen visar det sig att för år 2003 var den 
genomsnittliga andelen goodwill 79,68 % av de totala immateriella tillgångarna. Cirka 57 % 
av bolagen hade en goodwillandel mellan 90,1 – 100 %. Inom intervallet 80,1 – 90 % samt 
70,1 – 80 % befann sig 10 % av bolagen. Dryga 3 % av bolagen finns i vardera av respektive 
fyra följande 10- procentintervaller, (mellan 30,1 % och 70 %). En goodwillandel mellan 20,1 
– 30 % finns hos 10 % av bolagen. 

 
 Figur 11.2 
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 Goodwillandel av immateriella tillgångar år 2004 (RR) 
 

För räkenskapsåret 2004, med finansiella rapporter upprättade enligt rekommendationer från 
Redovisningsrådet (RR), var den genomsnittliga goodwillandelen 78,90 % av bolagens 
immateriella tillgångar. Tillika året innan befinner sig majoriteten av bolagen inom intervallet 
90,1 – 100 % goodwillandel av totala immateriella tillgångar, även detta år med cirka 57 %. 
Dryga 13 % av vår studiegrupp har en goodwillandel mellan 80,1 – 90 %. I intervallet 70,1 – 
80 % återfinns 7 % av bolagen. Lika många bolag har en goodwillandel på mellan 50,1 – 60 
%. Drygt 3 % av bolagen ligger inom intervallet 30,1 – 40 % medan 13 % har mellan 20,1 – 
30 % goodwillandel. 
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 Figur 11.3 
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 Goodwillandel av immateriella tillgångar år 2004 (IFRS) 
 

För att senare kunna göra en jämförelse mellan de äldre reglerna och de nya har även en 
sammanställning av år 2004 med de internationella reglerna (IFRS) gjorts. För detta år visar 
det sig att den genomsnittliga andelen goodwill låg på 76,47 %. Bolag med en goodwillandel 
på 90,1 – 100 % är knappt 47 % medan nästan 27 % återfinns i intervallet 80,1 – 90 %. Av 
bolagen är det 3 % som har en andel mellan 60,1 – 70 % och 7 % mellan 50,1 – 60 %. Inom 
intervallet 30,1 – 40 % goodwillandel finns 3 % och inom intervallet 20,1 – 30 % finnes 7 % 
av bolagen. Intervallen 10,1 – 20 % samt 0 – 10 % andel goodwill av immateriella tillgångar 
rymmer båda 3 % av de studerade bolagen. 

 
 Figur 11.4 
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 Goodwillandel av immateriella tillgångar år 2005 
 
För våra observerade bolag var den genomsnittliga andelen goodwill av de immateriella 
tillgångarna 73,59 % för år 2005. Närmare 27 % hade en goodwillandel som låg mellan 90,1 
– 100 %. Största delen av dessa bolag, 33 %, hade en andel på 80,1 – 90 %. Inom 70,1 – 80 % 
samt 60,1 – 70 % finns vardera 10 % av bolagen. Lite mer än 3 % av bolagen har en 
goodwillandel på 50,1 – 60 % och nästan 7 % har en andel på 30,1 – 40 %. Intervallerna 20,1 
– 30 % samt 10,1 – 20 % rymmer båda 3 % vardera av de studerade bolagen. Detsamma 
gäller även intervallet 0 – 10 %. 
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11.4  Av- och nedskrivning i procent utav anskaffningsvärdet för 
goodwill  
  
 Figur 11.5 
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 Årets värdeminskning av goodwill år 2003 

 
År 2003 var genomsnittet av den totala värdeminskningen, av- och nedskrivningar, för 
samtliga bolag 6,80 % baserat på anskaffningsvärdena för goodwill. För att sedan gå in på hur 
mycket de olika bolagen hade för värdeminskningar detta år, låg nästan 7 % av bolagen inom 
intervallet 0 – 3 % värdeminskning. Nästan av 37 % av de studerade bolagen hade en 
värdeminskning mellan 3,1 – 6 %. 40 % av bolagen sänkte värdet på sin goodwill mellan 6,1 
– 9 %. Inom intervallerna 9,1 – 12 % samt 12,1 – 25 % återfanns drygt 13 % respektive drygt 
3 % av bolagen. 
 Figur 11.6 
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3,1-6% 6,1-9%
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 Årets värdeminskning av goodwill år 2004 (RR) 
 
 
För år 2004 (RR) låg den genomsnittliga av- och nedskrivningen på 6,79 % utav 
goodwillpostens anskaffningsvärde. Andelen bolag som detta år hade en värdeminskning 
mellan 0 – 3 % var dryga 3 %. Hälften av de undersökta bolagen hade en värdeminskning av 
goodwill mellan 3,1 – 6 %. Inom intervallet 6,1 – 9 % värdeminskning av goodwillposten 
återfinns nästan 27 %, medan knappa 17 % av bolagen återfinns inom intervallet 9,1 – 12 %. 
Slutligen återfinns dryga 3 % av bolagen inom intervallet 18,1 – 21 % av- och nedskrivning 
av goodwill. 
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 Figur 11.7 
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 Årets värdeminskning av goodwill år 2004 (IFRS) 
 
Den genomsnittliga värdeminskningen av goodwill, för samtliga bolag år 2004 (IFRS) var 
1,21 %. Värdeminskning detta år är endast nedskrivning, då de nya reglerna inte medför 
någon avskrivning av goodwill. Andelen som, i enlighet med de nya standarderna, inte gjorde 
någon värdeminskning var 60 % av bolagen. Andelen som gjorde nedskrivningar mellan 0 – 3 
% var dryga 33 % av bolagen. Inom intervallerna 6,1 – 9 % samt 24,1 – 27 % finns dryga 3 % 
av bolagen representerade i respektive intervall. 
 
 
 
 
 
 Figur 11.8 

0-3%

Ingen nedskrivning

 
  Årets värdeminskning av goodwill år 2005 
 
 
För år 2005 är den genomsnittliga nedskrivningen för de studerade bolagen endast 0,13 %. 
Andelen bolag som detta år inte gör någon nedskrivning är nästan 87 %. De övriga bolagen, 
som då gör en nedskrivning, återfinns samtliga inom intervallet 0 – 3 % utav goodwillpostens 
anskaffningsvärde. 
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11. 5 Hypotestest 
För att se på tillförlitligheten utav det data vi fått fram i de ovanstående styckena genomfördes 
ett hypotestest där vi granskade signifikansnivån. De två hypoteser vilka testats är: 
 
H0 = 0, Införandet utav de nya reglerna ger ingen signifikant påverkan. 
 
HA ≠ 0, Införandet utav de nya reglerna ger en signifikant påverkan. 
 
Vi har valt att sätta signifikansnivån, den nivå där nollhypotesen förkastas till fördel för 
arbetshypotesen, till p = 0,05. 
 
Vi testade de olika åren emot varandra, då även 2004 RR emot 2004 IFRS, i olika 
kombinationer, se bilaga X. 
 
Resultatet visade att samtliga jämförelser då ett år (Y-variabeln) jämfördes med ett tidigare år 
(X-variabeln) var skillnaden signifikant. 
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12. Analys 
I denna del av arbetet kommer vårt eget insamlade material jämföras med de teoretiska 
utgångspunkter vi valt att studera. Här kommer vi att diskutera samt ifrågasätta de normer 
som framförallt de nya IAS/IFRS reglerna förespråkar. 

 

12.1 Utveckling över åren 2003 – 2005 
Från avsnittet 11.1 om utveckling över perioden, kan en trend ses ur våra diagram. Större 
delen av bolagen, 70 %, har haft en minskande goodwillandel av de immateriella tillgångarna. 
Förändringen är större mellan den senare delen av den undersökta perioden än mellan år 2003 
och år 2004, då de nya reglerna implementerats. 

12.2 Förändring i goodwillandel av immateriella tillgångar mellan 
åren 2003 - 2005 
Som diagrammen i kapitel 11 visar har goodwillandelen av de immateriella tillgångarna 
minskat under den undersökta perioden, år 2003 fram till år 2005. Detta visas i tabell 12.1 
nedan. Som tabell 12.2 visar har även värdeminskningen av goodwill förändrats under 
perioden. Under vårat hypotestest visade vårat resultat att denna förändring, mellan år 2003 
och år 2005 var signifikant, det p-värde som detta test gav var 4,36E-13, det vill säga under 
0,05. Vid prövningen av alla åren gav testet ett resultat med ett p-värde på 2,6812E-15 vilket 
visar att även förändringen över åren är signifikant. 
 
Tabell 12.1 Totalt genomsnittlig goodwillandel Tabell 12.2 Total värdeminskning av goodwill 
 
 
 
 
 
 
  

 Mellan åren 2003 - 2005 har goodwill- Mellan åren 2003 - 2005 har värde- 
 andelen av de immateriella tillgångarna minskningen förändrats med 
 minskat med cirka 6 %-enheter cirka – 6,6 %-enheter. 
 
Under den studerade perioden har goodwillandelen av de immateriella tillgångarna minskat 
med cirka 8 %, från 79,68 %, till 73,59 %. Den största skillnaden kan ses under år 2004, vid 
en jämförelse mellan de olika regelverken. Mellan dessa är det en minskning med dryga 3 %. 
Under perioden har det även skett en förändring i värdeminskningen av goodwill, från 6,80 % 
till 0,13 %, en skillnad på ungefär 500 %. Mellan år 2004 (RR) och år 2004 (IFRS) är 
minskningen cirka 460 %. Denna skillnad beror främst på ändringen av redovisningen av 
värdeminskningen, det vill säga slopandet av goodwillavskrivning. 
 
 
 
 
 
 
 

ÅR   
2003 6,80 % 
2004 (RR) 6,79 % 
2004 (IFRS) 1,21 % 
2005 0,13 % 

ÅR   
2003 79,68 % 
2004 (RR) 78,90 % 
2004 (IFRS) 76,47 % 
2005 73,59 % 
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Tabell 12.3 Översikt goodwillandel av immateriella tillgångar för åren 2003 - 2005 
 

År 
%-
intervall 0 - 10  

10,1 - 
20 

20,1 - 
30 

30,1 - 
40 

40,1 - 
50 

50,1 - 
60 

60,1 - 
70 

70,1 - 
80 

80,1 - 
90 

90,1 - 
100 

2003  - - 10 % 3 % 3 % 3 % 3 % 10 % 10 % 57 % 
2004 (RR) - - 13 % 3 % - 7 % - 7 % 13 % 57 % 
2004 (IFRS) 3 % 3 % 7 % 3 % - 7 % 3 % - 27 % 47 % 
2005   3 % 3 % 3 % 7 % - 3 % 10 % 10 % 33 % 27 % 

 
Denna tabell visar en översikt av hur stor del av bolagen som ligger inom de olika intervallarna för varje år. 
 
Den mest intressanta delen av denna studie enligt vår mening är skillnaden mellan år 2004 
enligt Redovisningsrådets rekommendationer och år 2004 enligt IASB:s internationella 
redovisningsrekommendationer. Vid en jämförelse av detta år med dessa två metoder, se 
tabell 12.3, visar det sig att andelen bolag som angett att de har en goodwillandel utav de 
immateriella tillgångarna på över 90,1 % har minskat med 10 procentenheter. Detta visar att 
vissa av de tillgångar som tidigare värderats som goodwill nu har kunnat klassificeras som 
immateriella tillgångar av andra slag. Andelen bolag som angett en goodwillandel mellan 0-
10 % har ökat med 3 procentenheter, vilket även det visar att goodwillandelen minskat då de 
nya reglerna infördes. Detta då vi ser en klar tendens av förskjutning från de högre 
kategorierna av goodwillandel till de lägre. Denna kategori, 0-10 %, fanns inte ens 
representerad enligt diagrammet för år 2004 med de gamla reglerna. Under de tidigare 
perioderna, innan införandet av IASB:s redovisningsrekommendationer, hade inget utav 
bolagen en goodwillandel som understeg 20 %, vilket 6 % av bolagen hade för år 2004 
(IFRS) tillika för år 2005, vilket även syns i tabellen ovan. 
 
Vid en jämförelse över dessa år visar det sig alltså att goodwillandel minskat, vilket 
överensstämmer med de ursprungliga tankarna bakom instiftandet av dessa nya 
redovisningsrekommendationer. Vid vårat test av signifikansnivån av förändringen mellan de 
två olika redovisningsreglerna år 2004 visade det sig att p-värdet var 2,02581E-18, vilket 
visar att förändringen är signifikant. 
 
Tabell 12.4 Värdeminskning av goodwill för åren 2003 – 2005 
 

År 
%-
intervall 0 0 - 3 3,1 - 6 6,1 - 9 

9,1 - 
12 

12,1 - 
15 

18,1-
21 

2003   - 7 % 37 % 40 % 13 % 3 % - 
2004 (RR) - 3 % 50 % 27 % 17 % - 3 % 
2004 (IFRS) 60 % 33 % 3,5 % 3,5 % - - - 
2005   87 % 13 % - - - - - 

 
Denna tabell visar en översikt av hur stor del av bolagen som ligger inom de olika  
intervallerna för varje år. 
 
Under denna period har metoden att värdera och redovisa värdeminskning utav goodwill 
ändrats.121 För de bolag vi studerat har värdeminskningen förändrats från att som mest vara 
mellan 12,1 och 15 % år 2003 till att vara maximalt 3 % år 2005. Innan de nya reglerna 
implementerades hade samtliga utav bolagen årlig värdeminskning av goodwill. Detta till 
skillnad från det senaste studerade året, år 2005, där hela 87 % utav bolagen avstod från 
nedskrivning på sin goodwill. Utav de bolag som år 2005 genomförde nedskrivning på sin 

                                                
121 FAR. IFRS 3 p. 55 s.3 106 
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goodwill, angavs som en orsak att värdet på de framtida kassaflödena inte kunde försvara det 
värde som tidigare bokförts122. En andra orsak var då redovisat värde översteg det verkliga 
värdet.123 Med tanke på att Sverige under den studerade perioden befann sig i en 
högkonjunktur bör de effekter som högkonjunkturen för med sig beaktas när siffrorna 
granskas. Om Sverige istället hade befunnit sig i en lågkonjunktur hade dessa resultat 
troligtvis sett annorlunda ut. I en lågkonjunktur går det med stor sannolikhet sämre för 
bolagen, vilket kan tänkas leda till att de värderar sin goodwill lägre, incitament för 
nedskrivning, än vad som gjorts under den studerade perioden. 
 
De två metoderna att redovisa värdeminskning på en tillgång är ganska olika varandra. 
Avskrivningsmetoden baseras endast på i förväg bedömda antaganden som sedan följs under 
avskrivningsperioden, med undantag från omvärdering av den ekonomiska livslängden vid 
nedskrivningar124. Nedskrivningsmetoden baseras istället på den ekonomiska ställningen för 
respektive år. Om det finns nedskrivningsbehov utav goodwill för ett specifikt år skrivs den 
ner det året, men det behöver inte betyda att den skrivs ned påföljande år.125 Då verkligheten 
inte är statisk och densamma år efter år bör inte antagandena gällande värdeminskning byggas 
på sådana antaganden, avskrivningsmetoden. En värdering av tillgången vid varje år bör 
kunna ge en mer rättvisande bild av värdet på bolagets tillgångar, då de blir mer 
verklighetsanpassad. 
  
Dessa stora skillnader i resultaten mellan de olika redovisningsprinciperna kan visa på de 
stora skillnader som finns mellan principen om en rättvisande bild och försiktighetsprincipen. 
De äldre reglerna enligt försiktighetsprincipen, om avskrivning, gav upphov till en större 
värdeminskning än de regler som nyttjas idag, då bolagens värde på goodwill snarare värderas 
enligt principen om en rättvisande bild. Dessa nya regler medför att en nedskrivning av 
goodwill inte får återföras vid ett senare tillfälle.126 Då vi idag befinner oss i en högkonjunktur 
uppstår det mest troligt inget problem på grund av detta. Varför det inte kommer att uppstå 
problem är framförallt att bolag under högkonjunktur går på högvarv och därmed saknas 
incitament till stora nedskrivningar. Då det gäller lågkonjunktur kan det dock, som tidigare 
nämnts, föreligga större nedskrivningsbehov. Detta kan leda till problem vid nästkommande 
konjunkturskiftning då det åter blir högkonjunktur. De nedskrivningar som genomfördes 
under lågkonjunkturen kan då uppfattas som felbedömda och ge en felaktig bild127. Vi som 
författare anser att de nedskrivningar som gjorts borde få återföras till anskaffningsvärdet av 
externt förvärvad goodwill. Detta för att vi förespråkar en rättvisande bild, vilket vi inte anser 
är fallet då möjlighet till återföring av nedskrivningar saknas. Experter anser dock att en 
återföring till anskaffningsvärdet skulle innebära ett stort problem då detta kan vålla 
svårigheter i bedömningen om det rör sig om förvärvad goodwill eller om den är internt 
upparbetad128.  

                                                
122 OMX, årsredovisning 2005, s.80 
123 Swedish match, årsredovisning 2005, s.42 
124 FAR. RR 1:00 Koncernredovisning p. 54-55, s. 864 
125 FAR. IAS 36 p. 8, s. 480 
126 FAR. IAS 36 p. 125, s. 498 
127 Lönnqvist., s. 36 
128 FAR. IAS 36 p. 125, s. 498 
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12.2 Ger IAS/IFRS en rättvisande bild? 
Som diskuterats i teorin finns det stora risker för att en rättvisande bild kan kollidera med 
exempelvis försiktighetsprincipen129, vilket inom svensk redovisning historiskt sett varit en av 
de starkaste principerna130. Då vi författare kan sluta upp bakom anhängarna utav principen 
om en rättvisande bild, anser vi att denna går före i de fall där principerna kolliderar.  
 
Problem uppstår kring hur de immateriella tillgångarna, exempelvis ett varumärke, skall 
värderas då internt upparbetade tillgångarna anses vara subjektiva värderingar och inte får 
aktiveras i balansräkningen. Detta till skillnad från den immateriella tillgång som köpts 
externt och i och med det har fått sitt marknadspris, vilket i det här sammanhanget måste 
antas vara ett med objektivt och påtagligt värde, samtidigt som det kan vara ett historiskt 
värde. Det intressanta i detta sammanhang är att det som en dag är en internt upparbetad 
tillgång, kan nästa dag vara en extern, genom ett bolagsuppköp, och därigenom får tas upp 
som en tillgång. Den enda skillnaden ligger i att någon har fått tillfälle att köpa upp ett 
varumärke. 
 
Varumärket Coca-cola som enligt bolagets hemsida är känt av upp till 98 % av jordens 
befolkning131, och med detta måste antas ha ett mycket starkt värde, får inte aktiveras i 
balansräkningen enligt IAS/IFRS reglerna, medan ett betydligt mindre varumärke, som 
bolaget köpt upp, får tas upp. Vi författare är medvetna om att Coca Cola som är ett 
amerikanskt bolag inte omfattas av IAS/IFRS, men har ändå valt dem då vi uppfattar dem 
som ett av världens mest välkända varumärken och kan därigenom visualisera problematiken 
på ett bra sätt. Med anledning av detta kan omständigheter uppstå där de undersökta bolagens 
största varumärke och intäktskälla inte alls finns med i redovisningen medan ett betydligt 
mindre varumärke gör det, vilket vi inte tycker tyder på en rättvisande bild. Kan det inte 
tänkas att ett lågt värde på dessa internt genererade immateriella tillgångar skulle aktiveras i 
balansräkningen och därmed skapa en mer rättvisande bild? 
 
Det finns även andra möjligheter att visa bolagens tillgångars värden på annat sätt än enligt 
försiktighetsprincipen. Enligt Tomas Brandt skulle en möjlighet att använda både 
försiktighetsprincipen och rättvisande bild. Detta genom att redovisa de finansiella posterna i 
balansräkningen enligt försiktighetsprincipen, medan informationen i noterna redovisas enligt 
principen om rättvisande bild.132 Detta tycks kunna vara en bra kompromiss mellan dessa två 
metoder som annars kan tyckas vara väldigt motstridande då det gäller till vilket belopp en 
tillgång skall redovisas. Det kan dock bildas vissa funderingar kring hur detta skall kunna bli 
praktiskt genomförbart, då det kan leda till att olika belopp skall redovisas för en och samma 
tillgång. Om det menas att det i noterna skall redovisas ett alternativt sätt till att redovisa 
tillgången kan denna metod kännas mer relevant. 
 

                                                
129 Nilsson, Stellan., s. 41 
130 Ibid s. 34 
131 www.cocacola.se  2007-05-15  
132  Brandt, Tomas. ”Prudence principle and true – and - fair view the Fourth EC Directive – implications from 
the judgment of the European court of justice” Schmalenbach Business Review (SBR); April (2001), Vol. 53 
Issue 2, p143-144, 2p 
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För att tydliggöra ovanstående diskussion vill vi nedan visa ett exempel. 
 

Exempel 12.1 rättvisande bild/försiktighetsprincipen 
Bolaget Tvåan har en immateriell tillgång, ett patent på medicin, vars återanskaffningsvärde 
är känt på marknaden (det finns liknande produktpatent). 
 
Patentet är värderat till 8 000 000 kr enligt Tvåans balansräkning. På marknaden är liknande 
patent värda 10 000 000 kr. 
 Rättvisande bild Försiktighetsprincipen 
  

Enligt denna metod bör Tvåan kunna     
Enligt försiktighetsprincipen skall en 
tillgång värderas till anskaffningsvärdet 

omvärdera patentet till 10 000 000 kr,     minus ackumulerade avskrivningar   

då värdet enligt marknaden är detta.    
och nedskrivningar, då detta ger ett värde 
som ej är övervärderat, vilket ger att patentet 

        skall redovisas till ett värde av 8 000 000 kr. 
                  

 
Detta visar alltså att beroende på vilken metod som används kan samma tillgång värderas till 
olika belopp. Det bör dock beaktas att värdering enligt rättvisande bild, så som framgår i detta 
exempel, inte är i enlighet med gällande lagar inom området. Detta exempel kan även förklara 
den diskussion som Brandt för enligt ovan. Det kan då tänkas att patentet värderas enligt 
försiktighetsprincipen, 8 000 000 kr i balansräkning, samt att en bilaga läggs i noterna med en 
värdering enligt återanskaffningsvärdet, 10 000 000 kr för att visa värdet enligt rättvisande 
bild. 
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13. Diskussion & Slutsatser 
Efter att ha bearbetat vårt insamlade material samt analyserat detta är det nu dags att se på 
vilket sätt de nya reglerna har påverkat bolagens redovisning. Vi kommer här att besvara vår 
frågeställning samt redogöra för vilket bidrag denna studie har gett. Slutligen kommer vi 
även att ge förslag på hur ytterligare forskning skulle kunna gå vidare inom detta område. 

 
 
I och med införandet av de nya internationella redovisningsstandarderna har nya metoder 
gällande bland annat redovisning av immateriella tillgångar och goodwill uppstått. Tidigare 
har det varit väldigt skilda metoder, för hur denna post har värderats och redovisats, världen 
över vilket IASB försökt motverka. 
 
För att knyta ann till studiens problemformulering och syfte samt att friska upp läsarens 
minne, presenterar vi dem åter nedan:  
 
”Hur har de skärpta reglerna gällande redovisningen av immateriella tillgångar och goodwill 
påverkat dessa poster?” 
 
Syftet med denna studie är att se i vilken grad goodwillposterna minskat under de senaste åren 
i och med införandet av de nya redovisningsstandarderna i enlighet med IAS/IFRS. Vi vill 
även studera i vilken mån den slopade avskrivningen har påverkat goodwill. 

13.1 Slutsats och efterföljande diskussion 
Från denna studie kan vi dra slutsatsen att införandet av de nya redovisningsstandarderna som 
berör immateriella tillgångar och goodwill har föranlett att goodwillposten har minskat, till 
förmån för specificerade immateriella tillgångar. Värdeminskningen utav goodwill har 
minskat drastiskt då årlig avskrivning avskaffats och värdeminskningen idag endast 
förekommer genom nedskrivning. Denna tillgångs möjlighet till fortsatta ekonomiska fördelar 
värderas i förhållande till omvärldens ekonomiska status.  
 
Vidare kommer vi nu att föra en diskussion kring vårt resultat samt utvecklingen för goodwill 
och immateriella tillgångar i framtiden. Under studieperioden, mellan åren 2003 – 2005, har 
goodwillposten minskat med cirka 8 %. Den mest intressanta ändringen syns dock i en 
jämförelse mellan de två regelverken för år 2004. Här ser vi den direkta effekt som 
övergången fick, en minskning med dryga 3 %. Detta tyder på att goodwills andel har 
minskat. I vilken utsträckning goodwill kommer att minska med tiden är idag svårt att säga, 
då den studerade perioden är begränsad med anledning av att de nya reglerna nyligt 
implementerats.  
 
Idag är goodwill en restpost i den bemärkelse att det representerar den del av köpeskillingen 
som ej går att hänföra till en viss specifik tillgång. Tanken med de nya reglerna anses vara att 
goodwill skall vara en ”riktigt” restpost, den skall motsvara en minimal del av de totala 
tillgångarna. Vilket det idag inte är i de flesta fall.  
 
Med all sannolikhet kommer goodwillposten att minska ytterligare framöver. Detta bland 
annat genom att posten procentuellt sett blir en mindre del av tillgångarna, då de framtida 
förvärvsanalyserna kommer vara mer specificerade gällande de tillgångar som förvärvas. 
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Samtidigt kommer goodwillposten troligen att minska genom att de delar som goodwill härrör 
till kan komma att säljas och då borde bli mer specificerad vid en förvärvsanalys. 
Goodwillposten kommer även att minska genom nedskrivningar, det kan inte alltid vara 
högkonjunktur, någon gång kommer konjunkturen vända vilket antagligen kommer leda till 
incitament för nedskrivning av goodwill. Då det idag inte är tillåtet att återföra nedskriven 
goodwill kommer den inte kunna värderas till sitt ursprungliga värde. 
 
 
I vår studie visar det sig att endast fyra utav bolagen redovisade en nedskrivning år 2005. 
Anledningen till detta är enligt vår mening att vi i dagsläget befinner oss i en högkonjunktur, 
som föranleder att bolagen inte har incitament att skriva ned sina tillgångar. Då dessa regler 
inte varit instiftade under en lågkonjunktursperiod i Sverige kan det vara svårt att se hur dessa 
regler kommer att påverka redovisningen i en sådan situation. Vi tror att det faktum att 
nedskrivningar inte får återföras kan leda till att bolagen i tveksamma fall ej utför 
nedskrivningar i den utsträckning som egentligen är nödvändigt. Detta leder till att en 
rättvisande bild av bolagets tillgångar inte kommer att visas. Anledningen till att nedskrivning 
inte får återföras är att den anses vara internt upparbetad goodwill och inte ett resultat av att 
externt förvärvad goodwill återfått sitt tidigare värde. Trots detta anser vi att en nedskrivning 
av goodwill borde få återföras till anskaffningsvärdet för tillgången, då detta bör ge en mer 
rättvisande bild av bolagets tillgångar. 
 
Av samma anledning som internt upparbetad goodwill inte får redovisas som en tillgång får 
inte internt upparbetade immateriella tillgångar, exempelvis det egna varumärket, aktiveras 
som en tillgång. Vi anser dock att även detta leder till att motverka en rättvisande bild av 
bolagets finansiella ställning. Då externt förvärvade varumärken får redovisas som en tillgång 
anser vi att även det egna varumärket bör få redovisas som en tillgång. Då anledningen till att 
det egna varumärket inte får aktiveras som en tillgång till största del beror på att det är svårt 
att värdera varumärkets värde anser vi att en möjlighet till detta är att det egna varumärket 
åtminstone borde få redovisas till ett lägre värde. 
 
Metoderna för att redovisa värdeminskning av goodwill skiljer sig åt mellan de olika 
regelverken, den äldre metoden som baseras på en årlig avskrivning kan anknytas mer till 
försiktighetsprincipen. Medan nedskrivning som baseras på värderingar av den ekonomiska 
ställningen för det specifika räkenskapsåret mer kan hänvisas till principen om rättvisande 
bild. Denna typ av post bör redovisas, som det i dagsläget gör, baserad på de ekonomiska 
ställningarna för varje räkenskapsår. 
 
Det finns dock som sagt en nackdel med denna metod, att en nedskrivning inte får återföras. 
Trots detta anser vi att denna metod är mycket mer relevant och ger en mer sann bild, än 
tidigare metod som baseras på en årlig procentuell avskrivning. Vilken som ej, i någon stor 
utsträckning, tar hänsyn till de ekonomiska omständigheterna runt omkring. För investerare, 
som snarare vill veta hur den ekonomiska ställningen ser ut för bolaget idag än historiskt sett, 
är det mer relevant att se vilket värde en tillgång har i förhållande till omvärlden, snarare än 
en tillgång som minskas i värde baserat på ett förutbestämt schablonbelopp. Denna förändring 
i värdeminskningsmetod kan ses som ett steg mot den harmonisering som införandet av 
IAS/IFRS strävar mot. 
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13.2 Studiens bidrag 
Denna studie har visat hur reglerna hittills har påverkat redovisningen i praktiken. Det största 
synliga resultatet är hur värdeminskningen förändrats. Vår studie visar att goodwill har 
minskat till fördel för andra immateriella tillgångar. Men det går dock ej att säga i vilken grad 
då dessa regler inte varit implementerade någon längre tid. Vi har även visat att dessa regler 
inte är helt optimala i vissa hänseenden, med detta menas till största del gällande återföringen 
av nedskrivning. Vilket betyder att delar av rekommendationerna kan tyckas motverka att en 
rättvisande bild av bolagens tillgångar visas. Problematiken kring återföringen härrör till stor 
del till en värdering om återförd nedskrivning är en internt upparbetad goodwill eller om det 
är en återföring av det som skrivits ned av förvärvad goodwill. 

13.3 Fortsatta studier 
Det mest naturliga gällande fortsatta studier vore en längre tidsperiod. Det skulle vara 
intressant att se hur dessa regler har utvecklat och förändrat denna typ av tillgång, om 
exempelvis fem år. Med en studie med längre tidsperiod skulle resultatet tydligare kunna visa 
hur reglerna kring exempel nedskrivningen påverkar redovisningen av immateriella tillgångar 
och goodwill. Då vi i det läget kan tänkas befinna oss i ett annat konjunkturläge, och det då 
troligtvis finns andra förutsättningar för värderingen om nödvändigheten med nedskrivning av 
goodwill. 
 
Det finns även andra spår som fortsatta studier kan följa. Till exempel hur bedömningarna vid 
test av nedskrivning av goodwill utförs. Detta kan även ge ett potentiellt studieområde kring 
möjligheten till att internt upparbetade immateriella tillgångar och goodwill får aktiveras som 
en tillgång. Även vilka problem som kan uppstå vid en sådan bedömning kring återföring av 
goodwill skall gå till, samt hur normbildare inom området kan jobba för att motverka att 
denna bedömning anses vara subjektiv och godtycklig. 
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 läkemedel. 152 

• HiQ – Ett konsultbolag specialiserat på kommunikation, utveckling av 

 programvara och simulering.153 

• Bure Equity – Investmentbolag som huvudsakligen inriktat sig mot långsiktigt  

  ägande av onoterade bolag med goda och stabila resultat.154 

• Hemtex – Nordisk detaljhandelskedja inriktad på inredningsprodukter för hem 
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152 http://bors.affarsvarlden.se/details/details.aspx?id=SB0009895292 2007-05-07 
153 http://www.hiq.se/ 2007-05-07 
154 http://www.bure.se/ 2007-05-07 
155 http://bors.affarsvarlden.se/details/details.aspx?id=SE0000698268 2007-05-07 
156 http://bors.affarsvarlden.se/details/details.aspx?id=SS52078P1021 2007-05-07 
157 http://www.nibe.se/koncernen/koncernen.htm 2007-05-07 
158 http://bors.affarsvarlden.se/details/details.aspx?id=SE0000390296 2007-05-07 
159 http://bors.affarsvarlden.se/details/details.aspx?id=SE0000191090 2007-05-07 
160 http://www.swedishmatch.com/Swe/Forstasida_fp.asp  2007-05-07 
161 http://www.teliasonera.se/index/0,2849,l-se_h-12454,00.html 2007-05-07 
162 http://www.afconsult.com/default____1697.asp 2007-05-07 
163 http://www.assaabloy.com/sv/com/?langChanged=SV 2007-05-07 
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Bilaga 2. Goodwillandel av immateriella tillgångar åren 2003 – 2005 
 

 Företag 2003 2004 (RR) 2004 (IFRS) 2005 
1 Intrum Justitia 92,84 % 93,08 % 93,53 % 92,72 % 
2 Anoto Group 78,59 % 78,98 % 81,15 % 83,54 % 
3 Atlas Copco 94,64 % 90,78 % 87,44 % 87,08 % 
4 Ballingslöv 96,91 % 93,99 % 94,37 % 70,26 % 
5 Eniro 99,41 % 97,67 % 96,73 % 78,07 % 
6 Gunnebo 91,45 % 90,19 % 90,03 % 89,69 % 
7 Hexagon 71,83 % 87,97 % 87,56 % 60,44 % 
8 IFS 25,18 % 24,93 % 26,93 % 31,00 % 
9 Lindex  31,92 % 26,91 % 26,91 % 21,14 % 
10 Axfood 90,99 % 87,36 % 88,92 % 87,67 % 
11 Getinge 98,89 % 92,12 % 91,97 % 86,98 % 
12 OMX 88,28 % 81,84 % 81,64 % 77,60 % 
13 Saab 65,16 % 55,29 % 57,34 % 55,15 % 
14 Sectra 24,98 % 22,67 % 0,00 % 0,00 % 
15 Sweco 98,87 % 99,05 % 99,11 % 98,23 % 
16 Teleca 96,31 % 92,09 % 90,94 % 87,21 % 
17 TietoEnator 90,51 % 93,63 % 84,93 % 85,53 % 
18 Observer 97,76 % 97,56 % 97,54 % 97,48 % 
19 Addtech 90,88 % 92,31 % 68,94 % 67,60 % 
20 AstraZeneca 28,88 % 27,95 % 32,43 % 35,14 % 
21 HiQ 100,00 % 100,00 % 96,91 % 97,63 % 
22 Bure Equity 97,57 % 99,03 % 99,12 % 98,46 % 
23 Hemtex 75,48 % 79,42 % 81,76 % 80,28 % 
24 Lawson 43,33 % 34,08 % 11,96 % 11,96 % 
25 NIBE 97,65 % 98,25 % 98,39 % 98,69 % 
26 Ratos 85,28 % 94,54 % 94,74 % 86,82 % 
27 Swedish Match 56,09 % 55,83 % 57,91 % 67,17 % 
28 TeliaSonera 85,61 % 86,68 % 82,60 % 84,04 % 
29 ÅF 96,29 % 93,87 % 93,93 % 92,23 % 
30 Assa Abloy 98,88 % 99,00 % 98,44 % 97,75 % 
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Bilaga 3. Värdeminskning av goodwill åren 2003 – 2005 
 2003 2004 (RR) 2004 (IFRS) 2005 
 avskrivning nedskrivning totalt avskrivning nedskrivning Totalt nedskrivning nedskrivning 

1 4,76 % 3,96 % 8,72 % 4,37 % 0,00 % 4,37 % 0,00 % 0,00 % 
2 10,00 % 0,00 % 10,00 % 10,00 % 0,00 % 10,00 % 0,00 % 0,00 % 
3 2,39 % 0,00 % 2,39 % 2,48 % 0,17 % 2,65 % 0,48 % 0,00 % 
4 5,05 % 0,00 % 5,05 % 5,04 % 0,00 % 5,04 % 0,00 % 0,00 % 
5 4,70 % 4,29 % 8,98 % 4,78 % 0,00 % 4,78 % 0,00 % 0,00 % 
6 5,13 % 0,00 % 5,13 % 4,95 % 0,00 % 4,95 % 0,00 % 0,00 % 
7 6,16 % 0,00 % 6,16 % 4,49 % 0,00 % 4,49 % 0,00 % 0,00 % 
8 4,58 % 0,00 % 4,58 % 4,23 % 0,00 % 4,23 % 0,00 % 0,00 % 
9 4,58 % 0,00 % 4,58 % 5,00 % 14,45 % 19,45 % 26,97 % 0,00 % 
10 8,18 % 0,00 % 8,18 % 8,16 % 0,00 % 8,16 % 0,00 % 0,00 % 
11 3,84 % 0,00 % 3,84 % 4,91 % 0,00 % 4,91 % 0,00 % 0,00 % 
12 5,50 % 2,07 % 7,57 % 5,95 % 0,00 % 5,95 % 0,15 % 0,07 % 
13 6,31 % 0,00 % 6,31 % 5,93 % 0,96 % 6,89 % 0,96 % 0,00 % 
14 4,90 % 0,00 % 4,90 % 9,87 % 0,00 % 9,87 % 0,00 % 0,00 % 
15 1,55 % 0,00 % 1,55 % 6,30 % 0,00 % 6,30 % 0,10 % 0,00 % 
16 5,29 % 3,16 % 8,45 % 5,09 % 0,00 % 5,09 % 0,00 % 0,00 % 
17 11,31 % 0,00 % 11,31 % 11,75 % 0,00 % 11,75 % 6,12 % 0,00 % 
18 5,00 % 0,00 % 5,00 % 5,68 % 0,00 % 5,68 % 0,00 % 0,00 % 
19 14,77 % 0,00 % 14,77 % 7,34 % 0,00 % 7,34 % 0,00 % 0,00 % 
20 7,08 % 0,00 % 7,08 % 6,20 % 1,27 % 7,47 % 0,00 % 0,00 % 
21 10,08 % 0,00 % 10,08 % 9,05 % 0,00 % 9,05 % 0,00 % 0,00 % 
22 4,03 % 2,15 % 6,19 % 4,96 % 0,64 % 5,60 % 0,13 % 0,03 % 
23 5,44 % 0,00 % 5,44 % 5,23 % 0,83 % 6,07 % 0,83 % 0,00 % 
24 8,35 % 2,71 % 11,06 % 8,28 % 0,00 % 8,28 % 0,00 % 0,00 % 
25 7,22 % 0,00 % 7,22 % 6,52 % 0,00 % 6,52 % 0,00 % 0,00 % 
26 3,17 % 0,00 % 3,17 % 3,13 % 0,00 % 3,13 % 0,00 % 0,00 % 
27 6,15 % 0,00 % 6,15 % 5,22 % 0,27 % 5,49 % 0,45 % 1,94 % 
28 5,63 % 0,06 % 5,70 % 5,36 % 0,02 % 5,38 % 0,03 % 0,00 % 
29 8,99 % 0,00 % 8,99 % 9,21 % 0,10 % 9,31 % 0,15 % 1,91 % 
30 5,30 % 0,03 % 5,33 % 5,40 % 0,00 % 5,40 % 0,00 % 0,00 % 
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Bilaga 4. Procentuell förändring av goodwill åren 2003 -2005 

 03-04 (RR) 03-04 (IFRS) 04 (RR)-04 (IFRS) 04 (IFRS)-05 04 (RR)-05 03-05 
1 0,25 % 0,73 % 0,48 % -0,87 % -0,38 % -0,13 % 
2 0,49 % 3,16 % 2,68 % 2,85 % 5,46 % 5,92 % 
3 -4,26 % -8,24 % -3,82 % -0,41 % -4,24 % -8,68 % 
4 -3,11 % -2,69 % 0,40 % -34,31 % -33,78 % -37,93 % 
5 -1,78 % -2,77 % -0,98 % -23,90 % -25,11 % -27,34 % 
6 -1,40 % -1,58 % -0,18 % -0,38 % -0,56 % -1,96 % 
7 18,35 % 17,97 % -0,47 % -44,89 % -45,56 % -18,85 % 
8 -0,97 % 6,51 % 7,41 % 13,14 % 19,58 % 18,80 % 
9 -18,59 % -18,58 % 0,00 % -27,30 % -27,29 % -50,95 % 

10 -4,15 % -2,32 % 1,75 % -1,42 % 0,36 % -3,78 % 
11 -7,34 % -7,53 % -0,17 % -5,73 % -5,91 % -13,69 % 
12 -7,87 % -8,14 % -0,25 % -5,20 % -5,46 % -13,76 % 
13 -17,84 % -13,64 % 3,56 % -3,96 % -0,25 % -18,14 % 
14 -10,17 % - - - - - 
15 0,18 %  0,24 % 0,06 % -0,90 % -0,84 % -0,66 % 
16 -4,59 %  -5,91 % -1,27 % -4,28 % -5,60 % -10,44 % 
17 3,34 % -6,57 % -10,25 % 0,71 % -9,47 % -5,82 % 
18 -0,20 % -0,23 % -0,03 % -0,06 % -0,09 % -0,29 % 
19 1,54 % -31,84 % -33,90 % -1,97 % -36,54 % -34,43 % 
20 -3,32 % 10,93 % 13,79 % 7,72 % 20,45 % 17,80 % 
21 0,00 % -3,19 % -3,19 % 0,74 % -2,43 % -2,43 % 
22 1,47 % 1,56 % 0,09 % -0,67 % -0,58 % 0,90 % 
23 4,96 % 7,68 % 2,86 % -1,84 % 1,07 % 5,98 % 
24 -27,1 6% -262,30 % -184,92 % 0,02 % -184,86 % -262,22 % 
25 0,61 % 0,75 % 0,14 % 0,30 % 0,45 % 1,05 % 
26 9,80 % 9,98 % 0,21 % -9,11 % -8,89 % 1,78 % 
27 -0,46 % 3,15 % 3,59 % 13,79 % 16,89 % 16,51 % 
28 1,23 % -3,64 % -4,94 % 1,72 % -3,14 % -1,86 % 
29 -2,58 % -2,52 % 0,06 % -1,84 % -1,78 % -4,41 % 
30 0,12 % -0,45 % -0,57 % -0,70 % -1,28 % -1,16 % 
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Bilaga 5. Valutakurser vid beräkning av utländskvaluta till svenska 
kronor 
 
 
Säljkurs för utländsk valuta164: 
 
2003-12-31 
 
1 € = 8,97 SEK 
 
1 $ = 7,17 SEK 
 
2004-12-31 
 
1 € = 8,89 SEK 
 
1 $ = 6,53 SEK 
 
2005-12-31 
 
1 € = 9,33 SEK 
 
1 $ = 7,83 SEK 
 

                                                
164 Källa: www.forex.se, valuta, valutaomvandlaren. 2007-05-16 
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Bilaga 6. Regressionsanalyser 

 

Regressionsanalys av samtliga år 
 

Regressionsstatistik     
Multipel-R 0,965412502     
R-kvadrat 0,932021298     
Justerad R-kvadrat 0,924177602     
Standardfel 0,075443462     
Observationer 30     
      
ANOVA      

  fg KvS MKv F p-värde för F 
Regression 3 2,028941537 0,676313846 118,8242451 2,6812E-15 
Residual 26 0,147984614 0,005691716   
Totalt 29 2,176926151       
      

  Koefficienter Standardfel t-kvot p-värde  
2005 (05/06) (konstanten) 0,010442583 0,049739178 0,20994684 0,83534568  
2003 (03/04) 0,395024823 0,294697104 1,34044352 0,191697355  
2004 (04/05) RR -0,439597989 0,361998665 -1,214363563 0,23552378  
2004 (04/05) IFRS 0,990578582 0,198181054 4,998351557 3,37513E-05  
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Regressionsanalys av år 2004 RR och 2004 IFRS 
 

Regressionsstatistik     
Multipel-R 0,968369     
R-kvadrat 0,937738     
Justerad R-kvadrat 0,935514     
Standardfel 0,072064     
Observationer 30     
      
ANOVA      

  fg KvS MKv F p-värde för F 
Regression 1 2,190023 2,190023 421,7134121 2,02581E-18 
Residual 28 0,145408 0,005193   
Totalt 29 2,335431       
      

  Koefficienter Standardfel t-kvot p-värde  
2004 (04/05) IFRS -0,0749 0,04295 -1,7438 0,092165498  
2004 (04/05) 1,064101 0,051817 20,53566 2,02581E-18  
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Regressionsanalys av år 2003 och år 2005 
 

Regressionsstatistik     
Multipel-R 0,922397     
R-kvadrat 0,850816     
Justerad R-kvadrat 0,845488     
Standardfel 0,107697     
Observationer 30     
      
ANOVA      

  fg KvS MKv F 
p-värde för 

F 
Regression 1 1,852165 1,852165 159,6883 4,36E-13 
Residual 28 0,324762 0,011599   
Totalt 29 2,176926       
      

  Koefficienter Standardfel t-kvot p-värde  
2005 (Y) -0,07768 0,067314 -1,15399 0,258258  
2003 (03/04) 1,020977 0,080794 12,63678 4,36E-13  
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