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Sammanfattning 
 
Titel:   Komplexitet och brister med införandet av IFRS 3 
 
Seminarium:  2008-01-18 
 
Ämne/Kurs:  FEK 01, Kandidatnivå, Företagsekonomi, 15 poäng 
 
Författare:   Emir Alic, Gustav Kinnander, Daniel Tollin 
 
Handledare:  Gunnar Wahlström 
 
Nyckelord:  Goodwill, Nedskrivningstest, Immateriella tillgångar, Verkligt 

värde, Upplysningskrav, IAS 36, IFRS 3 
 
Syfte:  Föreliggande studie har två syften. Det första syftet är att analysera 

hur företag från olika branscher uppfyller redovisningskraven i 
IFRS - IAS 36 punkt 134, orsaker till otillräcklig anpassning samt 
vilka åtgärder som kan vara relevanta för förbättring. Det andra 
syftet är att kartlägga de tongivande orsakerna till brister vid 
införandet av det nya regelverket IFRS samt vilka processer som 
kan leda till förbättring och förenkling av detta regelverk. 

 
Metod:  Forskningen har gjorts med hjälp av en kvantitativ granskning av 

23 börsnoterade företags årsredovisningar. Vi har vidare 
genomfört semistrukturerade intervjuer med revisorer och 
redovisningsexperter på området goodwill. 

 
Teoretiskt perspektiv:  Litteraturgenomgång beskriver hur normgivningen såg ut in och 

efter införandet av IFRS och diskuterar reglering av redovisningen 
med en teoretisk frödjupning på område goodwill. 

 
Empiri:  Empirigenomgången består av en undersökning där vi granskat 23 

företags årsredovisningar för år 2006 och sedan branschindelat 
dem för att se om någon bransch är sämre eller bättre på att 
uppfylla upplysningskraven. För att komplettera forskningen har vi 
utfört en plats intervju, en telefon intervju samt en e-post intervju 
med revisorer eller redovisningsexperter. 

 
Resultat:  Denna uppsats slutsats är enligt vår mening att företagen till viss 

del följer upplysningskraven enligt IAS 36 p. 134 men eftersom 
det är ett principbaserat system leder detta till att 
upplysningskraven blir en tolkningsfråga. Detta gör att företagen 
tolkar upplysningskraven på olika sätt och medvetet som 
omedvetet i kombination med brist på kompetens, döljer 
information för att konkurrenterna inte ska få full insyn i 
verksamheten.  Vi anser att normerna bör ha utformats till att bli 
ett ”kokboks tänkande” så att de inte kan tolkas på olika sätt och 
på så sätt minskar komplexiteten i IFRS regelverket.  
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Abstract 
Title:   Complexity and flaws with implementing IFRS 3 
 
Seminar date:  2008-01-18 
 
Course:   FEK 01, 15points ECTS 
 
Authors:   Emir Alic, Gustav Kinnander, Daniel Tollin 
 
Advisor:   Gunnar Wahlström 
 
Key words:  Goodwill, Impairment test, Intangible asset, “real value in use”, 

Disclosure requirements, IAS 36, IFRS 3 
 
Purpose:   This study has two purposes. The first is to examine how 23 

randomly selected companies on Large Cap is following disclosure 
requirements of IAS 36 p.134 and the second is to find possibly 
opportunities to changes in IFRS. 

 
Theoretical perspectives: This chapter is explaining how the accounting and its principles 

looked before and after IFRS came in to the practice and discuss 
the regulation of accounting.  Especially the norms in IAS 36 and 
IFRS 3. 

 
Empirical foundation:   This study’s empirical material is based on research of 23 

companies’ annual reports divided into business markets to see if 
there is a market that is better or worse on fulfilling the rules. To 
complement the interviews we have interviewed 3 accountants and 
experts within the field 

 
Conclusion:  This study’s conclusion is in our point of view that the companies´ 

to some part is following the directions according to IAS 36 p. 
134, but since it is a principle based system it leads to that the rules 
and policies becomes a translation question. This makes the 
companies translate the rules and norms differently with aware or 
unawareness in a combination of lack of competence hides 
information to stop their competitors to get full discloser in the 
company. We consider that the norms should have been designed 
to be “cookbook thinking” so it cannot be translated differently 
and this way decrease the complexity in IFRS.  
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Förkortningar 
 
 

IASB  International Accounting Standards Boards 

• Internationell privat organisation som arbetar för att förbättra och harmonisera världens 

redovisning. 

 

IASC  International Accounting Standards Committee 

• Tidigare IASB f o m 2001. 

 

IFRS  International Financial Reporting Standards 

• Redovisningsstandard som stiftats av IASB. 

 

IAS  International Accounting Standards 

• Redovisningsstandard som stiftats av IASB. 

 

IFRIC  International Financial Reporting Interpretation Committee 

• Tolkningsuttalande som kompletterar IAS och IFRS. 

 

SIC  Standing Interpretations Committee 

• Föregående tolkningsuttalade. 

 

RR  Redovisningsrådet 

• Svenskt partssammansatt organisation som motsvarar FASB. 

 

BNF  Bokföringsnämnden 

• Svensk statlig myndighet som ansvarar för utvecklandet av god redovisningssed i företagens 

bokföring och offentliga redovisning. 

 

EUT Europeiska Unionens Officiell Tidning 

• Publikation som utges varje vardag på EU:s alla officiella språk. 

 

FASB Financial Accounting Standards Board 

• Amerikansk fristående organisation sammansatt av både användare och revisorer. 
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1. Inledning 
 

I detta kapitel presenteras en kort bakgrund om utvecklingen av IFRS och IAS standarder 

och dess påverkan på svensk redovisning. Detta med syfte att introducera aktuell 

problematik inom redovisning genom att exemplifiera problematiken med redovisning av 

goodwill. Dilemma kring goodwill kommer att beröra problematisering och 

forskningsfrågor. 

 

1.1 Bakgrund 
 

”Mot bakgrund av IFRS nuvarande ställning på kapitalmarknaden, förutsätter jag att IFRS 

är den lämpligaste kandidaten att bli det globala redovisningsspråket” skriver Jan Buisman 

ordförande i FAR SRS redovisningskommitté, i sin artikel om IFRS:s roll och utveckling. 

Han menar att IFRS1 har utvecklats i rätt riktning då det redan på 1970-talet var en vision att 

harmonisera världens olika redovisningsnormer.2  En av de senaste långsiktiga konstruktiva 

förändringarna ledde till att EG-kommissionen redan i juni 2000 föreslog att alla 

börsnoterade3 bolag, som var medlemsstater i EU, skulle upprätta sina koncernredovisningar 

enligt samma uppsättning av rekommendationer, nämligen IFRS och IAS. Dessa standarder 

utformas av det oberoende expertorganet IASB tidigare IASC, samt behandlas och i särskild 

ordning antas av EU som i sin tur vidare publicerar på varje medlemsspråk i Europiska 

unionens officiella tidning EUT. Kraven på införandet av IFRS och IAS normer som ställdes 

av EU skulle träda i kart fr.o.m. 2005 vilka skall kompletteras av IFRIC, tidigare SIC. Genom 

IASB utställs dessa redovisningsprinciper med syfte att förbättra det internationella 

integrering av olika redovisnings principer som används i olika länder. 4 
 

Ett bra exempel på behov av standardisering och utveckling av redovisnings principer var 

goodwill där det inte fanns någon konsensus om en fastställd tid över hur många år goodwill 

                                                 
1 Alla förkortningar finns förklarade på s. 5 
2 Buisman, Jan, Blir IFRS globalt redovisningsspråk, Balans nr 4/2007 s. 37 
3 Med börsnoterade bolag avses de organisationer som har aktier eller skuldbrev på Stockholmsbörsen,   
   aktietorget och NGM. (Ernest & Young 2007-11-16  s. 2) 
4 Internationell redovisningsstandard i Sverige, IFRS/IAS 2007, FAR Förlag s. 3 
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skulle skrivas av på.5 Rådande situation ledde till att IASB den 31 mars 2004 publicerade 

IFRS 3 Rörelseförvärv som ändrade tidigare redovisningsmetoder av goodwill. 

 

Sverige är ett land som globalt har en liten marknadsekonomi som lätt påverkas av andra stora 

ekonomier som t ex USA. Utveckling av det finansiella systemet i Sverige har en viktig 

historisk förankring till 1930-talet då en av de största svenska entreprenörerna, Kreuger, föll. 

Anledning till detta var att den amerikanska marknaden hamnade i en finanskris som 

avspeglades på börsen med utgångspunkt i bristerna i de redovisningsprinciperna som 

praktiserades. Kreugers undergång och stora icke utbetalda låneskulder bidrog till utveckling, 

reglering och likformighet av normer kring revision av noterade företag samt förändring av de 

redovisningsprinciper som tillämpades i Sverige.6  

 

Efter finanskrisen framställdes näringslivet som stora bovar som ville komma åt småsparare 

och mer kapital. Uppgifter som offentligt redovisades, var ganska försiktigt skrädarskydda 

eftersom de kunde utnyttjas av konkurrensen. Samtidigt växte arbetarnas roll då de ville ta 

över många funktioner i samhället genom socialrättslig systemet som i sin tur starkt regleras. 

Privatiseringen ökade privat ägandet och medförde att aktieägarna hade mer översikt om 

företagens ekonomiska ställning.7 Detta kan återkopplas till dagens problematik som finns 

med införandet av IFRS 3 vilket kommer att problematiseras vidare i denna uppsats. 

  

IFRS standarderna anses idag komplexa för både de som stiftar finansiell information, för 

revisorer samt för andra användare som är allmänt intresserade av företagens redovisningar. 

Ändringar och nyheter medförde vid IFRS implementering svårigheter för dess förståelse 

samt svårigheter för rättvisande implementering. Den aktuella problematiken som präglar 

redovisnings tidskrifter exemplifieras av Gunnar Ek som menar att IFRS är en tickande bomb. 

Han syftar på att redovisning till verkligt värde försvårar förståelse för vad som händer i ett 

företag vad det gäller resultat och balansräkning. Han påpekar att informationen om 

beräkningar för verkligt värde samt för redovisning av goodwill finns i noterna men betonar 

dess komplexitet som försvårar förståelse för småsparare. Detta kan medföra att småsparare 

tappar förtroendet för företagen och drar kapitalet från marknaden. Rådande situation visar att 

                                                 
5 Artsberg, Kristina. Redovisningsteori – policy och praxis (2005). Liber. s. 140 
6 Jönsson, Sten, Accounting Organisations and Society, Vol. 16 (1991) s. 527-528 
7 Ibid. s. 528-530 
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det inte bara är en stark och detaljrik reglering som är lösningen vid skapandet av en stabil 

marknad som utvecklingen under 1930-talet syftade till.8 

 

 

1.2 Problemformulering 
 

Konsekvensen av publiceringen av IFRS 3 blev att IASB omarbetade IAS 36 

Nedskrivningar, IAS 38 Immateriella tillgångar och RR 1:00 baserad på IAS 22 upphörde att 

gälla för det börsnoterade bolag.9 Detta innebär att alla10 rörelseförvärv skall redovisas genom 

tillämpning av förvärvsmetoden som medför att förvärvaren redovisar alla förvärvade 

identifierbara tillgångar, skulder och eventualförpliktelser till dess verkliga värden vid 

förvärvstidpunkt. (IFRS 3 p.24) Redovisning av goodwill sker enligt IFRS 3 p. 51 och skall 

inte skrivas av. (IFRS 3 p. 55) Förvärvaren skall istället göra ett nedskrivningstest och 

bedöma om det finns behov för nedskrivning. Nedskrivninstestet skall göras minst en gång 

per år. (IFRS 3 p.55) 
Oavsett om det finns behov för nedskrivning av goodwill eller inte skall företagen i sina 

årsredovisningar lämna omfattande upplysningskrav om tillvägagångssättet för beslutet. (IAS 

36 p.126-137) 

 

Situationen efter införandet av IFRS kan resoneras med artikel Organizations & Society  

Puxty & Wilmott genom att skapa en jämförande argumentation om svenska föreningar som 

hade mer tillbakadragna positioner i Sverige jämfört med 1930- talet. Denna situation kan 

vara anledningen till att svenska företag, efter införandet av IFRS, var tvungna att tillämpa 

vissa redovisningsprinciper som kanske inte är relevanta för deras redovisning praxis. Dock 

lagar och redovisningsprinciper behövs för att marknaden ska fungera på ett bra sätt gentemot 

de som använder sig av marknaden, vilket innebär både företag och konsumenter.  

 

Införandet av IFRS regelverk sker i enlighet med IFRS 1 First-time Adoption och innebär att 

regelverket träder i kraft den 31 mars 2004 eller senare och skall tillämpas retroaktivt. (IFRS 

3 p.79) För företag som gjort förvärv under 2004 och gjort omräkningar enligt IFRS 3 samt 

återföring av tidigare avskrivningar på goodwill var det tämligen problematisk att justera 
                                                 
8 Precht, Elisabeth, Är IFRS en tickande bomb, Balans nr 10/2007 s. 22 och 23 
9 http://www.ey.com/global/download.nsf/Sweden/GuideIFRS3/$file/GuideIFRS3.pdf  (2007-11-12 s. 2) 
10 Med alla rörelseförvärv menas förvärv för de börsnoterade bolag. 
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resultaträkningen, där i vissa fall resultatbeloppet förändrades med 0,8 Mdr. Förändringar i 

resultaträkningen påverkar börsmarknaden vilket medför att implementering av nya givna 

normer kritiseras eller t o m undviks. Anledning till detta är som tidigare nämndes att 

företagen vill förenkla och anpassa sina årsredovisningar till kapitalägare som har kapital och 

potential maktposition idag. Undersökning av Thomas Jansson och Malin Hurtig som 

presenterades i artikel ”Få oväntade effekter vid övergången till IFRS” visade att nästan alla 

studerade företag har valt att inte tillämpa IFRS 3 före 1 januari, 2004. Anledningen till detta 

var att många företag saknade relevant information för en korrekt omräkning. Studerad 

population som ingick i undersökningen omfattade 64 företag vilka har ett börsvärde 

överstigande ca 2 miljarder och nästan alla har haft stora effekter på resultaträkningen då 

goodwillposter inte skall avskrivas och kostnadsföras. I praktiken innebär detta att om en 

omräkning genomförs kan nettoresultat avvika kraftigt från den redovisade.11  

 

För att förstå problematiken med komplexiteten av redovisning av goodwill har föreliggande 

studie en fördjupning i området goodwill som uppstår vid företagsförvärv och värdering av 

förvärvade tillgångar och skulder. Förvärvade tillgångar och skulder skall redovisas till 

verkligt värde eller nyttjandevärde vilket medför subjektiva bedömningar om hur tillgångarna 

skall värderas och revideras. Vidare ifrågasätts teori, ”verkligt värde”, och om det är det rätta 

måttet för tillgångar och skulder vid beslutsfattandet. Teoretisk sett är verkligt värde den mest 

korrekta metoden eftersom den ger den bästa information om ett företags ställning, men 

frågan om den är lätt att integrera och implementera i praktiken kvarstår?12 

 

Komplexiteten som uppstår i samband med ovan nämnda problem leder till frågan om 

svenska företag idag generellt inte följer de normer och praxis i praktiken för företagsförvärv 

och redovisning av goodwill som nämndes i första stycket i problemformuleringen. Denna 

problematik leder vidare in på frågan om företag medvetet eller omedvetet brister i 

uppfyllandet av upplysningskraven i IAS 36 och på vilka anledningar grundar sig företagens 

motargument om uppfyllandet av dessa upplysningskrav? 

 

 

 

                                                 
11 Frank Thinggaard och Sven-Arne Nilsson, Verkligt värde vid första redovisningstillfället? - en prövning av 
    argumentationen i IASB:s diskussionsrapport, Balans NR 3/2007 s. 36 och 37 
12 Buisman, Jan, Blir IFRS globalt redovisningsspråk, Balans nr 4/2007 s. 38 
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1.3 Forskningsfrågor 
 

• Vilka är de oväntade effekterna med införandet av IFRS 3 samt vilka brister finns 

generellt hos svenska företag vid redovisning av upplysningskraven enligt IAS 36 

punkt 134? 

• Vilka orsaker kan ligga bakom företagens eventuella bristande redovisning gällande 

upplysningskraven? 

• Vilka åtgärder kan vara ett bra förslag på förenklingar som kan minska komplexitet av 

redovisning och nedskrivning av goodwill?     

 

1.4 Syfte 
 

Föreliggande studie har två syften. Det första syftet är att analysera hur företag från olika 

branscher uppfyller redovisningskraven i IFRS - IAS 36 punkt 134, orsaker till otillräcklig 

anpassning samt vilka åtgärder som kan vara relevanta för förbättring. Det andra syftet är att 

kartlägga de tongivande orsakerna till brister vid införandet av det nya regelverket IFRS samt 

vilka processer som kan leda till förbättring och förenkling av detta regelverk. 

 

1.5 Avgränsning 
 

I denna studie vid granskning av årsredovisningar används regelverket IFRS enligt den 

svenska översättningen av den engelska originalversionen vilken är mer omfattande. Den 

svenska översättningen används vid studier av redovisning på kandidatnivå vid Lunds 

Universitet och kan därför användas i vår studie som en pålitlig informationskälla.  
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2. Litteraturgenomgång 

2.1 Disposition för teori 

 

I detta teoretiska ramverk diskuteras inledningsvis de historiska redovisningsreglernas 

utveckling i Sverige samt de viktiga drivkrafterna som orsakat förändringar.  

Fortsättningsvis följer en teoretisk redogörelse av förvärvsmetoden och redovisning av 

goodwill med en fördjupning på området som definierar immateriella tillgångar och hur 

dessa redovisas enligt nuvarande och tidigare normer.  

Ett annat syfte med detta kapitel är att skapa förståelse för läsaren kring ämnet.  

För mer detaljerad indelning se underkapitel, disposition för teori. 
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2.2 Bakgrund för utveckling av redovisningsprinciper 
 

För att kunna diskutera kring hur IFRS som regelverk har utvecklats bör först den historiska 

utvecklingen betraktas vilken ligger som bakgrund till dagens utveckling och förändringar av 

regelverken. Det finns många olika faktorer som har drivit fram utvecklingen såsom 

omvärldsförändringar vilka har bidragit till att Sverige blir mer likt sina grannländer och att 

utvecklingen syftar åt det globala sammanställandet. Denna historiska genomgång diskuteras 

två artiklar publicerade i Accounting, Organisation and Society. 

 

2.2.1 Redovisningens styrande beståndsdelar 

Skapandet av redovisningsprinciper är av naturliga orsaker inte enbart beroende av praxis 

skapat av revisorer. Flera element är avgörande för en ny redovisningsprincips skapande där 

den sociala miljön och omgivningen är viktigare än vad man vid en snabb översikt kan tyckas 

tro. En samhällelig påverkan är viktig att förstå om redovisningsprinciper och praxis ska 

bedömas då den även skapar ekonomiska konsekvenser och påverkar resursfördelningen i 

samhället.13 Denna samhälleliga påverkan kan även kopplas till kulturell påverkan. Skillnader 

i redovisningsnormer och praxis länder emellan kan ofta förklaras med referens till kulturella 

karaktärsdrag vilka vid jämförelser mellan områden kan ge vägledning om hur olika kulturella 

omgivningar kan relateras till reglering och utveckling av redovisningsprinciper.14 

 

Redovisningens framväxt av principer och reglering påverkas främst av tre signifikanta 

principer av allokering av resurser och samordningen av dessa. Dessa är marknaden 

(dispersed competition), staten (hiearchical control) och samhället (spontaneous solidarity). 

(Se figur 1) Innebörden av principen om dispersed competition är att marknaden generar både 

entreprenörer som vill maximera sin vinst och konsumenter som vill maximera sin nytta 

genom att utnyttja konkurrensen på marknaden. I detta fall uppstår det även spänningar 

mellan köpare och säljare vilket innebär att staten genom sin hiearchical control måste 

ingripa. Genom det monopol staten har på befogat tvång genom lagar och regler kan staten 

kontrollera eller i alla fall påverka människors beteende. Den sista principen vilken är 

spontaneous solidarity innebär att samhället själva skapar normer där människor med samma 

                                                 
13 Puxty & Wilmott, Accounting, Organizations & Society, Vol. 12, (1987), s. 273 
14 Jönsson, Sten, Accounting Organisations and Society, Vol. 16, (1991) s. 521 
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värderingar och normer kan skapa konflikter med övriga grupper som faller utanför de 

skapade normerna och värderingarna. 

 
Fig.1 Utveckling och reglering av redovisnings principer.15 

 

Dessa principer är tillsammans det som skapar framväxten av redovisningens principer och 

regleringar, och är ömsesidigt beroende av varandra för fungerande regler. Detta även om de 

tre sociala principerna kämpar mot varandra om de resurser som skapar de reglerande 

reglerna. Marknaden är beroende av statens lagar för att den ska fungera på ett bra sätt 

gentemot de som använder sig av marknaden, vilket innebär både företag och konsumenter. 

Samtidigt är statens auktoritet beroende av samhället.16 

 

Den kritik denna sociala modell fått är att den saknar historiska dimensioner och att den 

avgränsar sig till att vara en nationell modell och tar därmed inte hänsyn till dagens 

globalisering och de politiska och ekonomiska system som samarbetar över gränserna.17 Vad 

som är värt att poängtera är även den kraft som kulturella skillnader kan ha. Som nämndes 

ovan i texten skiljer sig gärna redovisningens principer och praxis åt länder emellan vilket vi i 

nästa stycke fortsätter att diskutera. Dessa krafter som påverkar regleringen av redovisning i 

avancerade markandsekonomier (såsom Sverige, Tyskland, USA och Storbritannien) skiljer 

sig i styrka beroende på vilket land som undersöks. De kulturella och historiska skillnader 

som finns mellan länder påverkar hur de olika krafterna styr regleringen. För att tydligare visa 

                                                 
15 Puxty & Wilmott, Accounting, Organizations & Society, Vol 12, (1987), s.277 
16 Ibid. s. 275-277 
17 Ibid. s. 277 
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denna skillnad har begreppen legalism och liberalism skapats. Legalismen står för den sida av 

modellen där staten genom sitt monopol på skapandet av lagar har starkt inflytande över 

regleringen av redovisning. Liberalismen som dess motpol står för marknadens ohämmade 

försörjning av redovisningens regleringar och principer.18 

 
Fig.2 Reglering baserad på de dominanta krafterna.19 

 

 

Dessa begrepp är två extrema situationer som aldrig uppstår i ren form i en avancerad 

marknadsekonomi, då den tredje kraften, samhället, även påverkar regleringen. Samhällets 

påverkan kan ta sig i utryck genom föreningar såsom FAR eller Redovisningsrådet. Då 

legalismen och liberalismen är två rena tillstånd kommer två nya begrepp till stånd då 

samhället även påverkar regleringen. Corporatism är utvecklingen av redovisningen genom 

ett starkt statligt inflytande i kombination med samhällets normer, krav och behov. 

Exempelvis är Tyskland och Sverige två länder som reglerat sin redovisning genom denna 

kombination då dessa stater haft starkt inflytande på regleringen. Den svenska staten har varit 

direkt involverade över bemyndigande av revisorer. Associationism är istället det begrepp 

som beskriver en utveckling genom kombination av marknaden och samhället.20 Vad dessa 

två modeller visar på, är den sociala ordning som regleringen måste styras av och som den 

framförallt grundar sig i. 

 

                                                 
18 Puxty & Wilmott, Accounting, Organizations & Society, Vol 12, (1987), s. 282 
19 Ibid. s. 283 
20 Ibid. s. 283-286 
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2.1.2 Redovisningens utveckling i Sverige 

Redovisningens utveckling i Sverige kan ses ur tre perspektiv, den kommunala redovisningen, 

den finansiella redovisningen samt kostnadsredovisningen inom industrin. För utvecklingen 

av dessa tre perspektiv anses debatten som grundläggande samt att aktörerna tar initiativ, har 

en god känsla för timing samt innehar en viss maktbas för att få sin röst hörd.21 Nedan följer 

en beskrivning av utvecklingen inom den kommunala och den finansiella redovisningen. 

 

Den kommunala redovisningen började utformas i början av 1900-talet och det frambringades 

lite motstånd mot den sakkunniga grupp, The Association of Town Accountings (ATA), som 

började utforma den. Detta trots att staten då hade en stark kontroll över hur redovisningen 

skulle gå till. Då de grundläggande förändringarna sattes i grund hade den svenska 

välfärdstaten ännu inte organiserats men det var den nya kommunala redovisning som 

fungerade som instrument då välfärdstatens service distribuerades på 1960-talet. Statistiska 

Centralbyrån (SCB) var den statliga myndighet som tidigare samlade in den finansiella 

informationen från kommunerna, och ATA, som grundades 1913, diskuterade flitigt SCB:s 

tidigare rekommendationer och principer. ATA satte sedan upp en kommitté för att utforma 

standards och principer för den kommunala redovisningen vilket satte avstampet mot den 

framtida utvecklingen. Den svenska riksdagen hade då tagit upp frågan om en bättre 

kommunal redovisning då det i vissa kommuner inte var sakkunniga personer som skötte 

redovisning. En annan förening vid namn Accounting of Towns (AT) rådde dock staten att 

inte lagstadga de nya principerna vid denna tidpunkt.22 

 

AT och ATA försökte sedan tillsammans att sätta upp ett regelverk, för vilket en kommitté 

tillsattes för att granska detta arbete. Denna kommitté kritiserade sedan de framtagna 

förslagen starkt och en hätsk debatt fick sitt avstamp. På detta sätt fortsatte utvecklingen av 

kommunal redovisning med föreningarna som utsåg huvudansvariga personer för att utveckla 

nya standarder som också skulle ta hänsyn till tidigare kritik vid utformningen, samt att 

kommittéer utsågs för att granska arbetet. År 1945 hade debatten gått så pass fram och 

tillbaka att det regelverk som de större kommunerna använde sig av var det regelverk som 

tagits fram 15 år tidigare. Efter 1960-talet hände väldigt lite i utvecklingen fram tills 

undersökningar visade att politiker hade dåliga kunskaper och brydde sig lite om 

                                                 
21 Jönsson, Sten, Accounting Organisations and Society, Vol. 16, (1991) s. 522 
22 Ibid. s. 522-527 
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kommunernas finanser. Dessa undersökningar ledde till ny debatt med ett nytt regelverk och 

en ny modell som presenterades 1986 av föreningen Association of Municipalities (Svenska 

Kommunförbundet).23 Idag är det föreningen Rådet för Kommunal Redovisning (RKR), som 

är ett oberoende ideellt organ tillsatt av staten 1997, som har ansvaret för den kommunala 

redovisningen.24  

 

Den finansiella redovisningen började utvecklas först när kommunalskattelagen infördes 1928 

och företagens skatt skulle kopplas till resultaten i redovisningen vilket ledde till att statens 

intresse i att reglera redovisningen till skattelagstiftningen växte. En överblick av den 

finansiella redovisningen visar att den i mångt och mycket var bristfällig fram till 1932, då 

industrin, banker och finansiärer fick ta en mycket tung smäll ekonomiskt efter Kreuger 

kraschen. Industrin tappade mycket i prestige och staten övertog regleringen av 

redovisningen. Det ledde också till att redovisare och revisorer utnyttjade tillfället att försöka 

etablera sig för att påverka regleringen. Denna yrkesgrupp hade dock en mycket liten 

inverkan och initiering på regleringen då dessa organisationer var tämligen svaga ända fram 

till 1960-talet. Debatten var dessutom relativt tystlåten under perioden fram till 1960-talet då 

staten skötte regleringen och intressenterna blev ignorerade i den debatt som fanns om 

redovisningens reglering.25 

 

Den finansiella redovisningen gentemot allmänheten började utformas ordentligt först så sent 

som i slutet på 1960-talet då industrin upplevde en mycket kraftig tillväxt och industrin själva 

började efterfråga mer tydliga och kraftfulla regelverk gentemot industrins intressenter och 

kapitalägare. Utvecklingen efter detta fortsatte sedan i en hög takt då svenskt näringsliv 

globaliserades mer och växte sig starkt internationellt. Samtidigt som företagens 

årsredovisningar blev mer informativa bildades 1968 en kommitté genom handelskammaren 

och svensk industri som tillsammans med flertalet statliga redovisningskommittéer började få 

ett inflytande över regleringen. Även Föreningen Auktoriserade Revisorer (FAR), som 

bildades redan 1923, hade under denna period som allmän normgivare ett stort inflytande på 

regleringen av den finansiella redovisningen. Under denna period där debatten kring 

                                                 
23 Jönsson, Sten, Accounting Organisations and Society, Vol. 16, (1991) s. 522-527 
24 http://www.rkr.se/organisation.asp?Id=5, (2007-12-07) 
25 Jönsson, Sten, Accounting Organisations and Society, Vol. 16, (1991) s. 527-541 
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regleringen satt fart började rekommendationer och standards skapas som möjliggjorde vidare 

utveckling.26  

 

Staten hade dock fortfarande en viss inblandning i regleringen syntes genom 

bokföringsnämnden (BFN), som skapades 1976 för att bibehålla god redovisningssed då 

FAR, som i egenskap av branschorganisation, ansågs ha privata intressen i sin form av 

revisorer.27 FAR fortsatte dock att publicera rekommendationer men fick under 1980- talet 

auktoritetsproblem då svenskt näringsliv och industri globaliserades och företag började 

avvika från dess rekommendationer. Detta ledde vidare till bildandet av ett partsammansatt 

organ som fick i uppdrag att anpassa redovisningens reglering till globaliseringen och 

internationaliseringen.28 År 1989 bildades då Redovisningsrådet (RR) som år 2005 upphörde 

att utforma nya standards då EU införde IASB:s nya regelverk IFRS för börsnoterade 

företag.29 Detta har i sin tur lett till att svenska föreningar och branschorganisationer fått en 

tillbakadragen roll vid utvecklingen av redovisningens reglering.30 

 
Det som tydligt går att utläsa i den svenska redovisningens utveckling är att regleringen varit 

som mest intensiv då kraftigare förändringar skett på marknaden eller att marknaden har 

utvecklat en stark tillväxt. Dessa typer av faktorer har ofta bidragit till utveckling och 

bildande av fler och nya branschorganisationer, branschföreningar eller partsammansatta 

organ som sedan skapat debatt om hur fortsatt reglering ska förbättra redovisningen. Vid 

införandet av tillämpningen av IFRS har vissa organisationer och föreningar slagits ihop, 

såsom FAR & SRS som blev FAR SRS, eller försvunnit. Vilket i sin tur kan sägas påverkat 

den svenska rösten vid redovisningens reglering för de företag som tillämpar IFRS. 

Utvecklingen inom den kostnadsbaserade redovisningen för industrin har byggts upp på 

liknande sätt som ovanstående två perspektiv, där flera parter har debatterat och diskuterat om 

hur utvecklingen ska ske och hur regleringen ska byggas upp för att effektivisera 

redovisningen. 

 

 

 

 
                                                 
26 Jönsson, Sten, Accounting Organisations and Society, Vol. 16, (1991) s. 527-541 
27 Ibid. s. 527-541 
28 Jönsson, Sten, Accounting Organisations and Society, Vol. 16, (1991) s. 527-541 
29 Artsberg Kristina. Redovisningsteori – policy och praxis (2005) Liber Ekonomi s. 132 
30 Jönsson, Sten, Accounting Organisations and Society, Vol. 16, (1991) s. 536-545 
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2.3 IFRS 3 – Rörelseförvärv 
 

Som vi nämnt och beskrivit i det inledande kapitlet så presenterade IASB våren 2004 en ny 

standard för redovisning vid företagsförvärv. Denna standard IFRS 3 Business Combinations 

trädde i kraft från och med 31 mars, 2004. Det nya regelverket i IFRS 3 kräver en högre 

identifiering av tillgångar, skulder och ansvarsförbindelser vid företagsförvärv jämfört med 

tidigare regler och praxis i Sverige.31 
  

2.3.1 Förvärvsmetoden 

Enligt IFRS är det endast tillåtet att redovisa rörelseförvärv genom tillämpning av 

förvärvsmetoden.32 Ett förvärv av annat företag kan ses som en transaktion där det köpande 

företaget indirekt förvärvar det köpta företagets tillgångar och tar på sig dess avsättningar och 

skulder.  Detta synsätt är grunden inom förvärvsmetoden för eliminering av det interna 

andelsinnehavet i en koncernredovisning.33 Förvärvaren redovisar det förvärvade företagets 

resultat i resultaträkningen och de identifierbara tillgångarna och skulderna med tillägg för 

goodwill i balansräkningen.34 

IFRS 3 p.16 Tillämpningen av förvärvsmetoden innefattar följande steg: 

a) Identifiering av förvärvare. 

En förvärvare skall kunna identifieras vid alla rörelseförvärv och förvärvaren är det 

företag som i förvärvet får bestämmande inflytande över det andra företaget som 

berörs av förvärvet.35  

b) Beräkning av anskaffningsvärdet för rörelseförvärvet. 

Anskaffningsvärdet är det som förvärvaren erlagt vid anskaffningstillfället via 

kontantbetalning för tillgångar, skulder samt förpliktelser hos förvärvet36. Alla värden 

                                                 
31 http://news.deloitte.se/material/Guide_IFRS3.pdf (2007-11-19), s. 3 
32 Internationell redovisningsstandard i Sverige, IFRS/IAS 2007, FAR Förlag. s. 101 
33 Thomasson Jan. Extern redovisning och finansiell analys (2004) Liber. s. 166 
34 http://news.deloitte.se/material/Guide_IFRS3.pdf (2007-11-19), s. 5 
35 Internationell redovisningsstandard i Sverige, IFRS/IAS 2007, FAR Förlag. s. 101 
36 http://news.deloitte.se/material/Guide_IFRS3.pdf  (2007-11-19), s. 6 
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ska redovisas till verkligt värde vid anskaffningstidpunkten.37  

I anskaffningsvärdet ingår även utgifter som är direkt hänförliga till förvärvet (t.ex. 

revisorns arvoden), andra kostnader aktiveras direkt. Om ett förvärv sker i flera 

omgångar ska varje förvärvstidpunkt värderas till verkligt värde vid varje 

transaktion.38 

c) fördelning, vid förvärvstidpunkten, av anskaffningsvärdet för ett rörelseförvärv på 

förvärvade tillgångar och övertagna skulder samt eventuella förpliktelser. 

Detta innebär att anskaffningsvärdet ska fördelas i så stor utsträckning som det går på 

det förvärvade företagets identifierbara tillgångar, skulder och eventualförpliktelser.39 

Oavsett hur stor del förvärvsföretaget förvärvat ska hela tillgångarnas verkliga värde 

redovisas. Däremot görs det alltså ingen majoritet/minoritets beräkning. De tillgångar 

som inte är identifierbara ska hänföras till koncernmässig goodwill.40 

När IFRS 3 infördes i Sverige var det inget nytt att tillgångar och skulder skulle värderas till 

verkligt värde. I länder som Tyskland och Frankrike innebar förändringen däremot stor 

omställning. I dessa länder hade hela tiden föregående års värden använts.41 

 

2.3.2 Poolningsmetoden 

Poolningsmetoden finns inom koncernredovisningen och kan användas när två likvärdiga 

bolag går samman och ingen förvärvare är identifierbar. Med poolningsmetoden ser 

redovisningen ut som om rörelserna fortsätter precis som innan sammanslagningen för att 

ingen omvärdering görs av skulder eller tillgångar till verkligt värde utan det senaste 

redovisade värdet används.42 

 

För att poolningsmetoden får användas (i Sverige) skall kraven enligt 7 kap 23 § ÅRL vara 

uppfyllda: 

                                                 
37 Internationell redovisningsstandard i Sverige, IFRS/IAS 2007, FAR Förlag.  s. 102-103 
38 http://news.deloitte.se/material/Guide_IFRS3.pdf (2007-11-19), s. 6 
39 Ibid. (2007-11-19), s. 7 
40 Fagerström Arne, Lundh Simon. Internationella Redovisningsregler IAS (2005). Lkpg Uni. s. 197  
41 Artsberg Kristina. Redovisningsteori – policy och praxis(2005) Liber Ekonomi s. 389 
42 Kam Vernon. Accounting Theory(1990), s. 380 
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a) Moderföretagets andelar i dotterföretaget ska representera mer än 90 procent av det 

nominella värdet av samtliga andelar i dotterföretaget 

b) Andelarna ska ha förvärvats genom att moderbolaget har emitterat andelar vilka har 

lämnats som vederlag för andelarna i dotterföretaget 

c) Den kontanta betalningen för de förvärvade andelarna får inte överstiga tio procent av 

de emitterade andelarnas nominella värde 

d) Det ska i övrigt vara förenligt med kravet på god redovisningssed och ge en 

rättvisande bild. 

 

En av effekterna med IFRS införande var att förvärvsmetoden blev den enda tillåtna metoden 

som får används vid rörelseförvärv, detta för att goodwill och immateriella tillgångar ska 

kunna särredovisas. Då ingen förvärvare går att urskilja vid användning av poolningsmetoden 

så uppstår ingen goodwill, samt att tillgångar och skulder inte tas upp till verkligt värde vilket 

IFRS kräver vid förvärv. Eftersom ingen förvärvare går att urskilja kommer heller ingen 

goodwill att uppstå vilket leder till att företag som använder poolningsmetoden kan visa upp 

ett bättre resultat. Anledning till detta är att resultatet inte belastas av någon nedskrivning av 

goodwill.43 

 

 

2.4 Immateriella Tillgångar 
 

Posten goodwill kommer fortsatt ha starkt fokus i vår rapport, och för att på ett rättvist sätt 

argumentera med den litteratur vi i arbetet kommer att använda oss av anser vi det viktigt att 

innan beskrivningen av goodwill, som ingår i klassificeringen av immateriella tillgångar, att 

från grunden ta upp vissa regelverk angående immateriella tillgångar. Eftersom goodwill i 

dagens balansräkningar är en post som skapar vissa problem med tillkomst, redovisning samt 

bortförande menar vi att det är av rapportens tyngd en nödvändighet att ta upp de 

beskrivningar och klassificeringar av immateriella tillgångar som enligt regelverken är 

avgörande för posten goodwill.  Att visa problematiken med goodwill, som inte uppfyller alla 

de rekvisit för immateriella tillgångar men likväl ska redovisas som en sådan post, är också en 

viktig del i detta kapitel . 

 

                                                 
43 Artsberg Kristina. Redovisningsteori – policy och praxis(2005) Liber Ekonomi s. 388 
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Just redovisningen av immateriella tillgångar tillhör de mer svårartade och komplicerade 

områdena inom redovisningspraktik och teori. Orsaken är oftast att tillgångarna är diffusa och 

svåra att avgränsa från varandra. Dessutom har dessa tillgångar en tendens att vara svåra att 

värdera både i ekonomisk livslängd samt i ekonomiskt värde för företaget.44 

 

IAS 38 är den standard som behandlar immateriella tillgångar i regelverket IFRS. IAS 38 

följer och bygger på RR 15 i FAR:s Samlingsvolym med vissa undantag, och definitionen av 

immateriella tillgångar lyder som följande.  

 

En immateriell tillgång är en identifierbar, icke monetär tillgång utan fysisk substans som 

företaget har kontroll över samt förväntas generera framtida ekonomiska fördelar.45 

 

Med rekvisitet utan fysisk substans avgränsar sig immateriella tillgångar från materiella 

tillgångar samtidigt som de avgränsar sig från de finansiella tillgångarna genom rekvisitet 

icke monetär tillgång.46 Utöver dessa avgränsningar finns ytterligare tre rekvisit som måste 

uppfyllas för en immateriell tillgång.  

 

Rekvisiten är identifierbarhet, kontroll samt framtida ekonomiska fördelar. Rekvisitet 

identifierbarhet innebär att tillgången måste kunna särskiljas från den goodwill som får 

aktiveras. En tillgång anses uppfylla detta krav då den är avskiljbar i den meningen att det går 

dela av den från företaget och sälja, överlåta, licensiera ut, hyra ut eller byta den. Eller att den 

går att urskilja och separera från andra tillgångar genom avtalsenliga kontrakt.  

 

Det andra rekvisitet innebär att ett företag måste kunna säkerställa att kontroll finns över 

tillgången för att en regelrätt aktivering ska få ske. Detta rekvisit betraktas som uppfyllt då 

företaget kan säkerställa att framtida ekonomiska fördelar tillfaller företaget och att andra 

företags möjlighet att dra ekonomisk nytta av dessa fördelar begränsas.47 Just detta rekvisit 

om kontroll av tillgången faller tungt mot företag som aktiverat tillgångar såsom 

humankapital (ex. övertagen personal) och strukturkapital (ex. kunddatabaser). Dessa 

exempel anses inte kunna aktiveras då företaget inte kan kontrollera personal eller kunder. 

                                                 
44http://sn.svensktnaringsliv.se/sn/publi.nsf/Publikationerview/A621C2E58706217FC1256B750054894F/$File/P    
UB200104-008-1.pdf, (2007-11-18), s. 20 
45 FARs Samlingsvolym 2007 del 1, FAR Förlag, RR 15 p. 2, s. 1135 
46 Artsberg, Kristina (2005) Redovisningsteori – policy och praxis. Liber, s. 234 
47 Internationell redovisningsstandard i Sverige, IFRS/IAS 2007, FAR Förlag. IAS 38, p. 11-13 
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Personalen kan lämna företaget och kunderna kan välja andra leverantörer.48 Förmågan att 

kontrollera tillgången grundas ofta i juridiska rättigheter men kan även kontrolleras på andra 

sätt.49  

 

Det sista av rekvisitet som måste uppfyllas för att en tillgång ska få aktiveras som en 

immateriell tillgång är kravet på framtida ekonomiska fördelar. Rekvisitet innebär kortfattat 

att tillgången på något sätt ska generera ekonomiska fördelar genom antingen intäktsökningar 

genom t ex högre försäljning, genom kostnadsbesparingar eller andra ekonomiska fördelar vid 

bruk av tillgången.50 Vidare utöver dessa rekvisit måste tillgångens värde kunna beräknas på 

ett tillförlitligt sätt för att få aktiveras istället för att kostnadsföras direkt i resultaträkningen.51  

 

Det finns dock ett flertal immateriella tillgångar som inte uppfyller dessa krav vilket är 

avgörande för huruvida tillgång får aktiveras i balansräkningen eller kostnadsföras i 

resultaträkningen. och därför inte får aktiveras, vilka vi i tabellen nedan anger ett par exempel. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 3 Hur olika immateriella tillgångar ska behandlas enligt RR 15.
52 

 

Anledningen att tillgångar såsom internt upparbetade varumärken och internt upparbetad 

goodwill inte får aktiveras grundar sig i svårigheten att särskilja dessa utgifter från de löpande 

utgifterna för att utveckla hela företagsverksamheten.53 

 

 

 

 

                                                 
48 Artsberg, Kristina Redovisningsteori – policy och praxis, (2005), Liber, s. 242 
49 Internationell redovisningsstandard i Sverige, IFRS/IAS 2007, FAR Förlag. IAS 38, p. 13 
50 Ibid. p. 17 
51 Fagerström, Lundh, Internationella redovisningsregler, (2006), studentlitteratur, s. 100 
52 Artsberg, Kristina (2005) Redovisningsteori – policy och praxis. Liber, s. 240 
53 Internationell redovisningsstandard i Sverige, IFRS/IAS 2007, FAR Förlag. IAS 38, p. 64 
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2.4.1 Avskrivning av immateriella tillgångar 

En immateriell tillgång ska första gången den redovisas tas upp till sitt anskaffningsvärde, 

vilket är inköpspriset plus eventuella kostnader för färdigställande av tillgången för dess 

användning. Om tillgången införskaffats genom företagsförvärv ska däremot tillgången 

redovisas till det verkliga värde den hade vid tidpunkten för förvärvet. Efter 

anskaffningstidpunkten ska sedan tillgången värderas antingen enligt huvudprincipen eller 

också tillåten alternativ princip. Enligt RR är endast huvudprincipen tillåten medan företag 

som redovisar enligt IFRS:s regelverk har möjlighet att även redovisa enligt annan tillåten 

princip. Huvudprincipen innebär att den redovisas till sitt anskaffningsvärde minus 

ackumulerade avskrivningar eller ackumulerade nedskrivningar. Liksom en materiell tillgång 

ska en immateriell tillgång skrivas av under sin uppskattade nyttjandeperiod. En immateriell 

tillgång som aktiverats i balansräkningen kan antingen ha en begränsad nyttjande period eller 

en obegränsad nyttjandeperiod. En tillgång med begränsad nyttjandeperiod antas enligt IAS 

38:s rekommendationer ha en nyttjandeperiod på maximalt 20 år, såvida inte en längre 

nyttjandeperiod kan motiveras.54 I sådana fall ska tillgången skrivas av över denna längre 

period. T ex finns det fall med exklusiva rättigheter som sträckt sig långt över 20 år.55  

 

I de fall där nyttjandeperioden anses vara obegränsad ska tillgången inte skrivas av. Däremot 

ska det årligen göras en omprövning på nyttjandeperioden för att avgöra huruvida tillgången 

ska börjas skrivas av eller ej. En tillgång med obegränsad nyttjandeperiod anses inte ha en 

oändlig livslängd utan de årliga omprövningarna kommer förr eller senare visa en begränsad 

livslängd och tillgången kommer då att bli föremål för avskrivningar56 

 

 

2.5 Goodwill 
 

Goodwill är en tillgång som klassas som en immateriell tillgång men skiljer sig avsevärt från 

övriga immateriella tillgångar. Koncernmässig goodwill är en speciell typ av immateriell 

tillgång som faller utanför definitionen och som inte uppfyller alla rekvisiten. Orsaken är att 

                                                 
54 Fagerström & Lundh, Internationella redovisningsregler, (2006), Studentlitteratur, s 102-103. 
55 Artsberg, Kristina Redovisningsteori – policy och praxis, (2005), Liber, s. 218 
56 Internationell redovisningsstandard i Sverige, IFRS/IAS 2007, FAR Förlag, IAS 38 p. 107-109, s. 511 
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goodwill inte uppfyller kraven på identifierbarhet och avskiljbarhet.57 Goodwill är en post 

som länge orsakat diskussioner inom redovisningen eftersom den inte är avskiljbar från 

företaget på samma sätt som övriga immateriella tillgångar. Dessutom är de framtida 

ekonomiska fördelarna mycket svåra att värdera, vilket gör posten komplex. Detta har lett till 

att många redovisare ifrågasatt om goodwill överhuvudtaget ska aktiveras i balansräkningen.58 

 

Den koncernmässiga goodwill som enligt normerna får aktiveras är endast förvärvad goodwill 

som uppstår vid företagsuppköp. Rent tekniskt uppstår goodwill som skillnaden mellan 

förvärvspriset och det verkliga värdet på det uppköpta företagets nettotillgångar (tillgångar 

minus skulder). Det uppstår här ett bokföringsmässigt problem, nämligen att den likvid som 

överstiger nettotillgångarna (överpris) och som inte kan avräknas mot förvärvade tillgångar 

måste redovisas någonstans. Den överlikvid företaget erlagt måste idag försöka härledas till 

en specifik förvärvad tillgång, men när detta inte går måste en post benämnd goodwill 

redovisas. Detta är en del av problematiken med fenomenet goodwill. Posten goodwill som då 

skapas innehåller ofta den typ av immateriella resurser som inte får aktiveras, såsom 

varumärken, goda kund- och leverantörs relationer och affärsläge.59 Kort förklarat kan 

goodwill ses som att ett företag, genom det överpris som erlagts, köpt framtida intäkter genom 

det förvärvade företagets utvecklade kundkontakter, läge, varumärken etc.  

 

Goodwill är oftast den största immateriella tillgången i den typ av företag vi kommer att 

undersöka i detta arbete. Goodwill är dessutom som ovan nämnt den mest komplexa 

tillgången att redovisa då den inte uppfyller de specifika kraven på identifierbarhet och 

avskiljbarhet som övriga immateriella tillgångar uppfyller. Det främsta problemet som orsakar 

svårigheter för redovisare är svårigheten att på ett korrekt och tillförlitligt sätt kunna mäta och 

värdera posten goodwill.60 Svårigheterna med värdering av goodwill blir då ett 

redovisningsproblem då dess värde kan fluktuera både plötsligt och i stora värden då det är 

oräkneliga marknadsmässiga faktorer som påverkar värdet av goodwill. Faktorer som bl a 

industri och branschförändringar eller förändringar i hela samhällsekonomin påverkar i hög 

grad värdet av goodwill.61 

 

                                                 
57http://sn.svensktnaringsliv.se/sn/publi.nsf/Publikationerview/A621C2E58706217FC1256B750054894F/$File/P 
UB200104-008-1.pdf, (2007-11-19), s. 27 
58 Hendriksen & Breda, Accounting Theory, (1991), Irwin, s. 637 
59 Artsberg, Kristina Redovisningsteori – policy och praxis, (2005), Liber, s. 242 
60 Hendriksen & Breda, Accounting Theory, (1991), Irwin, s. 640 
61 Schroeder & Clark, Accounting Theory, (1998), Wiley, s. 432  
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Detta problemresonemang om värdering av goodwill bekräftas i nedanstående stycke 

(Belkaoui 2004). 

 

“The problem of how to account for goodwill, espcially internally generated goodwill 

is probably the most perplexing problem in accounting, and one that is almost 

certainly irresolvable. Human talent, technical and other know-how, and many other 

largely unquantifiable assets are involved; making the measurement task virtually 

insoluble … many of the perplexing problems of accounting are indeed irresolvable 

in the sense that a unique solution is neither possible nor necessary”62 

 

Om likviden som erlagts från förvärvaren istället understiger nettotillgångarna uppstår så 

kallad negativ goodwill. Ett företag som redovisar enligt IFRS ska då redovisa sin negativa 

goodwill direkt i resultaträkningen som intäkt, medan onoterade bolag som har rätt att 

redovisa enligt FAR.s RR 1:00 kan göra en avsättning för den negativa goodwill som är 

hänförlig till förväntade framtida förluster.63 

 

2.5.1. Redovisning av goodwill 

I och med de mät- och värderingsproblem som uppstår med goodwill påverkar detta även 

uppfattningen av hur goodwill bör redovisas bland redovisare. När regelverken förändrats och 

redovisningen ska ske efter nya normer har det uppstått nya problem. Det årliga 

nedskrivningstestet av goodwill innebär att just detta mät- och värderingsproblem blir mer 

frekvent återkommande samtidigt som det har skett förändringar i hur goodwill kommer 

påverka det årliga resultatet i resultaträkningen. 

 

I och med de förändringar som skett angående redovisning av goodwill anser vi det av vikt att 

försöka ge en bild av hur redovisningen av goodwill tidigare skett samt hur den ska ske enligt 

den nuvarande normgivningen i IFRS/IAS. Detta för att vi i vår resultatanalys ska kunna 

referera till det nu gällande regelverk på vilket goodwill ska redovisas, och på så sätt hitta de 

brister som existerar i företagens årsredovisningar. 

 

                                                 
62 Belkaoui, Ahmed Riahi Accounting Theory, (2004), Thomson, s. 194 
63 Fagerström & Lundh, Internationella redovisningsregler, (2006), Studentlitteratur, s 203 
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Efter de regelförändringar som skett ska de företag vi i denna uppsats kommer att undersöka 

redovisa sin goodwill enligt de nya reglerna. Vid redovisningen av goodwill måste regler i 

både IFRS 3 och IAS 36 beaktas, till skillnad från de tidigare reglerna då företagen redovisade 

tidigare enligt standarder RR 1:00 och RR 17 ur FAR:s regelverk vid redovisning av 

goodwill. 

 

Den signifikanta skillnaden mellan IASB:s IFRS regelverk och FAR:s RR regelverk är främst 

hur behandlingen av goodwill sker efter förvärvstidpunkten.64 Först och främst måste 

företaget lämna upplysningar av de faktorer som bidragit till att en kostnad redovisats som 

goodwill vid företagsförvärvet. Det ska lämnas en beskrivning av varje immateriell tillgång 

som inte kunnat skiljas från goodwill och en förklaring till varför denna tillgångs värde inte 

kunnat beräknas på ett tillförlitligt sätt.65 Vidare ska goodwill enligt nuvarande normgivning 

redovisas till anskaffningsvärde minus ackumulerade nedskrivningar och eftersom goodwill 

numera ska klassas som en immateriell tillgång med obestämbar nyttjandeperiod är goodwill 

inte längre föremål för årliga avskrivningar.66 Vilket resulterar i att resultatet i 

resultaträkningen inte kommer belastas av årliga avskrivningar.  

 

Det som redovisats enligt RR 1:00 skulle den goodwill som uppstod vid företagsförvärv vara 

föremål för systematisk avskrivning över den uppskattade nyttjandeperioden, som om inte 

annat kunde visas skulle uppskattas till maximalt 20 år. Goodwill skulle då redovisas i 

balansräkningen till anskaffningsvärde minus ackumulerade av- och nedskrivningar. De årliga 

avskrivningarna som redovisades skulle direkt redovisas som kostnad för varje period och på 

så sätt belasta resultatet i resultaträkningen. Vidare skulle företagen vid varje bokslutstillfälle 

pröva avskrivningstiden och om den förväntade nyttjandeperioden skiljde sig från tidigare 

förväntningar så skulle avskrivningstiden justeras i enlighet med detta.67 Det skulle även 

årligen göras en bedömning om indikationer fanns på att goodwillposten hade minskat eller 

ökat i värde Om så var fallet skulle goodwillpostens återvinningsvärde beräknas genom ett 

nedskrivningstest. En eventuell nedskrivning skulle då belasta årets resultat och under vissa 

omständigheter fanns även möjlighet att göra återföringar av tidigare gjorda nedskrivningar. 

 

                                                 
64 Fagerström & Lundh, Internationella redovisningsregler, (2006), Studentlitteratur, s 202 
65 Internationell redovisningsstandard i Sverige, IFRS/IAS 2007, FAR Förlag, IFRS 3, p 67 h, s. 111 
66 Hultén, Karin, Persson, Lars-Erik, Tre heta IFRS-områden, Balans nr 6-7/2006, s. 29 
67 FARs Samlingsvolym 2007 del 1, FAR Förlag, p. 53-64, s. 960-961 
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Den nya normgivningen förbjuder däremot avskrivningar och kräver istället att det minst en 

gång per år prövas om det finns ett nedskrivningsbehov av företagets goodwill68, detta även 

om det inte finns några indikationer på en värdeminskning. Dessutom får en gammal 

nedskrivning till skillnad från gamla regler inte återföras till tillgången även om företaget kan 

anse att de framtida ekonomiska fördelarna ökat i värde.69 Detta så kallade nedskrivningstest 

ska ske samma tidpunkt varje år. Den problematik vi tidigare diskuterat med de mät- och 

värderingsproblem som rör goodwill blir då ett årligt redovisningsproblem.  

 

Utöver dessa nyheter som nämnts ovan tillkommer de omfattande upplysningskrav avseende 

det nedskrivningstest som ska göras under varje år oavsett om det lett till nedskrivning eller 

inte.70 Upplysningskraven anges i IAS 36 p. 126-137. Mer ingående om hur 

nedskrivningstestet ska ske skrivs det om nedan.  

 

2.5.2 Verkligt värde 

Som vi tidigare nämnt i arbetet existerar det vissa svårigheter med värdering och mätning av 

goodwills framtida ekonomiska fördelar. Det är något som har gjort redovisning av goodwill 

till ett komplext problem i dagens redovisning. 

 

När IASB reviderade IFRS 3 innebar det att regelverken gick från värdering med hjälp av 

anskaffningsvärdeprincipen till att basera sina värden på verkligt värde enligt IFRS definition. 

Detta är en väsentlig skillnad från det tidigare regelverket i RR 1:00 och RR 15. Numera ska 

värden inte baseras på vad företaget erlagt för tillgången utan värdena ska baseras på 

återvinningsvärdet.71 

 

Återvinningsvärdet beskrivs enklast genom benämningen verkligt värde (marknadsvärdet) 

eller nyttjandevärdet, vilket är det värde som ska redovisas i balansräkningen. Detta är vad 

IASB strävar efter och vilket nedskrivningstesterna är menat att beräkna. Även det så kallade 

nyttjandevärdet är en form av verkligt värde men beräknas på ett annat sätt än verkligt värde i 

                                                 
68 Fagerström & Lundh, Internationella redovisningsregler, (2006), Studentlitteratur, s. 202 
69 Internationell redovisningsstandard i Sverige, IFRS/IAS 2007, FAR Förlag, IAS 36, p 109-125 
70 Internationell redovisningsstandard i Sverige, IFRS/IAS 2007, FAR Förlag, IFRS 3, s. 107-108 
71 Internationell redovisningsstandard i Sverige, IFRS/IAS 2007, FAR Förlag, IFRS 3, s. 99 
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praktiken. Nyttjandevärdet speglar de framtida ekonomiska kassflödena som kan kopplas till 

tillgången.72 

 

Marknadsvärdet är ofta förknippat med ett objektivt pris på en transparent marknad, men 

verkligheten är dock oftast annorlunda. Eftersom en stor del av verkligt värde beräkningarna 

är mycket svåra att bedöma grundar sig återvinningsvärdet ofta i bedömningar av det framtida 

nyttjandevärdet som gjorts antingen av experter eller av företagens ledningar. Dessa 

beräkningar kräver en stor del indata som är subjektiva. Standarderna försöker komplettera 

denna brist på objektivitet genom omfattande upplysningskrav om hur värdena framställs, 

men detta leder i många fall endast till sammanslagna uppgifter som i slutändan inte innebär 

tillräcklig information om hur verkligt värde beräknats.73 Detta resonemang påvisar 

problematiken med att årligen nedskrivningstesta goodwill för att beräkna verkligt värde som 

leder till komplexitet vid redovisning av goodwill genom subjektiva värderingsmetoder 

(vilket kan leda till att företag kan försöka styra resultaten med hjälp nedskrivningar och de 

subjektiva värderingarna som används vid beräkningen av det verkliga värdet).74 Värt att 

påpeka är dock att verkligt värde rent teoretiskt är en mer rättvisande bild av företagens 

redovisning. 

 

Ytterligare problem som nämnts i den litteratur vi använt oss av är hur dessa nedskrivningar 

kommer att påverka företagens resultat och kapital när konjunkturen vänder neråt. Risken 

finns att vid en nergång i ekonomin, att företagens värden urholkas genom kraftiga 

nedskrivningar. Detta t ex genom kraftigare fluktuationer i konjunkturen eller branschen.75 

 

2.5.3 Nedskrivningstest 

För att bedöma om nedskrivningsbehov föreligger för goodwillbeloppet måste det först 

hänföras till en eller flera kassagenererande enheter, t ex marknadssegment, dotterföretag eller 

divisioner.76 Definitionen av en kassagenererande enhet menar att den utgörs av den minsta 

                                                 
72 Internationell redovisningsstandard i Sverige, IFRS/IAS 2007, FAR Förlag, IAS 38, s. 496 
73 Buisman, Jan, Blir IFRS globalt redovisningsspråk, Balans nr 4/2007, s. 39 
74 Precht, Elisabeth, Är IFRS en tickande bomb, Balans nr 10/2007, s. 23-24 
75 Ibid. s. 23-24 
76 http://news.deloitte.se/material/Guide_IFRS3.pdf , (2007-11-20), s. 11 
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grupp tillgångar till vilken en viss tillgång hör, och som ger upprinnelse till inbetalningar från 

löpande verksamhet, och som i hög grad är oberoende av andra tillgångar.77  

 

När en kassagenererande enhet bedöms avseende nedskrivningsbehov ska det fastställas om 

det finns hänförlig goodwill till enheten. Om detta kunnat fastställas ska företaget göra en 

bedömning av hur stor del av goodwill som är hänförlig till denna enhet.78 För att kunna 

fastställa om det föreligger ett nedskrivningsbehov måste återvinningsvärdet för den aktuella 

kassagenererande enheten beräknas och jämföras med det redovisade värdet. Detta inklusive 

den goodwill som är hänförlig till den kassagenererande enheten. Återvinningsvärdet utgörs 

av det högsta av nettoförsäljningsvärdet (verkligt värde) eller nyttjandevärdet, och om något 

av dessa är lägre än det redovisade värdet föreligger det ett nedskrivningsbehov.79 

 

Om goodwill inte går att fastställas till den kassagenererande enheten som är mål för 

prövningen ska det avgöras till vilken minsta kassagenererande enhet goodwill kan hänföras 

till. När sedan en nedskrivning kan kopplas samman med en enhet är det i första hand 

goodwill som ska skrivas ner helt, och i andra hand sker nedskrivning för övriga tillgångar.80 

 

Då nettoförsäljningsvärdet i många fall är svårt att beräkna kommer återvinningsvärdet i 

praktiken beräknas med nyttjandevärdet som grund. De framtida kassflödena, som 

nyttjandevärdet ska beräknas genom, ska baseras på de senaste budgetarna och prognoserna 

godkända av styrelsen. För perioder efter dessa budgetar och prognoser ska utvecklingen av 

kassaflödet antas vara konstant eller successivt avtagande. Företaget måste därefter även ange 

den diskonteringsfaktor som används vid beräkningen och måste spegla den specifika 

tillgångens risk.81 

 

 

 

 

                                                 
77 Internationell redovisningsstandard i Sverige, IFRS/IAS 2007, FAR Förlag, IAS 36 p. 68, s.460. 
78 Fagerström & Lundh, Internationella redovisningsregler, (2006), Studentlitteratur, s 91 
79 Internationell redovisningsstandard i Sverige, IFRS/IAS 2007, FAR Förlag,  
80 Fagerström & Lundh, Internationella redovisningsregler, (2006), Studentlitteratur, s. 91 
81 http://news.deloitte.se/material/Guide_IFRS3.pdf, (2007-11-28), s. 11 
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2.6 Matchnings- och försiktighetsprincipen 
 

Matchningsprincipen innebär ett bestämmande av sambandet mellan kostnader och intäkter 

och att försöka relatera dessa till samma period som de uppstod i. Då korrekt matchning kan 

vara svår att uppfylla finns det tre enkla principer att följa i användandet av 

matchningsprincipen för att överkomma dessa problem. Dessa tre principer är orsak och 

verkan, allokering av kostnader och omedelbar igenkännbarhet. Att hänvisa kostnader och 

intäkter till orsak och verkan är problematiskt men uppfattningen är att vissa varor och 

tjänster måste ha lett till inkomster under en viss period, t ex kostnader som säljprovision. 

Dock kan inte orsak och verkan principen användas på alla kostnader utan en systematisk och 

rationell fördelning kan användas vilket innebär att kostnader fördelas över de olika perioder 

då intäkten uppstår. Vidare är det svårt att veta när en kostnad kommer att medföra en intäkt 

vilket innebär att företaget försöker att omedelbart kostnadsföra denna. Detta genom att 

använda principen om omedelbar igenkännbarhet. Ett konkret exempel på detta är reklam som 

leder till kostnader idag men en intäkt som tillfaller företaget vid en senare period. Det kan 

konstateras att den mest idealiska principen för ett företag är att tillämpa principen om orsak 

och verkan, medan de andra två bör användas i situationer då den första principen inte är 

applicerbar.82  

 

Försiktighetsprincipen innebär att man undervärderar tillgångar och inkomster men 

övervärderar skulder och kostnader. Dessutom principen innebär att intäkter och tillgångar 

redovisas när de konstateras samt skulder och kostnader när de befaras. I dagens 

redovisningssamhälle, där verkligt värde i så stor utsträckning som möjligt ska redovisas 

enligt god redovisningssed samt tillämpning av IFRS, har kritik riktats mot 

försiktighetsprincipen då en extern källa sällan kollar att det är verkliga värden som tillgångar 

och skulder baserats på.83  

 

Försiktighetsprincipen medför att företag gör stora avsättningar vid högkonjunktur och 

använder dessa avsättningar vid lågkonjunkturer och på detta sätt får ett jämnare resultat 

oavsett konjunktur.84 En annan anomali med försiktighetsprincipen är att företagen har en 

                                                 
82 Kam Vernon. Accounting Theory(1990), s. 283-287 
83 Belkaoui Ahmed. Accounting Theor (2004), s. 227 
84 Artsberg Kristina. Redovisningsteori – policy och praxis (2005) Liber Ekonomi s. 160  
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pessimistisk syn vid värdering av tillgångar då de använder lägsta värdet vid värderingen.85 

Detta motsäger IFRS och IAS normer och praxis om att verkligt värde ska användas i så stor 

utsträckning som möjligt vilket leder till att principen som annars i stor utsträckning används 

inom redovisningen ej är applicerbar vid redovisning av t ex goodwill. 

 

 

2.7 De kvalitativa egenskaperna 
 

Årsredovisningar har som uppgift att förse användare med information om företagets 

möjlighet att generera framtida kassaflöden. För att detta ska vara möjligt finns i regelverken 

de välbeskrivna kvalitativa egenskaperna. Med kvalitativa egenskaper menas att 

informationen som företaget lämnar ut i form av redovisning ska vara relevant, tillförlitlig, 

jämförbar, fullt öppen samt att all annan information som anses användbar för användarna ska 

anges.86 För att ovanstående egenskaper ska kunna utnyttjas hos användarna krävs det att de 

har en viss kunskap inom redovisning och det antas att informationen studeras med en rimlig 

noggrannhet.87 

 

2.7.1 Relevans & Tillförlitlighet 

För att informationen som ges ut från företagens sida ska kunna anses relevant måste den bistå 

användaren med logisk och relevant information. Användaren ska kunna dra användbara 

slutsatser om historiska händelser, nuet, framtiden samt bekräfta eller rätta till sina 

förväntningar som fås genom informationen. Informationen anses inte uppfylla kraven på 

relevans om den inte är tillgänglig vid beslutsprocessen hos användaren.88  

 

Tillförlitlighet syftar till att informationen är felfri och inte är vilseledande. Användaren ska 

kunna lita på att informationen är tillförlitlig och att den representerar en korrekt bild av 

företaget. Beroende på användarens kunskap kommer tillförlitligheten att uppfattas olika av 

olika användare.89  

 

                                                 
85 Hendriksen Eldon et al. Accounting Theor (1991), s. 148 
86 Hendriksen Eldon et al. Accounting Theor (1991), s. 151 
87 Internationell redovisningsstandard i Sverige, IFRS/IAS 2007, FAR Förlag, Föreställningsram p. 25 s. 12 
88 Kam Vernon. Accounting Theory (1990), s. 516 
89 Belkaoui Ahmed. Accounting Theor(2004), s. 187 
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2.7.2 Jämförbarhet & öppenhet 

Jämförbarhet innebär att informationen över tiden ska vara möjlig att jämföra för ett och 

samma företag, samt att jämföra olika företag över tiden. Det finns dock olika uppfattningar 

om vad jämförbarhet verkligen är. Det har gjort att det hela tiden pågår en debatt om att 

redovisningsrapporter ska vara så likformiga som möjligt och använda samma 

redovisningsprincip eller att företagen ska få vara flexibla och ställa upp sina finansiella 

rapporter med friare tyglar. Förespråkare för likformiga rapporter säger att med hjälp av 

likformighet kan finansiella rapporter jämföras över tiden och mellan olika företag. 

Förespråkare för den flexibla rapporten hävdar att om det används en likformig uppställning i 

finansiella rapporter ökar risken för att viktiga förändringar av händelser döljs och därmed är 

jämförbar inte möjligt. De hävdar även att förändringar som kan ha skett under året p g a olika 

omständigheter gör att företagen måste få vara flexibla.90 Historisk finns dock mycket som 

talar emot den flexibla metoden som t ex Kreuger-kraschen då redovisningen och 

redovisningsprinciperna var mycket bristfälliga och företagen dolde information för 

användarna i sina årsredovisningar.91  

 

Även öppenheten, eller att ge en korrekt bild i redovisning är viktig för de kvalitativa 

egenskaper som en årsredovisning ska uppfylla. Det finns en generell konsensus inom 

redovisning att det ska vara en rättvis och tillförlitlig öppenhet i redovisningen. Total 

öppenhet kräver att den finansiella rapporten är designad och gjord för att porträttera så exakt 

som möjligt de händelser som påverkat företaget under perioden och tillhandahålla korrekt 

och relevant information så att värdefulla beslut kan fattas. Ingen information får döljas för 

medelanvändaren av rapporten. Att lämna för mycket information i årsredovisning kan vara 

missledande då en för detaljerad redovisning väcker frågor och ökar komplexitet av den. 92 

 

 

2.8 Sammanfattning 
 

Denna mer omfattande litteraturgenomgång har gått igenom bakgrunden till utvecklingen av 

redovisningsnormer och visar hur det såg ut med de föregående normerna (innan IFRS 

                                                 
90 Belkaoui Ahmed. Accounting Theor(2004), s. 228-229 
91 Jönsson, Sten, Accounting Organisations and Society, Vol. 16, (1991) s. 527-540 
92 Belkaoui Ahmed. Accounting Theory(2004) Thomson s. 225-238 
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infördes). Vidare beskrivs företagsförvärv och hur de ska redovisas enligt IFRS, samt hur 

goodwill uppstår. Genomgången beskriver även hur de årliga nedskrivningstesterna på 

goodwill genomförs samt problematiken med detta och att allt ska redovisas till verkligt värde 

enligt IFRS. Denna litteratur genomgången beskriver även företagsförvärv med 

poolningsmetoden och varför den inte är tillåten vid tillämpning av IFRS. För att framställa 

det som utgör en korrekt årsredovisning samt det som ger en rättvisande bild förklaras de 

kvalitativa egenskaperna som relevans, tillförlitlighet, jämförbarhet och öppenhet och 

problemen för företagen med dessa (syftar på att företagen inte vill lämna ut all information 

samt att de ibland kanske medvetet ger en förvrängd bild).  
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3. Metod  
 

Metod kapitlet beskriver studiens tillvägagångssätt, de  datainsamlingsmetoder som använts 

samt vilka av dem som kan vara relevanta i en undersökning. Vidare i kapitlet behandlas hur 

syftet med uppsatsen återkopplas till vald metod. Sammanfattningsvis beskrivs i detalj det 

verkliga (empiriska) tillvägagångssättet som utförts i undersökningen.  

 

3.1 Tillvägagångssätt och metodval 
  
 

För att kunna genomföra en givande undersökning betonas de olika metodernas betydelse vid 

val av tillvägagångssätt. Att välja rätt metod är inte alltid lätt då olika faktorer vid 

datainsamling kan försämra relevans och kvalitet av information. Informationen påverkar 

sedan relevans och kvalitet på analys, resultat och slutsatser. I vissa fall finns det 

begränsningar som t ex tillgänglighet, tid, kompetens vilka försvårar att undersökningen når 

det inriktade målet. Beroende på vad som undersöks är det också lämpligt att kombinera olika 

metoder och utnyttja fördelar med dessa. Vi har tagit hjälp av relevanta litteraturböcker som 

förklarar olika metoder samt dess användningsområde som kan underlätta vår forskning kring 

IFRS 3.  

 

Vår undersökning har en utvärderande ställning93 då den syftar till att utvärdera d v s mäta 

effekterna av förändringar i redovisnings regelverk IFRS. I vårt fall fann vi problematiken 

efter införandet av IFRS 3 och att redovisning av rörelseförvärv och goodwill inte sker enligt 

normgivarnas krav. Vi koncentrerar oss på goodwill som uppstår vid rörelseförvärv enligt 

IFRS 3 och att den enligt det nya regelverket ska nedskrivningstestas minst en gång per år. 

Studiens fördjupning ligger i IAS 36, p. 134 då vi valt att granska upplysningskraven och hur 

undersökta företag har särredovisat goodwill på kassagenererande enheter. I startskedet har vi 

valt att granska årsredovisningar för att möjligtviss upptäcka brister vid ovan nämnda 

upplysningskrav. För att kunna få svar på orsakerna och bristerna i redovisningen har vi valt 

att intervjua revisorer och redovisningsspecialister som är sakkunniga inom området goodwill. 

 
                                                 
93 Skärvard, Per-Hugo, Lundhal, Ulf. Utredningsmetodik för samhällsvetare och ekonomer (1999) s. 49 
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3.1.1  Deduktiv och induktiv ansats 

Den traditionella tillvägagångssätt för att få fram redovisningskunskap generellt delas upp i 

deduktivt tillvägagångssätt respektive induktiv tillvägagångssätt. Den deduktiva ansatsen har 

utgångspunkt i befintliga teorier och syftar att testa eller utöka dem. Med den induktiva 

ansatsen tas utgångspunkten i empiri med syfte att bygga upp en ny teori och nya 

kunskaper.94  

 
Deduktiv ansats inom redovisning används för att ta fram konkreta lösningar utifrån en viss 

teori. Metoden kan också tala om vad något bör vara (normativ) och hur något är 

(deskriptiv).95 

 
Föreliggande studie utförs med en kvantitativ datainsamling av årsredovisningar och har en 

deduktiv ansats. Undersökningen har teori som utgångspunkt och försöker beskriva 

verkligheten samt hur redovisning är och bör vara. Utifrån detta resonemang har denna studie 

en både normativ/deduktiv och deskriptiv/deduktiv ansats. 

 
Induktiv ansats har sin utgångspunkt i empiri och inom redovisningen används den för att 

undersöka varför de normativa teorierna har inte varit framgångsrika samt kan hjälpa oss att 

hitta beskriver på vilka förändringar som kan förbättra det praktiska arbetet.96 Genom att 

använda den kvalitativa metoden nyttjas den induktiva ansatsen och med detta skapas en 

induktiv syn på förhållandet mellan teori och empiri.97  

 

I denna studie poängteras det inledningsvis om företagen uppfyller kraven eller inte genom 

kvantitativa studier av årsredovisningar enligt IAS 36 p.134. Detta skapar en empirisk bild av 

verkligheten som preciserar och underlättar förståelse av problemet och leder till förbättring 

av frågeställningen vid intervjuer med revisorer och redovisningsspecialister. Forskningen 

kring IFRS i denna del av empirin leder inte till skapandet av nya teorier utan den har som 

funktion att förbättra vår förståelse vid granskning av årsredovisningar. I den andra delen av 

empirin då vi utför intervjuerna kommer uppsatsen ta en form av en induktiv ansats då vi 

utgår från dessa empiriska svar för att skapa vår slutsats och nya teorier. Detta leder till att 

tyngdpunkten i uppsatsen, där vi skapar vår slutsats och ny teori, har en induktiv ansats. 

                                                 
94 Artsberg Kristina. Redovisningsteori – policy och praxis (2005) Liber Ekonomi s. 31 
95 Ibid. s. 31-32 
96 Ibid.  s. 32 
97 Bryman & Bell, Företagsekonomiska forskningsmetoder, (2005) s. 297 
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3.1.2 Kvantitativ och kvalitativ metod 

Det som anses vikigt vid val av metod är upplägget av mätningar som kan vara kvalitativa 

eller kvantitativa. Mätningar som kvantifiering med hjälp av matematik och statistik 

betecknas som kvantitativa medan mätningar som är kvalitativa i sin grund inte bara baseras 

på statistiska och andra insamlings varianter vid kvantifiering. Kvantitativa och kvalitativa 

metoder kan kombineras med varandra beroende på vad som skall undersökas.98  

 
Kvantitativ metod som forskningsstrategi betonar kvantifiering vid insamling av data. Data 

som samlas in i detta fall behöver inte nyansering utan en viss precisionsgrad som gör att 

metoden ger stöd till en början av djupare förståelse för ett visst problem.99 

 
Vi har i vår uppsats valt att använda oss av årsredovisningar för att genom en empirisk 

undersökning skapa ett statistiskt material för att kunna testa hur redovisning i praktiken 

förhåller sig till normerna med avgränsning till vårt undersökningsområde, goodwill.  

 
Kvalitativ metod hjälper oss att förstå fenomenet på djupet och betoning ligger på kvalitet av 

information som samlas in. Val av antal fall som skall undersökas på djupet är en 

avgränsningsfråga mellan bredden (översikt) och djupet i undersökningen.100 

 
För att kunna fördjupa oss på den problematik vi hittar vid granskning av årsredovisningar 

anser vi att genom intervjua lämpliga personer kunna skapa en bättre förståelse och spåra 

anledningar till bristande redovisning av de av oss undersökta upplysningskraven. Vår 

uppskattning att vi är ganska begränsade när det gäller tillgänglighet och tid har vi haft i 

åtanke och ansåg att det var lämpligt att använda sig av olika typer av intervjuer. Intervjuerna 

har haft till syfte att testa vårt statistiska underlags styrka och verklighetshalt med en revisors 

eller redovisningsspecialists praktiska erfarenhet inom vårt undersökningsområde. 

 

 
 

 
 
 
                                                 
98 Backman Jarl, Rapporter och uppsatser (1998) Studentlitteratur s. 30-31 
99 Skärvard, Per-Hugo, Lundhal, Ulf. Utredningsmetodik för samhällsvetare och ekonomer (1999) s.147 
100 Ibid.  s.191 
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3.2 Årsredovisningar  
 
3.2.1 Urval av årsredovisningar 

I vårt urval av årsredovisningar har vi valt att koncentrera oss på svenska företag på den 

svenska börsen inom Large Cap101 listan. Urvalet genomfördes genom att vi ställde upp alla 

svenska företag i bokstavsordning och genom numeriskt slumpmässigt urval valde vart tredje 

företag i listan. Genom att undersöka om valda företags årsredovisning från år 2006 innehåller 

posten goodwill samt har en svensk uppställning i sina årsredovisningar bedömde vi om 

företagen skall ingå i undersökningen. Om så inte var fallet och företagen ej redovisat 

goodwill ersattes det med första föregående företag i följden. Detta urval ger oss en generell 

bild av studerad population och motverkar påverkningseffekt. Med detta menar vi att vara 

kritiska mot sekundära källor som t ex olika artiklar som påpekar vissa aktuella fall. Därefter 

delades den valda populationen in i olika branscher för att genomföra en branschindelad 

undersökning om eventuellt samband mellan branschindelning och avvikande från 

normgivarnas rekommendationer. (Se figur 1) En ytterligare anledning till branschindelad 

undersökning var att undvika generalisering och felaktiga jämförelser mellan företag i olika 

branscher. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fig. 4 Antal företag och branschindelning. 
 

 
 
 
 

                                                 
101 http://www.bolagsfakta.se/borsbolag.aspx?type=simple&stocklist=667&repor0t= 

Bransch Large Cap 

Fastighet/Bygg 3 

Finansiella 5 

Industri 9 

Tele/IT 4 

Tjänste företag 2 

Summa 23 
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3.2.2 Tillvägagångssätt vid granskning 

Vid granskning av årsredovisningar har vi valt att följa upplysningskraven enligt IFRS 1 

 p. 36, för att undersöka om företagen retroaktivt har tillämpat det nya regelverket IFRS. 

Syftet med detta är att förstärka resonemanget om komplexitet i det nya regelverket då vi 

redan från början kan hitta svårigheter vid implementeringen. En djupare undersökning 

fortsätter med IAS 36 p. 134 som tar upp upplysningskraven vid redovisning av immateriella 

tillgångar, goodwill och dess nedskrivningstester. Anledningen till valet av punkt 134 grundar 

sig i dess mer detaljerade form i jämförelse med övriga relevanta punkter som t ex p. 130. Ett 

ytterligare skäl till begränsning av antal punkter i vår studie är tidsbristen på att undersöka 

samtliga upplysningskrav. Nedan följer de punkter som undersökning bygger på med 

författarnas tolkning och förklaring av varje punkt. 

 

IFRS 1, punkt 36 

a) Retroaktiv tillämpning av IFRS 

Denna punkt granskar om undersköta företag har tillämpat IFRS på tidigare år som 

inte fallit under IFRS. Detta för att kunna jämföras med det första året som tillfaller 

under IFRS. 

 

IAS 36, punkt 134 

a) Goodwill på kassagenererande enheter 

För uppfyllande av denna punkt har vi krävt att företagen särredovisar goodwill från 

immateriella tillgångar samt att goodwill har fördelats på kassagenererande enheter.  

 
b) Immateriella tillgångar på kassagenererande enheter.  

Övriga immateriella tillgångar med obegränsad nyttjandeperiod ska vara särredovisade 

från goodwill samt fördelade på kassagenererande enheter. Finns det inga ytterligare 

sådana tillgångar har vi krävt att det tydligt framgår i text eller en upplysning för att 

uppfylla detta krav. 

 
c) Fastställt återvinningsvärde 

Företagen ska lämna upplysning om återvinningsvärdet är baserat på verkligt värde 

eller nyttjandevärde. 
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d) Nyttjandevärde 

 
i) Viktiga antaganden 

Företagen ska upplysa om varje viktigt antagande som företagsledningen baserat sina 

kassaflödesprognoser på. Viktiga antaganden är sådana som återvinningsvärdet är 

mest känsligt för. 

 
ii) Metod för viktiga antaganden  

Upplysning ska ske om företagsledningens metod för att fastställa de värden som 

innefattas i de viktiga antaganden som gjorts. Upplysning ska ske om värdena baseras 

på tidigare erfarenheter eller från externa källor. Om detta inte är fallet ska upplysning 

ske om hur och varför de skiljer sig från tidigare erfarenheter eller externa källor. 

 
iii) Prognosperiod  

För uppfyllandet av denna punkt ska det i årsredovisningen ha angetts vilken 

prognosperiod som använts vid kassaflödesberäkningen. Är denna prognosperiod 

längre än fem år ska detta motiveras. 

 
iv) Tillväxttakt extrapolering.   

Den tillväxttakt som används för uppskattning av kassaflödesprognoser som är gjorda 

bortom den period som täcks av de senaste fem årens budgetar. Företagen ska också 

motivera sitt val om tillväxttakten skiljer sig från branschens tillväxttakt. 

 
v) Diskonteringsfaktor. 

Företagen ska upplysa vilken diskonteringsränta eller vilka diskonteringsfaktorer som 

används vid beräkning av kassaflödesprognoserna 

 

e) Verkligt värde 

i) Viktiga antaganden 

Företagen ska upplysa om varje viktigt antagande som företagsledningen baserat sitt 

fastställande av verkligt värde minus försäljningskostnader. Viktiga antaganden är 

sådana som återvinningsvärdet är mest känsligt för. 

 
ii) Metod för viktiga antaganden 

Upplysning ska ske genom beskrivning av företagsledningens metod för att fastställa 

de värden som innefattas i de viktiga antaganden som gjorts. Upplysning ska ske om 
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värdena baseras på tidigare erfarenheter eller från externa källor. Om detta inte är 

fallet ska upplysning ske om hur och varför de skiljer sig från tidigare erfarenheter 

eller externa källor. 

 

f) Känslighetsanalys 

Företagen ska ha upplyst om de gjort någon form av analys för möjlig förändring i 

något viktigt antagande som skulle påverka det framtagna återvinningsvärdet. 

 
i) Överstigande återvinningsbelopp 

Företagen ska lämna upplysning om hur mycket återvinningsvärdet överstiger eller 

understiger det redovisade beloppet. 

 
ii) Värde vid känslighetsanalys 

Upplysning ska ske om det värde som är tilldelat det viktiga antagandet i 

känslighetsanalysen. 

 
iii) Redovisat följdeffekter  

Upplysning ska ske om det belopp som återvinningsvärdet ändras med vid ändring till 

värdet enligt punkt (ii) 

 

 

3.2.3 Branschindelning 

I vår undersökning av de 23 företagens årsredovisningar har vi som tidigare sagt också delat 

in företagen i 5 olika branscher för att undvika att jämförelser mellan företagen blir felaktig 

och generaliserad. De branscher vi delat in företagen i och sedan gjort jämförelser dem 

emellan är fastighet/bygg, finansiella, industri, tele/IT samt tjänsteföretag.  

 

 

3.2.4 Nyckeltal 

Utöver vår undersökning huruvida de 23 stora företagen uppfyller upplysningskraven i IAS 

36 p. 134 har vi valt att vidare undersöka och jämföra företagens uppfyllande av 

upplysningskraven med koppling till nyckeltal. Denna undersökning av nyckeltal kan 

hänföras till att företagen varierar och skiljer sig från varandra i storlek, omsättning och kan 
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skifta kraftigt i räntabilitet på eget kapital. Syftet blir då att försöka koppla de olika 

nyckeltalen till hur väl redovisningen av upplysningskraven av p. 134 uppfylls. De nyckeltal 

vi undersökt och använt oss av är andel goodwill av totala tillgångar, omsättning och 

räntabilitet på eget kapital. 

 

Nyckeltalen har vi fått fram både genom årsredovisningarna samt från dagens industris 

hemsida (www.di.se). De nyckeltal vi tagit från dagens industri är räntabilitet talen på eget 

kapital. De övriga nyckeltalen har vi plockat rakt ur eller räknat fram själva genom 

årsredovisningarna och sedan har vi rangordnat företagen i en fallande ordning efter varje 

nyckeltal. Därefter har vi delat in företagen i de 11 högsta värdena och de 11 lägsta värdena 

och sedan genomförde vi en likadan undersökning som i vår grundundersökning på varje 

nyckeltal. För att kunna genomföra undersökningen av nyckeltal på ett mer rättvist sätt ansåg 

vi det av vikt att dela in dem i grupper av 11, och inte en grupp av 11 och en grupp av 12. 

Detta medförde att vi valde att ta bort ett företag ur denna undersökning. Företaget vi valde 

bort var Ratos då detta företag skiljde sig i användandet av återvinningsvärde i vår 

grundundersökning. 

 

 

3.3 Intervjuer 
 

Intervjuerna kommer att bidra till att, genom vår induktiva ansats, testa och eventuellt utöka 

de befintliga redovisningsnormer och praxis inom området för redovisning av goodwill. Vår 

mening med att utöka befintliga redovisningsnormer och praxis ligger i att komma med 

förslag på eventuella förbättringar, genom empiriska data, av de standards vi undersökt 

genomgående i uppsatsen, nämligen IFRS 3 och IAS 36 och dess hantering av goodwill. I vår 

undersökning anser vi det vara lämpligt att använda sig av personliga semistrukturerade 

intervjuer genom direkta muntliga samtala samt intervjuer via e-post. Anledning till detta är 

att vissa personer inte är tillgängliga när det gäller direkt muntligt intervju och att i vissa fall 

finns det svårigheter att hitta lämplig tid. Det finns både nackdelar och fördelar med detta.  

 

Vi anser att fördelar med en direktintervju finns då att det kan studeras kroppsspråket och 

reaktioner av den intervjuade personen. En annan fördel är att följdfrågorna kan ställas i 

samband med missuppfattning eller andra svårigheter som kan förekoma under intervjun. 
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Nackdelen är dock att personen som svarar på frågorna kanske inte har tillräckligt med tid att 

tänka igenom angiven fråga och besvara på ett sådant relevant sätt. 

 

Fördelar med e-post intervjuer finner vi i att den intervjuade personen har mer tid på sig att 

tänka igenom frågeställningen och därför kan besvara frågorna mer omfattande och mer 

detaljerande. Det finns dock många nackdelar med intervju via e-post. E-post kan uppfattas 

som ett modernt men icke effektiv sätt att samla information. Anledning till detta kan vara 

olika. En av nackdelar är att personerna som läser frågor ogillar läsande på skärmen. En 

förklaring/fördjupning av något mer komplicerad fråga uteblir. Att skriva en mer omfattande 

frågeställning via e-post kan leda till en lång och icke effektiv frågeställning. Nackdelarna 

med e-post intervju är dels att möjligheten till direkta följdfrågor uteblir, vilket medför att 

ytterligare e-post måste skickas. Men till skillnad från den fördel vi såg tidigare kan även 

frågorna bli mindre personliga vilket leder till kortfattade svar med lite information istället för 

omfattande och begrundade svar efter längre betänketid. 

 

3.3.1 Urval och genomförande 

I vårt urval har vi avgränsat oss till att söka intervjupersoner enbart hos de stora 

revisionsbyråerna Ernst & Young, Deloitte, SET – Revision, KPMG samt Öhrlings Price 

Waterhouse Coppers. Vi har kontaktat samtliga av dessa byråer i försök att boka intervjuer, 

vilket visade sig svårare än väntat. För det första har vårt ämne avgränsat oss en aning då vi 

varit i behov av intervjuer med personer som besitter en expertis på ämnet goodwill. För det 

andra innebar månaden december en tidsbrist från byråernas sida för att kunna ställa upp på 

muntliga intervjuer vilket ledde till att vi fick många nej till intervjuer. Vi lyckades dock boka 

in två muntliga intervjuer med sakkunniga personer. Ena intervjun var en telefonintervju med 

en auktoriserad revisor och den andra var en platsintervju med en redovisningsspecialist inom 

området goodwill. Vi fick också svar på våra frågor genom en intervju via e-post då 

intervjupersonen inte kunde ställa upp på en platsintervju. Samtliga intervjupersoner fick de 

utformade frågorna via e-post i förväg innan intervjun. 

 

Våra intervjuer hade formen av semistrukturerade då vi ansåg denna intervjuteknik mest 

passade för vårt ämne. Vid strukturerade intervjuerna har frågeformuleringen och ordningen 

på frågorna bestämts på förhand. Frågorna och frågeställningarna ska ske på samma sätt vid 

de olika intervjuerna. Vid en ostrukturerad intervju kan man däremot välja frågeställningarna 
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och frågornas ordningsföljd mer fritt. Vår semistrukturerade intervju skedde genom att 

intervjupersonerna fick samma frågor skickade till sig i förväg. Utöver dessa frågor ställde vi 

följdfrågor och följde upp med ytterligare frågor till intervjupersonerna.102 Vid intervjuerna 

hade vi utformade frågor som vi använde som mall, vilken vi stundtals avvek från under 

intervjuerna genom följdfrågor.  I de båda muntliga fallen fick intervjuerna formen av en mer 

öppen diskussion i ämnet och vår frågemall hjälpte oss då att hålla diskussionen inom rätt 

ämne så att intervjuerna inte skulle vika av i fel riktning. Intervjuerna varierade från 25 

minuter till 45 minuter.  

 

 
3.4 Validitet & Reliabilitet 
 

Validitet medför att mätningarna är tillräckligt kvalitativa och verkligen mäter det som avsätts 

att mäta. Detta kan uppnås genom att forskarna använder flera källor, korrigerar otydliga 

frågor samt ser till att frågorna når kompetenta personer och begrips på rätt sätt.103  
 

För att kontakta personer som har tillräckligt med kunskap kring vårt forskningsområde valde 

vi att kontakta studieguiden inom företaget som ledde oss till rätta personer. En utveckling av 

frågor skede efter e-post intervju då responsen ej blev den förväntade, där vi då preciserade 

vissa frågor samt delade upp frågorna i mindre delar för att förbättra intervjueffekten. Vi 

valde också att spela in intervjuerna om intervjupersonen gav tillåtelse för detta vilket 

minskade risken för feltolkning eller missuppfattning av dem.  

 

Reliabilitet berör måttens och mättningarnas pålitlighet och följdriktighet. Detta innebär att 

exempelvis resultatet som nås i en undersökning av en grupp inte bör skilja sig i hög grad från 

en annan grupps resultat som gjort samma undersökning.104  

 

I vår studie har vi valt att jämföra revisorernas tänkesätt om problemet med IFRS och genom 

att ha en jämförande granskning av intervjuerna kunde vi dra slutsatser som baseras på 

gemensamma åsikter. Detta minskade en alltför stor subjektivitet vid användningen av 

intervjumaterial. 

                                                 
102 Skärvard, Per-Hugo, Lundhal, Ulf. Utredningsmetodik för samhällsvetare och ekonomer (1999) s. 115-116 
103 Bryman & Bell, Företagsekonomiska forskningsmetoder, (2005) s. 95-98 
104 Ibid.  s. 93-95 
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3.5 Datainsamling 
 

Datakällor som samlas in kan delas in i två kategorier, nämligen primärdata och sekundärdata. 

Primärdata är sådan information och data författaren och utredaren samlar in själv, medan 

sekundärdata är sådan information och data som är insamlat av andra.105 I denna uppsats 

används både sekundära och primära källor. Inledningsvis har vi problematiserat vårt 

ämnesområde genom att använda oss av information som elektroniska källor, olika artiklar 

samt andra sekundära källor som vi sökte genom Lunds Universitets databaser. Alla angivna 

källor som används i uppsatsen anser vi tillförlitliga. I metoden använder vi analys av 

årsredovisningar som också gav oss information som klassas som sekundärdata. Sekundärdata 

saknar dock precision, validitet, reliabilitet och relevans till en viss grad då den är redan 

bearbetad för något annat syfte.106 Vi anser att all sekundärdata vi samlat under vår 

undersökning är relevant till vår uppsats och används för att beskriva aktuell problematik. 

Intervjuerna var avsedda att utveckla resonemang kring problemet som baseras på granskning 

av sekundära källor. Detta skapar en djupare förståelse för vår studie av årsredovisningar.  

 

 

3.6 Källkritik 
 

”När man utnyttjar sekundärdata är det viktigt att ha ett kritiskt förhållningssätt”.  Detta 

uppmanar att man skall vara försiktig vid värdering av pålitligheten av information samt att 

det bör göras tveksamma och försiktiga urval.107  

 

Årsredovisningar anses pålitliga då de är offentligt tillgängliga och kommer från stora 

börsnoterade företag vilket bidrar till pålitlighet som en sekundär källa. Dock bör man inta en 

kritisk ställning till årsredovisningar då informationen speglar vad företagen vill lämna ut. 

 

Regelverk som används vid granskning av årsredovisningar är en svensk översättning av den 

engelska original versionen som är mer omfattande och detaljerad. Enligt intervjuer med en 

auktoriserad revisor och en redovisningsspeciallist finner vi kritik mot den svenska 

                                                 
105 Skärvard, Per-Hugo, Lundhal, Ulf. Utredningsmetodik för samhällsvetare och ekonomer (1999) s. 52 
106 Ibid. s. 131-132 
107 Ibid. s. 134 
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översättningen då den saknar tydliga förklaringar och förtydligande i vissa punkter samt att 

många exempel på hur implementering av dessa normer kan ske saknas. Detta kan påverka 

tolkningar av normer vid granskning av årsredovisningar. 

 

 

3.7 Metodkritik 
 

Alla årsredovisningar som ingick i undersökningen är årsredovisningar av välkända företag i 

Large Gap list som finns tillgängliga för allmänhet. Artiklar och elektroniska källor kommer 

från de kända revisioners byråer som t ex Deliote, Ernest & Young, KPMG och Öhrlings som 

anses väletablerade och seriösa revisionsbyråer. Vi har i samråd med vår handledare valt ut 23 

företag i vår undersökning och sammanställt ett statistiskt material om hur upplysningskraven 

i IAS 36 p. 134 har uppfyllts. Dock ska det belysas att detta material endast utgör en del av 

Large Cap listans företag varav vi inte med säkerhet kan påstå att vårt statistiska material 

överensstämmer med alla företag på Large Cap listan. Dock har vårt urval förhoppningsvis 

representerat en så jämn fördelning som möjligt av företagens storleksmässiga fördelning på 

Large Cap listan vilket i så fall leder till att vårt urval av population är så representativt som 

möjligt108. Vi anser dock att vårt urval som motsvarar en tredjedel av de svenska företagen på 

Large Cap listan är ett tillräckligt brett urval för att ge oss en bra bild av hur 

upplysningskraven uppfylls generellt. 

 

Intervjuerna har skett genom platsintervju, telefonintervju samt genom e-post. Platsintervjuer 

med samtliga hade kunnat ge oss djupare svar då det finns möjlighet att på ett annat sätt föra 

en enklare konversation. Att kunna föra samtalen muntligt har visat sig viktiga för oss då vi 

kunnat ställa följdfrågor eller förtydligat frågorna vid behov. Svar på frågor via intervju har 

visat sig vara svårt och medfört korta svar och en viss ovillighet att svara djupare på frågor. 

Dock har den typen av intervju medfört viss viktig information. 

 

 

 

                                                 
108 Bryman & Bell, Företagsekonomiska forskningsmetoder, (2005) s. 231-232 
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3.8 Sammanfattning 
 

I detta kapitel förklaras de olika ansatser som kan användas vid liknande undersökningar. 

Därefter visas att denna undersökning inledningsvis använder en deduktivansats men i 

slutändan används en induktivansats då undersökningen testar empirin. Kapitel också 

beskriver hur undersökning av årsredovisningar genomfördes och sätt att testar om undersökta 

företag uppfyller upplysningskraven i IAS 36 punkt 134. I en kortare omfattning beskrivs hur 

datainsamlingen har gått samt om dessa är primär eller sekundärkällor. Intervjuer används 

som primärkällor medan resten av den insamlade data är från årsredovisningar och litteratur 

och används som sekundärkällor. Intervjuerna har varit till viss del semistrukturerade då dessa 

utgått från en mall med frågor men som kan ha ändrats under intervjuns gång för att passa 

respondenten bättre. 
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4. Empirisk undersökning 

 

 

 

4.1 Undersökning I - årsredovisningar 
 

Vi har i den första delen i kapitlet empiri valt att granska 23 årsredovisningar. Granskningen 

har haft sitt ursprung i upplysningskraven IAS 36 p. 134. Granskningen har varit utformad 

efter ett poängsystem genom vilket vi avgjort om ett upplysningskrav anses vara uppfyllt eller 

inte. Företagen har fått en poäng (1) vid uppfyllandet av en undersökningspunkt och om en 

undersökningspunkt ej uppfyllts får företaget i fråga noll poäng (0). Företagens totalpoäng 

kan variera beroende på vilken metod de uträknat återvinningsvärdet genom. De företag som 

använt nyttjandevärde som beräkningsmetod kan få maximalt 12 poäng och de företag som 

använt verkligt värde som beräkningsmetod kan få maximalt 9 poäng. Granskningen har skett 

enligt samma metod och utförande i samtliga punkter och företag för att undersökningen ska 

vara överensstämmande vid granskningen i samtliga företag. 

 

Den första undersökningspunkten, IFRS 1 punkt 36, har vi valt att inte ta med i 

poängräkningen då denna punkt haft ett eget syfte i undersökningen. Denna punkts syfte var 

att undersöka om företagen valt att retroaktivt omräkna tidigare år än 2004 efter IFRS:s 

regelverk gällande nedskrivningstester av goodwill. Kraven på företagen har varit att en 

omräkning ska ske retroaktivt för år 2004 enligt de regler som började gälla den 1 januari 

2005. De slutsatser vi kunde dra av denna undersökning var att inga företag i vår 

undersökning valt att retroaktivt göra denna omräkning för jämförbarhetssyften för år tidigare 

än 2004. Anledning till detta resultat var föga överraskande då det kräver höga kostnader och 

mycket tid för företagen att hitta den mer svårartade och komplexa information som behövs 

för att göra dessa omräkningar. Majoriteten av företagen har heller inte valt att ange i noterna 

att ingen sådan retroaktiv omräkning skett som inte varit nödvändig enligt det nya regelverket 

IFRS. 

Kapitel Empirisk undersökning beskriver resultat och kommentarer av empiri skapad genom 

genomförandet av undersökning av årsredovisningar samt intervjuer. 
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Figur 5: Sammanställning av undersökningen på 23 företag registrerade på Large Cap listan. 

 

Vår huvudundersökning gällande årsredovisningarna avgränsade sig till p. 134 i IAS 36 

vilken också kräver vissa förtydligande kommentarer angående två punkter i vår 

undersökning. I punkt b) i undersökningen har många av företagen egentligen brustit i 

upplysningskravet gällande fördelning av övriga immateriella tillgångar med obegränsad 

nyttjandeperiod på kassagenererande enheter. Om företagen ej äger fler immateriella 

tillgångar med obegränsad nyttjandeperiod, förutom goodwill, ska detta anges i noterna. 

Många av företagen har ändock ej angett detta vilket borde ha inneburit noll poäng i vår 

poängskala. Dock har vi godkänt de företag som ställt upp listor med avskrivningstider som 

gäller för de olika immateriella tillgångarna de innehar och vi har då kunnat utesluta 

ytterligare tillgångar med obestämd nyttjandeperiod. Detta har påverkat antalet uppfyllda 

upplysningskrav bland företagen, som egentligen skulle ha varit lägre. Har företagen haft fler 

immateriella tillgångar med obestämd nyttjandeperiod men ändå inte fördelat dessa på 

kassagenererande enheter har de naturligtvis fått noll poäng i undersökningen. Vidare har vi 

beträffande punkt d) ii godkänt företagen om de angett historiska eller externa källor på vilka 
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IFRS 1 p. 36

Retroaktiv tillämpning av IFRS 0 0 0 0 0 0 0 0

IAS 36 p. 134

a) Goodwill på k.enheter 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 22 96%

b) Immat. tillg. på k.enheter 0 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 0 0 1 0 1 0 0 1 1 0 15 65%

c) Fastställt återvinningsvärde 1 1 1 1 0 1 1 1 1 0 0 1 0 0 1 1 0 1 1 1 1 1 1 17 74%

d) Nyttjandevärde

i) Viktiga antaganden 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 0 1 0 1 18 78%

ii) Metod av viktiga antaganden 1 1 1 1 0 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 1 1 1 18 78%

iii) Prognosperiod 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 20 87%

iv) Tillväxttakt extrapolering 1 1 1 0 1 1 0 1 0 0 0 1 0 1 1 1 0 1 1 1 1 1 15 65%

v) Diskonteringsfaktor 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 0 20 87%

e) Verkligt värde

i) Viktiga antaganden 1 1

ii) Metod av viktiga antaganden 1 1

f) Känslighetsanalys 1 1 0 1 0 1 1 0 1 1 1 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 0 1 15 65%

i) Överstigande återvinningsbelopp 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 2 9%

ii) Värde vid känslighetsanalys 1 0 1 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 1 1 1 0 0 0 0 7 30%

iii) Redovisat följdeffekter 1 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 4 17%

Summa 9 9 11 8 6 6 9 7 11 5 7 7 6 5 6 9 7 9 10 5 9 7 7 175

Möjligt antal 12 12 12 12 12 9 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 273

Uppnåd procent 75% 75% 92% 67% 50% 67% 75% 58% 92% 42% 58% 58% 50% 42% 50% 75% 58% 75% 83% 42% 75% 58% 58% 64%

Snitt per bransch 63%81% 58% 58%69%

Fastighet/Bygg Finansiella Industri Tj ftgTele/IT
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viktiga antaganden baseras på. Dock ska det belysas att många av företagen brustit i kravet på 

beskrivning av metoden för fastställande av värden i viktiga antaganden, vilket vi hade kunnat 

vara hårdare mot och borde egentligen ha lett till en sänkt procenthalt av företag som uppfyllt 

detta krav. 

 

De första slutsatser vi dragit efter undersökningen är att uppfyllandet av upplysningskraven i 

IAS 36 p.134 till stora delar är bristfällig. Dock varierar företagens efterlevandegrad i 

undersökningen från ett uppfyllande på 42 % av upplysningskraven till 92 % som högst.  

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Figur 6: Sammanställning av efterlevandegraden bland de 23 undersökta företagen. 

 

Som det går att utläsa ur figuren har 14 av de 23 undersökta företagen uppfyllt två tredjedelar 

eller mindre av upplysningskraven och endast 9 av företagen som klarat av att uppfylla tre 

fjärdedelar eller mer. Endast 3 av företagen har lyckats uppfylla mer än tre fjärdedelar av 

upplysningskraven i p. 134 i IAS 36. Anmärkningsvärt är att inget av företagen har uppfyllt 

alla upplysningskraven i p. 134. Efterlevandegraden bland de undersökta företagen gällande 

upplysningskraven i IAS 36 p. 134 ligger på ett snitt på 64 %, vilket är ett ganska lågt snitt av 

uppfyllande av upplysningskraven gällande företagens redovisning av goodwill, metod vid 

återvinningsvärde samt de känslighetsanalyser som ska göras i årsredovisningarna.  

 

Den tabell109 som resulterades av vår undersökning visar även de punkter där 

efterlevandegraden varit som högst samt lägst. De slutsatser vi kan dra från tabellen och 

undersökningen är att punkt f) och dess underpunkter i IAS 36 p. 134 är det område som 

företagen uppfyller sämst. Av de undersökta företagen har 65 % gjort någon form av 

känslighetsanalys i årsredovisningen, endast 9 % har angivit ett återvinningsbelopp angående 

                                                 
109 Se figur 5. 
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nedskrivningstestet, bara 30 % av företagen har satt in och angett värden i sina 

känslighetsanalyser och endast 17 % har redovisat eventuella följdeffekter av ändring av 

viktiga antaganden i känslighetsanalysen. Det är främst dessa fyra upplysningskrav som 

företagen ganska omfattande brustit i gällande upplysningskraven. 

 

De upplysningskrav som i stort sett genomgående uppfylls i undersökningen är fördelning av 

goodwill på kassagenererande enheter där efterlevande graden är 97 %. Företagen uppfyller 

även i stor omfattning kraven på att ange den prognosperiod som nyttjandevärdet baseras på 

samt dess diskonteringsränta eller diskonteringsfaktorer som används vid beräkningen. Hela 

82 % av företagen uppfyller dessa två upplysningskrav. 

 

Efter att ha granskat företagen så här långt kan vi fastställa att det finns brister i företagens 

redovisning av upplysningskraven i vår undersökningspunkt. Det finns tydliga mönster i vilka 

av upplysningskraven som brister och vilka som tämligen väl uppfylls. Utöver dessa slutsatser 

kan vi dock inte dra några fler och väl styrkta slutsatser utan att jämföra företagen 

branschmässigt eller dra slutsatser genom jämförelser grundade i nyckeltal vilket vi gör i 

följande underrubriker. 

 

4.1.1 Branschindelning  

Anledning till att studerade populationen ställdes upp i en bransch indelade ordning var att 

kunna bedöma om det finns något samband mellan branscher och den specifika branschens 

sätt att presentera goodwill och de upplysningskraven i IAS 36 p. 134. Om det visar sig att en 

viss bransch avviker mer än de andra skulle detta leda till att undersökning har en fördjupning 

just på avvikande branschens problematik och därmed intervju frågor kommer att betona just 

det problematiken. Detta skulle leda till att regelverk vid redovisning av goodwill kanske 

behöver en förbättring eller mer preciserad reglering kring just det specifika problemet i 

branschen.  

 

I undersökningen som gjorts går det att utläsa att det finns en skillnad branscherna emellan 

gällande redovisning av upplysningskraven enligt IAS 36 p. 134. Den bransch som har högst 

snitt av efterlevandegrad är fastighet/bygg. Detta kan grunda sig i denna branschs höga 

strävan och dess krav på sig att redovisa enligt så riktigt återvinningsvärde som möjligt. Detta 

kan vara en grund till denna branschs höga efterlevandegrad på 81 % i snitt.  
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Inga egentliga slutsatser kan dras förutom den skillnaden mellan fastighet/bygg och industri. 

Industri har ett snitt på ganska låga 58 % vilket även tjänsteföretag har. Dock vi anser att vi 

inte kan dra slutsatser kring tjänsteföretag då endast två företag ur den branschen undersökts. 

Men skillnaden mellan fastighet/bygg och de andra branscherna visar på en markant skillnad 

trots att vi endast undersökt tre företag ur denna bransch. Denna skillnad skulle kunna bero på 

de krav fastighet/bygg har på sig att redovisa så verkliga värden som möjligt vilket kan leda 

till att upplysningskraven i p. 134 efterföljs mer noggrant.  

 

Utifrån de ovanstående bedömningarna anser vi att det inte finns någorlunda starka skäl att 

fördjupa undersökning kring branschindelad forskning och därför kommer intervjuerna att 

anta en allmän ställning kring IFRS i sin helhet med ett utdrag av posten goodwill och dess 

nedskrivningstest i IAS 36 p. 134. 

 

 

4.2 Nyckeltal 
 

De tre nyckletal vi valde att jämföra med företagens efterlevandegrad av upplysningskraven 

enligt punkt 134, var goodwillandel, omsättning och räntabilitet på eget kapital. Syftet med 

denna jämförelse var att försöka hitta samband mellan olika nyckeltal och företagens 

redovisning av upplysningskraven i vår undersökningspunkt. Företagen har delats in i två 

grupper i undersökningen. En grupp med de elva företag som har störst andel goodwill, 

omsättning eller högst räntabilitet på eget kapital och en grupp med de elva företag med lägst 

andel goodwill, omsättning eller räntabilitet på eget kapital. Dessa grupper har sedan jämförts 

med varandra i relation till de olika nyckeltalen. Vi har sedan försökt spåra samband mellan 

nyckeltal och företagens redovisning av goodwill. 

 

4.1.3 Andel goodwill 

Nyckeltalet andel goodwill beskriver företagets goodwill i relation till totala tillgångar. 

Andelen goodwill på totala tillgångar varierar bland de undersökta företagen, där SEB och 

Nordea med en andel goodwill på 0,6 % är de företag med lägst andel goodwill. Assa Abloy 

är det företag med högst andel goodwill på hela 46,9 %. Resterande företag ligger utspritt 



 
54 

Goodwillandel

Upplysningskrav enl. IAS 36 p. 13Uppfyllt j uppfyllt Antal Andel Uppfyllt j uppfyllt Antal Andel

a) Goodw ill på k.enheter 11 0 11 100% 10 1 11 91%

b) Immat. tillg. på k.enhter 6 5 11 55% 8 3 11 73%

c) Fastställt återvinningsvärde 8 3 11 73% 8 3 11 73%

d) Nyttjandevärde

i) Viktiga antaganden 8 3 11 73% 10 1 11 91%

ii) Metod av viktiga antaganden 8 3 11 73% 10 1 11 91%

iii) Prognosperiod 9 2 11 82% 11 0 11 100%

iv) Tillväxttakt extrapolering 8 3 11 73% 7 4 11 64%

v) Diskonteringsfaktor 10 1 11 91% 10 1 11 91%

e) Verkligt värde

i) Viktiga antaganden

ii) Metod av viktiga antaganden

f) Känslighetsanalys 7 4 11 64% 7 4 11 64%

i) Överstigande återvinningsbelop 2 9 11 18% 0 11 11 0%

ii) Värde vid känslighetsanalys 5 7 11 45% 2 9 11 18%

iii) Redovisat följdeffekter 4 7 11 36% 0 11 11 0%
Snitt 65% 63%

11 Lägsta11 Högsta

mellan dessa två tal. Vid jämförandet mellan andelen goodwill och företagens redovisning av 

goodwill visade det sig att skillnaden mellan de 11 företag med högst andel goodwill och de 

11 företag med lägst andel var marginell. Skillnaden var endast 2 % dem emellan vilka inga 

speciella slutsatser kan grunda sig i generellt. Vad som dock är intressant är det faktum att de 

11 företag med högst andel goodwill uppfyller upplysningskraven i punkt f) och dess 

underpunkter betydligt mer än de 11 lägsta. Den slutsats rimligt kan dras av detta resultat är 

att företag vid en större andel goodwill mer frekvent gör känslighetsanalyser kring sin 

goodwill då den utgör stora poster i balansräkningen. Dessa företag tar på så sätt i beaktande 

möjligheter till förändring av antaganden vid redovisning av goodwill.  

 

 

 

 

 

 

 
 

Figur 7: Efterlevandegrad efter andel goodwill  

 

 

4.2.2 Omsättning 

Vid granskning av nyckeltalet omsättning och företagens redovisning av upplysningskraven i 

p. 134 syns en viss skillnad mellan de 11 högsta och de 11 lägsta. De 11 företag med högst 

omsättning har uppfyllt upplysningskraven bättre i samtliga krav förutom punkt c). Dessa 

skillnader är, med undantag för punkt f) och dess underpunkter, mycket marginella och 

intetsägande vilket gör att inga välgrundade slutsatser kan dras av detta förutom skillnaderna i 
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Omsättning

Upplysningskrav enl. IAS 36 p. 134 Uppfyllt Ej uppfyllt Antal Andel Uppfyllt Ej uppfyllt Andel Antal

a) Goodwill på k.enheter 11 0 11 100% 10 1 11 91%

b) Immat. tillg. på k.enhter 8 3 11 73% 6 5 11 55%

c) Fastställt återvinningsvärde 7 4 11 64% 9 2 11 82%

d) Nyttjandevärde

i) Viktiga antaganden 10 1 11 91% 8 3 11 73%

ii) Metod av viktiga antaganden 9 2 11 82% 9 2 11 82%

iii) Prognosperiod 10 1 11 91% 10 1 11 91%

iv) Tillväxttakt extrapolering 8 3 11 73% 7 4 11 64%

v) Diskonteringsfaktor 10 1 11 91% 10 1 11 91%

e) Verkligt värde

i) Viktiga antaganden

ii) Metod av viktiga antaganden

f) Känslighetsanalys 9 2 11 82% 5 6 11 45%

i) Överstigande återvinningsbelopp 1 10 11 9% 1 10 11 9%

ii) Värde vid känslighetsanalys 5 6 11 45% 2 9 11 18%

iii) Redovisat följdeffekter 2 9 11 18% 2 9 11 18%
Snitt 68% 60%

11 Högsta 11 Lägsta

redovisning av punkt f) och dess underpunkter. Företagen med högst omsättning har uppfyllt 

de mer omfattande upplysningskraven f) och underpunkterna till denna mer frekvent. En 

anledning till detta kan vara att företagen med störst omsättning också är större företag med 

mer resurser vilket leder till större möjligheter att framkalla den information som behövs för 

dessa upplysningskrav. 

 

 

Figur 8: Efterlevandegrad efter omsättning 

 

4.2.3 Räntabilitet på eget kapital 

Vid undersökningen av sambandet mellan redovisning av upplysningskraven i IAS 36 p. 134 

och företagens räntabilitet på eget kapital upptäckte vi den största skillnaden grupperna 

emellan vid undersökningar av nyckeltal. Skillnaden mellan de båda grupperna ligger på 11 

%, och det är de företag med lägst räntabilitet på eget kapital som uppfyller 

upplysningskraven bäst. Vi kan här koppla många av företagen med lägst räntabilitet på eget 

kapital till de företag som har förhållandevis hög omsättning. Många av företagen med ett 

lägre räntabilitetsmått har förvisso en stor omsättning men samtidigt en stor andel eget 

kapital. Detta leder till att vi anser det finnas vissa belägg för att påstå att de företagen med 

hög omsättning, men med lite lägre räntabilitet på eget kapital, har större resurser för att 

uppfylla fler upplysningskrav. Vilket menar att de har större resurser att spåra den komplexa 
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Räntabilitet på Eget Kapital

Upplysningskrav enl. IAS 36 p. 134 Uppfyllt Ej uppfyllt Antal Andel Uppfyllt Ej uppfyllt Andel Antal

a) Goodwill på k.enheter 11 0 11 100% 10 1 11 91%

b) Immat. tillg. på k.enhter 5 6 11 45% 9 2 11 82%

c) Fastställt återvinningsvärde 7 4 11 64% 9 2 11 82%

d) Nyttjandevärde

i) Viktiga antaganden 9 2 11 82% 10 1 11 91%

ii) Metod av viktiga antaganden 7 4 11 64% 10 1 11 91%

iii) Prognosperiod 9 2 11 82% 11 0 11 100%

iv) Tillväxttakt extrapolering 7 4 11 64% 8 3 11 73%

v) Diskonteringsfaktor 9 2 11 82% 11 0 11 100%

e) Verkligt värde

i) Viktiga antaganden

ii) Metod av viktiga antaganden

f) Känslighetsanalys 7 4 11 64% 8 3 11 73%

i) Överstigande återvinningsbelopp 1 10 11 9% 1 10 11 9%

ii) Värde vid känslighetsanalys 4 7 11 36% 3 8 11 27%

iii) Redovisat följdeffekter 2 9 11 18% 2 9 11 18%
Snitt 59% 70%

11 Högsta 11 Lägsta

informationen som behövs för att uppfylla upplysningskraven. Slutsatsen som går att dras av 

detta pekar på att företag med stora resurser bättre och mer omfattande uppfyller 

upplysningskraven. 

 

 

Figur 9: Efterlevandegrad efter räntabilitet på eget kapital. 
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4.3 Undersökning II – intervjuer 
 

Studien i denna del av undersökningen baseras på intervjuer där vi har intervjuat 3 personer, 

varav två av intervjuerna skett muntligt genom platsintervju och telefonintervju och den tredje 

intervju skett genom e-post. Samtliga intervjupersoner är auktoriserade revisorer eller 

redovisningsspecialister med bred kunskap och expertis inom området goodwill. De personer 

vi haft kontakt med och intervjuat är följande: 

 

• Johan Ericsson, Auktoriserad Revisor, Öhrlings Price Waterhouse Coopers. 

Intervjuades via telefon. 

• Ann- Margareth Wictorsson, Redovisningsspecialist, KPMG, tidigare 

koncernredovisningschef för det tyska börsnoterade bolaget Tarkett.  

Intervjuades på plats 

• Lars Nyqvist, Auktoriserad Revisor, Ernst & Young. 

Intervjuades via e-post. 

 

De tre intervjupersonernas svar är i stort sett gemensamma varav vi kan sammanfatta deras 

svar, och vid de tillfällen de inte är fullt eniga kommer vi att påpeka de olika åsikterna. En 

sammanfattning av de intervjufrågor vi ställde och de relevanta svaren och kommentarerna 

för vår uppsats sammanfattas nedan. Nedan följer en sammanfattning av intervju svaren som 

är strukturerade under olika teman. Frågor som denna intervjuer baseras på finns under varje 

temat som följer nedan samt i bilaga på sidan 70. 

 

4.3.1 IFRS som ett internationellt regelverk och dess syfte 
 

Fråga 1: Allmänna tankar om IFRS som ett internationellt regelverk samt 

är det rimligt att syfta till ett internationellt regelverk? 

 

IFRS är ett bra sätt att skapa transparens över gränserna och därmed öka incitament att 

andra intressenter kan förstå årsredovisningar från olika länder. Detta ökar möjligheten att 

jämföra t ex en svensk årsredovisning med en tysk och det skapas en objektiv förståelse 

för hur saker och ting redovisats. Samtidigt så förenklar det för de börsnoterade företagen 

som ska utforma en årsredovisning enlig US GAAP då IFRS:s regelverk och US GAAP:s 
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regelverk närmat sig varandra avsevärt de senaste åren. Detta underlättar för t ex 

europeiska företag som vill skaffa kapital utanför Europa och tvärtom. 

 
4.3.2 Nackdelar och fördelar med IFRS 

 
Fråga 2: Vilka är fördelarna och nackdelarna med IFRS? 

 

IFRS som regelverk är komplext i sin utformning och kräver väldigt omfattande 

upplysningskrav och en stor del information. Detta medför svårigheter speciellt för de 

mindre bolagen som inte har samma resurser och kompetens inom området som de större 

bolagen besitter. Införandet medförde samtidigt ett principbaserat system där företagen 

själva måste göra egna bedömningar vilket leder till subjektivitet vid tillämpning av 

standards samt att kraven ökar på bolagen då det är ett svårpenetrerat regelverk som är 

svårt att anpassa och tillämpa i verkligheten. Vidare skapar ett regelverk som IFRS krav 

på en helt annan öppenhet än tidigare regelverk. Detta medför att företagen måste lämna 

ut omfattande information som de själva anser vara känsliga p g a att det ökar insynen i 

företagens känsliga information. Till skillnad från tidigare regler som i viss mån var 

ganska tunna har det nu införts ett regelverk som skiljer sig kraftigt och kräver mycket 

mer. Detta syns genom att alla de stora icke noterade bolag som har valmöjligheten att 

välja mellan IFRS och andra regelverk medvetet väljer bort IFRS. 

 

Fördelarna med IFRS är som sagt att det ökar jämförbarheten på ett bra sätt samt ger 

generella normer för alla noterade bolag vilket underlättar intressenternas insyn. 

Framförallt blir det en helt annan nivå på informationen i årsredovisningarna som medför 

att informationen blir mer omfattande. Detta skapar en mer detaljerad redovisning av 

resultaträkningen och balansräkningen som i sin tur ökar förståelse för olika poster som 

förekommit i dem t ex vart siffrorna kommer ifrån samt hur de har uppstått.  
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4.3.3 Goodwill och redovisning av upplysningskraven i IAS 36 punkt 134 

 
Fråga 3: Allmänna tankar om posten goodwill samt orsaker till bristande 

redovisning av upplysningskraven i IAS 36 punkt 134? 

 

Goodwill är en residualpost och är inte en riktig tillgång som sådan utan en fastställd 

mellanskillnad mellan tillgångar och skulder. Det är dessutom en post som skapar en viss 

förvirring då den är komplex att handskas med. Yrkesgrupper som t ex analytiker har 

alltid ogillat posten goodwill och undviker därför oftast att handskas med den, och tar 

därför ofta bort denna post i sina modeller. Vidare är de tre intervjupersonerna överens om 

att posten goodwill är en viktig post då den uppstår naturligt vid rörelseförvärv. Den bör 

också redovisas som tillgång med årliga nedskrivningstester istället för årliga 

avskrivningar. Åsikterna om redovisningen av goodwill går ihop med varandra med ett 

vidare resonemang om att företagen idag borde fördela ut goodwillen på fler immateriella 

tillgångar än vad som sker idag för att undvika en alltför stor restpost i balansräkningen. 

Skillnaden idag är också att det finns möjlighet att allokera ut denna restpost goodwill på 

fler immateriella tillgångar än vad som tidigare gick. Idag måste den fördelas ut på de 

övriga immateriella tillgångarna då posten goodwill endast ska bestå av det värde som inte 

gick att identifiera och fördela ut. 

 

Orsakerna till att redovisningen av upplysningskraven brister i många företag idag är en 

kombination av flera faktorer. Dels beror det på en viss okunskap och bristande 

kompetens bland företagen, där värden ska fördelas ut på t ex kundlistor som många 

företag känner sig främmande för. Det kan också bero på företagen har för lite 

bakomliggande empiriskt material för att sätta värden på tillgångarna och att allokera ut 

goodwillen. De bristande upplysningskraven beror inte endast av okunskap och bristande 

kompetens utan är i många fall även ett medvetet val från företagens sida, då företagen 

gör egna subjektiva avgränsningar och bedömningar av det de tycker är rimligt att kunna 

presentera för att ge en rättvisande bild och för att uppfylla upplysningskraven. Bolagen 

har ett perspektiv om vilken information som ger rättvisande redovisning samtidigt som 

intressenter kan ha helt andra perspektiv om vilken information som är viktig att upplysas 

om. Avgörande från företagens sida för att redovisningen inte ska vara missvisande kan 

också ligga i medvetna val då företagen väljer att inte uppfylla vissa rekommendationer 

p.g.a. den känsliga information de anser sig lämna ut. En alltför transparent redovisning 
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skapar incitament för konkurrenterna att utläsa och identifiera utlämnad information vilket 

leder till att konkurrenter får möjlighet att utnyttja denna information för eget syfte.  

 

Sen är det också viktigt att påpeka att p. 134 i IAS 36 är en av de punkter som är allra 

känsligast och komplex vid redovisning av goodwill, samt att den inte är allt för tydlig vid 

tolkningar. 

 

 

4.3.4 Åtgärder lämpliga för förbättring och förenkling av IFRS 
 

Fråga 4: Vilka åtgärder vore lämpliga för att förbättra och förenkla IFRS? 

 

Helt klart är att regelverken måste förenklas och förtydligas. Nu är det inte hela 

regelverket som måste förenklas och förtydligas, men vissa delar som t ex redovisning av 

goodwill är ett bra exempel på ett område som bör bearbetas och förtydligas. Som vissa 

standarder är utformade nu är det svårt även för revisorerna och redovisningsexperterna 

som har svårigheter att tolka reglerna då de i många fall är så komplexa. Att påpeka 

specifika åtgärder är svårt då hela regelverket IFRS kan ses som ett processarbete. I den 

engelska versionen av IFRS finns det ofta djupare förklaringar och exempel på hur de 

olika standarderna ska tolkas. Där finns också en del exempel på hur IASB tänkte vid 

utformandet av många regler och stora och omfattande upplysningskrav. Dock är den 

engelska versionen av IASB mycket omfattande och tidskrävande att söka information i.  

 

Att den svenska versionen är ganska otydlig skriven och saknar relevanta förklaringar 

kritiseras starkt av en intervjuad person då hon menar att ibland är det svårt att förstå vad 

som egentligen menas med den angivna normen och därmed är det svårt att implementera 

den i verkligheten.  

 

Just specifika åtgärder som kan föreslås är att regelverket måste bli mer 

verklighetsförankrat och IASB som utformar regelverket bör undvika ett alltför strikt 

teoretiskt utformande. Regelverket måste också förenklas men framförallt förtydligas i hur 

företag ska redovisa saker och ting. Vidare åtgärder och hur man bör gå till väga är som 

sagt svårt att på rak arm föreslå men som det ser ut idag så för revisionsbyråerna och 
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många intresseorganisationer resonemang och debatter med varandra om hur regelverken 

ska tolkas och hur de borde utformas. 

 

4.3.5 Syfte med svenska föreningar 
 

Fråga 5: I. Svensk redovisningsutveckling kan man tyda att debatten svalnat av och 

att föreningar och intresseorganisationer fått en mer tillbakadragen roll vid 

utveckling av internationella standards och normer. 

 

Fråga 5:2. Vilken roll hade svenska föreningar och intresseorganisationer vid 

utformandet och införandet av IFRS samt på vilket sätt hade de i större grad kunnat 

påverka utformandet av IFRS? Skulle en mer högljudd debatt påverka regelverket 

IFRS:s utformning till det bättre? 

 

Det man kan börja med att säga är att det fanns och fortfarande finns en debatt i de 

svenska intresseorganisationerna men det syns inte utåt på ett särskilt högljutt sätt. Den 

debatt som idag finns i Sverige består till största del av diskussioner kring tolkningar av 

IFRS. Men Sverige hade en ganska liten roll i utformandet och införandet av IFRS. 

Dessutom skulle Sverige inte kunnat påverka utformandet särskilt mycket då vi är en liten 

ekonomi. Dessutom bör det has i åtanke att IFRS är ett internationellt regelverk och det är 

viktigt att påpeka att Sverige inte är det land som bestämmer i den här frågan. Om det nu 

visar sig att Sverige är emot IFRS som regelverk och för en högljudd debatt om 

komplexiteten behöver det inte påverka utformningen i särskilt hög grad då vi som sagt är 

en relativt liten ekonomi. Det är egentligen inte en offentligt högljudd debatt i Sverige 

som skulle påverka IASB:s sätt att utforma regelverket utan det är snarare en starkare 

debatt i hela Europa och mellan länderna som är medlemmar i EU som skulle påverka 

utformningen. Men att komplexiteten skulle försvinna genom en mer högljudd debatt är 

inget som är säkert, men det skulle möjligtvis ge plats till olika alternativ att redovisa 

efter. 

 

Att uppnå en kvalificerad offentlig debatt är samtidigt något som eftersträvas numera. EU 

inför EFRAC som jobbar för att tillvarata Europas intressen på ett tidigt stadium innan 

nya standarder utformas, och de försöker att påvisa hur de tycker nya standarder ska 

utformas, utvecklas och införas. För att IASB inte ska sitta på sitt eget hörn och utveckla 
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och utforma redovisningen efter eget huvud, är det viktigt att t ex företag, 

branschorganisationer, revisionsbyråer och kunniga i rådet för finansiell rapportering är 

aktiva och i ett tidigt skede gör klart för IASB vad de tycker och tänker i olika 

frågeställningar. Detta är en viktig fråga för att IASB ska lyssna på omgivningen och inte 

ensamma utveckla det här systemet. Just den här debatten har tidigare inte varit så 

högljudd i Sverige, men företagen som dagligen jobbar med redovisning enligt IFRS 

jobbar numera aktivt med de här frågorna och har via svenskt näringsliv en möjlighet till 

att nå en kanal ut i Europa. Det finns stora kanaler i Europa nu där man kan göra sin röst 

hörd med hjälp av organisationer med en stark maktbas, och det är så man måste arbeta 

för att kunna påverka IASB:s arbete. Detta måste utnyttjas om man vill åstadkomma 

förändring, eller i alla fall åstadkomma en påverkan på utformningen av IFRS. Samtidigt 

som arbetet med att påverka IASB sker ska man komma ihåg att dess arbete är en ständig 

process för att lyckas förbättra och skapa ett mer tydligt regelverk. 

 

4.3.6 Profession för skapandet av internationella regler 
 

Fråga 6: Vilken typ av profession är det som bör sitta med vid skapandet  

av internationella regler? 

 

Det måste sitta en samlad styrka av representanter av analytiker, revisorer, industrin, 

professorer etc. Det måste vara en spridd skara i styrelsen för att ta vara på olika intressen, 

annars blir regelverket snedvridet och det blir svårt att ta tillvara på industrins eller 

analytikernas krav.   

 

4.4 Sammanfattning 
 

Detta kapitel testar empiri samt beskriver det resultat som fåtts av undersökningen. I 

startskedet av detta kapitel testas årsredovisningar och resultat av dessa visas i tabeller. 

Resultat av tabellerna förklaras och kommenteras. Senare i kapitel framställs resultatet av 

intervjuer som klargör de problematiken som hittas vid granskning av årsredovisningar. 

Intervjuerna sammanfattas och ges ut som svar på de frågor som följer problematisering av 

denna uppsats. 
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5. Slutdiskussion 
 

I kapitlet slutdiskussion sammanförs författarnas slutsatser kring den aktuella problematiken 

med IFRS samt implementeringen av de preciserade upplysningskraven i IAS 36. Detta med 

syfte att presentera behov av en förbättring och förenkling av de nuvarande  

redovisningsprinciperna i IFRS/IAS. 

 

 

När det gäller att skapa ett globalt regelverk som förklarar och reglerar redovisningen genom 

redovisningsnormer är det viktigt att arbeta med normernas tydlighet och precision, vilka i sin 

tur bör vara lätta att förstått och implementera. Som det framgår i många aktuella artiklar men 

också genom denna studie har det visats sig att det nya regelverket IFRS kan anses som ett 

ganska komplext regelverk som befinner sig i utvecklingsfasen. Det finns dock många olika 

anledningar till denna komplexitet som t ex kulturella och språkliga skillnader men också 

företagens mål att agera för sitt eget bästa. En av de viktigaste handlingar för en bättre 

utveckling är att medverka och påverka utformningen av regelverket IFRS genom teoretiska 

bidrag men också genom empiriska undersökningar som visar att komplexiteten försvårar 

implementeringstakten.  

 
 

5.1 Forskningsfrågor besvaras 
 

Föreliggande studie utfördes med hjälp av två empiriska undersökningar. Den första 

undersökning, som utgår från årsredovisningar av börsnoterade företag från 2006 som 

redovisat goodwill, har som avsikt att identifiera och precisera de brister som uppstått vid 

implementeringen av regelverk IFRS genom en granskning av IAS 36 punkt 134. Den andra 

undersökning som skedde genom intervjuer med auktoriserade revisorer och en 

redovisningsspecialist hade intention att förstärka resonemang som skapats genom granskning 

av årsredovisningar samt att försöka besvara vilka orsaker som kan stå bakom den bristande 

implementering av samma upplysningskrav. Intervjuernas andra mål var att besvara vilka 

åtgärder som kan vara relevanta för den framtida utvecklingen av IFRS som ett globalt 

regelverk. 
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Vilka är de oväntade effekterna med införandet av IFRS 3 samt vilka brister 

 finns generellt hos svenska företag vid redovisning av upplysningskraven enligt  

IAS 36 punkt 134?  

 

Efter införandet av IFRS 3 som behandlar företagsförvärv förändrades metoden för 

redovisning av förvärvet. IFRS 3 kräver att förvärvsmetoden används vilket medför 

förändringar vid värdering av förvärvade tillgångar och skulder till deras verkliga värde. Det 

krävs årliga omprövningar för eventuell nedskrivning av residualposten som uppstår 

(goodwill). IFRS 3 medförde även förändringar och omarbetningar i IAS 36 och IAS 38 vilket 

var en ytterligare anledning till att svårighetsgraden av implementeringen ökade.  

 

De oväntade effekterna efter införandet av IFRS 3 var att svenska företag hade problem med 

tolkning av upplysningskraven i IAS 36 p. 134 och många andra punkter som inte ingick i 

denna undersökning. Genom granskningen av slumpmässigt valda årsredovisningar av 

börsnoterade företag från Large Cap listan fick vi en generell empirisk bild som visar brister 

vid redovisning av upplysningar enligt upplysningskraven IAS 36 p. 134. (se kap 4 

Undersökning I). Vissa punkter uppfylldes dock väl medan andra utelämnades vid 

redovisningen. Viktigt att notera är att vi fann en tydlig förbättring med jämförelse i 

förhållande till år 2005.  

 

Vilka orsaker kan ligga bakom företagens eventuella bristande redovisning gällande 

upplysningskraven? 

 

Tolkningsfrågan är dock inte den enda anledning till den bristande implementeringen. Med 

intervjuer med revisorer och en redovisningsspecialist fick vi ganska omfattande svar kring 

komplexiteten med IFRS i sin helhet men också att det handlar om kompetens. (se kap 4 

Undersökning II) Det tidigare regelverket hade ganska tunna upplysningskrav som kanske 

ligger som bakgrund till att kompetens vid användandet av IFRS spelar en stor roll vid 

implementeringen. Vidare kan vi utveckla resonemanget kring företagens öppenhet då det nya 

regelverket kanske har ett alldeles för omfattande informationskrav. Vi bör inte glömma att 

konkurrensen är hård och ännu hårdare på den globala nivå och att företagen tävlar mot 

varandra om det mer växande marknadsandelarna. 
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Vilka åtgärder kan vara bra förslag på förenklingar som kan minska komplexiteten av 

redovisning och nedskrivning av goodwill enligt regelverket IFRS?     

 

Även om vi har de globala redovisningsnormerna ser vi en bristande implementering av dem 

eller så grundar det sig i otydliga men godkända upplysningar som redovisats i 

årsredovisningar vilka varit beroende på de individuella tolkningar av normer som framsägs i 

IFRS. Det finns många viktiga verktyg som kan användas vid förbättring och förenkling.  

Framförallt språket spelar en viktig roll då den har en nyckelfunktion att förmedla vad som är 

skrivet och vad det är som krävs av reglerna och upplysningskraven i IFRS. Normerna bör 

vara skrivna på ett sådant sätt att det inte handlar om en tolknings fråga utan om en tydlig 

instruktion om hur alla de viktiga förändringarna i förtagen redovisas för att undvika 

skillnader i dem. Detta indikerar transparens över gränserna som är lätt att förstå av andra 

intressenter. För att få en marknad att fungera så måste man reglera den. Ett sätt att reglera 

den är att ha starka och framstående föreningar med möjlighet till en offentlig debatt.  Enligt 

våra intervjuer med experter och våra slutsatser från den teoretiska genomgången är det som 

Sverige bör satsa på i framtiden att utveckla en starkare organisation med större maktbas för 

att som en enskild ekonomi kunna påverka utveckling av IFRS mer.  

 
 

5.2 Studiens teoretiska bidrag 
 

Efter de två empiriska undersökningarna som gjorts i denna undersökning samt den 

omfattande litteraturgenomgången har vissa slutsatser dragits vilket bidragit till att ett 

teoretiskt bidrag vuxit fram och kan efterlämnas till läsaren. Det som kunnat konstateras 

gällande redovisning av goodwill och dess upplysningskrav är att regelverken är komplexa, 

svårtolkade och det finns en viss bristande kompetens vilket skapar ett behov av att förenkla 

det en aning men framförallt att förtydliga regelverket. Det finns bl a åsikter om att 

regelverket ska bli mer verklighetsförankrat och inte så strikt teoretiskt som det i vissa delar 

är. Den stora utmaningen blir då frågan om hur detta förtydligande av regelverket ska gå till.  

 

Som framgått i detta arbete så bygger redovisningen och dess reglering på en väl underbyggd 

social ordning i samhället. Det är ett flertal faktorer som påverkar arbetet av redovisningens 

normer och dess reglering. Redovisningen byggs upp av statens reglering i form av lagar, 

marknadens reglering i form av krav och önskemål på regleringen samt samhällets påverkan 
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på både stat och marknad i form av normer och sociala uppfattning av regler. Det är dessa 

faktorer som tillsammans måste skapa en social ordning som redovisningens grunder ska 

kunna vila på.  

 

För att då lyckas med utmaningen att förtydliga och förenkla regelverket IFRS måste reglerna 

först och främst vila på en stark social ordning samt att det ska påpekas att förändringar av 

regelverket är ett processarbete. För att lycka förändra regelverket i form av förenklingar och 

förtydligande måste de svenska föreningar, som fått en alltmer tillbakadragen roll vid 

införandet av IFRS, höja den teoretiska och offentliga debatten i detta ämne. En mer högljudd 

debatt skapar utrymme för en djupare förståelse av problemen samt att det skapar lösningar 

och nya idéer för regelverkets utformning. Den debatt som idag finns i Sverige är till största 

del en fråga om tolkningar av IFRS. Först då kan den sociala ordningen som redovisningens 

reglering vilar på påverkas i en riktning som sedan kan påverka regelverkens utformning. 

Debatten måste därför höjas och bli mer offentlig för att kunna binda upp idéer och kunna 

skapa den mer allmänna förståelsen för vart i problemen med IFRS idag ligger. Debatten 

måste också utvecklas på ett sådant sätt att problemen lyfts fram och visas för många som kan 

ha påverkats av förändringen. Exempelviss kan debatten lyftas fram genom att det påpekas att 

redovisningen får konsekvenser på börsutveckling och därmed påverkas småsparare också.  

En mer högljudd debatt är alltså den grund för vilken förändringen är beroende av och skulle 

kunna öka de svenska föreningarnas maktbas och höja deras röst. 

 

Dock är inte Sverige en alltför tongivande faktor i utformningen av IFRS som regelverk och 

en mer högljudd debatt i Sverige kommer med största sannolikhet inte påverka processarbetet 

med IFRS i särskilt hög grad, och förmodligen inte sätta den prägel på de förändringar som är 

nödvändiga. Tyngdpunkten i detta teoretiska bidrag blir då att de svenska föreningarna inte 

enbart måste höja debatten i Sverige utan även måste nå ut i Europa med sin röst för att kunna 

påverka IASB:s processarbete med IFRS. För att lyckas med detta måste föreningarnas 

maktbas stärkas. Detta uppnås genom den mer högljudda offentliga debatten som måste 

eftersträvas, och som dessutom de numera tillbakadragna föreningarna måste styra. När de 

uppnått en starkare maktbas blir det enklare att nå ut i de tongivande kanaler, i form av stora 

europeiska organisationer, som starkast påverkar IASB:s arbete. Först efter denna utveckling 

kan de svenska föreningarna göra sin röst hörd och på allvar påverka utformningen av 

regelverket IFRS. Debatten får alltså inte begränsas till Sverige utan de svenska föreningarna 
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måste lyckas med att komma in i debatten över gränserna och där göra sin röst hörd. Efter 

som IFRS är ett internationellt regelverk är det främst ute i Europa som debatten borde föras. 

 

 

5.3 Reflektioner över studiens slutsatser 
 

Vi står i slutet av vår första omfattande studie och då är frågan vad vi skulle ha gjort 

annorlunda. För att kunna ge ett konstruktivt svar på detta och minska utrymme för kritik 

måste vi ännu en gång gå igenom studiens syfte. Föreliggande studie har två syften. Det första 

syftet är att analysera hur företag från olika branscher uppfyller redovisningskraven i IFRS - 

IAS 36 p. 134, orsaker till otillräcklig anpassning samt vilka åtgärder som kan vara relevanta 

för förbättring. Den komplexa frågan gav oss möjlighet att utföra två undersökningar. Den 

första hämtas från empirin genom granskning av slumpmässigt utvalda årsredovisningar av 

börsnoterade företag från Large Cap listan. Slumpen utgör att vi kan skapa en generell bild av 

de stora företagen och hur deras redovisning av goodwill ser ut idag. Det som vi kunnat göra 

bättre med denna del av studie är en mer omfattande undersökning som fångar ett större antal 

företag och undersöker företag även från Mid Cap och Smal Cap. Vi tror inte att detta hade 

förändrat våra slutsatser men möjligtvis kunnat förbättra vissa felmarginaler i 

undersökningen. Samt att den gjorda jämförelsen mellan branscherna hade kunnat ge fler 

slutsatser. För att kunna tillfredställa frågan om företag från Mid Cap och Smal Cap listan har 

vi ställt följdfrågor till experter som intervjuades som också var vår andra undersökning. Som 

det framgick från en av intervjuerna med Johan Ericsson (auktoriserad revisor från Örlings) 

var problemet med införandet av IFRS att det kan återkopplas till de resurser som företag har 

till en sådan förändring. Detta kan skapa ett resonemang om att de mindre företag som har 

mindre resurser har inte kunnat anlita experter som hjälpmedel vid övergången till IFRS och 

har mer eller mindre samma problem vid användningen av den. 

 

Det andra syftet med denna studie är att kartlägga de tongivande orsakerna till brister vid 

införandet av det nya regelverket IFRS samt vilka process som kan leda till förbättring och 

förenkling av detta regelverk. Att undersöka om brister vid införandet av ett nytt regelverk är 

ett ganska tidskrävande projekt som behöver många empiriska källor som påpekar 

problematiken. Det som hade kunnat göras bättre i den frågan är att konstruera flera och mer 

preciserade frågor inför intervjuer som skulle leda till att svaren blir mer preciserade och 
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kräver mer kvalifikationer. Detta skulle eventuellt leda till personer som har mer ansvar och 

påverkan på IFRS utformning. Vidare skulle ett större antal muntliga intervjuer ha gett 

ytterligare med information om bakgrunder och åtgärder gällande IFRS. Samtidigt som ett 

större antal intervjuer skulle stärkt våra slutsatser och ej lämnat utrymme för ifrågasatta 

slutsatser. 

 

 

5.4 Förslag till fortsatta studier (reflektion) 
 

Förslag till fortsatta studier skulle kunna vara att fortsätta forska framåt i tiden där man jämför 

om företagen blir bättre på att uppfylla kraven ju längre tid IFRS som regelverk funnits. Om 

några år kanske alla företag kommer att följa regelverken fullständigt. 

 

Det skulle vara intressant att undersöka analytiker och investerare syn på ämnet och där 

vidare forskning skulle kunna leda till vidare förslag till hur posten goodwill ska hanteras. Är 

införandet av IFRS 3 en bra förändring som underlättar analytikernas bedömningar och 

förbättrar förståelse inför investeringar?  

 

Att under längre tid göra en mer detaljerad undersökning och utöka granskningen av 

årsredovisningar som omfattar även Mid Cap och Small Cap.  

 

Vi har i denna undersökning granskat införandet av IFRS och problematiken med goodwill ur 

företagens synvinkel. Forskning hade kunnat undersöka revisorernas situation och ha ställning 

på problematiken ur revisorns ögon. Vad tycker revisorerna? Är det bra för deras bransch? 

Eller är detta ett negativ merarbete för denna yrkesgrupp? 

 

Vidare skulle fortsatt forskning om exakta anledningar till varför regelverken ser ut som dem 

gör idag kunna leda till personer som har mer ansvar och inflytande till skapandet av IFRS. 

Utifrån detta hade forskningen även kunnat belysa exakt hur en ny normgivning går till och 

vilka organ i samhället som varit med och tagit fram normen. 

 

 

 



 
69 

Källförteckning 
 

Litteratur 

 
Artsberg, Kristina (2005) Redovisningsteori – policy och praxis. Liber. 
 
Backman Jarl (1998) Rapporter och uppsatser. Studentlitteratur AB 
 
Belkaoui, Ahmed Riahi (2004), Accounting Theory. Thomson. 
 
Bryman, Alan, Bell Emma (2005), Samhällsvetenskapliga metoder. Liber Ekonomi. 
 
Fagerström, Arne; Lundh Simon (2005), Internationella Redovisningsregler – med ett svenskt 
perspektiv. Ekonomiska Institutionen Lindköpings Universitet. 
 
FARs Samlingsvolym 2007 del 1 (senaste upplagan). FAR Förlag. 
 
Hendriksen, Eldon S; Breda, Van Breda (1991), Accounting Theory, 5:e upplagan. Irwin 
 
Internationell redovisningsstandard i Sverige, IFRS/IAS 2007. FAR Förlag. 
 
Kam, Vernon (1990), Accounting Theory, 2:a upplagan. Wiley & Sons Inc. 
 
Schroeder, Richard G; Clark, Myrtle W (1998), Accounting Theory, 6:e upplagan. Wiley & 
Sons Inc. 
 
Lundahl, Ulf och Skärvad, Per-Hugo (1999). Utredningsmetodik för samhällsvetare och 
ekonomer. Lund: Studentlitteratur. 
 
Thomasson, Jan (2004) Extern Redovisning och finansiell analys. Liber. 
 
 
 

 

 

 

 

 

 



 
70 

Artiklar 

 
Buisman, Jan, Blir IFRS globalt redovisningsspråk, Balans nr 4/2007. 
 
Frank Thinggaard och Sven-Arne Nilsson, Verkligt värde vid första redovisningstillfället? - 
en prövning av argumentationen i IASB:s diskussionsrapport, Balans NR 3/2007 
 
Hultén, Karin, Persson, Lars-Erik, Tre heta IFRS-områden, Balans nr 6-7/2006 
 
Lagerström, Bo, Nicander, Cecilia, Har börsbolg som köpt en rörelse också köpt regelverket i 
IFRS 3, Balans nr 6-7/2006 
 
Jönsson, Sten (1991), Accounting, Organizations and Society, Vol.16, No. 5/6, Pergamon 
Press plc. 
 
Precht, Elisabeth, Är IFRS en tickande bomb, Balans nr 10/2007 
 
Puxty, A G, Willmott, Hugh C, Cooper, David J, Lowe, Tony (1987), Accounting, 
Organizations and Society, Vol.12, No. 3, Pergamon Press plc. 

 
Elektroniska Källor 
 
Svenskt Näringsliv 
http://sn.svensktnaringsliv.se/sn/publi.nsf/Publikationerview/A621C2E58706217FC1256B750
054894F/$File/PUB200104-008-1.pdf 
 
Ernst & Young 

http://www.ey.com/global/download.nsf/Sweden/GuideIFRS3/$file/GuideIFRS3.pdf 

 
Dagens Industri 

http://www.di.se 

 
Deloitte 

http://news.deloitte.se/material/Guide_IFRS3.pdf 

 
Rådet för kommunal redovisning 

http://www.rkr.se/organisation.asp?Id=5 

 
Årsredovisningar 

http://www.bolagsfakta.se/borsbolag.aspx?type=simple&stocklist=667&repor0t= 



 
71 

Bilaga 
 

Bilaga 1 – Intervjufrågor 
 

Vi har gjort en undersökning av årsredovisningar för 23 slumpmässigt valda företag på 
Large Cap listan. Vi har tittat på upplysningskraven i IAS 36 p. 134.  

Det är alltså en ganska liten undersökning där vi i viss mån generaliserat 
 branscher och hur de uppfyllt upplysningskraven. 

Anledning av undersökningen är att visa brister vid redovisningen och att påpeka 
regelverkens komplex i sin utformning och kanske behov av en förändring. Vi specificerar 

IFRS 3, IAS 36 och IAS 38. 

 

• Allmänna tankar om IFRS som ett internationellt regelverk samt är det rimligt att 

syfta till ett internationellt regelverk? 

 

• Vilka är fördelarna och nackdelarna med IFRS? 

 

• Allmänna tankar om posten goodwill samt orsaker till bristande redovisning av 

 upplysningskraven i IAS 36 punkt 134? 

 

• Vilka åtgärder vore lämpliga för att förbättra och förenkla IFRS? 

 

• Svensk redovisningsutveckling kan man tyda att debatten svalnat av och att föreningar 

och intresseorganisationer fått en mer tillbakadragen roll vid utveckling av 

internationella standards och normer. 

 

• Vilken roll hade svenska föreningar och intresseorganisationer vid utformandet och 

införandet av IFRS samt på vilket sätt hade de i större grad kunnat påverka 

utformandet av IFRS? Skulle en mer högljudd debatt påverka regelverket IFRS:s 

utformning till det bättre? 

 

• Vilken typ av profession är det som bör sitta med vid skapandet av internationella 

regler? 
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