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Sammanfattning 
 

Den 1 januari år 2005 introducerades IFRS och blev standard för noterade bolag i Europeiska 

Unionen. I och med detta så behövde alla börsnoterade företag upprätta sina finansiella 

rapporter i enlighet med IAS (International Accounting Standards) och IFRS (International 

Financial Reporting Standards). ”IFRS 3 – Rörelseförvärv” förbjuder goodwillavskrivningar. 

I och med den nya regeln så är endast nedskrivning av goodwill tillåten. Regeln har på grund 

av sin subjektivitet i hur den skall tolkas och appliceras lett till problem och svårigheter för 

bolag. Det har blivit svårt för bolag att anpassa sig till de nya goodwillreglerna eftersom 

regeln, vilken måste följas korrekt, anses svårtolkad. Införandet och kravet på att följa IFRS 3 

har gett upphov till en omfattande och komplicerad process för berörda bolag. I takt med att 

bolag behöver följa nya regler så leder detta normalt, förutom till skillnader i redovisningen, 

även till nya arbetsformer och rutiner. Genom en kvalitativ metod med positivistisk 

vetenskapssyn så har vi genom en fallstudie studerat hur IFRS 3 tillsammans med tillhörande 

IAS 36 och IAS 38 påverkat två stora svenska noterade bolag. Vi ville ta reda på ”vilka 

resultat- och organisationsförändringar inom redovisningen har de nya reglerna för goodwill 

medfört för noterade bolag”. För att ta reda på detta så har vi intervjuat fyra personer ifrån två 

noterade bolag samt tagit del av dessa bolags årsredovisningar, delårsrapporter samt interna 

branschtidningar. Intervjuerna har varit både personliga och telefonbaserade.  

 

Bolagen verkar inom liknande bransch men är av olika storlek, ena bolaget är mid-cap och det 

andra är large-cap. Vidare så har det mindre bolaget gjort mer än dubbelt så många 

rörelseförvärv än det större. Utifrån detta ville vi se om skillnader förekommer i deras 

goodwillposter och om det i så fall beror på IFRS 3 i kombination med bolagens storlek eller 

antalet rörelseförvärv.  

 

Vår studie visar att båda bolagen har uppfattat IFRS som omfattande och komplicerad p.g.a. 

de nya arbetsuppgifter och organisationsförändringar som tillkommit med regeln. Bolagen 

delar åsikten om att IFRS 3 är alltför subjektiv i hur den skall tolkas, tillämpas och appliceras. 

Bolag 1 finner flertalet fördelar med IFRS 3. Bland annat anser de att den nya regeln ger en 

mer rättvis bild av goodwillens värde vid nedskrivningar av värdenedgångar. De anser även 

att den nya regeln ger större enlighet, tydlighet och bättre insyn vid ett rörelseförvärv för båda 

parter. Bolag 2 delar Bolag 1’s negativa åsikter men kan enbart finna en fördel med den nya 

regeln för rörelseförvärv, vilken är att båda parter får mer insyn under affären. Båda bolagens 

goodwill har under IFRS 3’s lagar ökat i förhållande till immateriella- och totala tillgångar i 

samband med ökat antal rörelseförvärv. Bolag 2 drabbades, till skillnad från Bolag 1, väldigt 

kraftigt under finanskrisen med rådande lågkonjunktur vilket bland annat kan förklaras av 

deras stora nedskrivningsbehov på kassagenererande enheter under konjunkturen, vilket leder 

till negativ påverkan på resultatet. En annan förklaring är att Bolag 1, vilken verkar inom 

liknande men inte samma bransch som Bolag 2, inte är lika konjunkturkänslig som Bolag 2 

och således inte blev lika påverkade av konjunkturnedgången. Bolag 2’s kraftiga 

resultatnedgång kan också förklaras av att Bolag 2 med sina höga övervärden i goodwill, inte 

fördelat dessa värden på ett tillfredsställande sätt. Att Bolag 2 drabbades kraftigare i 

organisationsarbetet kan förklaras av att de inte haft en lika bra förändringsförmåga som 

Bolag 1 samt att deras motstånd mot förändringen kan ha haft negativ påverkan på processen. 

 

Bolag 2 har således blivit påverkade av IFRS 3 i större utsträckning än Bolag 1 både vad 

gäller resultat- och redovisningsarbete. Då räkenskapsåren ger skiftande resultat så kan vi inte 

med säkerhet fastställa om skillnad i nedskrivning berott på företagets storlek, istället så är 

ovanstående argument vår förklaring till skillnad i påverkad nedskrivning och resultat. 
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1. Introduktion 
 

1.1 Bakgrund 
 

Koncernredovisning växte fram vid slutet av 1800-talet p.g.a. det stora antalet förvärv och 

företagsgrupperingar som bildades intensivt i USA. Tanken bakom koncernredovisning är att 

den ska förmedla en bättre bild av hela den ekonomiska enheten och därmed till de totala 

vinsterna och förutsättningarna, vilket är intressant utifrån ett aktieägarperspektiv. I Europa 

var Sverige ett av de första länderna med att införa krav på koncernredovisning i 

lagstiftningen. Detta infördes i efterspelet av Kreugerkrashen (Artsberg, 2005, s. 383). År 

1944 uppdaterades 1910 års aktiebolagslag. Genom införandet av denna lag ålades 

moderbolag skyldighet att upprätta koncernbalansräkning eller koncernredogörelse. Det 

skulle framgå vad som var disponibelt för utdelning ur koncernens synvinkel, dock behövde 

inte moderbolaget offentliggöra dessa rapporter utan endast överlämna dem till bolagets 

revisorer som skulle granska detta. Syftet med lagen var att revisorerna och företagsledningen 

i svenska noterade bolag skulle få en tydligare överblick över bolagets befintliga ställning och 

rörelseresultat (Eriksson, 2002, s. 60-61). 1975 skärptes aktiebolagslagen. Moderbolaget 

skulle nu förutom en koncernbalansräkning dessutom upprätta en koncernresultaträkning och 

ibland även en finansieringsanalys för koncernen. Dessa rapporter skulle vidare offentliggöras 

på samma sätt som årsredovisningen, d.v.s. genom presentation på bolagsstämmor för att 

senare sändas in till registreringsmyndigheten (Eriksson, 2002, s. 62 ff). 

 

Koncernredovisning är den redovisning som har varit och är mest överensstämmande 

internationellt sett. Detta kan förklaras främst genom att koncernredovisningen inte är 

kopplad till beskattningen och därför inte styrs av skattemässiga överväganden vilka skiljer 

sig åt mellan olika länder (Artsberg, 2005, s. 384). I många länder har det dock varit svårt för 

företag att veta hur redovisningen ska skötas eftersom olika länder har olika principer och 

regler (Thomasson, Arvidson, Lindquist, Larson & Rohlin, 2008, s. 107). Runt om i världen 

arbetar många organisationer för att ständigt öka kvaliteten och harmonisera världens 

redovisning (Artsberg, 2005, s. 136). År 2002 beslutade IASB (International Accounting 

Standards Board) tillsammans med FASB (Financial Accounting Standards Board) att arbeta 

tillsammans för att utveckla en finansiell rapportering med hög kvalitet som skulle kunna 

användas både nationellt och internationellt (Schipper, 2005, s. 101). Detta samarbete ledde 

till att det den 1 januari år 2005 skedde en radikal förändring inom redovisningsvärlden. IFRS 

(International Financial Reporting Standards) introducerades och blev standard för noterade 

bolag i Europeiska Unionen (EU) och således också Sverige. Med detta menas att alla 

börsnoterade företag, företag som står inför en notering, företag som står under insyn av 

Finansinspektion samt företag med noterade skuldebrev skall upprätta sina finansiella 

rapporter i enlighet med IAS (International Accounting Standards) och IFRS (Sundgren, 

Nilsson & Nilsson, 2009, s. 12-13). 

 

 

1.2 Problemdiskussion 
 

I och med införandet av IFRS 2005 krävdes det av berörda börsnoterade bolag, bland annat 

svenska sådana, radikala förändringsanpassningar till det nya regelverket. Införandet av de 

nya EU-standarderna har inneburit nya krav som noterade bolag erfordrats tillämpa. 

Exempelvis har uppställningsformen i koncernredovisningen förändrats, liksom en hel del 
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redovisningsprinciper. Dessa förändringar har varit både tids- och resurskrävande för de 

berörda bolagen (Jermakowicz & Gornik-Tomaszewski, 2005, s. 52). 

 

I Sverige har noterade bolag övergått från att föra en transaktionsbaserad redovisning till en 

allt mer värdebaserad. Det innebär att bolagen tvingas värdera fler balansräkningsposter till 

verkligt värde. Detta kan i sin tur påverka resultaträkningen vilket inte den tidigare 

värderingsmetoden riskerade leda till (Upton, 2001, s. 46). Tidigare skulle tillgångar värderas 

enligt försiktighetsprincipen. Då låg det lägsta av anskaffningsvärdet och 

nettoförsäljningsvärdet till grund för värderingen (Smith, 2006, s. 87). Dessa 

redovisningsförändringar kan skapa svårigheter hos noterade bolag. Det är inte lätt att 

uppskatta värderingen till verkligt värde eftersom det ofta inte finns något absolut 

marknadsvärde att utgå ifrån (Dansell & Phillips, 2007, s. 46). I takt med att bolag tvingas 

följa nya lagar och regler kan det innebära att dessa bolag måste införa nya arbetsformer och 

rutiner. Detta kan komma att påverka beteendet hos personer som behandlar redovisningen då 

en annan sorts expertis krävs för att kunna utföra den nya redovisningsstandarden. Saknas då 

kompetens finns en risk att man istället letar effektiva omvägar för att till exempel reducera 

eller helt undvika de variationer i rapporterade resultat som tenderar att bidra till rättvisande 

värderingsmätningar (Schipper, 2005, s. 121-122). 

 

Övergången till IFRS innebär att nya värderingssätt följaktligen måste tillämpas även för 

företagens immateriella tillgångar. Detta område finner vi vara ett intressant 

forskningsområde ur ett koncernredovisningsperspektiv. Redovisning av goodwill är en av de 

förändringar som trätt i kraft. I och med de nya reglerna så har värderingen av goodwill blivit 

mer subjektiv. Denna värdering kan påverkas av faktorer såsom vem som utför den och vilket 

syfte värderingen har. Till en början kan det vara svårt för både bolagen och de 

redovisningsansvariga att anpassa sig till de nya reglerna på grund av att värderingen av 

goodwill måste följas korrekt enligt redovisningslagen. Eftersom denna redovisningslag anses 

svårtolkad så har detta i flera fall uppfattats som svårthanterat (Astami, Hartadi & Tower, 

2006, s. 49). På grund av detta så är vi intresserade av att se hur omställningen och 

tillämpningen av IFRS har gått till.   

 

Vad vi har märkt av då vi har samlat in vetenskapligt material är att forskarna snarare har 

framställt hypoteser inom området IFRS än vad de har gjort analyser av konsekvenserna. De 

flesta artiklar som vi har funnit om IFRS är ifrån 2005 vilket innebär att 

implementeringsprocessen inte hade påbörjats (Jermakowicz & Gornik-Tomaszewski, 2005, 

Ruder, Canfield & Hollister, 2005, Schipper, 2005). Vi vill i vår uppsats analysera 

konsekvenserna av detta relativt outforskade område. Studier av bland annat Sucher & 

Jindrichovska och Navarro-García & Bastida visar att det tidigare har forskats mycket om 

vilka resultatförändringar som har uppstått i och med införandet av de nya standarderna 

(Sucher & Jindrichovska, 2004, s. 111, Navarro-García & Bastida, 2010, s. 109-111). 

Förutom att se till resultatförändringarna i och med IFRS så fokuserar vi även på vilka 

organisatoriska förändringar som det nya redovisningssystemet har lett till. Vi anser nämligen 

att en kunskapslucka finns inom dessa områden, vilken vi vill fylla igen.  

 

 

1.3 Problemformulering 
 

Vilka resultat- och organisationsförändringar inom redovisningen har de nya reglerna för 

goodwill medfört för noterade bolag? 
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1.4 Syfte 
 

Syftet med denna uppsats är att genom en fallstudie byggd på intervjuer och årsredovisningar 

ifrån två noterade bolag se vilka konsekvenser IFRS 3 har lett till för undersökta bolag. 

Utifrån de likheter och skillnader bolagen åt i avseende bolagsstorlek, antal rörelseförvärv och 

förändringsstrategier så har vi försökt finna ett samband mellan detta och IFRS 3. Vi söker 

svar på följande delsyften; 1) Vilka organisationsförändringar har bolagen upplevt och vad 

kan bakomliggande orsaker vara, 2) Vilka resultatförändringar har bolagen upplevt i och med 

IFRS 3 och 3) Har bolagens storlek eller antalet rörelseförvärv i samband med IFRS 3 någon 

koppling till årets resultat. Då vi saknat tidigare forskning om organisationsförändringar i och 

med IFRS så hoppas vi generera teoretiskt bidrag till de personer som tidigare forskat om 

IFRS konsekvenser.  

 

 

1.5 Avgränsningar  
 

Införandet av IFRS/IAS är en omfattande och komplicerad process. Att göra en väsentlig 

avgränsning i vår studie anser vi därmed nödvändigt. På grund av den svårighetsgrad som det 

innebär att göra en studie om IFRS/IAS utan avgränsningar, så har vi valt att fokusera studien 

på IFRS 3. Då IFRS 3 är kopplat till IAS 36 och IAS 38, goodwill och kassagenererande 

enheter så har även dessa ingått i vår studie. Vår studie baseras på två bolag vilka verkar på 

mid- respektive large-cap. I vår undersökning så har vi begränsat oss till åren 2002 till år 

2010. Vi såg detta som ett rimligt tidsperspektiv eftersom läsaren får inblick i bolaget ungefär 

lika många år innan IFRS implementerades som efter att implementeringen var slutförd.  

 

 

1.6 Fortsatt disposition 
 

Kapitel 2 – Metod 
 

Metodkapitlets disposition är uppbyggd genom en inledande förklaring om hur vi valde 

studiens undersökningsmetod. Därefter så ges en mer ingående beskrivning om den 

kvalitativa samt den kvantitativa metodens uppbyggnad och funktioner. Dessa avsnitt följs av 

kritik mot vald metod där vi argumenterar för- och emot olika metoder, angreppssätt och 

vetenskapssyner. Efter kritik mot vald metod så ges en förklaring om vilket angreppssätt vi 

valt att tillämpa. Slutligen så ges en beskrivning om hur vi har valt samla in våra data genom 

att redogöra för våra primär- och sekundärdata.  

 

 

Kapitel 3 – Teoretisk referensram 
 

Den teoretiska referensramen är uppbyggd genom en inledande diskussion om referensramens 

betydelse och dess innehåll. Efter det så diskuterar vi tidigare forskning inom området. I detta 

avsnitt så ingår implementeringsprocessen, hur denna tidigare har gått till för bolag samt 

generella åsikter om implementeringen av det nya regelverket. Detta avsnitt ges för att ge en 

tydlighet i hur implementeringen tidigare har gått till med tillhörande åsikter och 

konsekvenser för bolagen. Genom att se vilka tidigare problem som uppstått i och med 

implementeringen så har vi utifrån detta haft en grund för att söka möjliga problem för våra 

berörda bolag. För att visa vilket syfte IFRS har så har vi disponerat ett avsnitt om varför en 

harmonisering av redovisningen är så viktig. Nästa avsnitt behandlar IFRS 3, IAS 36, IAS 38 

och Goodwill. Vi förklarar reglerna och begreppen samt deras betydelse för redovisningen. 
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Det avslutande avsnittet behandlar organisationers förändringsprocesser i och med 

implementeringar av nya system. På så sätt vill vi visa hur organisationer kan reagera 

annorlunda på samma organisationsförändring. Kapitel 3 avslutas med en sammanfattning 

vilken visar vad vi har gått igenom och vad som kommer att behandlas i följande kapitel.  

 

 

Kapitel 4 – Empiri 
 

Empirin inleds med en kort beskrivning av bolaget, vilket område detta är verksamt inom 

samt antalet anställda och omsättning. Detta följs av en beskrivning av våra respondenter, 

vilken titel de har samt deras erfarenhet av redovisning och organisationsförändringar. Vidare 

beskrivs bolagets organisation med tillhörande verksamhetsområden. Nästa delavsnitt 

beskriver bolagets implementeringsprocess, hur bolaget gick tillväga för att implementera 

IFRS, om extern hjälp krävdes och om några problem uppstod. Kapitlet avslutas med 

förändringar i redovisningsarbete och resultat. Denna disposition är likadant uppbyggd för 

båda bolagen vilket är tänkt att göra det enkelt för läsaren att jämföra empirisk data bolagen 

emellan. Kapitel 4 bygger på de svar vi fått fram genom intervjuer med respondenter, 

årsredovisningar, delårsrapporter samt interna branschtidningar.  

 

 

Kapitel 5 – Analys  
 

Kapitlet Analys bygger på de svar vi fått fram genom Kapitel 4 – Empiri samt Kapitel 3 – 

Teoretisk referensram. Kapitel 5 inleds med en kort sammanfattning av de båda bolagen och 

vad vi kommer att analysera. Detta följs av en analys av resultatutvecklingen. Vi beskriver 

skillnaderna i resultatutveckling bolagen emellan och försöker förklara sambandet mellan 

detta och IFRS påverkan samt om påverkan på resultat kan bero på företagens storlek, antalet 

rörelseförvärv eller av någon annan anledning. Efter det så beskriver vi skillnader i 

redovisningsarbete i och med IFRS bolagen emellan. Vi analyserar varför det ena bolaget har 

påverkats mer av IFRS än det andra bolaget i avseende redovisningsarbete. Kapitlet avslutas 

med en jämförelse mellan bolagens redovisning med IFRS 3’s föreskrifter.  

 

 

Kapitel 6 – Slutsats 
 

I detta kapitel kopplar vi ihop problemformuleringen med våra svar och redogör huruvida vi 

lyckats uppnå syftet med vår uppsats. Vi redogör för vilka slutsatser vi har kommit fram till i 

och med vår studie av bolagen. Vi ger vårt svar på varför det ena bolaget påverkats mer både 

resultat- och organisationsmässigt än det andra bolaget. Efter uppsatsens generella slutsats så 

förklarar vi vilket teoretiskt och praktiskt bidrag uppsatsen kan tänkas generera samt vilka 

sanningskriterier vi granskar uppsatsen ifrån. Kapitlet avslutas med delavsnittet ”Förslag till 

framtida forskning” där vi ger våra förslag till vad som finns kvar att forska om inom området 

IFRS 3.  
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2. Metod  
 

 

I metodkapitlet så beskriver och argumenterar vi för det tillvägagångssätt som vi använder oss 

utav för att kunna svara på tidigare problemformulering. Här beskriver vi vårt val av 

undersökningsmetod, vilken kunskapssyn vi applicerar i vår studie samt ger en beskrivning 

för hur vi samlar in våra data. Vi förklarar även hur vi har organiserat upplägget inför våra 

intervjuer. Kapitlet avslutas med källkritik och en sammanfattning av kapitlet.  

 

 

2.1 Undersökningens metod 
 

En väl uttänkt och lämplig undersökningsmetod krävs för att svara på tidigare nämnda 

problemformulering. Med undersökningsmetoden är det även tänkt att vi skall uppnå syftet 

med uppsatsen. Undersökningsmetoden utgör tekniken för insamlingen av data och det finns 

flera olika typer av instrument, som t.ex. enkäter, strukturerade intervjuformulär eller 

deltagande observationer, som kan användas (Bryman & Bell, 2005, s. 47). Angående valet av 

undersökningsmetod så valde vi att använda oss utav en kvalitativ forskningsmetod med en 

positivistisk vetenskapssyn. Detta grundade vi bland annat på att den kvalitativa metoden är 

kopplad till realism, vilket även är en av positivismens kunskapsteoretiska grunder. Vi 

förklarar mer ingående om deras koppling till varandra i nedanstående avsnitt. I avsnitten 

2.1.2, 2.1.3 och 2.2 motiverar vi valet av metod samt valet av forskningsdesign. I dessa avsnitt 

så kombinerar vi vårt val av metod med fakta om de olika metoder, vetenskapssyner och 

angreppssätt som vi har- och inte har tillämpat i vår uppsats. Med detta så vill vi förklara 

varför vår valda undersökningsmetod och kunskapssyn passar just vårt arbete.  

 

 

2.1.1 Kvalitativ metod 
 

En kort sammanfattning för att beskriva den kvalitativa metoden är att den är flexibel och har 

fokus på djupet istället för på bredden (Repstad, 2007 s. 15). När det gäller forskningen med 

kvalitativ metod så börjar den alltid med att man samlar in rådata som exempelvis intervjuer, 

observationer eller anteckningar. Därefter så bearbetas dessa rådata (Jacobsen, 2007, s. 135). 

Den kvalitativa metoden har som syfte att framställa en övergripande bild av verkligheten 

genom analys och tolkning av det insamlade materialet (Lekvall & Wahlbin, 2001, s. 209-

210). En del menar att mätning spelar en underordnad roll i den kvalitativa undersökningen, 

vilket inte stämmer. Att undvika att siffror och mängdangivelser används i den kvalitativa 

forskningen är dessutom knappt möjligt (Repstad, 2005, s. 14), vilket vår uppsats inte är något 

undantag till. En annan sak som vi lade stor vikt vid var att även små enstaka händelser och 

små detaljer som annars kan försummas kan tillmätas mycket stor vikt när man undersöker en 

fråga genom kvalitativ metod. Detta ser vi positivt på eftersom att vi, precis som Thurén, 

anser att ”Ingen människa är så enkelt funtad att hon går att sammanfatta i en enkel formel” 

(Thurén, 2007 s. 112-113).  

 

Området som vi studerar, IFRS, är styrt av lagar och regler som skiljer sig ifrån tidigare 

redovisningsregler. I och med det nya regelverket så har många företag efter 

implementeringen av IFRS upplevt förändringar i både redovisningsarbetet och förändringar i 

resultatposter. Vi hoppas att vi genom den kvalitativa studien med dess höga validitet kan få 
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reda på vilka faktorer som har lett till de problem som uppfattats av de berörda personerna i 

våra undersökta bolag i och med implementeringen av det nya redovisningssystemet. Dessa 

faktorer vill vi se utifrån redovisningsarbete och resultatförändringar. Att få fram validiteten i 

en kvalitativ uppsats är ofta lättare än vad det är i en kvantitativ.  Det beror på att vi som 

forskare är mycket närmare det som skall studeras. Dessutom så ger detta angreppssätt 

forskaren möjligheten att själv styra sin medverkan i studien (Holme & Solvang, 1997, s. 94).  

 

I vårt arbete så utgår vi ifrån en positivistisk kunskapssyn. Den positivistiska forskningen 

både kan och ska stå utanför etik och moral. Den som forskar skall ständigt söka efter det som 

faktiskt ”är”. Den enda premiss av auktoritativt värde i den positivistiska forskningen är att 

man skall söka sanningen (Holme & Solvang, 1997, s. 332).  Positivismen åsyftar kritisk 

undersökning av alla påståenden och iakttagelser och att undersökaren endast skall stödja sig 

på de fakta som med all rimlig sannolikhet kan anses säkerställd (Thurén, 2007, s. 15-16). 

Detta betyder inte att positivister avvisar allting som för dem inte verkar vara möjligt. En sann 

positivist undersöker ändå ett problem, som denne är ytterst tveksam till, med öppenhet att 

denne faktiskt kan ha fel (Thurén, 2007 s. 18). Varför vi valde att se till absolut säkerställd 

kunskap, som positivismen alltså strävar efter är för att vårt ämne är ekonomi. Positivismen 

sägs nämligen ha ett stort inflytande inom ekonomi tack var dess strävan efter objektiva fakta 

(Ryan, Scapens & Theobald, 2003, s. 159). Genom den positivistiska vetenskapssynen hoppas 

vi få fram säkerställd fakta om vilken påverkan IFRS har haft på noterade företag. I vårt 

sökande efter det så kommer vi i enlighet med positivismens grunder stå utanför etik och 

moral för att ge en så objektiv syn som möjligt av problemet. Kvalitativa metoder kopplas 

ofta ihop med hermeneutiken (Jacobsen, 2007, s. 135) men det är inte ovanligt att kvalitativa 

undersökningar uppvisar tendenser på positivistiska drag. Det kan bland annat bero på 

kvalitativa metoders koppling till realism, som är en av positivismens kunskapsteoretiska 

grunder (Bryman & Bell, 2005, s. 489).  

 

Att vi väljer fallstudie som forskningsstrategi grundar vi på flera anledningar; en fallstudie är 

intensiv, detaljerad och granskar just ett enskilt fall. Dessutom så kombineras denna studie 

vanligtvis ihop med den kvalitativa metoden just på grund av dess intensitet. Det ligger också 

i fallstudiens natur att i huvudsakligen använda sig utav kvalitativa data och kvalitativa 

analyser (Lekvall & Wahlbin, 2001, s. 210-211). Några av de mest kända studierna inom 

företagsekonomi har använt sig utav fallstudier (Bryman & Bell, 2005 s. 71-72) och just 

företagsekonomi är vårt huvudämne. Detta motiverar oss ytterligare till att använda denna typ 

av studie i vårt arbete. Fallstudier kan även ha en fördel då man vill skapa sig en djupare 

förståelse av en speciell händelse (Jacobsen, 2007 s. 65). Det beror på att det centrala i alla 

fallstudier är att de försöker få fram varför ett eller flera beslut fattades, hur de genomfördes 

och slutligen hur resultaten blev i och med detta (Yin, 2007, s. 30). I vårt fall vill vi veta hur 

noterade bolags redovisning och redovisningsarbete påverkas i och med införandet av de nya 

reglerna för värdering av goodwill, varför de noterade bolagen påverkas av implementeringen 

och så slutligen hur resultatet i och med implementeringen blev hos våra undersökta bolag. 

 

Att samla in data genom fallstudier har ytterligare fördelar. Till att börja med så behöver man 

i en fallstudie inte på förhand veta exakt vad som är viktigt att undersöka, vilket kan vara 

svårt att veta i början av studien. En annan fördel med fallstudier är att det finns stora 

möjligheter att samla in stora mängder data vilket är praktiskt i vårt fall då siffror som 

generats ifrån redovisningen är av stort intresse. Siffror är viktiga för vår uppsats i den 

bemärkelse att vi genom dessa kan se till vilka resultatmässiga effekter IFRS 3 har lett till. 

Har till exempel några poster i redovisningen ändrats markant efter att IFRS 3, IAS 36 samt 

IAS 38 blivit standard för redovisningen? Fallstudier genererar flera olika typer av tankesätt 
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hos den som forskar i ett ämne vilket är en viktig del gällande forskning inom finansiella 

områden (Ryan et. al., 2003 s. 161), alltså området som vi studerar. Genom fallstudier så ges 

även egenskapen till oss som intervjuare att vi med tiden kan fråga om saker som vi annars 

inte skulle ha fått svar på efter enbart en eller ett fåtal kontakter (Lekvall & Wahlbin, 2001, s. 

215). Vi kan alltså genom denna typ av studie komma tillbaka till intervjupersonerna för att 

komplettera våra uppgifter och även gå in på djupare frågeställningar när tiden känns mogen 

för det. Det kan vara till fördel om vi i vårt arbete märker att vi saknar något svar eller om vi 

behöver mer information från de intervjuade personerna  

 

När det kommer till fallstudier och redovisning så går de dessutom ihop bra genom att 

forskaren får chansen att få en djup inblick och förståelse om redovisningen i det specifika 

företaget genom omfattande och djupa intervjuer (Ryan et al., 2003, s. 159) och det är just 

redovisning som vi studerar i vår uppsats. Vi strävar efter att få denna djupa inblick i bolagen 

och hoppas att vi genom denna typ av studie också lyckas med det.  

 

Många samhällsvetare är övertygade om att fallstudier enbart passar under en explorativ fas 

av en undersökning men sanningen är att några av de bästa och mest berömda fallstudierna 

både har varit förklarande och beskrivande (Yin, 2007 s. 19-20). Genom användandet av 

fallstudier så hoppas vi att vi också lyckas få en väl förklarande och tydligt beskrivande 

studie. 

 

 

2.1.2 Kvantitativ metod 
 

Med kvantitativ metod så omvandlar man, grovt definierat, insamlad information till siffror 

och mängder, utifrån detta så görs sedan statistiska analyser (Holme & Solvang, 1997 s. 76). 

Objektivitet, reliabilitet och validitet är begrepp som förklarar hur den kvantitativa 

forskningen är uppbyggd (Widerberg, 2002, s. 18). Andra kännetecken för den kvantitativa 

metoden är att den är mer generell än djupgående, man intresserar sig för det genomsnittliga 

och inte det unika. Relationen mellan forskaren och den undersökte är en ”Jag-Det”-relation 

och inte en ”Jag-Du”-relation inom den kvantitativa undersökningsmetoden (Holme & 

Solvang, 1997 s. 78).  

 

I vår uppsats så har vi valt att intervjua ett fåtal personer ifrån svenska noterade bolag på 

djupet. Vi vill komma nära verkligheten. För att lyckas med det så använder vi oss utav den 

kvalitativa metoden och inte den kvantitativa. Det beror på att vi med en kvantitativ metod 

skulle behövt ha undersökt många fler bolag för analys och kvantifiering än vad vi har gjort. 

Detta eftersom att den kvantitativa metoden genom dess uppbyggnad kräver fler objekt för 

undersökning än vad den kvalitativa metoden gör. En kvantitativ metod i vårt fall skulle 

dessutom lägga allt för mycket fokus på siffror eftersom att vi med kvantitativ metod skulle 

ha analyserat skillnader i boksluten före och efter IFRS implementeringen samt 

värdeförändringar. I vårt fall är det mer än bara siffror som är intressant. Vi vill, förutom att 

se resultatskillnad och värdeförändringar, även se vilka organisatoriska förändringar, så som 

förändringar i redovisningsarbetet, som har uppstått i och med implementeringen av IFRS i 

våra undersökta bolag. För att ta reda på det så har vi ansett den kvalitativa metoden vara mer 

lämpad än den kvantitativa.  
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2.1.3 Kritik mot vald metod 
 

Det som kan vara till nackdel i den kvalitativa forskningen är att insamlad data är kan vara 

svår att utnyttja för sekundäranalys. Alltså data som har insamlats och analyserats av någon 

annan person tidigare är svår att utnyttja för en andra part (Bryman & Bell, 2005, s. 464-465). 

I vårt fall så svårigheten att utnyttja sekundärdata inte inneburit något problem. De 

sekundärdata vi har använt oss utav är statistik, tidningsartiklar och årsredovisningar. Dessa 

sekundärdata har använts för att få en övergripande bild av problemet med IFRS samt ge en 

utgångspunkt för framtagning av primärdata. Vi har genom sekundärdata försökt finna svar på 

vår tidigare problemformulering om vilka problem som uppstått för företag i och med 

implementeringen av IFRS och genom detta har vi skapat underlag för våra primärdata. Vi 

försökte genom detta sätt finna idéer om hur vi skall hitta olika sätt att se på vårt problem för 

att slutligen försöka finna möjliga lösningar på problemet. Detta utnyttjande av sekundärdata 

har, trots påståendet om att det skulle kunna vara svårutnyttjat, inte inneburit några problem 

för oss.  

 

Vidare så talar en del om att kvalitativa undersökningar saknar vetenskaplig skärpa samt att 

de genererar osäkra och ibland lite godtyckliga resultat jämfört med de kvantitativa 

undersökningarna. En del menar att reliabiliteten är svår att få att stämma i kvalitativa 

undersökningar beroende på att om man upprepar sin intervju flera gånger med samma 

uppläggning så kan man knappast förvänta sig att få samma resultat varje gång (Lekvall & 

Wahlbin, 2001, s. 214-215). Detta försvåras ytterligare då den kvalitativa forskningen inte går 

att upprepa identiskt. Det går dock att bedöma kvaliteten på kvalitativ forskning på andra sätt 

(Jacobsen, 2002, s. 255). Att reliabiliteten inte har någon central plats inom kvalitativa 

undersökningar beror på att syftet med kvalitativa studier är att man skall få en bättre 

förståelse av vissa faktorer och då har den statistiska representationen inte någon fokus 

(Holme & Solvang, 1997, s. 94).  Ett problem som däremot är väl känt är att den kvalitativa 

metoden är väldigt resurskrävande, intervjuerna tar väldigt lång tid och man måste i de flesta 

fall nöja sig med ett fåtal respondenter (Jacobsen, 2002, s. 51). Risk finns även att 

datainsamlingen glider över till analys då man går tillbaka till svarspersonerna för att fråga 

om något som man inte hann med vid senaste intervjutillfället (Holme & Solvang, 1997, s. 

100). 

 

Problem och svagheter kan även uppkomma då man använder sig utav fallstudier som 

forskningsstrategi. Ett av dessa problem är den etiska relationen mellan oss som forskare och 

våra undersökta bolag. Detta beror på att många redovisningsfallstudier, och även vår, kräver 

tillgång till organisationer och konfidentiell information vilket ibland kan vara en svårighet 

(Ryan et al., 2003, s. 159). 

 

 

2.2 Angreppssätt 
 

Eftersom att den kvalitativa ansatsen övervägande är induktiv (Backman, 2008, s. 54) så valde 

vi detta angreppssätt framför det deduktiva. Jacobsen menar att i den induktiva ansatsen så 

har forskaren ett öppet förhållande till det som skall studeras utan några förutfattade hypoteser 

eller teorier (Jacobsen, 2002, s. 43). Vi är dock medvetna om att en induktiv ansats gjord utav 

oerfarna forskare (vilket vi är) kräver en teoretisk föreställningsram för att identifiera de 

teman som fallstudien kommer att behandla och på så sätt kunna lösa uppgiften. På grund av 

det öppna förhållandet till det som ska undersökas i den induktiva ansatsen och att kvalitativa 
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metoder är så öppna för ny information så är de förenade med varandra (Jacobsen, 2002, s. 

43).  

 

Med det induktiva angreppssättet så är teorin som man får fram i sitt sökande ett resultat av 

forskningsinsatsen. Grovt definierat så leder alltså ens egna observationer/resultat fram till en 

teori. Inom deduktion så är det istället för tvärtom, alltså en teori leder fram till ens 

observationer/resultat. När forskaren väl genomfört den teoretiska reflektionen över en 

uppsättning data så kan forskaren i det induktiva angreppssättet vilja, eller behöva, samla in 

ytterligare information som är nödvändig för att kunna bevisa en teoris hållbarhet eller 

ohållbarhet. Detta kallas iterativ strategi och det passar vår uppsats bra då vi även genom vår 

tillämpning av fallstudier har möjligheten att komma tillbaka för att samla in mer information. 

Inom det induktiva angreppssättet så är det vanligt att man använder sig av teoribildning på 

empirisk grund, att man formulerar teorier på samlad data. Det är också vad vi kommer att 

göra i vår uppsats. En annan fördel med det induktiva angreppssättet är att det är förenligt 

med positivismen på så sätt att de båda menar att kunskap nås genom att fakta samlas in och 

då utgör grunden för lagmässiga regelbundenheter (Bryman & Bell, 2005, s. 25).  

 

 

2.3 Datainsamlingsmetod  
 

För att samla in nödvändiga data till vårt arbete så har vi använt oss utav två typer av källor. 

Undersökningen består därmed av eget insamlat material, primärkällor, samt material som är 

insamlat/bearbetat av andra personer, sekundärkällor.   

 

Våra primära källor består av insamlat material ifrån de personer vi har valt att intervjua samt 

årsredovisningar och delårsrapporter. För att tillföra uppsatsen objektivitet så har sekundära 

källor, främst ifrån refereegranskade vetenskapliga artiklar samt litteratur insamlats. Hur 

datainsamlingen av primär- respektive sekundärkällor har gått till förklaras mer ingående i de 

två nedanstående avsnitten.  

 

 

Primärkällor 
 

Primärdata utgörs av data som samlats in direkt ifrån personer eller grupper av personer för 

första gången. Vi som forskare går direkt till primärkällan. Denna datainsamling är 

skräddarsydd för just vår problemställning. Denna typ av data fås genom exempelvis 

intervjuer, observationer eller frågeformulär (Jacobsen, 2002, s. 152).  

 

Vi har valt att samla in våra primärkällor genom intervjuer, främst via telefon men även 

genom personliga möten. Vi har inte haft möjlighet att intervjua alla personer och bolag som 

blivit påverkade av implementeringen av IFRS. Istället har vi valt att studera två bolag genom 

en fallstudie.  

 

Inför intervjun så sökte vi personer inom bolagen vilka vi ville skulle ha varit väl insatta och 

involverade i IFRS implementeringen. Vi kontaktade våra undersökta bolag och frågade efter 

vilka dessa personer kunde tänkas vara och tog sedan kontakt med dessa personer. 

Intervjuerna, både telefonintervjuerna och de personliga, tog mellan sextio och nittio minuter 

per person. I ett fall var vi tvungna att återkomma till respondenten för att komplettera våra 

uppgifter, denna komplettering tog cirka femton minuter.  
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Under intervjun så hade vi en intervjuguide vilken vi utgick ifrån (se bilaga 1). Denna guide 

var uppbyggd med följande fokus: 

 

 Intervjupersonen 

 Bolagets organisation   

 Implementeringsprocessen av IFRS  

 Förändring i redovisningsarbetet 

 Upplevda förändringar  

 Förändringar i resultat 

 

Våra undersökta bolag verkar inom samma bransch och opererar på large- (Bolag 2) 

respektive mid-cap (Bolag 1) listan på stockholmsbörsen. Båda bolagen har också utgett 

uppfattningen om att vara aggressiva på rörelseförvärv under de senaste tio åren. Dessutom 

har båda bolagen utsatts för IFRS implementeringsprocess. Storleksmässigt så skiljer sig 

bolagen åt. Bolag 2 omsätter omkring tio gånger Bolag 1. Vi kommer att se skillnaderna i 

resultatposter procentuellt eftersom skillnaderna mellan bolagen i antal kronor kan vara 

missledande då Bolag 2 har ca tio gånger högre omsättning. Vi vill se om IFRS processen har 

påverkat något av bolagen mer än det andra vad gäller resultat- och organisationsförändringar. 

Vi ser detta som intressant eftersom Bolag 1 medvetet förvärvade ett stort antal företag innan 

IFRS implementerades, medan Bolag 2 genomförde flertalet av sina rörelseförvärv efter 

implementeringen av IFRS. Utifrån detta så kommer vi att analysera IFRS processens 

konsekvenser och komma fram till egna slutsatser. Vårt motiv till att välja våra två bolag, 

vilka liknar varandra och verkar inom liknande bransch, är att det skall vara lättare att se IFRS 

ensamma roll i påverkan på bolagens resultat och redovisningsarbete. Hade bolagen skiljt sig 

åt i flera avseenden, exempelvis bransch, så hade konsekvenserna i resultat och redovisning 

kunnat bero på flera anledningar utöver implementeringen av IFRS. 

 

Inför våra intervjuer så berättade vi först för respondenterna vad vår uppsats gick ut på och 

vilka svar vi sökte efter. Därefter ställde vi frågorna i den ordning de är uppsatta i bilaga 1. 

Om vi efter ett svar på en fråga saknade något så omformulerade vi frågan och efter ca sextio 

till nittio minuter var intervjun klar. Intervjun spelades in samtidigt som anteckningar gjordes. 

Telefonintervjuerna gick till på samma sätt. Vi berättade först kortfattad om vår uppsats och 

vilken typ av frågor som vi tänkte ställa och vad vi sökte svar på. Telefonintervjuerna var i 

snitt en timme långa. Även dessa spelades in. Märkte vi senare att vi saknade svar på någon 

fråga eller om vi misstänkte att vi missförstått något så återkom vi för vi för ett mer 

tillfredsställande svar. Respondenterna var alla tillmötesgående och villiga att svara på 

samtliga frågor. Nedanstående tabell visar en översikt av de genomförda intervjuerna.  
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Tabell 1. – Översikt av genomförda intervjuer 

Bolag Respondent Intervjutyp Längd Omständigheter 

Bolag 1 Johan 

Andersson 

Personligt 

möte 

Ca: 90 minuter Andersson svarade på frågorna 

och lade ibland till egna 

synpunkter vilket vi anser bra. 

Bolag 1 Rickard 

Svensson 

Personligt 

möte 

Ca: 90 minuter Svensson avvek ibland ifrån 

ämnet och vi fick ett par 

gånger omformulera oss. 

Intervjun gick bra. 

Bolag 2 Fredrik 

Gustavsson 

Telefonintervju Ca: 60 minuter Intervjun gick bra och vi 

behövde inte återkomma för 

fler frågor.  

Bolag 2 Erik    

Nilsson 

Telefonintervju Ca: 60 minuter Nilsson gav ibland för 

begränsade svar. Vi fick senare 

återkomma för att komplettera 

våra svar. 

  

 

De personer i bolagen som vi har intervjuat har, förutom en, varit anställda sedan 2004 eller 

tidigare. Detta tog vi hänsyn till eftersom vi ansåg det viktigt att personerna ska ha varit med 

om förändringsprocessen för att på så sätt kunna kommentera händelsen. Som tidigare nämnt 

var det också viktigt att personerna vi intervjuade var kompetenta att ge svar på de frågor vi 

hade. Först tog vi reda på hur personens titel i bolaget, yrkeserfarenhet, erfarenhet av IFRS 

samt anställningstid. Därefter ställde vi frågor om bolagets organisation för att ta reda på hur 

denna är uppbyggd samt hur redovisningsarbetet går till. Denna information ville vi ha reda 

på för att lättare och tydligare se hur IFRS påverkade våra undersökta bolag inom dessa 

områden. Detta ledde oss till frågor om hur implementeringen av IFRS gick till, hur 

förberedelserna såg ut inför implementeringen och hur denna process påverkade 

organisationen samt redovisningsarbetet. Därefter frågade vi vilka förändringar IFRS har lett 

till för respektive bolag i avseende kvalitet, goodwillpåverkan, förbud mot avskrivningar m.fl. 

På så sätt hoppades vi finna vilka för- och nackdelar intervjupersonerna kan se med IFRS. 

Slutligen kompletterade vi vår information ifrån årsredovisningarna angående 

resultatförändringar genom att ställa frågor som vi inte fått svar på ifrån ÅR. 

 

 

Sekundärkällor 
 

Många av de tekniker som används för att samla in data, såsom enkäter, intervjuer och 

observationer kan vara tidsödande och kostsamma att använda i en undersökning. Samtidigt 

så samlas data in på just dessa sätt av andra forskare inom samma område (Bryman & Bell, 

2005, s. 230). Det vi har gjort är att analysera denna typ av data, kallad sekundärdata. Genom 

detta sätt sparar vi mycket tid. En del av våra sekundärkällor, de vetenskapliga artiklarna, är 

dessutom av god kvalitet då dessa källor är refereegranskade.  

 

Andra sekundärkällor vi tagit del av är årsredovisningar, delårsrapporter samt annat material 

såsom interna tidningar vilka bland annat beskriver bolagens verksamhet, finansiella 

nyckeltal, mål, affärsidéer och strategier. Årsredovisningarna har varit väldigt viktiga för vårt 

arbete. Vi har analyserat dessa vilket hjälpt oss att komplettera den information vi har fått 
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ifrån intervjuerna. Den information vi saknat om bolagen har vi fått access till ifrån våra 

intervjupersoner.  

 

IFRS/IAS är ett ämne som står i ständig förändring och uppdatering. För att vi i vår uppsats 

skulle få tillgång till den senaste forskningen inom vårt område så har en stor del av de 

sekundära källor vi samlat in utgjorts av vetenskapliga artiklar inom vårt ämne. Dessa har vi 

funnit genom internationella databaser vilka vi har fått tillgång till via Umeå 

Universitetsbiblioteks databas för elektroniska källor. De databaser vi använt oss av är 

Business Source Premier, EconBiz, Emerald Journals samt Eurostat. Tillvägagångssättet har 

varit att samla in information som berör ämnet IAS/IFRS. Detta har kompletterats av litteratur 

och branschtidningar som behandlar samma ämne. Sökorden vi har använt oss utav är främst 

”goodwill”, ”IFRS”,”IAS”, ”3”, ”36”, ”38”, ”nedskrivning”, ”kassagenererande enheter”, 

”impairment of assets”, ”intangible assets” och ”harmonisering”. Att söka på engelska ord har 

lett till att vi hittat de vetenskapliga artiklar vi använt oss utav. Det beror sannolikt på att USA 

har kommit längre än Sverige vad gäller utvecklingen av IFRS. Vårt val av källor utgjordes av 

dess relevans för vår uppsats, hur pass aktuella dokumenten var samt att de var 

refereegranskade. 

 

 

2.4 Källkritik 
 

De källor vi har använt oss utav är böcker, ekonomiska tidskrifter, vetenskapliga artiklar, 

årsredovisningar, publikationer ifrån Internet utgivna av världens största revisions- och 

konsultföretag, samt insamlat material ifrån intervjupersoner som arbetar med ekonomi. 

Under sökandet efter användbara källor till vår uppsats så har vi haft kriterier för att acceptera 

dessa källor som relevanta för vår uppsats. Dessa kriterier har varit att källorna skall vara 

tillförlitliga, objektiva, opartiska och oberoende, vilka enligt Lundahl och Skärvad också är 

krav för pålitliga källor (Lundahl, U. & Skärvad, P.H., 1999, s. 134).  

 

De böcker vi har valt att använda oss utav för vår uppsats anser vi uppfylla de ovanstående 

kraven på en källas pålitlighet då alla böcker vi använt oss utav är publicerade och i största 

mån neutrala till sitt område. De flesta böckerna vi har använt oss utav har dessutom en 

fullständig källhänvisning vilket ökar deras tillförlitlighet (Holme & Solvang, 1997, s. 131). 

Det största hotet mot böckernas tillförlitlighet har berott på risken för vår egen misstolkning 

av det engelska språket. De ekonomiska tidskrifterna vi använt oss utav är utgivna av FAR, 

vilket är en branschorganisation för revisorer och rådgivare. Förlaget arbetar både nationellt 

och internationellt med utveckling av revisions- och rådgivningsbranschen. Vi ser denna källa 

som trovärdig eftersom alla författare i tidskriften är auktoriserade och godkända revisorer, 

auktoriserade redovisningskonsulter, skattekonsulter, rådgivare och andra specialister (FAR, 

2010).  

 

De vetenskapliga artiklar vi har läst är huvudsakligen publiceringar av forskningsresultat 

inom vårt valda område – IFRS. De vetenskapliga artiklar vi har använt oss utav har inte alla 

varit objektiva till sitt ämne på så sätt att författarna många gånger ger sina egna åsikter. Detta 

har vi sett som en fördel eftersom deras åsikter gett oss nya infallsvinklar och synsätt på 

problemet med IFRS.  Vi anser författarna till de vetenskapliga artiklarna som trovärdiga då 

alla artiklar vi använt oss utav är ”peer-review”-granskade.  

 

Årsredovisningarna vi har använt oss utav är både publicerade och reviderade av revisorer, vi 

ser därför även dessa som tillförlitliga och högst relevanta för vår uppsats. En del av vårt 

http://samsok.libris.kb.se/V/B4GXXDLRE9VETY3A8NGGER9SBYCIC97VFARANJ4TP59GNME89S-12878?func=native-link&resource=LKB02126%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20
http://samsok.libris.kb.se/V/B4GXXDLRE9VETY3A8NGGER9SBYCIC97VFARANJ4TP59GNME89S-12883?func=native-link&resource=LIB40704%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20
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material är publikationer givna av PriceWaterhouseCoopers, vilka är världens största 

revisions- och konsultföretag (PwC, 2010). PriceWaterhouseCoopers är marknadsledande 

inom revision, redovisning, skatt och affärsrådgivning och har stor erfarenhet och 

branschkunskap inom ekonomi (PwC, 2010). Deras publikationer är inte ”peer-review”- 

granskade men vi ser dem ändå som tillförlitliga och relevanta då personer, som är 

professionella inom sina områden, har utgivit artiklarna på basis av redovisningslagar och 

andra regelverk. Våra intervjupersoner har lång erfarenhet av främst revision men även inom 

andra områden såsom organisation. På så sätt har respondenterna kunnat ge svar på hur deras 

bolag har blivit påverkade av implementeringen av IFRS sett ifrån både ett redovisnings- och 

ett organisationsperspektiv.  

 

 

2.5 Analys och tolkning av insamlat material 
 

Genom insamlat material har vi sökt sanningen i bästa mån. Vi har därför sökt källor med hög 

trovärdighet såsom ”peer-review”-granskade vetenskapliga artiklar, intervjuer med relevanta 

respondenter samt böcker kopplade till vårt valda ämne. För att gå vidare med vårt insamlade 

material så utformade vi en disposition som skulle fungera som utgångspunkt och struktur 

under uppsatsens gång. Under analysen så har teorin, byggd på tidigare nämnda källor, 

fungerat som en bas med vilken vi sökt samband med empirin. Vi har försökt se samband 

mellan vad teorin säger och hur bolagen praktiskt gått tillväga; har några av våra nämnda 

modeller i den teoretiska referensramen applicerats i praktiken, har våra undersökta bolag 

följt regelverket IFRS korrekt etc. I analysen har vi försökt neutralisera oss ifrån tidigare 

erfarenheter för att på så sätt i bästa mån närma oss materialet så förutsättningslöst och 

objektivt som möjligt. Våra tolkningar i analysen bygger på insamlat material med resultat 

ifrån empirin och den teoretiska referensramen vilka främst bygger på intervjuer och 

årsredovisningar samt böcker och vetenskapliga artiklar.  
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3. Teoretisk referensram 
 

 

I detta avsnitt så diskuterar vi vår referensram, vilken ligger till grund för vår empiriska 

studie. Här förklarar vi vilka delar vi har valt att ha med i referensramen, varför dessa delar är 

med och slutligen dispositionen. Vårt syfte med referensramen är att ge en inblick i 

regelverket IFRS. Vi kommer även kortfattat redogöra för hur regelverket såg ut innan 

implementeringen av IFRS skedde. Att skriva om tidigare regler för svensk redovisning anser 

vi viktigt då det blir lättare för läsaren att se vilka förändringar som har skett för våra 

undersökta bolag i och med implementeringen av det nya regelverket.  

 

Vi har disponerat vår teoretiska referensram som följande; ett inledande avsnitt som tar upp 

tidigare forskning inom vårt valda område. Avsnittet är tänkt att ge en övergripande bild av 

vilken typ av forskning som tidigare har gjorts inom området samt i vilken omfattning. Vi vill 

genom detta visa att tidigare forskning inom vårt sökta problemområde inte är så omfattande. 

De följande avsnitten behandlar nutiden i större omfattning. Avsnittet om tidigare forskning 

följs upp av harmonisering av redovisningen. Detta avsnitt förklarar varför en harmonisering 

av redovisningen är så viktig, samt varför IFRS blev till.  

 

Nästa avsnitt är byggt på fakta om IFRS 3, IAS 36, 38 samt goodwill. Dessa avsnitt är tänka 

att ge läsaren förståelse hur IFRS 3, IAS 36, IAS 38 samt goodwill fungerar samt hur de hör 

ihop med varandra. På så sätt hoppas vi kunna ge läsaren god kunskap inom området samt 

ökat intresse för de frågor som vi skall försöka svara på i empirikapitlet. 

 

Det avslutande kapitlet beskriver förändringsprocesser. Förändringar inom organisationer är 

en stor process och det är viktigt för organisationen att tillämpa en väl fungerande 

förändringsstrategi. Vi kommer att beskriva de olika strategier som kan ses i organisationer 

vid omfattande organisationsförändringar. Avsnittet om förändringsprocesser avslutas med en 

beskrivning av det motstånd som kan råda inom organisationer vid organisationsförändringar 

och vad detta motstånd kan leda till för konsekvenser.  

 

 

3.1 Tidigare forskning 
 

I en artikel ifrån ”Financial Executive” skriven av Eva K. Jermakowicz och Sylwia Gornik-

Tomaszewski så framgår det att samtliga av deras undersökta bolag, vilka har implementerat 

IFRS, upplevt svåra problem inom organisationen för att komma underfund med hur IFRS-

systemet fungerar. De menar att situationen upplevs som extra svår för EU’s medlemsländer. 

Det svåra dessa länder upplever är att byta ifrån sina tidigare redovisningssystem till IFRS. 

Processen upplevs dessutom som kostsam och kan ta upp till 24 månader innan den är klar. 

Vidare så informerar Jermakowicz att många företag har haft ett behov av experthjälp inom 

området samt behövt ändra sina IT- och datasystem för att kunna fullgöra implementeringen 

(Jermakowicz & Gornik-Tomaszewski, 2005, s. 52). Efter dessa fakta så tar det stopp. Hur det 

har gått för företagen och hur de förberedde sig för att implementera IFRS går varken att finna 

i Jermakowicz eller alla de andra vetenskapliga artiklar, böcker och tidskrifter som vi har läst. 

Detta är lite förvånande eftersom att en av nyckelfaktorerna i och med införandet av IFRS är 

förberedelserna innan implementeringsprocessen påbörjas. En av de största förändringarna i 

noterade bolag var i takt med implementeringsprocessen förberedelsen av finansiella 
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rapporter i enlighet med IFRS standarderna (Sucher & Jindrichovska, 2004, s. 111-112). Detta 

kan till viss del stödjas av Pat Suchers vetenskapliga artikel ”Accounting in Europe”. Där 

framgår det att förvånansvärt lite empirisk forskning har gjorts angående förberedelser och 

konsekvenser i de länder där IFRS implementerats. Detta trots att många finansiella rapporter 

inom området årligen har lämnats av World Bank (Sucher & Jindrichovska, 2004, s. 111). 

Vad vi däremot har upptäckt är att de flesta studierna bygger på resultatmässiga förändringar i 

och med implementeringen av IFRS samt åsikter kring denna. Vi har inte hittat några artiklar 

som fokuserar på förändringar i redovisningsarbetet för företaget efter implementeringen, 

vilket är en stor del av den problemformulering vi vill svara på. 

 

I och med införandet av IFRS rådde det blandade åsikter. Nobes (2006) indikerar att även 

efter att länder har anpassat sig efter IFRS så finns klara skillnader i kvaliteten hos 

internationell finansiell rapportering kvar (Navarro-García & Bastida, 2010, s. 110-111). 

Därmed framgår det att redovisningsstandarder i sig själva inte är tillräckliga för att uppnå 

högkvalitativ rapporteringsstandard. Det gäller att länderna applicerar IFRS systemet på ett 

lämpligt sätt och att inte faktorer som negativa åsikter influerar appliceringen.  

 

Som ett exempel på negativa åsikter kan man i den ekonomiska tidsskriften ”Journal of 

International Accounting, Auditing and Taxation” läsa om åsikterna i Spanien i och med 

införandet av IFRS. Det vi finner är att många av dem som arbetade med redovisning i 

Spanien var mycket nöjda med sin dåvarande spanska redovisningsstandard. Dessa 

respondenter såg inte IFRS som generellt bättre än de spanska redovisningsstandarderna 

vilket de främst grundade på två anledningar. Den första var att IFRS var så pass annorlunda 

emot spansk redovisningsstandard genom att den var mer komplex och besvärlig än den 

spanska standarden. De ansåg dock IFRS som mer flexibel och detaljerad. Den andra 

anledningen till att dessa respondenter inte såg IFRS som bättre än deras tidigare 

redovisningssystem var att anpassningen till IFRS var kostsam. Detta på grund av att de 

tillfrågade respondenterna var tvungna att öka sina rapporteringar i och med IFRS. Detta 

ledde till att många ansåg bytet till IFRS redovisningssystem som väldigt krävande (Navarro-

García & Bastida, 2010, s. 110-111). Blandade åsikter rådde alltså om IFRS men en 

jämförande tabell visar tydligt hur beslutstagare inom redovisningen ser på sitt tidigare 

redovisningssystem fram till år 2005 och hur de ser på IFRS ifrån 2005 och framåt. Resultatet 

var att beslutstagarna anser IFRS som bättre än deras tidigare redovisningssystem bland annat 

genom att de ser fördelarna med IFRS flexibilitet. Det negativa de finner med IFRS är dess 

komplexitet (Navarro-García & Bastida, 2010, s. 116).  

 

 

3.2 Harmonisering av redovisningen  
 

Under ett möte år 2002 så kom International Accounting Standards Board (IASB) och 

Financial Accounting Standards Board (FASB) överens om att arbeta tillsammans för att få 

fram en högkvalitativ och fullt kompatibel rapporteringsstandard som skulle kunna användas 

för både nationell och internationell rapportering (Schipper, 2005, s. 101). Således skulle 

redovisningen harmoniseras. Resultatet blev från och med den 1 januari år 2005 att alla 

noterade bolag i EU behövde tillämpa IFRS i sin redovisning (Navarro-García & Bastida, 

2010, s. 110). 

 

Att harmonisera inom redovisningen betyder att man reglerar redovisningen på internationell 

nivå för att samordna olika länders redovisning till varandra. Själva förutsättningen för 

integrering inom redovisningen är att den blir jämförbar (Artsberg, 2005, s. 138-139).  David 
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Ruder menar detsamma i den ekonomiska tidskriften ”Northwestern Journal of International 

Law & Business” där han menar att en av de främsta egenskaperna som krävs för handel 

länder emellan är en sammanförd och kompatibel redovisning. Detta eftersom investerare då 

lättare kan jämföra redovisningar från andra länder och dessutom skulle ha bättre finansiella 

verktyg för att bedöma investeringsbeslut (Ruder et. al., 2005, s. 513-514).  Redovisning i sig 

är nämligen byggd på en variation av politiska, ekonomiska och sociala faktorer. Under alla 

tider så har dessa aspekter haft såväl nationella som internationella anknytningar. I början av 

1990-talet ökade betydelsen av globaliseringen av redovisningsreglerna (Razvan & Dumitru, 

2010, s. 47-48). Detta beror bland annat på att de personer som förbereder och använder 

finansiella rapporter, investerare samt finansiella analytiker måste kunna förstå utländska 

rapporter, eftersom de bland annat kan ha intresse i att investera i utländska företag (Nobes & 

Parker, 2005, s. 78). I och med detta så var kravet på en global redovisningsmiljö nådd och 

grunden för IFRS var påbörjad (Razvan & Dumitru, 2010, s. 47-48).  

 

Vad konsekvenserna i och med harmoniseringen med dess nya regler skulle bli, kunde det 

endast spekuleras i. Exempelvis så kunde svenska noterade bolag inte tillämpa IAS/IFRS fullt 

ut innan den nya lagen trädde i kraft eftersom att ÅRL inte tillät marknadsvärdering av 

tillgångar. Det kunde även vara mer problematiskt att förbereda finansiella rapporter eftersom 

information ibland var otillgänglig, t ex. segmentrapportering i IAS 14. Bolagen kunde 

således inte förbereda sig fullt ut (Axelman, Phillips & Wahlquist, 2003, s. 14).  

 

 

3.3 IFRS 3 – Rörelseförvärv 
 

IFRS 3 är en standard som används för att förbättra kvaliteten för redovisning av 

företagsförvärv, ange hur rapporteringen skall utföras vid rörelseförvärv och sträva efter att 

uppnå en internationellt jämförbar redovisning (Dansell & Phillips, 2007, s. 28). Ett 

rörelseförvärv innebär att enskilda företag eller verksamheter sammanförs till en 

rapporterande enhet. Standarden ger i synnerhet klarhet i att alla rörelseförvärv skall redovisas 

genom tillämpning av förvärvsmetoden (Internationell redovisningsstandard i Sverige 

IFRS/IAS 2009, 2009, s. 91). Ett av dessa syften ligger till grund för vår uppsats och är att 

man i större utsträckning än tidigare vill uppmuntra företagen att redovisa immateriella 

tillgångar i samband med företagsförvärv för att goodwillbeloppet skall bli lägre (Smith, 

2005, s. 203).  

 

Tidigare kunde företag välja mellan att tillämpa två metoder när ett företagsförvärv uppstod. I 

de flesta fall så tillämpades förvärvsmetoden.  Denna metod används för att konsolidera 

dotterbolag i koncernredovisningen. Metoden skall tillämpas när dotterbolag förvärvas av 

moderbolag och omfattar följande huvudsakliga steg:   

 

”1) Identifiering av förvärvaren samt när förvärvaren fick ett bestämmande inflytande över 

den förvärvande enheten 

2) Fastställande av anskaffningsvärdet 

3) Fastställande av den förvärvade enhetens identifierbara tillgångar och skulder 

4) Beräkning av goodwill och minoritetsintresse” (Sundgren et al., 2009, s. 137)  

 

I enstaka fall använde bolagen Poolingsmetoden. Denna metod användes emellertid endast 

om det var fråga om ett samgående mellan två företag och ingen köpare kunde väljas. Det 

gick alltså inte att fastställa vilket av bolagen som var det förvärvande. Det som främst skiljer 



17 
 

Poolingsmetoden från Förvärvsmetoden är att tillgångar och skulder inte omvärderas i det 

förvärvade företaget (Dansell & Phillips, 2007, s. 37-38). 

 

I och med införandet av IFRS 2005 förbjöds Poolingsmetoden, främst p.g.a. att IASB ansåg 

att standarden i redovisningen i t.ex. årsredovisningar var sämre om företag gavs möjlighet att 

välja mellan två metoder. Därför beslutade IASB att införandet av IFRS skulle medföra att 

alla företagsförvärv hädanefter redovisas enligt förvärvsmetoden. I och med denna förändring 

skall användarna av de finansiella rapporterna få en möjlighet till att på ett mer omfattat sätt, 

analysera och utvärdera de finansiella effekterna av företagsförvärven under en viss tidperiod 

(Dansell & Phillips, 2007, s. 28-29). 

 

Dessa förändringar ledde som tidigare nämnt att en förvärvare alltid ska identifieras vid varje 

förvärv. Det är denna som har möjlighet att bestämma och kontrollera den andra parten. 

Denna kontroll innefattar rätten till att bestämma över ett företags finansiella och 

operationella strategier samt rätten till de ekonomiska fördelarna. Förvärvaren har rätt till 

kontroll över förvärvad verksamhet om förvärvet innebär mer än 50 % av rösterna (Dansell & 

Phillips, 2007, s. 70-71). Den som förvärvar skall redovisa den förvärvade enhetens 

identifierbara tillgångar, skulder och eventualförpliktelser till dess verkliga värden vid 

förvärvstidpunkten.  

 

Nytt för detta införande är också att alla tillgångar och skulder skall identifieras till verkligt 

värde (Dansell & Phillips, 2007, s. 70-71). Dessa förändringar är relativt omfattande och 

kommer förmodligen i vissa fall även kräva specialistkunskaper. Exempelvis skall förvärvad 

goodwill, från och med införandet av IFRS redovisas som en tillgång. Goodwill skall 

dessutom senare prövas med avseende på nedskrivningsbehovet snarare än att denna utgör 

föremål för avskrivning (Internationell redovisningsstandard i Sverige IFRS/IAS 2009, 2009, 

s. 91).  Sammanfattningsvis så är det enligt de nya standarderna förbjudet att genomföra 

goodwillavskrivningar (Smith, 2006, s. 205). 

 

 

3.4 Enhets- och ägarteorin 
 

De förändringar som följer av IFRS 3, samt framtida tänkta förändringar, innebär att 

enhetsteorin i koncernredovisningen börjat utmana ägarteorin. På grund av detta så ges en 

presentation av de båda redovisningsteorierna.  

 

Enhetsteorin som bygger på en ekonomisk filosofi gör ingen skillnad mellan majoritets- och 

minoritetsägare vilket leder till att minoritetsägare och minoritetsintresse inte redovisas som 

skuld i balansräkningen. Istället så kommer minoritetens andel av det konsoliderade företagets 

nettotillgångar visas parallellt med majoritetsägarnas i det egna kapitalet. Minoritetens andel 

av vinsten kommer att redovisas som en allokering av vinst (Artsberg, 2005, s. 387). 

Enhetsteorin gör tydlig skillnad mellan företaget och sina ägare och enligt denna så är 

tillgångarna lika med skulderna. Detta medför att ingen uppdelning görs mellan skulder och 

eget kapital eftersom att båda utgör finansieringskapital för företaget. I och med detta så blir 

balansekvationen som följande;  

 

Tillgångar = Finansieringskapital   

 

Det finns inga grunder som kan hävda att IFRS 3 baseras fullt ut på enhetsteorin på grund av 

att det inte spelar någon formell roll för företaget att olika ägare finns. På grund av detta så 
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betyder rubriken ”eget kapital” inte heller någon roll (Falkman & Marton, 2007, s. 41). 

Ägarteorin sätter, till skillnad ifrån enhetsteorin, de juridiska ägarna i centrum och menar att 

ett företags redovisade tillgångar och skulder egentligen är företagsägarnas (Artsberg, 2005, s. 

386-387). Ägarteorin tar även fasta på att skulderna utgör företagsägarnas skyldighet samt att 

företag och ägare utgör samma person. Det redovisade nettovärdet skall enligt denna 

redovisningsteori tillfalla ägaren. Baserat på detta så uppstår inga kostnader för verksamheten 

då ägare och företag handlar med varandra. Således kan inte utdelning betraktas som en intäkt 

för mottagaren. Sett ifrån ägarnas perspektiv så är utdelningen ingen kostnad då den kommer 

dessa tillgodo, dessutom så symboliseras företaget av ägarna. Det sker alltså endast en 

omfördelning av resurser (Falkman & Marton, 2007, s. 41)Inom koncernredovisningen så 

innebär det att enbart den proportionellt ”ägda” andelen av ett dotterföretags tillgångar och 

skulder som ”tillhör” moderföretagets bör konsolideras. De transaktioner av internt slag som 

skall elimineras kommer enligt ägarteorins föreskrifter endast att eliminera den procentuella 

andel som hänför sig till moderföretaget. Eftersom att endast moderföretagets andel har 

konsoliderats så kommer inget minoritetsintresse att redovisas (Artsberg, 2005, s. 386-387).  

 

IFRS 3 med dess nya regler innebär att enhetsteorin i koncernredovisningen har börjat utmana 

ägarteorin, vilken tidigare var vanligast förekommande. Detta kommer att ge upphov till ett 

flertal redovisningsmässiga förändringar i avseende hur koncernmässig balans- och 

resultaträkning ser ut. De främsta förändringarna är följande; 

 

- Minoritetsintressen redovisas som en del av eget kapital och årets resultat till skillnad 

från tidigare då minoritetsintressen betraktades som en skuld i balansräkningen och en 

kostnad i resultaträkningen. Koncernen betraktas då alltså ur ägarens perspektiv. 

- I samband med detta så krävs det av IFRS 3 att samtliga övervärden inkluderas i 

koncernbalansräkningen och inte bara majoritetens andel av övervärdena. 

 

 

Utgångspunkten för dessa ändringar är att upprätta en rättvisande bild av redovisnings-

”enheten” utan fokus på moderbolagets ägare (Falkman & Marton, 2007, s. 41-42). 

 

 

3.5 Goodwill 
 

”När skillnaden mellan anskaffningsvärdet för dotterföretagsandelarna och det förvärvade 

egna kapitalet, justerat för över- och undervärden i förvärvade tillgångar och skulder, är 

positivt så uppstår ett övervärde som benämns goodwill” (Dansell & Phillips, 2007, s. 54). 

Förenklat så är goodwill en immateriell tillgång i ett dotterbolag som inte är upptagen i 

balansräkningen vilket då räknas som framtida extra goda vinster, i etablerat språkbruk kallat 

goodwill (Lönnqvist, 2009, s. 34). Vidare så är goodwill ett övervärde som uppstår och 

betalas av ett företag som har gjort ett rörelseförvärv (Artsberg, 2005, s. 242). Detta övervärde 

vid ett rörelseförvärv, goodwill, skall redovisas om anskaffningsvärdet överstiger den 

förvärvade enhetens nettotillgångar (Sundgren et al., 2009, s. 136, 142). I och med IFRS 3 så 

är det förbjudet med goodwillavskrivningar (Smith, 2006, s. 205). 

 

Det finns personer med åsikten att alla immateriella tillgångar skulle kunna sammanfattas som 

goodwill eftersom detta synsätt skulle göra att man inte längre skulle behöva separera olika 

poster, som i sig är ett osäkert arbete som lätt blir fel. Detta diskuterades inom IASB men i 

den slutgiltiga rekommendationen så valde man det amerikanska synsättet på goodwill, att en 

så detaljerad redovisning som möjligt skall göras av immateriella tillgångar (Artsberg, 2005, 
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s. 241). En stor del inom denna numera detaljerade redovisning behandlar 

avskrivning/nedskrivning. I och med IFRS 3 så skall man nämligen istället för årliga 

avskrivningar av förvärvad goodwill göra en prövning varje år om de framtida goda vinsterna 

finns kvar (Lönnqvist, 2009, s. 35). Denna prövning görs genom att redovisat värde omprövas 

varje år (Dansell & Phillips, 2007, s. 29). Om det visar sig att goodwillvärdet då har minskat, 

alltså att de framtida goda vinsterna har minskat, så skall koncernen göra en nedskrivning som 

då redovisas som kostnad i resultaträkningen. Alltså, i och med IFRS 3 så har man nu gått 

ifrån avskrivning av goodwill till nedskrivning (Lönnqvist, 2009, s. 35). Om goodwillvärdet 

nedskrivs så får det inte under kommande år värderas över värdet efter nedskrivningen. 

Goodwillvärdet får heller inte bli större än det ursprungliga övervärde som moderbolaget hade 

betalat vid förvärvet (Lönnqvist, 2009, s. 36).  

 

En annan förändring i redovisningen av goodwill är att man sedan lång tid tillbaka har kunnat 

redovisa goodwill på olika sätt beroende på vilken bransch som företaget verkar i, storleken 

på bolaget, storlek av belopp på goodwillposten etc. Men med den nya regeln så ser detta nu 

annorlunda ut vilket har medfört ekonomiska konsekvenser. Exempelvis, ju högre ett företags 

finansiella inflytande är, desto mer föredrar managers att skriva av goodwill direkt mot det 

egna kapitalet eller att amortera det under en viss tidsperiod. Ju större ett bolag är desto 

troligare är det att företaget skriver av goodwill i balansräkningen.  I och med införandet av 

IFRS standarderna så blev detta en kritisk situation för vissa bolag då den nya regeln säger att 

goodwill, en gång per år, måste prövas för nedskrivning. Detta innebär att många noterade 

bolag vilka haft som regel att skriva av goodwill direkt mot det egna kapitalet kommer att visa 

sämre resultat (Astami, Hartadi & Tower, 2006, s. 43-44). 

 

Goodwill redovisas antingen genom användning av full goodwill-metod eller genom partiell 

goodwill-metod. IFRS 3 har som utgångspunkt att minoritetsintresset skall redovisas fullt ut 

till verkligt värde. Detta har lett till att goodwill skall redovisas till summan av minoritetens 

och majoritetens andel av goodwill, alltså i enlighet med full goodwill-metoden. IASB 

lyckades dock inte få majoritet för användningen av full goodwill-metoden och därför tillåts 

även partiell goodwill-metod i redovisningen. Alltså redovisning ifrån skillnaden mellan 

anskaffningspriset och det verkliga värdet på den förvärvade enhetens nettotillgångar 

(Sundgren et al., 2009, s. 142-143). Dessa redovisningsmetoder i avseende goodwill 

diskuteras mer ingående i nedanstående avsnitt. 

 

 

3.5.1 Full goodwill 
 

Att redovisa enligt full goodwill innebär att goodwill skall redovisas i och med ett 

rörelseförvärv både för minoritetsintresset (det icke-kontrollerande) i ett dotterföretag samt 

för det kontrollerande intresset. IFRS 3 förordar att det icke-kontrollerande intresset redovisas 

till minoritetens andel av nettotillgångar, vilken inte inkluderar goodwill. Full goodwill 

innebär också att både värdet av minoritetsintresset och värdet på goodwill ökas med den 

goodwill som avser minoritetsintresset (IFRS 3 (Reviderad): Påverkan på resultatet, Viktiga 

frågor och svar för beslutsfattare. Öhrlings PriceWaterhouseCoopers, 2008, s. 12). Kortfattat 

så skall full goodwill i balansräkningen innehålla både majoritets- och minoritetsägarnas 

goodwill.  
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3.5.2 Partiell goodwill 
 

Genom partiell goodwill metod så skall även minoritetsintresset redovisas till minoriteternas 

andel av nettotillgångarna, alltså ej verkligt värde på förvärvsdagen. Vid användande av 

partiell goodwill-metod skall goodwill beräknas som skillnaden mellan anskaffningsvärdet 

och majoriteternas andel av den förvärvade enhetens nettotillgångar värderade till verkligt 

värde. Vid partiell goodwill så ingår enbart majoritetsägarnas goodwill i balansräkningen 

(Sundgren et al., 2009, s. 143-144). 

 

                                                                                         

3.5.3 Vilken effekt fås genom redovisning av partiell- respektive full goodwill? 
 

Genom att redovisa enligt full goodwill-metod påökar man de redovisade nettotillgångarna i 

balansräkningen. Tillämpning av denna metod kan emellertid innebära att framtida 

nedskrivning av goodwill ökar. Detta är en potentiell nackdel för bolaget. Det skall dock inte 

uppkomma nedskrivningsbehov av goodwill oftare eftersom en justering sker för ett inte 

helägt dotterföretag när nedskrivningsprövningen genomförs (IFRS 3 (Reviderad): Påverkan 

på resultatet, Viktiga frågor och svar för beslutsfattare. Öhrlings PriceWaterhouseCoopers, 

2008, s. 12). Att genomföra en nedskrivningsprövning enligt full goodwill kan däremot vara 

relativt lätt eftersom att det inte finns något behov av att räkna upp goodwill för helägda 

dotterföretag. En annan fördel med att redovisa enligt full goodwill-metod är att redovisat 

goodwillbelopp inte påverkas av kvantiteten andelar som majoriteten äger av aktierna 

(Sundgren et al., 2009, s. 144).  

Föredras istället tillämpning enligt partiell goodwill-metod beräknas goodwill som 

differensen mellan anskaffningsvärdet och majoritetens andel av den förvärvade enhetens 

nettotillgångar, värderade till verkliga värden. Summan av minoritetens andel av det egna 

kapitalet adderat med dess andel av skillnaden mellan nettotillgångarnas bokförda värden och 

verkliga värden är lika med minoritetsintresset i denna metod. Således blir goodwillbeloppet 

och minoritetsintresset lägre genom tillämpning av partiell goodwill-metod. I och med detta 

blir nedskrivningen av goodwill större om det visar sig under följande räkenskapsår att 

nedskrivningsbehov av goodwill finns (Sundgren et al., 2009, s. 144).  

 

 

3.5.4 När kan partiell- respektive full goodwill redovisas?  
 

IFRS 3 gör det möjligt för företag att välja goodwill-metod vid rörelseförvärv. Köparen kan 

antingen redovisa ett minoritetsintresse i dotterföretaget till verkligt värde, alltså full goodwill 

(100 % av goodwill redovisas) eller så kan köparen redovisa till minoritetsintressets andel i 

nettotillgångar exklusive goodwill. Denna metod leder till goodwill endast redovisas för 

moderföretagets andel i det förvärvade företaget. Till skillnad ifrån amerikanska US GAAP-

standarden så råder här stor skillnad. US GAAP förordar att minoritetsintresset måste 

värderas till verkligt värde och att full goodwill alltid måste redovisas (IFRS 3 (Reviderad): 

Påverkan på resultatet, Viktiga frågor och svar för beslutsfattare. Öhrlings 

PriceWaterhouseCoopers, 2008, s. 12). 
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3.6 IAS 36 – Nedskrivningar 
 

IAS 36 behandlar nedskrivningar och har som syfte att beskriva de metoder som ett företag 

skall använda sig av för att säkerställa att dess tillgångar inte redovisas till ett högre värde än 

återvinningsvärdet (Internationell redovisningsstandard i Sverige IFRS/IAS 2009, 2009, s. 

441). Återvinningsvärdet beräknas som det högre av det verkliga värdet minus 

försäljningskostnader som uppkommit och nyttjandevärdet. Nyttjandevärdet är förenklat 

nuvärdet av framtida kassaflöden (Sundgren et al., 2009, s. 37). IAS 36 p. 33 gör det klart att 

prognoserna om dessa framtida kassaflöden skall vara så objektiva som möjligt (Internationell 

redovisningsstandard i Sverige IFRS/IAS 2009, 2009, s. 448). Om det redovisade värdet 

överstiger nuvärdet av det inbetalningsöverskott som tillgången förväntas ge upphov till så 

redovisas en tillgång för högt och då skall värdet för tillgången skrivas ned enligt standarden. 

Denna standard ger också klarhet i vilka upplysningar som skall lämnas och när ett företag 

skall återföra en nedskrivning (Internationell redovisningsstandard i Sverige IFRS/IAS 2009, 

2009, s. 441). 

 

Vad gäller nedskrivningar av goodwill så anger IAS 36 p. 10 tydligt att goodwill inte skall 

avskrivas. Istället ska företaget i samband med varje årsredovisning och delårsrapport se om 

orsak finns att skriva ned goodwill. Goodwill som har förvärvats i ett rörelseförvärv skall 

efter förvärvet fördelas på kassagenererande enheter eller på grupper av kassagenererade 

enheter. Dessa enheter utgör utgångspunkten för uppföljningen av goodwill samtidigt som 

den interna resultatrapporteringen utgör underlag för uppföljningen. De kassagenererande 

enheter som goodwill fördelas på skall enligt IAS 36 p. 80: 

 

a) motsvara den lägsta nivå i företaget på vilken goodwill övervakas i den interna styrningen, 

och 

 

b) inte vara större än ett rörelsesegment som fastställs i enlighet med reglerna i IFRS 8 

(Sundgren et al., 2009, s. 14) 

 

Vad gäller beräkning av återvinningsvärdet för kassagenererande enheter med goodwill så 

ställer IAS 36 p. 135 och p. 136 mycket omfattande krav på upplysningar om hur företaget 

har gått tillväga för att beräkna detta (Internationell redovisningsstandard i Sverige IFRS/IAS 

2009, 2009, s. 465-466). Begreppet kassagenererande enheter används när man skall 

bestämma om det ligger ett nedskrivningsbehov eller inte (Artsberg, 2005, s. 22). Med 

kassagenererande enheter menas ”den minsta identifierbara grupp av tillgångar som vid en 

fortlöpande användning ger upphov till inbetalningar som i allt väsentligt är oberoende av 

andra tillgångar eller grupper av tillgångar”. För kassagenererande enheter så jämförs det 

redovisade värdet av tillgångarna som tillhör enheten med återvinningsvärdet av enheten. 

Föreligger ett nedskrivningsbehov så fördelas det på tillgångarna inom enheten. 

Återvinningsvärdet av en kassagenererande enhet kan till viss del ge en inblick i de framtida 

fördelar som goodwillposten ger uttryck av samt fördelar av framtida resultat som förväntas 

uppkomma i samband med forskning. Goodwill och gemensamma tillgångar skall fördelas på 

de kassagenererande enheterna. Om återvinningsvärdet, efter fördelningen, är lägre än det 

redovisade värdet av tillgångarna i den kassagenererande enheten så är mellanskillnaden av 

dessa nedskrivningsbehovet (Smith, 2006, s. 182-183).  
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3.7 IAS 38 – Immateriella tillgångar 
 

IAS 38 behandlar immateriella tillgångar (Internationell redovisningsstandard i Sverige 

IFRS/IAS 2009, 2009, s. 484). Immateriella tillgångar kan förklaras genom definitionen enligt 

IAS 38 p. 8 ”en identifierbar icke monetär tillgång utan fysisk form” (Internationell 

redovisningsstandard i Sverige IFRS/IAS 2009, 2009, s. 486).  Syftet med denna standard är 

att ange hur immateriella tillgångar som inte omfattas av andra standarder skall behandlas i 

redovisningen. Standarden kräver att immateriella tillgångar endast skall redovisas i rapporten 

över finansiell ställning om angivna kriterier är uppfyllda. Standarden ger också direktiv om 

hur redovisade värden skall beräknas och kräver således vissa upplysningar om immateriella 

tillgångar (Internationell redovisningsstandard i Sverige IFRS/IAS 2009, 2009, s. 484). 

 
IAS 38 är den centrala rekommendationen i den internationella redovisningsstandarden 

angående hur immateriella tillgångar skall redovisas. Men det finns andra IFRS standarder 

som berör samma område, särskilt IFRS 3 (Sundgren et al., 2009, s. 110). I och med förbudet 

av goodwillavskrivningar efter att IFRS 3 blev standard så vill man uppmuntra företagen att i 

större utsträckning än tidigare redovisa immateriella tillgångar i samband med rörelseförvärv 

för att goodwillpostens belopp skall bli lägre (Smith, 2006, s. 203). I och med detta så har IAS 

38 ändrats så att inte heller tillgångar som har en obegränsad nyttjandeperiod skall skrivas av, 

oavsett hur dessa tillgångar har uppkommit. Om ingen gräns finns för de antal 

kassagenererande enheter som den immateriella tillgången förväntas ge positiva kassaflöden 

för så är tillgångens nyttjandeperiod obegränsad. Det betyder inte att immateriella tillgångar 

alltid har en evig livslängd. Exempel på detta är sändningslicenser eller förvärvade 

varumärken som förväntas bidra med kassaflöden under obegränsad tid. För de tillgångar som 

har en obegränsad nyttjandeperiod så skall en prövning göras vid varje balanstillfälle för att 

avgöra om nyttjandeperioden fortfarande kan ses som obegränsad. Tillgångar som faller vid 

denna prövning skall skrivas av över den bedömda återstående nyttjandeperioden. Denna 

prövning av nedskrivningsbehovet skall göras varje år för tillgångar med obegränsad 

nyttjandeperiod (Smith, 2006, s. 205). 

En annan stor skillnad i mellan BFN och IFRS/IAS redovisningsdirektiv är redovisningen av 

forskningsutgifter. En stor del av företags immateriella tillgångar utgörs i många fall av 

forsknings- och utvecklingsutgifter, FoU. FoU har i flera fall varit grunden till att många stora 

svenska företag har nått sina positioner. Regleringen av redovisningen gällande FoU har i 

Sverige varit väldigt svag innan IFRS/IAS blev standard och företagen istället följde BFN’s 

direktiv. Genom IAS 38 så har reglerna gällande FoU’s redovisning skärpts. En av de största 

skillnaderna är att det nu tydligt görs skillnad mellan utgifter för forskning och utveckling. 

Utgifter för forskning skall alltid kostnadsföras direkt då de uppkommer. Motsatsen till detta 

är utgifter för utveckling som skall aktiveras om de uppfyller 6 stycken kriterier nämnda i IAS 

38 p. 57. Om utvecklingsutgifterna följer dessa regler så får de alltså aktiveras och det har stor 

betydelse för många svenska företag då de kan bedriva utvecklingsverksamhet (Sundgren et 

al., 2009, s. 114-116). 

 

 

3.8 Skillnader mellan IAS 36 och 38 emot tidigare RR 17 och 15 
 

Vad gäller skillnader mellan Redovisningsrådets rekommendationer och IAS så råder inga 

skillnader mellan Redovisningsrådets rekommendation RR 17 och dess motsvarighet IAS 36 . 

Däremot så finns ett par tydliga skillnader i Redovisningsrådets rekommendation RR 15 - 
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Immateriella tillgångar och IAS 38 – Immateriella tillgångar. Den första skillnaden är att IAS 

38 anger två alternativa metoder för hur värdering av immateriella tillgångar skall ske. Den 

ena av dessa metoder är den ”alternativa metoden” där värderingen baseras på verkliga 

värden. RR 15 innehåller inte denna metod eftersom att denna är oförenlig med 

årsredovisningslagen, ÅRL. Den andra skillnaden är att RR 15 inte behöver tillämpa 

principen om att utgifter avseende utvecklingsarbete skall tas upp som tillgång i 

balansräkningen för att därefter skrivas av över nyttjandeperioden. Skälet till detta är att ÅRL 

tydligt tillåter att den typen av utgifter redovisas som kostnad då dessa uppkommer. Någon 

motsvarighet till detta anges inte i IAS 38 (Axelman, Phillips & Wahlquist, 2003, s. 33-34). 

 

 

3.9 Förändringsprocessen 
 

Implementeringen av IFRS är en påtvingad process för noterade bolag runtom i världen. För 

att vi skall kunna sätta oss in i denna förändringsprocess så har vi valt att se till vilka problem 

som implementeringen av IFRS har lett till för våra undersökta bolag. Vi har valt att se 

förändringsprocessens problem ur ett organisationsperspektiv. Det finns många sätt att studera 

organisatoriska förändringar, vi har valt att redogöra för några av dessa teoretiska perspektiv i 

detta avsnitt.   

 

Det är mycket viktigt för organisationer att de har en bra förändringsförmåga. På så sätt så 

kan de snabbt anpassa sig till snabba och omfattande förändringar vilket är ett måste för att 

överleva konkurrensen ifrån omvärlden (Jacobsen & Thorsvik, 1998, s. 33). Vidare så krävs 

det att företaget har väl uttänkta förändringsstragier för att uppnå en lyckad förändring 

(Jacobsen, 2005, s. 125-127). Dessa förändringsstrategier är en förklaring till varför 

organisationer som liknar varandra till stor del ändå upplever en förändring helt olika. Fallet 

är då ofta att den ena organisationen har haft en bättre vald förändringsstrategi (Jacobsen, 

2005, s. 125). En organisatorisk förändring kan förklaras genom tre stycken dimensioner som 

är av stor betydelse vid val av förändringsstrategi. De dimensionerna, vilka hör ihop med 

varandra, är förändringens innehåll, tidsperspektiv samt omfattning (Jacobsen, 2005, s. 89-90, 

116, 172-173). Hur de hör ihop och varför det är viktigt att se till dessa dimensioner förklarar 

vi i nedan: 

 

Innehåll 

 

Inom modern organisationsteori så betraktar man organisationer som system, vilket bygger på 

två antaganden. Det första antagandet är att organisationer består av fyra element som är 

kopplade till varandra. Dessa element är struktur, uppgift, teknologi och människor. Hur de 

hänger ihop kan ses genom en rad exempel; ett fängelse har som uppgift att rehabilitera och 

skydda samhället ifrån kriminella. Ett IT-företag kan ha som uppgift att med hjälp av 

teknologi utforma webbsidor. För att dessa skall kunna lösa sina uppgifter så krävs det 

människor som har ett strukturerat och relativt stabilt förhållande till varandra. Poängen är att 

dessa fyra element hänger ihop och således så betyder en förändring i ett av elementen med 

nödvändighet förändring i de andra elementen (Jacobsen, 2005, s. 89-90). Ett exempel på hur 

dessa element är kopplade till IFRS är att det nya regelsystemet (ny struktur) medför 

omfattande förändringar av både teknologi (annorlunda redovisningsprogram), andra 

uppgifter samt ökat krav på kompetens (behov av utbildning angående de nya reglerna samt 

det nya redovisningssystemet).   
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Det andra antagandet är att alla organisationer är beroende av sin omvärld. Ytterst få 

organisationer är självförsörjande, oavsett vilket område de verkar inom. De flesta är 

beroende av att kunna tillägna sig resurser i form av pengar, råvaror och personal. Precis som 

att en organisation måste sälja produkter eller tjänster för att få tillräckliga resurser så måste 

denna organisation även kunna leverera något till omgivningen som upplevs som nyttigt eller 

viktigt för andra parter utanför organisationen. På samma sätt fungerar det med organisationer 

och dess omvärld vilket gör att de måste anpassa sig till kulturella normer som finns i 

omgivningen. I vårt fall så måste noterade svenska bolag anpassa sig till IFRS för att kunna 

fungera på omvärldsmarknaden (Jacobsen, 2005, s. 91)  

 

Tidsperspektiv 

 

Innan möjligheten att karlägga en förändring kan göras så måste man kunna svara på frågan 

”när kan man mäta förändringen av ett tillstånd?”. Ju längre tidsperspektivet är på 

förhållandet, desto lättare blir det att se stabilitet och kontinuitet. Ser man kortsiktigt så är det 

lätt att se ständiga förändringar. Att se förändringen ut ett längre tidsperspektiv ger högre 

kontinuitet och man kan märka att förändringen inte var så stor som man först tyckte 

(Jacobsen, 2005, s. 172-173). I vårt fall så har bolagen vi undersöker ett perspektiv på nästan 

sex år vilket vi tror kan ge de anställda ett stabilt perspektiv på förändringen.  

 

Samtidigt så måste man ha i tanke att anställda inom en och samma organisation kan tolka 

tidsperspektivet olika. Olika uppfattningar av tidsperspektivet kan göra att några anställda 

inom en organisation ser förändringen som väldigt omständlig medan andra tyckte att 

anpassningen gick smidigt till (Jacobsen, 2005, s. 172-173). Detta förklarar vi närmare i 

avsnitt 3.9.2 - Motstånd mot förändring.  

 

Omfattning 

 

Förändringens omfattning kan variera bland organisationer. Som tidigare nämnts så kan 

förändringar i liknande organisationer tolkas och upplevas helt olika, det gäller även 

förändringens omfattning. För att se vilken omfattning förändringen i och med IFRS har 

inneburit och hur den har genomförts så kommer vi att utgå ifrån två förändringsprocesser 

kallade ”Strategi E” och ”Strategi O” vilka vi förklarar i nedanstående kapitel. 

 

 

3.9.1 Förändringsstrategi – ”Strategi E” och ”Strategi O” 
 

Michael Beer och Nitin Nohria presenterar i sin bok ”Breaking the code of change” två olika 

strategier för förändring av organisationer. Den första strategin kallar dem ”Strategi E” och 

den andra kallar dem ”Strategi O”. 

 

Strategi E 

 

”Strategi E” står för ekonomisk strategi. Det är en planerad och programmatisk strategi med 

fokus på formella strukturer och system. Dess primära mål är att skapa ett ökat ekonomiskt 

värde, ofta i form av avkastning, för ägarna. Med sin fokus på ekonomiska resultat så kan 

man med denna strategi få en snabb och objektiv respons på huruvida förändringen har 

fungerat eller inte. Strategin drivs fram av företagsledningen med hjälp utifrån av externa 

konsulter. Till hjälp så används finansiella incitament (Jacobsen, 2005, s. 229). 
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Processen är huvudsakligen linjär vilket i detta fall betyder att en fas måste infinna sig före en 

annan. Mål kan inte sättas upp före situationen är analyserad och det går inte att genomföra 

bra lösningar förrän ett fastsatt mål finns (Jacobsen, 2005, s. 230).  

 

Kortfattat; Ju enklare och entydigare målet är, samt ju mer objektivt det kan mätas, desto 

lättare blir det att undvika målförskjutningar i själva förändringsprocessen. Detta tack vare att 

klara mål och entydiga resultat ökar koncentrationen för att uppnå detta (Jacobsen, 2005, s. 

233). 

 

Den auktoriserade revisorn Johan Rippe presenterar i tidsskriften Balans ifrån år 2001 en 

modell som har grund i Beer & Nohria’s ”Strategi E”-modell. Denna modell skapades för att 

underlätta implementeringen av IFRS. Stor vikt läggs på planering och extern professionell 

hjälp. Modellen ser ut som följande: 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 1. – Fritt skapad modell ifrån J. Rippes modell 

Källa: (Rippe, 2001, s. 32-33).  
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Strategi O 

 

Den andra strategin kallar Beer & Nohria för ”Strategi O”. Till skillnad ifrån ”Strategi E” så 

låter denna strategi förändringen ske stegvis och inte lika programmatiskt (Jacobsen, 2005, s. 

229). Trots det så är perspektivet rationellt i den meningen att man kan analysera problem, 

sätta upp mål och genomföra lösningar på dessa problem (Jacobsen, 2005, s. 245). I denna 

strategi så ligger fokus på utveckling av kulturen för att på så vis kunna skapa större 

engagemang. Målet med denna strategi är att utveckla organisationens mänskliga resurser så 

att de kan tillämpa strategin och på så vis lära sig utav erfarenheterna från förändringsåtgärder 

(Jacobsen, 2005, s. 229). Det är just utveckling som fokus läggs på i denna teori, istället för 

förändring som det talas mer om i ”Strategi E” (Jacobsen, 2005, s. 245). En annan klar 

skillnad mot ”Strategi E” är att man här inte ser förändringen som en linjär process där varje 

fas måste infinna sig före en annan. Istället ser man förändring som en cirkel där en 

förändring hela tiden leder till nya förändringar. Målet med ”Strategi O” är att få 

organisationer att gå med på de ständiga förändringar som uppstår för på så sätt få dessa 

organisationer att anpassa sig till omgivningen. Detta mål strider inte emot ”Strategi E’s” 

fokusering på resultat. Även ”Strategi O” vill uppnå ekonomiska resultat för organisationen 

men betoningen ligger mer på mänskliga egenskaper och processer för att uppnå dessa 

resultat (Jacobsen, 2005, s. 247). Ledningens uppgift i ”Strategi O” är inte att utveckla och 

genomföra förändringar utan istället att skapa ett engagemang bland de anställda i 

organisationen (Jacobsen, 2005, s. 250). 

 

”Strategi O” har alltså precis som ”Strategi E” ett mål att uppnå ekonomiska resultat för 

organisationen men har ett annorlunda tillvägagångssätt. Detta tillvägagångssätt är möjligt att 

koppla till IFRS implementering. Om våra undersökta bolag har genomgått ”Strategi E”, 

”Strategi O”, Rippes modell eller någon annan strategi för att genomföra sin 

förändringsprocess så smidigt som möjligt kommer att framgå i kapitel 4 - Empiri.  

 

 

3.9.2 Implementeringen av IFRS koppling till ”Top down approach” och ”Bottom up  
approach”  
 

Genom tillämpning av ”Top-Down”-teorin genomförs en organisationsförändring uppifrån 

och nedåt. Den högst uppsatte personen i organisationen bär det största ansvaret vid en 

förändring eftersom denna har bäst överblick över hela organisationen. Att inte 

avdelningschefer får ansvar i denna typ av ledarskapsteori beror på att de endast har överblick 

över sin avdelning (Beer & Nohria, 2000, s. 7).  

 

”Bottom up”-teorin innebär att man sammanlänkar ett flertal olika system för att kunna skapa 

ett enda, men bättre fungerande. Således delar man upp de ursprungliga systemen i olika 

delsystem. I ”Bottom-up”-teorin är de enskilda delarna av systemet till en början 

specificerade i detalj. Dessa delsystem är sedan länkade tillsammans för att forma ett större 

system, som i sin tur länkas samman (ibland i olika nivåer) tills ett fulländat system har 

utformats (Beer & Nohria, 2000, s. 102, 125). 

 

Johan Rippe har analyserat konsekvenserna vid tillämpning av ”Top-Down” och ”Bottom up” 

teorierna i implementeringsprocessen av IFRS. Bolag som tillämpar ”Top-Down”-teorin i och 

med införandet av IFRS skall fortsätta att redovisa enligt de befintliga koncerngemensamma 

instruktioner som finns. Alla justeringar till IAS skall genomföras på övergripande nivå 

genom manuella rutiner.  Tillämpas istället ”Bottom up”-teorin skall full implementering av 
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IAS på samtliga nivåer inom koncernen genomföras. Det som rapporteras till 

koncernredovisningsfunktionen på moderbolaget skall då redan vara konverterat till IAS 

(Rippe, J. (2001). Vägen mot IAS – skjut inte upp konverteringsprocessen! Balans, nr 6-7, 

juni, s. 31-32).  

 

I nedanstående modell visar vi för- och nackdelar med de båda teorierna då de tillämpas i 

implementeringsprocessen av IFRS:  

 

 

 
Figur 2. – Fritt skapad modell ifrån J. Rippes modell 

Källa: (Rippe, 2001, s. 31-32).  

 

 

3.9.3 Motstånd mot förändring 
 

Under stora organisationsförändringar för företag, såsom implementeringsprocessen av IFRS, 

så kan motstånd inom organisationen uppstå. Detta motstånd kan uppstå både medvetet och 

omedvetet. I många organisationer så kan en viss aspekt av organisationsstrukturen ha en 

speciell betydelse och då skyddas ofta denna då trycket mot förändring är starkt. Inblandade i 

företag kan kämpa väldigt starkt för att en princip eller rutin inte skall ändras. Ifrågasätts 

denna princip så innebär det att även grunden för identiteten ifrågasätts. Detta kan lätt leda till 

frustration och motvilja mot förändringen. Detta omedvetna motstånd är en förklaring till 

varför vissa organisationer har svårare än andra att anpassa sig till förändringar. Har väl 

organisationen accepterat en förändring så kan denne komma att hamna i en beroendeställning 

till de utomstående konsulterna och andra förändringsagenter. Uppdragsgivarna, alltså 

organisationen, vill då inte släppa taget om de utomstående konsulterna och känner ett behov 

av råd och stöd så fort framtida viktiga beslut måste fattas (Morgan, 1999, s. 260-262). För att 

hindra motståndet i och med en omfattande organisationsförändring så kan en förberedelse till 

vad som kan uppkomma i och med förändringen vara till hjälp. Jacobsen har sammanställt 

fem av de vanligaste elementen som utgör grunden till motstånd mot förändringar. Dessa är: 
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 Tydlighet och entydighet i vad förändringsprocessen går ut på – Råder oklarheter i vad 

processen går ut på så ökar risken för motstånd mot förändringen 

 Förändringens innehåll, alltså vad det är som ska förändras – Förändringar av kulturen 

möts vanligtvis av starkare motstånd än förändringar av strukturer, strategier och 

procedurer 

 Hur omfattande förändringen är – Ju mer omfattande och radikal förändring, desto 

starkare motstånd tenderar uppstå 

 Förändringens tidsperspektiv – Ju mer tid som förändringen kräver, desto större risk 

finns för motståndsallianser vilka motverkar möjligheten att få igenom förändringen 

(Jacobsen, 2005, s. 211-217) 
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3.10 Sammanfattning  
 
 

Under ett möte år 2002 så kom IASB och FASB överens om att tillsammans arbeta fram en 

internationell högkvalitativ rapporteringsstandard för att på så sätt harmonisera 

redovisningen länder emellan.  

 

 

 

Resultatet blev år 2005 att alla noterade bolag i EU behövde tillämpa IFRS i sin redovisning. 

 

 

 

IFRS 3 – Rörelseförvärv är en standard som ingår i IFRS regelverk. Den är tänkt att förbättra 

kvaliteten för redovisning av rörelseförvärv.  

 

 

 

IFRS 3 är kopplad till IAS 36 vilken tydligt förbjuder goodwillavskrivningar. Istället måste 

noterade bolag i samband med varje årsredovisning och delårsrapport se om orsak finns att 

skriva ned goodwill.  

 

 

 

IAS 38 vill, i och med förbudet av goodwillavskrivningar, uppmuntra företagen att i större 

utsträckning än tidigare redovisa immateriella tillgångar i samband med rörelseförvärv för att 

goodwillpostens belopp skall bli lägre.  

 

 

 

IFRS 3 med tillhörande IAS 36 och 38, vilka förbjuder avskrivningar, har lett till en 

omfattande förändringsprocess för de bolag som implementerade det påtvingade 

redovisningssystemet. 

 

 

 

 

Hur förändringsprocessen har gått till för två svenska noterade bolag kommer vi att ta reda 

på genom att genomföra en fallstudie byggd på fyra intervjuer samt material i form av 

årsredovisningar, delårsrapporter och branschtidningar.  

 

 

 

 

Förutom hur förändringsprocessen har gått till så vill vi ta reda på vilka förändringar i 

resultat och redovisningsarbete som implementeringen av den nya regeln har lett till. 
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4. Empiri 
 

I detta kapitel beskriver vi våra undersöka bolag, vilken bransch de verkar inom samt vilka 

verksamhetsområden bolagen består av. Vidare ger vi en presentation av våra respondenter, 

vilken titel de har, antalet verksamma år i bolaget, deras erfarenhet av redovisning samt 

tidigare erfarenheter av organisationsförändringar. Detta följs av ett delavsnitt som beskriver 

implementeringsprocessen för respektive bolag; hur processen förbereddes, genomfördes och 

om några problem eller svårigheter uppstod. Kapitlet avslutas med en beskrivning av vilka 

förändringar i redovisningsarbetet och resultatet som IFRS 3 har lett till för respektive bolag. 

Samtliga namn på respondenter, bolag samt tillhörande verksamhetsområden är fiktiva enligt 

respondenternas önskemål om anonymitet. 

 

4.1 Bolag 1 
 

Det första bolaget vi har studerat och intervjuat är Nordens största leverantör av 

industriförnödenheter och industrikomponenter samt därtill relaterade tjänster till industri- 

och byggsektorn i Norden. Koncernen består av ca 3 000 anställda och omsatte under 

verksamhetsåret 2009/2010 drygt 7 600 MSEK.  

 

 

4.1.1 Respondenter 
 

Johan Andersson jobbar som ekonomichef och vVD och har varit anställd i Bolag 1 sedan år 

2001 vilket innebär att han har varit med om IFRS förändringsprocess. Andersson har stor 

erfarenhet av redovisning då han jobbat aktivt med det sedan många år tillbaka. Vidare är han 

utbildad civilekonom med inriktning redovisning. Andersson hade kännedom om IFRS och 

var medveten om att det fanns svenska företag som tillämpade IFRS redovisning innan det 

blev obligatoriskt. Han var inte insatt i detalj i IFRS men han hade viss kännedom om 

redovisningssystemet. I Bolag 1 består moderbolaget av 21 stycken heltidsanställda med två 

huvudansvariga för koncernredovisningen, Johan Andersson och Rickard Svensson.  

 

Rickard Svensson har arbetat med redovisning i över tjugofem år och har varit anställd i 

Bolag 1 sedan år 2007. Därmed har han inte varit med om förändringsprocessen i och med 

IFRS för Bolag 1 men han har varit med om detta på sin tidigare arbetsplats och har därför 

stor erfarenhet i ämnet.  

 

 

4.1.2 Bolagets organisation 
 

Koncernen består av två verksamhetsområden, Marknad och Produkter. Marknad har omkring 

2000 anställda och utgör koncernens marknadskanal för industrikomponenter och 

industriförnödenheter till Nordisk industri. 2009/2010 omsatte koncernen 5 111 MSEK, dvs. 

58.5 % av koncernens nettoomsättning, exklusive elimineringar. Detta innebär således att 

Produkter 2009/2010 utgjorde resterande 41,5 % av koncernens nettoomsättning, exklusive 

elimineringar. Produkter ansvarar för att steg för steg, i allt högre grad, förse koncernens egna 

marknadskanaler med industriförnödenheter och relaterade tjänster. Nedanstående 
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cirkeldiagram visar Marknad och Produkter’s andelar av koncernen i avseende 

nettoomsättning, rörelseresultat, rörelsemarginal samt antalet anställda.  

 

 
Figur 3. – Marknad och Produkter’s andelar av koncernen 

Källa: Bolag 1 Årsredovisning 2009/2010 

 

 

MRO – Maintenance, Repair & Operations innebär industriföretagens processer av underhåll, 

reparationer och produktionsanläggningar. Detta tillhandahålls genom helhetslösningar ifrån 

Bolag 1 och visionen är att uppfattas som ledaren på MRO marknaden. Bolag 1 är även först 

in bland leverantörsbolagen i Norden med att fylla begreppet MRO med innebörd. En av 

företagets främsta ambitioner är strävan efter att optimera försörjning med avseende på 

lönsamhet. Bolag 1’s lösningar utgörs alltid av en kombination av tjänster och produkter 

(Bolag 1, Årsredovisning 2009/2010).  

 

 

4.1.3 Implementeringsprocessen 
 

Bolaget använder sig utav KPMG som revisorer, vilka också ansvarade för utbildningen 

under implementeringsprocessen. Utbildningen för Bolag 1 startade hösten 2004 och pågick 

fram tills införandet av det nya regelverket trädde i kraft den 1 januari år 2005. Bolag 1 såg 

denna förberedelseprocess som ett projekt och hade som tidsplan att vara så förberedda som 

möjligt dagen innan IFRS blev obligatoriskt. Ansvarig för detta projekt var Johan Andersson, 

ekonomichef och vVD för koncernen. Rickard Svensson var dock personen som var 

rekryterad av KPMG och medverkade vid varje utbildningstillfälle. Utbildningen gick till på 

olika sätt, dels genom seminarier som tillhandahölls av KPMG och dels genom direktkontakt 

via telefon och möten. Andersson och Svensson vidareförmedlade sedan utbildningen ut i 

koncernleden genom interna, mindre omfattande utbildningar för alla de anställda som kunde 

tänkas bli berörda av IFRS vilket kan liknas med tidigare nämnda ”Strategi O” och ”Top-

Down” teorierna där en högt uppsatt i organisationen vidarebefordrar kunskap uppifrån och 

ned i organisationen (Beer & Nohria, 2000, s. 7). Andersson beskriver processen som mycket 

omfattande och behovet av revisorerna var större än någonsin. En målsättning som bolaget 

hade och även kommer att ha i framtiden är att så få personer som möjligt skall bli berörda 

vid en sådan omfattande process. Därför strävar bolaget efter att hålla sig till minimikrav vad 

gäller tid och resurser. Svensson har varit mycket nöjd med KPMG’s framförhållning vad 

gäller information. Efter införandet av IFRS har det tillkommit uppdateringar i regelsystemet, 

vissa större och vissa mindre. Då har KPMG upplyst bolaget, först om att en uppdatering 

kommer att ske och sedan frågat hur de vill gå tillväga för att utbildas.  
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4.1.4 Förändring i redovisningsarbete 
 

I samband med att implementeringsfasen av IFRS inleddes insåg projektteamet att en 

omfördelning av nya arbetsuppgifter var nödvändig. Således påbörjades en 

organisationsförändring av redovisningsarbetet. Nya arbetsrutiner inleddes bland annat genom 

kontinuerligt samarbete med KPMG. Detta var nödvändigt för att få kontroll över hur den nya 

redovisningen skulle tillämpas. Andersson berättar att denna omstrukturering öppnade upp 

nya tillämpningsregler vilket i sin tur medförde nya poster inom redovisningsarbetet. 

Exempelvis tilldelades en av de anställda som tidigare arbetade på generell nivå på 

ekonomiavdelningen ansvarsområdet ”redovisning av företagsförvärv”. När vi frågar 

Svensson om övriga förändringar i redovisningsarbetet så svarar han ”…jag jobbar inom en 

bransch där man måste anpassa sig till förändringar, det ingår i mitt arbete, så att anpassa mig 

till det nya regelverket är ju egentligen något självklart. Men om jag ska komma på något 

annat som förändrats så skulle det vara att fler överväganden nu måste göras vid ett 

företagsförvärv vad gäller allokering till olika tillgångsslag och mer överväganden betyder 

mer arbete helt enkelt…” 

 

Andersson anser att de nya reglerna ger en större enlighet, d.v.s. att det inte längre finns 

samma utrymme för avvikelser som med det tidigare regelverket. De finansiella 

rapporteringarna när företag genomför rörelseförvärv ger en tydligare bild av förvärvet än 

tidigare. Detta skall enligt Andersson bero på att IFRS 3 förordar att alla rörelseförvärv skall 

tillämpas genom förvärvsmetoden. Med den nya förvärvsmetoden skall förvärvaren till 

skillnad mot tidigare redovisa den förvärvade enhetens identifierbara skulder, tillgångar och 

eventualförpliktelser till dess verkliga värden vid förvärvstidpunkten. På grund av att regeln 

för företagsförvärv blivit mer omfattande så anser Andersson att redovisningen blivit mer 

komplicerad. Samtidigt anser han att den nya regeln ger en mer rättvisande bild av 

rörelseförvärvet samt större enlighet tack vare dess tydlighet. Angående de nya 

goodwillreglerna anser Andersson och Svensson att en fördel är att goodwill nu skiljs från 

andra immateriella tillgångar eftersom att det ger en tydligare översikt över förvärvet. Vidare 

anser Svensson att de nya goodwillreglerna är tydligare med hur goodwill skall fördelas på 

kassagenererande enheter. Varför goodwillposten hänförs till kassagenererande enheter är för 

att den vid eventuella omorganisationer skall klara av att fördela sig på nya kassagenererande 

enheter. Ju längre tiden går, desto mer komplicerat blir detta. Det krävs både tydliga regler 

och god dokumentation. I och med införandet av IFRS har reglerna om detta tydliggjorts och 

fokus har flyttats från resultat till kassaflöde eftersom goodwill nu är kassaflödespåverkande. 

Detta tycker Andersson är bra då det tidigare har lagts för lite fokus på detta.  

 

Johan Andersson och Rickard Svensson är överens om att det dessutom finns en fördel med 

att goodwill inte får skrivas av, vilken är att nedskrivningar vid värdenedgångar ger en mer 

rättvis bild av goodwillens värde, till skillnad från de planenliga avskrivningarna vilka 

tillhörde de tidigare reglerna. Det finns dock en nackdel menar Andersson, vilken är att det 

p.g.a. de svårtolkade reglerna ofta uppstår en osäkerhet i hur nedskrivningen skall tillämpas. 

Denna osäkerhet medför även risk att goodwill övervärderas. 

 

En annan nackdel med IFRS 3, menar Svensson, är att den är väldigt teoretisk. Det har i 

praktiken visat sig vara svårt att tillämpa dess regler korrekt. Detta beror till stor del på dess 

subjektivitet i hur regeln skall tillämpas, tolkas och appliceras. Svensson berättar vidare att 

Bolag 1 har blivit mer konjunkturkänsligt i och med IFRS 3 eftersom de kan tvingas göra 

nedskrivningar samtidigt som konjunkturen är på nedåtgång. Ett annat problem Svensson 

upplevt i och med IFRS är komponentavskrivningen vilken har varit komplex eftersom den 

tillåts i lokala redovisningen. Bolag 1 har också i och med IFRS upplevt det nya sättet att 
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värdera kundrelationer. Detta är en obligatorisk post men att räkna på dess värde är väldigt 

komplicerat och svårhanterligt. För att göra uträkningen ser man hur mycket återkommande 

kunder spenderar. Uträkningen görs, till skillnad från tidigare, numera av utomstående 

konsulter på grund av dess komplexitet. I och med IFRS så har Bolag 1 även blivit varse 

ökade kostnader på grund av kravet på fler upplysningar.  

 

I och med de komplikationer som beskrevs ovan så anser både Johan Andersson och Rickard 

Svensson att IFRS på många sätt har försvårat redovisningen. Trots de problem och 

svårigheter som IFRS har lett till så anser de båda att kvaliteten på redovisningen har förfinats 

och blivit tydligare.  

 

4.1.5 Goodwill i förhållande till tillgångar 
 

Enligt IFRS 3 sker årlig nedskrivningsprövning av goodwill baserat på historiska och framtida 

prognostiserade kassaflöden. Enligt årsredovisningen 2009/2010 har prövning av redovisade 

goodwillvärden skett årligen från det att IFRS börjat tillämpas. Prövningen sker på 

kassagenererande enheter vilka redovisningsmässigt motsvaras av koncernens 

verksamhetsområden. Bolaget har många förvärvade återförsäljningsverksamheter som utgör 

en integrerad del av värdekedjan som tillhandahålls till slutkund. Detta medför att förvärvad 

goodwill fördelas på de verksamhetsområdena som drar ekonomisk nytta av förvärvet. Vid 

förvärv av återförsäljarverksamheter distribueras delar av uppkommen goodwill på de 

produktbolag som ingår i Produkter. Fördelningen av koncernens totala goodwillvärde per 31 

mars 2010 fördelas per verksamhetsområde enligt nedanstående tabell: 

 

Tabell 2. – Fördelning av koncernens totala goodwill fördelat per verksamhetsområde 

Källa: Bolag 1 Årsredovisning 2009/2010 

 
 

Under de senaste fem åren har Bolag 1 haft en stark utveckling både organiskt och genom 

förvärv. Detta återspeglas genom koncernens finansiella utveckling. IFRS har tillämpats 

retroaktivt sedan 1 juni 2002. Således har goodwill i alla förvärv som ägt rum innan 1 april 

2004 även tillämpats enligt IFRS. Klassificeringen av rörelseförvärv som inträffade före 1 

juni 2002 har inte omprövats enligt IFRS 3 vid upprättandet av koncernens öppningsbalans 

enligt IFRS 1 april 2004. För goodwill beräknas återvinningsvärdet årligen. Vid eventuella 

fall där anskaffningskostnaden understiger nettovärdet av förvärvade tillgångar och övertagna 

skulder samt eventualförpliktelser, redovisas resultatet direkt i årets resultat. 
Nedskrivningsprövning har skett för samtliga år sedan 2005 och beräknats med utgångspunkt 

på historiska och framtida kassaflöde med vägd genomsnittlig kapitalkostnad för lånat och 

eget kapital (kallas också WACC) före skatt på cirka 8 procent. Efter år 2005 (IFRS) har 

nyttjandevärdet för båda verksamhetsområdena överstigit det redovisade goodwillvärdet. Med 

andra ord har Bolag 1 inte identifierat något större nedskrivningsbehov av goodwill. Då Bolag 

1 finner det sannolikt att en framtida försäljningstillväxt sker med oförändrade 

rörelsemarginaler och rörelsekapitalbildning, blir det framräknade värdet högre än 

goodwillvärdet.  
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Ifrån årsredovisningar mellan 2002 - 2010 så har vi sammanställt totala tillgångar i 

förhållande till immateriella tillgångar och goodwill i ett överskådligt diagram. Totala 

tillgångarna för Bolag 1 ökade med omkring 4 000 MSEK, från cirka 2 000 MSEK år 2005 

till ca 6 000 MSEK år 2009. Detta förklaras genom bolagets cirka hundra förvärvade industri- 

och återförsäljningsverksamheter vilket framställs i diagram ”Antal rörelseförvärv”. Under 

2008 gjorde Bolag 1 nio rörelseförvärv som uppgick till omkring 385 MSEK. Immateriella 

tillgångar ökade med runt 210 MSEK varav 100 MSEK av detta utgjordes av goodwillvärde. 

Mellan 2006 – 2007 tecknade Bolag 1 förvärv av fyrtio verksamheter, vilka tillsammans 

utgjorde en årsomsättning på drygt 1 800 MSEK.  

 

 

 
Figur 4. Goodwill i förhållande till immateriella- och totala tillgångar år 2002 -2010 

 

 

 
Figur 5. Antal företagsförvärv åren 2002 - 2010 
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Nettovärdet på goodwill år 2005 var 230 MSEK. Sista mars år 2010 låg det på 1 749 MSEK. 

D.v.s. en ökning på drygt 1 500 MSEK vilket motsvarar en ökning på 760 %. Andersson 

förklarar att ökningen beror på att koncernen har gjort omkring hundra företagsförvärv under 

denna tidsperiod. Varje år görs en nedskrivningsprövning som sker genom en central process. 

Den skall göras på kassagenererande enheter, som placeras högt upp i organisationen. 

Redovisningsmässigt motsvarar de kassagenererande enheterna koncernens 

verksamhetsområden, alltså Marknad och Produkter. Eftersom att många förvärvade 

verksamheter, främst återförsäljningsverksamheter, utgör en integrerad del av den värdekedja 

som koncernen tillhandahåller slutkund, så fördelas den förvärvade goodwillen i första hand 

på de verksamhetsområden som erhåller synergier och har ekonomisk nytta av förvärvet. På 

så sätt så distribueras en del av den uppkomna goodwillen ifrån förvärv på koncernens 

produktbolag.  

 

 

4.2 Bolag 2 
 

Bolag 2 är ett världsledande företag inom verkstadsindustrin och har existerat sedan mitten på 

1800-talet. Koncernen tillverkar avancerade industriverktyg, gruvmaskiner och produkter i 

höglegerade material. Verksamheten baseras på unik kompetens inom materialteknik och 

omfattande kunnande om kundernas processer. Koncernen består av ca 44 000 medarbetare 

och omsatte under verksamhetsåret 2009/2010 cirka 72 000 MSEK.  

 

 

4.2.1 Respondenter 
 

Fredrik Gustavsson jobbar som verksamhetsområdeschef och har arbetat i koncernen sedan 

2004. Han har lång erfarenhet av redovisning i allmänhet och koncernredovisning i synnerhet. 

För att vara så förberedd som möjligt innan implementeringsprocessen påbörjades engagerade 

sig Gustavsson inom IFRS på tidigt stadium. Således kunde han vidareförmedla sin expertis 

till närstående kollegor i god tid innan implementeringsprocessen verkade i bruk.  

 

Erik Nilsson jobbar som ekonomichef och redovisningsansvarig sedan år 2001. Han har lång 

erfarenhet inom främst redovisning men även inom organisatoriska förändringar inom större 

bolag. Precis som Gustavsson så läste han in sig på IFRS i god tid för att vara väl förberedd 

inför implementeringen.  

 

 

4.2.2 Bolagets organisation 
 

Som affärsidé strävar koncernen efter att utveckla, tillverka och marknadsföra 

högteknologiska produkter och tjänster. Dessa ska bidra till att förbättra produktiviteten och 

lönsamheten för kunderna. Bolag 2 har kundfokuserade, finansiella, sociala och miljömässiga 

mål. Det övergripande finansiella målet baseras på koncernens världsledande position inom 

de olika verksamhetsområdena. Det långsiktiga målet för organisk tillväxt är 8 % exklusive 

företagsförvärv. Detta kan jämföras med den genomsnittliga marknadstillväxten över samma 

tid som är omkring 4-6 % inom bolagets verksamhetsområden. Koncernen består av tre 

verksamhetsområden, Verktyg, Gruvarbete och Teknologi. Verktyg inriktar sig på verktyg 

och verktygssystem för skärande metallbearbetning. Produkterna säljs under ett flertal kända 

internationella varumärken. Verktyg svarar för omkring 26.5 % av koncernens 

nettoomsättning. Gruvarbete verkar inom gruv- och anläggningsindustrin och är fokuserat 
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kring maskiner, verktyg och service. Affärsområdet är vidare verksamt inom tre olika 

kundsegment och utgör 45.3 % av koncernens totala nettoomsättning. Teknologi är 

specialiserad kring produktutveckling av avancerade rostfria material, speciallegeringar, 

metalliska och keramiska motståndsmaterial samt processanläggningar. Även denna 

verksamhet är indelad i fem olika produktområden och utgör 21.3 % av koncernens 

nettoomsättning. Det fjärde benet i koncernen är moderbolaget som utgör resterande 6,9 % av 

koncernens nettoomsättning. Nedanstående cirkeldiagram visar de tre verksamhetsområdenas 

andelar av koncernen med fokusering på fakturering, rörelseresultat samt antalet medarbetare.  

 
 

 
Figur 6. – Verktyg, Gruvarbete och Teknologi’s andelar av koncernen 

Källa: Bolag 2 Årsredovisning 2009/2010 

 

 

4.2.3 Implementeringsprocessen 
 

Inför implementeringsprocessen av IFRS skapades ett projektteam bestående av sex personer, 

fyra ifrån Bolag 2 och två revisorer från KPMG. Utbildningen för Bolag 2 påbörjades under 

våren 2004. Tillsammans utgjorde de en detaljerad plan över hur processen skulle genomföras 

från och med hösten 2004. Utbildningen av bolagets anställda påbörjades under hösten 2004 

och pågick intensivt fram tills IFRS trädde i kraft. För att säkerställa att alla anställda som 

skulle tillämpa IFRS reglerna hade tillräckligt med kompetens så tillhandahölls även 

utbildningsmöjligheter under ytterligare en månad efter införandet. Detta var Gustavsson och 

Nilsson i enighet med de anställda mycket positiva till. Utbildningen som helhet beskrivs av 

Gustavsson som mycket intensiv och omfattande. Oftast medverkade hela teamet vid 

utbildningstillfällena, som vanligen bestod av föreläsningar och seminarier. Emellertid vid 

mindre specifika fall kontaktades personalen via telefon och e-post. Gustavsson beskriver i 

efterhand att samarbetet med KPMG var mycket effektivt och processen blev som helhet 

mycket lyckad. Efter införandet har Bolag 2 haft behov av regelbunden kontakt med KPMG 

för att anpassa sig efter uppdateringar i regelsystemet. Bolag 2’s förändringsstrategi liknar till 

viss del tidigare nämnda ”Strategi E” och ”Top-Down”- teorierna vilka går ut på att 
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företagsledningen tillsammans med externa konsulter driver förändringen (Beer & Nohria, 

2000, s. 7, Jacobsen, 2005, s. 229).  

  

Nilsson berättar att Bolag 2 år 2000 satte ett mål för koncernen att den organiska tillväxten 

skulle uppgå till 6 %, företagsförvärv inräknat. Nilsson berättar vidare att de var medvetna om 

att reglerna för redovisningen av företagsförvärv ändrades i stor utsträckning genom 

tillkomsten av IFRS 3. De största förändringarna för jämförelsetalen 2004 avsåg bl.a. 

utebliven goodwillavskrivning enligt IFRS 3. Bolag 2 beslutade således att inte tillämpa IFRS 

3 retroaktivt i avseende förvärv genomförda före den 1 januari 2004. Detta skulle dock inte 

påverka det utsatta målet om den organiska tillväxten.  

 

4.2.4 Förändring i redovisningsarbete 
 

Implementeringen av IFRS var en omfattande och komplicerad process vilken mestadels 

medförde nackdelar för Bolag 2 berättar Fredrik Gustavsson. Gustavsson och Nilsson anser 

båda att genomförandet av förvärvsanalyser komplicerades i och med införandet av IFRS 

eftersom att betydligt fler tillgångar nu skall särskiljas och redovisas separat ifrån goodwill. 

Dessutom tycker både Gustavsson och Nilsson att de strängare kraven på att i stort sett alla 

övertagna skulder och förvärvade tillgångar skall tas upp till verkligt värde försvårat 

rörelseförvärven. På grund av detta så har nödvändiga behov av att omstrukturera 

redovisningsorganisationen krävts. Nya ansvarsområden för anställda uppstod. Detta var både 

tids- och resurskrävande. Även krav på ökade upplysningar i redovisningen tillkom vilket 

medförde ökade kostnader. 

 

Gustavsson berättar att de nya redovisningsreglerna för förvärvsanalyser har medfört en 

kostsam process på grund av den årliga kostnad som uppstår då goodwill måste 

nedskrivningsprövas. Dock är det en fördel att båda parter under ett företagsförvärv får mer 

insyn i affären. Vad gäller särskiljningen av de immateriella tillgångarna anser både 

Gustavsson och Nilsson att Bolag 2 särskiljer dem fullt ut i enlighet med IAS 38. Vad de 

uppfattar som svårt i och med detta är att särskilja kassaflödet till den specifika tillgången. 

Varumärken och kundkontrakt särskiljs och är således lätta att särredovisa. Att separera och 

hänföra kassaflöden till den specifika tillgången anser Gustavsson och Nilsson som svårare på 

grund av de subjektiva bedömningar som nu ingår i redovisningen. Revisorn och 

tillsynsmyndigheten kontrollerar om särskiljningen av de immateriella tillgångarna har gått 

rätt till och hittills har det alltid blivit godkänt. På grund av att fler immateriella tillgångar 

skall särredovisas och allokeras i och med IFRS medför detta normalt en ökning av 

goodwillvärdet.  Eftersom koncernmässig goodwill har en oändlig ekonomisk livslängd blir 

effekten att avskrivning inte får ske, däremot skall nedskrivningstest ske en gång per år. Detta 

har ökat goodwillvärdet till mer än det dubbla för Bolag 2 under de senaste fem åren berättar 

Nilsson.  

 

Nilsson berättar att en annan svårighet med goodwill i och med de nya reglerna, är vid 

värderingen, eftersom subjektivitet spelar en så stor roll, exempelvis vid bedömning av 

kalkylränta och diskonteringsränta. För att värdera och se hur mycket goodwill som skall 

skrivas ned analyseras hur mycket kassagenerering denna kommer att ge. Efter det så bryts 

den ned på minsta kassagenererande enhet. Enligt Nilsson så sköts värderingen helt i enlighet 

med IAS 36. Nilsson känner av det ökade kravet på att goodwill skall hamna i de 

kassagenererande enheterna, men det är inte alltid lätt att veta mot vilken kassagenererande 

enhet som goodwill skall prövas mot på grund av de subjektiva bedömningar som nu ingår i 
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redovisningen. Exempelvis så ska goodwill enligt IAS 38 kopplas till den kassagenererande 

enhet som den är närmast kopplad till vilket inte alltid är lätt att veta då goodwill ibland ser ut 

att passa in på flera olika kassagenererande enheter och inte bara en. Vidare så berättar 

Gustavsson att en risk finns med prövningen av nedskrivningsbehovet, vilken är att 

prognosantaganden om framtiden ger input till redovisningen vilket såldes diskuteras mer 

bland revisorer, något som kan ske på både gott och ont. Dessutom så berättar Gustavsson om 

Bolag 2’s oro för hur IFRS 3 skulle påverka resultatet under eventuella konjunkturnedgångar, 

eftersom de då kan tvingas göra nedskrivningar även under konjunkturnedgång vilket riskerar 

hota bolagets resultat. Han avslutar intervjun med att berätta att IFRS 3 har påverkat företaget 

på så sätt att goodwill numera diskuteras i mycket större utsträckning än tidigare. Om det är 

på gott eller ont lämnar han öppet för självtolkning.  

 

 

4.2.5 Goodwill i förhållande till tillgångar 
 

Goodwill presenteras i bolagets årsredovisning som skillnaden mellan anskaffningsvärdet för 

rörelseförvärv och verkligt värde av förvärvade tillgångar, övertagna skulder samt 

eventualförpliktelser. Goodwill fördelas över kassagenererande enheter, vilket är bolagets 

verksamhetsområden och testas för nedskrivningsprövning en gång per år. De fall då goodwill 

har uppkommit vid förvärv av intresseföretag inkluderas goodwillvärdet i redovisat värde för 

andelar i intresseföretag. Om förvärv ägt rum före den 1 januari 2004 har koncernen inte 

tillämpat IFRS retroaktivt. Det redovisade värdet per denna dag utgör fortsättningsvis 

koncernens anskaffningsvärde efter nedskrivningsprövning. Om anskaffningskostnaden vid 

rörelseförvärv understiger nettovärdet av förvärvade tillgångar och övertagna skulder och 

eventualförpliktelser ska skillnaden redovisas direkt i årets resultat. Efter att ha sett över de 

möjliga utgångar som IFRS skulle kunna ha på Bolag 2 gjordes en bedömning att IFRS-

övergången skulle öka årets nettoresultat med 362 MSEK. Av denna resultatförändring skulle 

goodwillavskrivningar utgöra 354 MSEK.  

 

I nedanstående diagram kan utläsas att immateriella tillgångar i förhållande till totala 

tillgångar 2002 – 2009 växlar mellan 11-12 % medan goodwill i förhållande till immateriella 

tillgångar pendlar mellan 78-95 %.  Immateriella tillgångar har ökat med 240 % från 5 898 

MSEK till 14 137 MSEK varav goodwillposten har ökat med 97 % från 5 633 MSEK till 11 

135 MSEK. Gustavsson berättar att anledningen till värdeökningen av goodwillposten till 

största del beror på att bolaget har gjort totalt trettiotvå rörelseförvärv mellan år 2002 – 2009 

vilket diagrammet ”Antal rörelseförvärv” illustrerar. Nettovärdet på goodwill var år 2005 

4 921 MSEK. I mars år 2009 hade detta värde ökat till 11 135 MSEK vilket är en värdeökning 

på 6 214 MSEK. Detta motsvarar en ökning på 226 %.  
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Figur 7. Goodwill i förhållande till immateriella- och totala tillgångar år 2002 -2009 

 

 

 
Figur 8. Antal företagsförvärv åren 2002 - 2009 
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5. Analys 
 

 

Vi har undersökt två svenska noterade bolag som opererar på mid- respektive large-cap listan 

på Stockholmsbörsen. Bolagen verkar inom liknande bransch men skiljer sig åt i vissa 

avseenden. Storleksmässigt så omsätter Bolag 1 ungefär en tiondel av Bolag 2. Vidare så 

utmärker sig Bolag 1 ifrån Bolag 2 genom sitt aggressiva förhållningssätt till rörelseförvärv. 

Bolag 1 har under en åttaårsperiod förvärvat hundratre företag jämfört med Bolag 2 som 

under samma period förvärvat trettiotvå företag, alltså en knapp tredjedel av Bolag 1’s 

rörelseförvärv. En annan skillnad bolagen åt är att Bolag 1 valde att tillämpa IFRS retroaktivt 

sedan år 2002 medan Bolag 2 valde att inte tillämpa IFRS retroaktivt vid förvärv gjorda före 

den 1 januari 2004. Hur och varför bolagen påverkats av implementeringen av IFRS 3 med 

tillhörande IAS 36 och IAS 38 i avseende redovisningsarbete och resultat redogör vi för i 

detta kapitel. Genom att koppla teorier ifrån den teoretiska referensram med de resultat vi har 

fått fram i vår empiri så har vi analyserat varför våra undersökta bolag har påverkats som de 

gjort, dessa analyser presenteras i nedanstående avsnitt. 

 

  

5.1 Goodwill i förhållande till tillgångar åren 2002 - 2010 
 

Genom att se till goodwill i procentuellt förhållande till immateriella och totala tillgångar för 

Bolag 1 och Bolag 2 genom ett stapeldiagram så syns tydliga trender för de två bolagen. Med 

tillhörande linjediagram så förtydligas dessa trender ytterligare. För Bolag 1 så ser man en 

klart positiv trend av förhållandet mellan goodwill till immateriella och totala tillgångar från 

åren 2005 till 2010 (IFRS) (se figur 1:3). För Bolag 2 så är denna trend istället negativ men 

goodwill i förhållande till immateriella och totala tillgångar ökar under åren 2005 till 2009 

(IFRS) (se figur 2:3).  

 

 

5.2 Analys av goodwill i förhållande till tillgångar 
 

En av skillnaderna bolagen åt är antalet genomförda rörelseförvärv. Under perioden 2002 till 

2004 (RR) så förvärvade Bolag 1 enbart fjorton företag och goodwill i förhållande till 

immateriella tillgångar minskade under denna period kraftigt. När Bolag 1 började agera mer 

offensivt i att förvärva rörelser år 2005 (IFRS) så ökade deras goodwill kraftigt. Bolag 2 

förvärvade under perioden 2002 till 2004 (RR) endast tre företag och deras goodwill i 

förhållande till immateriella och totala tillgångar hade en klart nedåtstigande trend. När Bolag 

2 under perioden 2005 till 2009 (IFRS) förvärvade sammanlagt tjugonio företag så minskade 

denna negativa lutning, förhållandet mellan goodwill och immateriella tillgångar stagnerade 

för åren 2008 till 2009 medan förhållandet mellan goodwill och totala tillgångar ökade under 

samma tidsperiod (se figur 4,5,7,8). Bolag 1 och Bolag 2 visar samma tydliga samband 

mellan antalet rörelseförvärv och storleken på goodwill; antalet rörelseförvärv under lagarna 

av IFRS 3 har en tydligt positiv påverkan på goodwills storlek. Ökat antal rörelseförvärv har 

lett till ökad andel goodwill i förhållande till immateriella och totala tillgångar. De stora 

skillnader på goodwillvärdet som föreligger mellan perioderna för redovisningsprinciperna 

RR – Redovisningsrådets Rekommendationer och IFRS – International Financial Reporting 

Standards kan också förklaras av övergången från RR’s regel om avskrivning till IFRS regel 

om nedskrivning vilket vi utvecklar i avsnitt 5.3. 
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Figur 9. – Goodwill i procentuellt förhållande till immateriella och totala tillgångar, Bolag 1 

 

 
Figur 10. – Linjediagram över procentuella förhållandet, Bolag 1 
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Figur 11. – Goodwill i procentuellt förhållande till immateriella och totala tillgångar, Bolag 2 

 

 
Figur 12. – Linjediagram över procentuella förhållandet, Bolag 2 

 

5.3 Analys av resultatpåverkan 
 

År 2008 års konjunkturnedgång drabbade det svenska näringslivet, i denna ingick 

industribranschen. Bolag 2’s resultat drabbades kraftigt av denna konjunkturnedgång med en 

minskning på 401 % i resultat medan Bolag 1’s resultat enbart minskade med 33 %. Detta kan 

förklaras av att Bolag 2 haft ett större nedskrivningsbehov på kassagenererande enheter än 

Bolag 1 under konjunkturnedgången. Ökade nedskrivningar under konjunkturnedgång har en 

negativ påverkan på resultatet. Att Bolag 2 har haft ett större nedskrivningsbehov kan 

förklaras av att deras återvinningsvärde, efter fördelningen av goodwill och gemensamma 

tillgångar på kassagenererande enheter, har varit lägre än det redovisade värdet av 

tillgångarna i den kassagenererande enheten (jämfört med Bolag 1) vilket då har lett till höga 
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mellanskillnader – dessa omfattande mellanskillnader har utgjort nedskrivningsbehovet. En 

annan förklaring till skillnaderna bolagen åt kan vara att nedskrivning av goodwill påverkar 

resultatet och således också det egna kapitalet, enligt kongruensprincipen. Detta leder i sin tur 

till förändringar i RR och BR’s utseende vilket påverkar nyckeltalen. Detta kan förklara Bolag 

2’s kraftiga minskning under finanskrisen då lågkonjunktur rådde. En annan förklaring är att 

Bolag 1, vilken verkar inom liknande men inte samma bransch som Bolag 2, inte är lika 

konjunkturkänslig som Bolag 2 och således inte blev lika påverkade av konjunkturnedgången. 

 

Bolags framtidsbedömningar och antaganden har stor påverkan på nedskrivningsprövningen. 

På så sätt så kan bolaget försöka undvika nedskrivning om de bedömer att värdeminskningen 

av goodwill endast är tillfällig. Om bolaget har gjort acceptabla bedömningar och antaganden 

huruvida nedskrivning bör göras eller inte är det revisorn som kontrollerar. Detta kan också 

vara en förklaring till Bolag 2’s kraftiga resultatminskning; flera av deras bedömningar och 

antaganden om nedskrivning accepterades inte av revisorn och de kunde således inte undvika 

önskade nedskrivningar. 

 

En annan förklaring till Bolag 2’s stora resultatnedgång jämfört med Bolag 1, är att Bolag 2 

med sina höga övervärden i goodwill, inte fördelat dessa värden på tillfredställande sätt. De 

skrev tidigare av goodwill över en lång tid (längre än Bolag 1) vilket då har lett till liten effekt 

på bolagets resultat. När sedan IFRS tillämpades, och särskilt under konjunkturnedgången, så 

kom tvånget på nedskrivningar som ett kraftigt bakslag för Bolag 2 vilka nu tvingades göra 

kraftiga nedskrivningar.  

 

På grund av att räkenskapsåren ger skiftande resultat så kan vi inte med säkerhet säkerställa 

om skillnad i nedskrivning beror på företagets storlek, istället så är ovanstående argument vår 

förklaring till påverkad nedskrivning och resultat. 

 

 

5.4 Analys av förändring i redovisningsarbete 
 

Både Bolag 1 och Bolag 2 har upplevt stora förändringar i redovisningsarbetet i och med 

införandet av det nya regelverket. Nya arbetsuppgifter har tillkommit och tidigare 

redovisningsregler har reglerats. Detta har medfört organisationsförändringar för båda 

bolagen. Både Bolag 1 och Bolag 2 anlitade extern hjälp ifrån KPMG för att klara av den 

omfattande implementeringen av IFRS regelverk. Bolag 2 hade dock ett större behov av 

fortsatt kontakt med KPMG efter att implementeringsprocessen var slutförd. Även Bolag 1 

har haft kontakt med KPMG i efterhand men inte i samma utsträckning vilket kan förklaras av 

att Bolag 1 är av mindre storlek och följaktligen inte har blivit påverkade av IFRS i samma 

utsträckning. Bolag 1 och Bolag 2 har båda sett för- och nackdelar med det nya regelverket 

även om Bolag 1 har en klart mer positiv bild av IFRS, vilket förklaras i avsnitt 5.4 och 5.5. 

Bolag 1 och Bolag 2 anser att de nya reglerna ger ökad tydlighet och att reglerna ger ökad 

insyn för båda parter under ett rörelseförvärv. Mer fördelar än så kan inte Bolag 2 finna med 

de nya reglerna medan Bolag 1 ser fler fördelar med IFRS. Bolag 1 menar att IFRS 3 ger en 

mer rättvisande bild av företagsförvärv, att reglerna är tydligare med hur goodwill skall 

fördelas på kassagenererande enheter och att de nya goodwillreglerna ger en mer rättvis bild 

av goodwillens värde till skillnad från de tidigare avskrivningsreglerna.  

 

Bolag 1 och Bolag 2 har mer gemensamt vad gäller synen på vilka negativa konsekvenser på 

redovisningsarbetet som IFRS 3 har lett till även om de finner olika typer av nackdelar. Båda 

bolagen anser att redovisningen komplicerats i och med den nya regeln för företagsförvärv. 
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Bolag 1 anser att det beror på att regeln blivit mer omfattande medan Bolag 2 menar att regeln 

för företagsförvärv komplicerats p.g.a. att fler tillgångar nu skall särskiljas och redovisas 

separat ifrån goodwill. En annan upplevd nackdel med IFRS 3 som Bolag 1 och Bolag 2 delar 

är att regeln är väldigt teoretisk. Bolag 1 har i och med detta upplevt det svårt att tillämpa 

reglerna korrekt på grund av regelns subjektivitet i hur den skall tolkas, tillämpas och 

appliceras. Bolag 2 finner denna subjektivitet istället vara till nackdel vid bedömning av 

kalkylränta och diskonteringsränta.  

 

Övriga nackdelar som de undersökta bolagen funnit skiljer sig åt. Bolag 2 har lidit av ökade 

kostnader på grund av de ökade kraven på upplysningar som nu krävts samt den årliga 

kostnad som sker då goodwill måste nedskrivningsprövas. Detta har Bolag 1 inte nämnt som 

någon nackdel. Bolag 1 har istället kommenterat de komplikationer som uppstått i och med 

IFRS 3 som påtagliga nackdelar. Som Andersson nämner så leder de svårttolkade reglerna för 

nedskrivning till risk för övervärdering av goodwill. Dessutom så upplever Bolag 1 

svårigheter med att värdera kundrelationer eftersom att räkna på dess värde nu har blivit mer 

komplicerat och svårhanterligt. Både respondenter ifrån Bolag 1 och Bolag 2 har nämnt det 

faktum att bolagen har blivit mer konjunkturkänsliga i och med IFRS 3 eftersom de kan 

tvingas göra nedskrivningar samtidigt som konjunkturen är nedåtstigande. De svårigheter i 

redovisningsarbetet som Bolag 2 har märkt av är främst att särskilja kassaflödet till den 

specifika tillgången, detta på grund av de subjektiva bedömningar som nu ingår i 

redovisningen. På grund av detta och att nästan alla övertagna skulder och förvärvade 

tillgångar skall tas upp till verkligt värde så har en omstrukturering av redovisningen krävts 

vilket Bolag 2 har ansett vara svårhanterat.  

 

 

5.5 Förändringsprocessen, förändringsstrategi och motstånd mot förändring 
 

I avsnitt 3.9 med tillhörande delavsnitt så talade vi om vikten av en bra förändringsförmåga. 

Det är mycket viktigt för organisationer att ha en bra förändringsförmåga för att de skall 

kunna anpassa sig till snabba och omfattande förändringar. Vidare krävs att organisationen 

har en väl uttänkt förändringsstrategi för att uppnå en lyckad förändring. Dessa 

förändringsstrategier är en förklaring till varför organisationer som liknar varandra till stor del 

ändå kan uppleva samma typ av förändring helt olika.  Detta kan vara en förklaring till varför 

våra undersökta Bolag 1 och Bolag 2, vilka liknar varandra och dessutom båda förberedde sig 

med hjälp KPMG, ändå upplevde förändringsprocessen olika. Bolag 2 kan ha haft en sämre 

förändringsförmåga alternativt haft en mindre bra förändringsstrategi. Samtidigt så måste vi i 

detta resonemang ta hänsyn till tidsperspektivet, olika individer inom samma organisation 

uppfattar förändringar olika (Jacobsen, 2005, s. 125-127, Jacobsen & Thorsvik, 1998, s. 33). 

En anställd kan se förändringen som mycket omständlig medan andra anser anpassningen som 

snabb och smidig (Jacobsen, 2005, s. 172-173). Det kan alltså vara så att de personer vi valde 

att intervjua i Bolag 1 av olika anledningar tolkat tidsperspektivet annorlunda än 

respondenterna i Bolag 2 och således ansett omfattningen som mindre tids- och 

resurskrävande. 

 

Som vi skrev om i avsnitt 3.9.1 så presenterar Beer och Nohria i sin bok ”Breaking the code 

of change” två olika strategier för förändring av organisationer. Den ena strategin kallar dem 

”Strategi E” och den andra kallar dem ”Strategi O” (Jacobsen, 2005, s. 229). I fallet med 

Bolag 1 så liknar bolagets förändringsstrategi ”Strategi O” på så sätt att man ser förändringen 

som en cirkel där en förändring hela tiden leder till nya förändringar (Jacobsen, 2005, s. 247), 

i detta fall IFRS med sina revideringar. Även om ”Strategi O” har fokus på utveckling så vill 
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denna strategi också uppnå ekonomiska resultat för organisationen. För att uppnå dessa 

resultat så ligger betoningen på mänskliga egenskaper och processer. Ledningens uppgift i 

denna strategi är inte att utveckla och genomföra förändringar utan istället att skapa ett 

engagemang bland de anställda i organisationen (Jacobsen, 2005, s. 247), alltså precis som i 

fallet med Bolag 1, där ledningen har vidarebefordrat utbildningen ut i koncernleden. Att en 

organisationsförändring genomförs uppifrån och nedåt genom att en högt uppsatt i 

organisation bär ansvaret, som i fallet med Bolag 1, kan också liknas med den tidigare 

nämnda ”Top-Down”-teorin (Beer & Nohria, 2000, s. 7). Motivet till detta kan i Bolag 1 ha 

varit, som teorin förespråkar, att den högst uppsatte i organisationen har bäst överblick över 

hela organisationen. Bolag 2 hade som strategi att verksamhetsområdeschefen Gustavsson i 

ett tidigt stadium satte sig in i implementeringsprocessen för att sedan vidareförmedla sin 

kunskap till närstående kollegor. Detta skedde genom att ett projektteam tillsammans med 

personer ifrån Bolag 2 med externa konsulter ifrån KPMG bildades. Bolag 2’s strategi skiljer 

sig ifrån Bolag 1’s strategi att vidareförmedla kunskapen nedåt i koncernleden. Istället liknar 

Bolag 2’s strategi mer ”Strategi E” vilken går ut på att företagsledningen tillsammans med 

externa konsulter driver förändringen (Jacobsen, 2005, s. 229) till skillnad från ”Strategi O” 

vilken fokuserar på utveckling, så läggs fokus istället på förändring (Jacobsen, 2005, s. 245). I 

”Strategi E” läggs inte samma kraft på att engagera de anställda utan fokus ligger istället i att 

skapa ett ökat ekonomiskt värde (Jacobsen, 2005, s. 229). Detta kan vara en förklaring till den 

negativa syn på IFRS som Bolag 2 har haft, att Bolag 2 på grund av sin fokusering på resultat 

fallerat med att engagera de anställda vilket har lett till oklarheter i vad processen går ut på, 

vilket i sig är ett av de vanligaste elementen som utgör grunden till motstånd mot förändring 

(Jacobsen, 2005, s. 211-217).  

 

Under stora organisationsförändringar för bolag, i vårt fall IFRS, så kan motstånd mot 

förändringen uppstå i organisationen. I en del organisationer så kan en viss aspekt av 

organisationsstrukturen ha en speciell betydelse och då skyddas ofta denna då trycket mot 

förändring är starkt (Morgan, 1999, s. 260-262). Detta kan förklara Bolag 2’s negativa syn på 

IFRS, alltså att Bolag 2 till skillnad mot Bolag 1 haft starkare relationer till vissa aspekter som 

då störts i och med implementeringen av IFRS. Detta motstånd är en förklaring till varför en 

del organisationer har svårare att anpassa sig till organisationsförändringar. När väl 

organisationen accepterat förändringen så kan denne komma att hamna i en beroendeställning 

mot de utomstående konsulterna och andra förändringsagenter (Morgan, 1999, s. 260-262) 

vilket kan förklara Bolag 2’s större behov av KPMG efter implementeringen än Bolag 1. En 

annan anledning till Bolag 2’s negativa syn på IFRS kan bero på deras storlek jämfört med 

Bolag 1. Ju mer omfattande en förändring är för en organisation desto starkare tenderar 

motståndet mot förändringen att bli (Jacobsen, 2005, s. 211-217).   

 

 

5.6 Bolag 1 och Bolag 2’s redovisning jämfört med IFRS 3’s föreskrifter 
 

För Bolag 1 så upprättas koncernredovisningen i enlighet med IFRS och IASB samt genom 

tolkningsuttalanden ifrån IFRIC. För att Bolag 1 skall upprätta de finansiella rapporteringarna 

i enlighet med IFRS så har det krävts av företagsledningen att göra egna bedömningar, 

uppskattningar och antaganden. Dessa påverkar tillämpningen av redovisningsprinciperna och 

de redovisade beloppen tillgångar, skulder, intäkter och kostnader vilket gör att utfallet kan 

avvika från dessa uppskattningar och bedömningar, därför ses dessa över regelbundet (Bolag 

1 Årsredovisning 2009/2010). En nyhet för Bolag 1 är att det för år 2011 kommer att finnas 

två sätt att redovisa minoritet och goodwill, genom metoderna full- och partiell goodwill. Val 

av dessa två metoder kommer att ske individuellt för varje förvärv och tillämpas kommande 
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räkenskapsår, 2011. Med tanke på att tillämpning av full goodwill-metod riskerar öka 

framtida nedskrivningar av goodwill, vilket har visat sig vara negativt särskilt under 

lågkonjunktur, så anser vi sannolikheten vara låg att bolag kommer att tillämpa denna metod 

under rådande lågkonjunktur, med tanke på de erfarenheter Bolag 1 har av detta. Dock finns 

fördelen med full goodwill-metod att det genom denna metod blir lättare att genomföra 

nedskrivningsprövning eftersom inte något behov av att räkna upp goodwill för helägda 

dotterföretag föreligger (IFRS 3 (Reviderad): Påverkan på resultatet, Viktiga frågor och svar 

för beslutsfattare. Öhrlings PriceWaterhouseCoopers, 2008, s. 12). Eventuella skillnader 

mellan anskaffningsvärdet för innehavet och ägarföretagets andel av verkligt värde av netto 

av identifierbara tillgångar, skulder och eventualförbindelser redovisas i enlighet med tidigare 

nämnda IFRS 3 – Rörelseförvärv. Bolag 1 tillämpar regelverket korrekt vilket har visat sig 

genom de årliga kontroller som sker (Bolag 1 Årsredovisning 2009/2010).  

 

För Bolag 2 så går redovisningen till så att koncernens controllerfunktion som ett led i den 

finansiella rapporteringen validerar och analyserar den ekonomiska informationen för att 

säkra kvaliteten på rapporteringen. Bolag 2 tillämpar samma redovisningsprinciper som 

övriga koncernen. Uppskattningar och antaganden ses regelbundet över. Görs bedömningar 

med betydande inverkan på de finansiella rapporterna av företagsledningen vid tillämpningen 

av IFRS så rapporteras dessa i påföljande års finansiella rapporter. Precis som för Bolag 1 så 

är en nyhet att bolaget nu kommer att kunna välja att redovisa antingen genom full- eller 

partiell goodwill-metod. Hade detta alternativ getts tidigare så hade antagligen Bolag 2 med 

tanke på sitt kraftiga nedskrivningsbehov tillämpat partiell goodwill-metod för att på så sätt 

minska framtida nedskrivningar.  Årliga kontroller har visat att Bolag 2 tillämpat regelverket 

korrekt (Årsredovisning 2010 Bolag 2).  
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6. Slutsats 
 

 

Syftet med denna uppsats var att undersöka hur IFRS 3 med tillhörande IAS 36 och IAS 38 

har påverkat två svenska noterade bolag i avseende resultat- och organisationsförändringar. I 

vår undersökning har vi även försökt ta reda på om bolagen påverkats olika beroende på deras 

storlek samt antalet rörelseförvärv i samband med IFRS 3. Genom att svara på våra delsyften 

har vi sökt ge svar på vårt huvudsyfte samt redogöra för vår slutsats. Våra delsyften består av; 

vilka organisationsförändringar bolagen har upplevt och vad bakomliggande orsaker kan vara, 

vilka resultatförändringar bolagen har upplevt i och med IFRS 3 samt om bolagens storlek 

eller antalet rörelseförvärv i samband med IFRS 3 har någon koppling till årets resultat.  

 

Utifrån den undersökning vi genomfört så kan vi konstatera att implementeringen av IFRS 3 

har varit omfattande, svårhanterad samt kostsam för båda bolagen vilket vi utvecklar i 

nedanstående stycken.   

 

En del förändringar, tillkomna i och med det nya regelverket, har enligt Bolag 1 och Bolag 2 

uppfattats som mer svårhanterade än andra och har påverkat bolagen i hög grad. För Bolag 1 

har IFRS inneburit nya arbetsuppgifter och således organisationsförändringar. Bolag 1 anser 

att det nya regelverket ger större enlighet och tydlighet vid rörelseförvärv vilket skall bero på 

att förvärvsmetoden nu tillämpas istället för poolingmetoden. Vidare så skall redovisningen 

ha blivit mer komplicerad men samtidigt mer rättvis. En annan fördel är att nu när goodwill 

inte får skrivas av så ges en mer rättvis bild av goodwillens värde vid nedskrivningar av 

värdenedgångar. En av de större nackdelarna Bolag 1 finner med IFRS 3 är att den är väldigt 

teoretisk och svårtillämpad i praktiken p.g.a. subjektiviteten i hur regeln skall tillämpas, tolkas 

och appliceras. En annan nackdel Bolag 1 finner med IFRS är det nya sättet att värdera 

kundrelationer, vilket de finner vara mer komplicerat än tidigare. Trots problem och 

svårigheter som IFRS har lett till så anser Bolag 1 att IFRS har lett till ökad kvalitet på 

redovisningen då den har förfinats och blivit tydligare. För Bolag 1 så gick 

förändringsprocessen relativt smidigt till och något motstånd mot förändring har inte nämnts 

ifrån våra respondenter. Det kan förklaras av att Bolag 1 haft en bra förändringsförmåga och 

en väl uttänkt förändringsstrategi, vilket är viktigt för att en organisation skall klara av en 

snabb och omfattande förändring. Då inget påtagligt motstånd mot förändringsprocessen 

fanns, vilket försvårar anpassningen, så kan det vara en bidragande faktor till varför 

förändringen fungerade bra. Bolag 1 har använt en förändringsstrategi som liknar 

förändringsteorierna ”Strategi O” och ”Top-down” på så sätt att ledningen har vidarebefordrat 

kunskap och engagemang ut i koncernleden (Jacobsen, 2005, s. 245, Beer & Nohria, 2000, s. 

7). Att Bolag 1 valde denna strategi kan bero på att den högst uppsatte i bolaget har bäst 

översikt över hela organisationen.  

 

Bolag 2 var på grund av komplicerandet av förvärvsanalyser tvungna att omstrukturera 

redovisningsorganisationen med bland annat nya ansvarsområden för de anställda. Detta var 

både tidskrävande och kostsamt för bolaget. Andra kostnader som uppstod i och med IFRS 3 

var kravet på ökade upplysningar samt kostnaden för årlig nedskrivningsprövning av 

goodwill. Bolag 2 kan enbart finna en fördel med IFRS vilken är den ökade insynen för båda 

parter under ett rörelseförvärv. Precis som Bolag 1 så menar Bolag 2 att subjektivitet spelar en 

alldeles för stor roll vid värderingen av goodwill samt vid bedömningen av kalkyl- och 

diskonteringsränta. Bolag 2’s förändringsprocess har inte gått lika smidigt till som för Bolag 1 
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vilket kan bero på att de inte haft en lika bra förändringsstrategi eller förändringsförmåga. Det 

kan förklaras av att förändringsprocessen för detta tio gånger större bolag har varit mer 

omfattande men också på grund av det stora motstånd mot förändring som rådde i bolaget. Då 

en organisation, Bolag 2 i detta fall, har en stark relation till sin organisationsstruktur så 

tenderar ofta motståndet mot förändringar att öka (Morgan, 1999, s. 260-262). Det kan vara 

en förklaring till den negativa syn på IFRS vi märkt av hos Bolag 2. Ökat motstånd mot 

förändringen ger ofta upphov till en svår anpassning till förändringen och när väl 

organisationen accepterat förändringen så kan denne komma att hamna i en beroendeställning 

mot de utomstående konsulterna (Morgan, 1999, s. 260-262). Så har också fallet varit med 

Bolag 2 som efter implementeringens genomförande haft ett stort behov av KPMG till 

skillnad mot Bolag 1.  

 

Vad gäller resultat så har Bolag 1 tillämpat IFRS retroaktivt sedan den 1 juni år 2002 och har 

inte identifierat något större nedskrivningsbehov av goodwill. Samtidigt som Bolag 1 har 

genomfört rörelseförvärv, både under RR och IFRS, så har goodwill i förhållande till 

immateriella- och totala tillgångar ökat. Gällande Bolag 2 så har de inte tillämpat IFRS 

retroaktivt vid förvärv gjorda före den 1 januari 2004. Deras goodwill har precis som för 

Bolag 1 ökat (ökat i den bemärkelsen att förhållandet minskat mindre) i förhållande till 

immateriella- och totala tillgångar i samband med ökade rörelseförvärv. Bolag 2 påverkades 

väldigt kraftigt under lågkonjunkturen under finanskrisen vilket bland annat kan förklaras av 

deras stora nedskrivningsbehov på kassagenererande enheter under konjunkturen vilket leder 

till negativ påverkan på resultatet. Att Bolag 2 har påverkats kraftigare än Bolag 1 

resultatmässigt har flera förklaringar. Bolag 2 tillämpade IFRS 3’s regler under 

lågkonjunkturen och var således tvungna att göra stora nedskrivningar trots rådande 

lågkonjunktur vilket har stor påverkan på resultatet. Bolag 1 tillämpade också IFRS 3’s regler 

under rådande lågkonjunktur men då Bolag 2 tidigare skrev av goodwill över en lång tid 

(längre än Bolag 1) så har det lett till liten effekt på bolagets resultat. När sedan IFRS 

tillämpades, och särskilt under konjunkturnedgången, så kom tvånget på nedskrivningar som 

ett kraftigt bakslag för Bolag 2 vilka nu tvingades göra kraftiga nedskrivningar.  

 

Bolag 2’s stora nedskrivningsbehov kan också förklaras av att deras återvinningsvärde, efter 

fördelningen av goodwill och gemensamma tillgångar på kassagenererande enheter, var lägre 

än det redovisade värdet av tillgångarna i den kassagenererande enheten (jämfört med Bolag 

1) vilket då har lett till höga mellanskillnader. Dessa omfattande mellanskillnader har utgjort 

det kraftiga nedskrivningsbehovet. En annan förklaring till skillnaderna bolagen åt kan 

förklaras av att nedskrivning av goodwill påverkar resultatet och således också det egna 

kapitalet, enligt kongruensprincipen. Eftersom detta leder till förändringar i RR och BR’s så 

påverkas nyckeltalen vilket skedde under finanskrisen då lågkonjunktur rådde, detta kan 

förklara Bolag 2’s kraftiga minskning i resultat under denna tid. 

 

Bolags framtidsbedömningar och antaganden har stor påverkan på nedskrivningsprövningen. 

På så sätt så kan bolaget försöka undvika nedskrivning om de bedömer att värdeminskningen 

av goodwill bara är tillfällig. Om bolaget har gjort acceptabla bedömningar och antaganden 

huruvida nedskrivning bör göras eller inte är det revisorn som kontrollerar. Detta kan också 

vara en förklaring till Bolag 2’s kraftiga resultatminskning, flera av deras bedömningar och 

antaganden om nedskrivning accepterades inte av revisorn. 

 

Bolag 1 och Bolag 2 har visat samma tydliga trend mellan antalet rörelseförvärv och storleken 

på goodwill. Antalet rörelseförvärv under lagarna av IFRS 3 har haft en tydligt positiv 

påverkan på goodwills storlek. Ökat antal rörelseförvärv har lett till ökad andel goodwill i 



49 
 

förhållande till immateriella och totala tillgångar. Bolag 1 har förvärvat fler rörelser än Bolag 

2 och således har deras goodwill i förhållande till immateriella och totala tillgångar ökat mer 

kraftigt. Utifrån det så påstår vi att antalet rörelseförvärv har betydelse för resultatet. Att 

Bolag 2 har upplevt och blivit mer lidande av de ökade kostnaderna i och med 

implementeringen än Bolag 1 kan vi enbart anta beror på att Bolag 2 är av ca: tio gånger 

Bolag 1’s storlek och således har effekten blivit mer omfattande för dem. Att vi valt att inte se 

detta som en fastställd förklaring beror på att räkenskapsåren ger skiftande resultat och 

således kan vi inte med säkerhet fastställa om skillnad i nedskrivning berott på företagets 

storlek, istället så är ovanstående stycken våra argument till påverkad nedskrivning och 

resultat.  

 

Utifrån de svar vi fått på våra delsyften så har vi konstaterat att Bolag 2 påverkats mer av 

IFRS 3 regelverk än Bolag 1, och det negativt. Både vad gäller resultat och 

organisationsmässigt. Organisationsmässigt så förklarar vi det genom att Bolag 2 haft en 

mindre bra vald förändringsstrategi samt på grund av deras kraftiga motstånd mot 

förändringen. Resultatmässigt så beror Bolag 2’s nedgång, som tidigare beskrivet, på regeln 

”förbud mot avskrivningar” och uppmaningen till nedskrivning. Bolag 2 har av ovan 

beskrivna anledningar, behövt göra mer nedskrivningar än Bolag 2 vilket har en negativ 

påverkan på resultatet. Organisationsmässigt så har Bolag 2 en mer negativ syn på den 

påtvingade implementeringen av IFRS 3 än Bolag 1 vilket förklarar vikten av en bra 

inställning till organisationsförändringar. 

 

 

6.1 Studiens praktiska och teoretiska bidrag  
 

Vårt praktiska bidrag med denna uppsats är att bolag som står inför en 

implementeringsprocess av IFRS ska få insyn i hur denna process kan påverka bolaget 

organisations- och resultatmässigt. Genom att ta del av vår studie hoppas vi även kunna ge 

kunskap i hur man som bolag kan förbereda sig inför en omfattande implementeringsprocess 

samt vikten av en bra förändringsförmåga och en väl uttänkt förändringsstrategi.  

 

Vårt teoretiska bidrag riktar sig främst till de personer som tidigare forskat om IFRS 

konsekvenser. Eftersom vi tidigare tagit del av studier om resultateffekter i och med IFRS 

men saknat studier om organisationsförändringar i och med IFRS så vill vi ge ökad kunskap 

inom detta område.   

 

 

6.2 Sanningskriterier 
 

För att avgöra om våra slutsatser kan räknas som trovärdiga och giltiga så har vi utifrån 

kriterier för bedömning av kvalitativa undersökningar sett huruvida dessa kriterier stämmer 

överrens med våra slutsatser.  

 

Lincoln & Guba (1985) och Guba & Lincoln (1994) (refererad i Bryman & Bell, 2005, s. 306-

309) anger trovärdighet som kriterium för bedömning av en kvalitativ undersökning. Vi 

kommer att se till trovärdigheten utifrån följande delkriterier 

  

 Tillförlitlighet – att man som forskare säkerställt att forskningen utförts i enlighet med 

de regler som finns och att man rapporterar resultaten till de respondenter vilka är en 
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del av den sociala verklighet som studerats. Detta görs för att bekräfta att forskaren 

uppfattat denna sociala verklighet korrekt. Detta kallas även respondentvalidering.  

 Överförbarhet – med överförbarhet menas huruvida resultaten går att överföra till 

någon annan kontext, situation eller miljö. 

 Möjlighet att styrka & bekräfta – att möjlighet finns att styrka och bekräfta innebär att 

det ska vara uppenbart att forskaren inte medvetet har låtit personliga värderingar 

påverka utförandet och slutsatserna av en undersökning (Bryman & Bell, 2005, s. 306-

309). 

 

 

Tillförlitlighet 
 

Som nämnt i avsnitt 2.3 så utgick vi ifrån vår intervjuguide (se bilaga 1) och alla de svar vi 

fick spelades in. Om vi i efterhand saknade tillfredsställande svar på någon fråga eller om vi 

misstänkte att vi missuppfattat en fråga så återkom vi för ett mer utförligt svar. Genom att 

göra denna kontroll så säkerställde vi studiens respondentvalidering och således ökade 

studiens tillförlitlighet. Att låta respondenterna läsa vår sammanställning av genomförda 

intervjuer, empirin, hade ökat tillförlitligheten ytterligare. Detta har inte kunnat genomföras 

eftersom att respondenterna, på grund av hög arbetsbelastning, valt att inte ställt upp på det.  

 

Fördelen med att vi i två fall utförde intervjuerna via telefon är att respondenterna inte 

påverkas av intervjuarens egenskaper såsom kön, klass, ålder, etnisk bakgrund och även 

intervjuarens blotta närvaro, vilka kan göra att respondenten svarar på ett sätt som denne tror 

intervjuaren uppskattar. En svaghet med telefonintervjuer är att intervjuaren inte kan reagera 

på respondenternas ansiktsuttryck som kan röra exempelvis undran eller osäkerhet. Vid en 

personlig intervju kan respondenten reagera på dessa tecken och då omformulera frågan 

(Bryman & Bell, 2005, s. 140). I vårt fall så har respondenterna under telefonintervju berättat 

om de varit osäkra på en fråga så vi anser inte denna risk vara övervägande för uppsatsens 

tillförlitlighet. Utifrån våra resonemang att våra telefonintervjuer genererat mer styrkor än 

svagheter för tillförlitligheten så anser vi att genomförda telefonintervjuer har bidragit till 

ökad tillförlitlighet för vår uppsats. 

 

Att vi i resterande två fall genomförde personliga intervjuer kan som i fallet med 

telefonintervjuerna ha både för- och nackdelar. En nackdel är att intervjuarens personliga 

egenskaper kan påverka respondenternas svar vilket gör att respondenten svarar på ett sätt 

som denne tror att intervjuaren uppskattar. I våra fall har vi inte märkt av detta och vi anser 

inte detta faktum ha varit avgörande för de svar vi fått, således anser vi att tillförlitligheten 

inte bör ha minskat. En fördel med personliga intervjuer är att intervjuaren kan använda sig 

utav material för att klargöra en frågeställning (Bryman & Bell, 2005, s. 140). I vårt fall så 

underlättade detta intervjun då vi med visuella medel inte behövde förklara lika ingående vad 

vi menade. Av ovanstående resonemang så anser vi att våra personliga intervjuer fört med sig 

fler styrkor än svagheter och således ökat tillförlitligheten i vår studie.   

 

 

Överförbarhet 
 

Vår teoretiska referensrams källor består av böcker, ekonomiska tidsskrifter, vetenskapliga 

artiklar, årsredovisningar, publikationer ifrån Internet utgivna av världens största revisions- 

och konsultföretag, samt insamlat material ifrån intervjupersoner som arbetar aktivt med 

ekonomi. De frågor som vi använt oss utav till empirin är utvecklade ifrån den teoretiska 

referensramen. Då våra respondenter hade en högre förförståelse inom ämnet än vi som 
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intervjuare så fanns en viss risk för misstolkningar oss emellan. Genom att vi före intervjun 

först berättade för respondenterna vad vår uppsats gick ut på och vilka svar vi sökte efter så 

önskade vi minimera denna risk för misstolkning. För att undvika att påverka våra undersökta 

personer och således genererat material så har vi genom vår positivistiska vetenskapssyn stått 

utanför etik och moral. Istället har vi sökt efter det som faktiskt ”är”. För att kunna relatera till 

positivismen, vilken förordar att man skall stödja sig på fakta som med all rimlig sannolikhet 

kan anses säkerställd (Thurén, 2007, s. 15-16), så har vi hållit oss till vår intervjuguide vilken 

baseras på källor som vi anser med all rimlig sannolikhet vara säkerställd fakta enligt tidigare 

argument i avsnitt 2.4. Då vår teori till största del består av källor vilka påvisar entydiga 

redovisningsteorier och redovisningsregler så antar vi att resultatet skulle bli liknande om 

någon annan än oss genomfört intervjuerna. Vårt syfte med uppsatsen var att ge läsaren 

förståelse i vilken inställning våra undersökta bolag hade till implementeringen av IFRS, hur 

de förberedde sig inför implementeringen samt hur denna process gick till samt vilka resultat 

implementeringen ledde till. Syftet har, trots vår positivistiska vetenskapssyn, alltså inte varit 

att enbart generalisera resultatet av vår studie. Det är dessutom svårt att generalisera en 

kvalitativ studie utanför dess område eftersom kvalitativa studier främst behandlar djupet och 

inte bredden (Bryman & Bell, 2005, s. 307). Även om vår studie är kvalitativ så bör den till 

viss del kunna generaliseras i och med att vi i vårt arbete har utgått ifrån en positivistisk 

vetenskapssyn.    

 

 

Möjlighet att styrka och bekräfta 
 

I vår studie har vi utgått ifrån en positivistisk vetenskapssyn vilken ska stå utanför både etik 

och moral. Vidare så förespråkar positivismen att forskaren skall söka sanningen och vad som 

faktiskt ”är” (Holme & Solvang, 1997, s. 332). Positivismen åsyftar också kritisk 

undersökning av alla påståenden och iakttagelser och att undersökaren endast skall stödja sig 

på de fakta som med all rimlig sannolikhet kan anses säkerställd (Thurén, 2007, s. 15-16). För 

att ge en så objektiv syn som möjligt av ämnet IFRS så har vi följt positivismens grunder. Vi 

har under uppsatsens gång hållit oss objektiva i vår forskning i största möjliga mån. Våra 

slutsatser bygger på genererad data ifrån vår empiri tillsammans med teoretiska bidrag ifrån 

vår teoretiska referensram utan influenser av personliga värderingar. Det ska tilläggas att det 

inte är möjligt att uppnå fullständig objektivitet i en uppsats (Bryman & Bell, 2005, s. 162). I 

vår uppsats är de främsta skälen till detta att vi själva har utformat en intervjuguide och att vi 

själva genomförde intervjuerna vilket bidrar till viss subjektivitet  

 

 

6.3 Förslag till framtida forskning 
 

Denna studie har undersökt vilka resultat och organisationsförändringar som IFRS 3 har lett 

till för noterade bolag. Vad vi märkt av i vår studie är att det trots fem år sedan 

implementeringen fortfarande råder vissa oklarheter i hur regeln skall tillämpas och 

appliceras. Det kan visserligen bero på regelns subjektivitet i hur den skall tolkas men vi tror 

att det framåt i tiden kommer finnas mer klara åsikter om IFRS 3. Ju längre ett tidsperspektiv 

är ju fler svagheter och styrkor kommer rimligen kunna påpekas av berörda respondenter. Vad 

vi märkt av i vår studie är IFRS 3 kraftiga påverkan på resultatet under konjunkturnedgång. 

Att se vilka lösningar bolag har på framtida konjunkturnedgångar, när de är mer insatta i 

ämnet IFRS anser vi vara mycket intressant, kanske kommer metoderna full- och partiell 

goodwill spela en större roll vid framtida konjunkturnedgångar eftersom de nu valbara 

metoderna har en påverkan på goodwill.  
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IV 
 

Bilaga 1 
 

Frågeguide 
 
Intervjupersonen 

 

1. Hur länge har du varit anställd i bolaget? 

2. Vilken befattning har du i bolaget? 

3. Hur länge har du varit anställd under den befattningen?  

4. Vilken erfarenhet av redovisning har du? 

5. Vilken kunskap om IFRS hade du innan implementeringen? 

 
Bolagets organisation   
 

6. Beskriv kortfattat bolaget (koncernen) och dess konstruktion 

7. Beskriv koncernredovisningsarbetet i bolaget (koncernen) i stora drag 

a. Hur många i bolaget arbetar med koncernredovisning? 

b. Hur är ert bolags goodwillvärden i jämförelse mot andra noterade bolag på 

stockholmsbörsen?  

 

Implementeringsprocessen av IFRS  
 

Förberedelser 

 

8. Hur, och i vilket skede, införskaffade ni er kunskap om det nya regelverket? 

9. Hur förberedde ni er inför implementeringen?  

10. När började ni med dessa förberedelser?  

 

Beskrivning av implementeringen 

 

11. Beskriv hur ni gick till väga vid införandet av de nya reglerna? 

a. Hade ni en tidsplan inför implementeringen?  

b. Kan ni beskriva den samt ange hur den följdes? 

12. Vem blev ansvarig för organisationsarbetet med implementeringen? 

13. Hur många inom bolaget var delaktiga i implementeringsprocessen? Hur såg 

arbetsfördelningen ut?  

14. Hur fungerade det organisatoriska arbetet med implementeringsprocessen? 

 

Strategi 

 

15. Hade ni någon strategi för att ta till er det nya redovisningssystemet? 

16. Hur arbetar ni för att ta till er framtida förändringar inom IFRS? 

 

Förändring i redovisningsarbetet 

 

Utbildning 

 

17. Vilka i bolaget har utbildats för att lära sig att redovisa enligt IFRS?  



V 
 

18. Hur gick utbildningen till? 

a. Hade ni någon strategi/utbildningsplan för att genomföra denna? 

19. Vem/vilka tillhandahöll med utbildningen? 

20. Hur fungerade utbildningen och hur lång tid tog den? 

21. Känner ni att utbildningen var tillräckligt omfattande?  

22. Har ni efter att utbildningen var klar känt ett behov av stöd ifrån de personer som stod 

för er utbildning vad gäller viktiga beslut samt stöd? 

 

Problem och motsättningar 

 

23. Uppstod några problem i redovisningsarbetet i och med de nya reglerna? I så fall vilka 

problem var det och hur löste ni dessa? 

24. Uppstod några motsättningar inom bolaget mot det nya redovisningssystemet?  

 

Upplevda förändringar  

 

Upplevda effekter 

 

25. Vilka effekter på redovisningen har ni upplevt i och med IFRS 3? 

26. Har IFRS 3 komplicerat eller förenklat redovisningen? På vilket sätt?  

27. Hur har ni upplevt den ändrade regeln för goodwill?  

28. Vilka fördelar/nackdelar upplever ni med att goodwill inte får skrivas av utan bara 

ned? 

29. Upplever ni goodwillredovisningen som bättre eller sämre efter införandet av IFRS? 

På vilket sätt har den blivit bättre/sämre? 

30. Upplever ni några problem vid värdering av de immateriella tillgångar som tidigare 

ingick goodwill? 

31. Hur ser ni på att mer detaljerad information krävs i de finansiella rapporterna? Har 

detta orsakat några problem? 

 

Kvalitet 

 

32. Har IFRS 3 har påverkat kvaliteten på er redovisning?  

a. Hur har i så fall begripligheten och tillförlitligheten på redovisningen 

påverkats/förändrats? 

33. Anser ni att kvaliteten på den finansiella informationen har förändrats?  

34. Har det har blivit lättare att göra internationella jämförelser genom redovisning enligt 

IFRS/IAS? 

35. Tycker ni att redovisning enligt IFRS ger en mer rättvisande bild än tidigare? På vilket 

sätt i så fall? 

 

Förändringar i resultat 

 

36. Hur har ert bolag påverkats av de nya goodwillreglerna? 

a. Hur har ert resultat påverkats av att goodwill inte får skrivas av utan bara ned? 

37. Hur har ert resultat påverkats av att ni måste särskilja immateriella tillgångar fullt ut 

enligt IAS 38? 



VI 
 

Bilaga 2 
 

Bolag 1’s sammanställning av goodwill i förhållande till immateriella tillgångar och totala 

tillgångar under åren 2002-2010: 

 

År Goodwill Immateriella tillgångar Totala tillgångar Förvärv 

2002 165 166  1 968  2 

2003 96 180  2 074  2 

2004 193 270  2 305  10 

2005 204 312  2 339  9 

2006 400 504  3 054  38 

2007 900 1033  4 421  28 

2008 1640 1755  5 857  9 

2009 1796 1913  6 020  5 

2010 1749 1857  5 493  - 

 

Bilaga 3 
 

Bolag 2’s sammanställning av goodwill i förhållande till immateriella tillgångar och totala 

tillgångar under åren 2002-2009: 

 

År Goodwill Immateriella tillgångar Totala tillgångar Förvärv 

2002 5 633 5 898  50 131  3 

2003 4 349 4 860  48 397  0 

2004 4 365 5 139  51 374  0 

2005 4 921 5 874  59 562  5 

2006 5 156 6 251  65 901  7 

2007 8 933 11 425  85 435  6 

2008 9 831 12 472  103 227  8 

2009 11 135 14 137  91 575  3 

 



VII 
 

Bilaga 4 
 

Goodwill i procentuellt förhållande till immateriella och totala tillgångar för Bolag 1 under 

åren 2002 – 2010: 

 

År Goodwill i förhållande till imm. tillg. Goodwill i förhållande till tot. tillg. 

2002 0,9946   0,0838 

2003 0,5331   0,0462 

2004 0,7144   0,0837  

2005 0,6543   0,0872 

2006 0,7942   0,1309  

2007 0,8711   0,2035  

2008 0,9344   0,2801 

2009 0,9388   0,2983 

2010 0,9418   0,3184 

 

Bilaga 5 
 

Goodwill i procentuellt förhållande till immateriella och totala tillgångar för Bolag 2 under 

åren 2002 – 2009: 

 

År Goodwill i förhållande till imm. tillg. Goodwill i förhållande till tot. tillg. 

2002 0,9551   0,1123 

2003 0,8948   0,0898 

2004 0,8493   0,0849  

2005 0,8337   0,0826 

2006 0,8248   0,0782  

2007 0,7818   0,1045  

2008 0,7882   0,0952 

2009 0,7876   0,1216 

 

 


