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ABSTRAKT 
 

Titel: Vilka effekter upplever svenska företag efter införandet av IFRS 3 med avseende på 
goodwill? Har denna syn förändrats sedan tiden kring införandet av standarden? 

 
Nivå: C-uppsats i ämnet företagsekonomi  

 
Författare: Jenny Lenell och Katarina Ström 
 
Handledare: Tomas Källqvist / Stig Sörling 

 
Datum: 2009 – januari  

 
Syfte: Vårt syfte med detta arbete är att vi vill skapa förståelse och analysera hur svenska 
företag upplever införandet av IFRS 3 med avseende på goodwill. Vi vill även titta på om 
denna syn har förändrats sedan införandet av standarden och om den överensstämmer med 
tidigare studier.  

 
Metod: I detta arbete har vi valt att genomföra en kvalitativ studie. För att utföra studien 
har vi intervjuat ett antal svenska företag. Den information vi samlat in ligger till grund för 
vår analys och slutsats. Vi har även samlat in redan befintlig teori och ställt denna mot vår 
insamlade empiri.  

 
Resultat & slutsats: Det som vi har funnit är att de största förändringarna företagen upplever 
till följd av IFRS och den nya goodwillredovisningen är det årliga nedskrivningstestet och de 
ökade upplysningskraven. Företagens syn på de nya reglerna har inte förändrats så mycket i 
jämförelse med studier gjorda vid tiden kring införandet. Företagen är fortfarande negativt 
inställda till de nya reglerna och behöver ha mer tid på sig att anpassa sig till dem för att 
kunna acceptera dem fullt ut.  Dock har vi sett att de är mer positiva nu än för några år sedan. 
Ett av syftena med IAS-förordningen var att skapa en enhetlig och jämförbar redovisning 
vilket verkar ha lyckats då företagen upplever att detta blivit bättre. 
 
Förslag till fortsatt forskning: Ett förslag till fortsatt forskning skulle kunna vara att man 
om något år gör en liknande undersökning för att då se om företagens uppfattning och syn 
på standarderna och tillämpningen av dessa har förändrats. Vi tror att företagens syn kan ha 
utvecklats då standarderna och arbetssättet är mer inarbetade om några år.  

 
Uppsatsens bidrag: Vi anser att uppsatsen har bidragit till att tydliggöra företagens syn på 
standarderna och visar på om denna syn har förändrats något sedan införandet. Uppsatsen 
visar på att den största förändringen för företag gällande den nya goodwillredovisningen är 
kraven på nedskrivningstest och de ökade upplysningskraven. 

 
Nyckelord: IFRS 3, goodwill, kvalitativa kriterierna, rättvisande bild och tidigare studier.   
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ABSTRACT  
  

Title: What effects has Swedish companies experienced after the introduction of IFRS 3 in 
respect of goodwill? Has this perception changed since the period surrounding the 
introduction of the standard? 
 
Level: C-thesis on the subject business 
 
Author: Jenny Lenell and Katarina Ström  

 
Supervisor: Tomas Källqvist / Stig Sörling 

 
Date: 2009 – January 
 
Aim: Our aim with this work is that we want to understand and analyze how companies are 
seeing the introduction of IFRS 3 in respect of goodwill. We also want to look at whether this 
view has changed since the introduction of the standard and if it is consistent with previous 
studies. 

 
Method: In this work, we have chosen to conduct a qualitative study. To carry out the study 
we interviewed a number of Swedish companies. The information we collect is the basis for 
our analysis and conclusion. We also collected already existing theory and put this to our 
collected empiri. 
 
Result & Conclusions: What we have found is that the biggest changes the companies are 
experiencing as a result of IFRS and the new goodwill accounting is the annual impairment 
testing and the increased disclosure requirements. Corporate views on the new rules have not 
changed much in comparison to studies made at the time on the introduction. Companies are 
still opposed to the new rules and the need to have more time to adapt to them in order to 
accept them fully. However, we have seen that they are more positive now than a few years 
ago. One of the aims of the IAS-regulation was to create a consistent and comparable 
reporting which seems to have succeeded where businesses feel that this is better. 
 
Suggestions for future research: A proposal for further research could be to wait a couple of 
year and then make a similar study to see if the companies' view and approach to the 
standards and their application has changed. We believe that corporate vision can be 
developed if the standards and the operation is more established in a few years. 

 
Contribution of the thesis: We believe that this paper has helped to clarify the company's 
approach to the standards and shown whether this view has changed somewhat since the 
introduction. The essay shows that the biggest change for the company´s regarding the new 
goodwill accounting is the requirements on impairment tests and the increased disclosure 
requirements. 
 

 
Key words: IFRS 3, goodwill, qualitative criteria, fair view and previous studies. 
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1 INLEDNING 
 
I detta kapitel ges först en bakgrunds beskrivning till det ämne som diskuteras i arbetet. 
Sedan följer en problemformulering där arbetets frågeställning formuleras. Syftet klargörs 
och sedan beskrivs våra avgränsningar. Kapitlet avslutas med en disposition. 

1.1 Bakgrund 
 
”EU föresatte sig år 2000 att inom det närmaste årtiondet göra Europa till världens mest 
konkurrenskraftiga, dynamiska och kunskapsbaserade ekonomi”.1 I takt med den ökade 
internationaliseringen av handel och företagande uppstod problem då redovisningen i olika 
länder följde olika redovisningsprinciper, detta ledde till en utveckling inom 
redovisningsområdet.2  
 
1973 bildades IASC, International Accounting Standard Committee, som sedan år 2001 
ombildades till IASB, International Accounting Standards Board. Syftet med IASB är att 
harmonisera redovisningen mellan olika länder på det internationella planet.3  Reglerna från 
IASB publiceras under två olika beteckningar, IAS, International Accounting Standards, och 
IFRS, International Financial Accounting Standard. IAS är standards som utgavs före juli 
2003 och IFRS är de standards som IASB utgett efter juli 2003.4

 
I juli 2002 antogs Europaparlamentets och Rådets så kallade IAS-förordning om tillämpning 
av internationella redovisningsstandarder. Syfte med förordningen var att öka jämförbarheten 
mellan olika europeiska företag och att stärka den europeiska finansmarknadens 
konkurrenskraft. Förordningen innebär att alla medlemsländers börsnoterade företag ska 
tillämpa internationella redovisningsprinciper, IFRS, vid upprättande av koncernredovisning 
från och med den 1 januari 2005.5

 
I Sverige har Redovisningsrådet även tidigare givit ut en svensk motsvarighet till ett flertal av 
IAS standarderna vilket har lett till att svenska företag haft en fördel gentemot många 
europeiska företag. Det finns dock ett antal skillnader, vilket har gjort det nödvändigt att 
noggrant gå igenom företagets redovisningsprinciper för den finansiella rapporteringen, även 
om företaget redan följde Redovisningsrådets samtliga rekommendationer.6 Sverige kommer 
alltså att få leva med att tillämpa två olika regelverk avseende hur redovisningen ska upprättas, 
ett för börsnoterade företag där man tillämpar IFRS och ett för övriga företag som tillämpar 
ÅRL, Årsredovisningslagen, och God Redovisningssed.7   
 
En förändring för svenska börsnoterade företag i och med övergången till IFRS är 
redovisningen enligt standarden IFRS 3, Business Combinations, som behandlar 
företagsförvärv. Den har medfört nya reglerna när det gäller redovisningen av goodwill8.  
 

                                                 
1 Nätskrift, ”Bakgrund och övergången” 080421 
2 Thomasson J m.fl. (2005) ”Den nya affärsredovisningen” sid. 104-108 
3 Thomasson J m.fl. (2005) ”Den nya affärsredovisningen” sid. 104-108 
4 Lönnqvist R, (2006) ”Årsredovisning i koncerner” sid. 16-17 
5 EG 1606/2002 
6 http://www.redovisningsradet.se/ 080416 
7 Thomasson J m.fl. (2005) ”Den nya affärsredovisningen” sid. 107-108 
8 Dansell R m.fl., (2007) ”Koncernredovisning i praktiken” sid. 28-29 
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Goodwill uppstår vid företagsförvärv och är skillnaden mellan priset vid företagsförvärvet och 
nettotillgångarnas verkliga värde i det förvärvade företaget. De nya reglerna medför bland 
annat att det inte längre är tillåtet med avskrivning på goodwill utan istället ska ett årligt 
nedskrivningstest utföras.9

 
Första gången vi kom i kontakt med IFRS var på en koncernredovisningskurs vi läste på 
högskolan i Gävle. Det nya regelverket nämndes då bara ytligt och vi tyckte det skulle vara 
intressant att titta närmre på någon av de nya standarderna då dessa har påverkat de svenska 
börsnoterade företagens redovisning. Vi tyckte även detta var ett intressant ämne då det är 
väldigt aktuellt. Vi började med att läsa in oss lite på de nya standarderna och kom fram till 
att det var goodwill vi ville undersöka närmre och där se vad de nya reglerna har fått för 
betydelse för svenska börsnoterade företag.  
 

1.2 Problemformulering 
 
Detta ämne är intressant då de haft en betydande påverkan på företags redovisning och vi vill 
därför undersöka hur företagen upplever effekterna av detta. Det har nu gått några år sedan 
införandet av standarden och vi är därför även intresserade av att se om företagens syn på 
detta har förändrats något sedan dess. Detta har lett oss fram till följande problemformulering.  
 

• Hur upplever företagen IFRS 3 med avseende på goodwill? 
 
• Vilka skillnader finns i hur företagen upplever standarden nu mot i tidigare gjorda 

studier? 
 

• Upplever företagen att de nya reglerna har påverkat kvaliteten på redovisningen? 
 

1.3 Syfte 
 
Vårt syfte med detta arbete är att vi vill skapa förståelse och analysera hur svenska företag 
upplever införandet av IFRS 3 med avseende på goodwill och om företagen upplever att det 
påverkat kvaliteten på redovisningen. Vi vill även titta på om denna syn har förändrats sedan 
införandet av standarden och om den överensstämmer med tidigare studier.  
 

1.4 Avgränsning 
 
Vi har valt att avgränsa oss till att titta närmre på IFRS 3 med avseende på goodwill och 
kommer därmed inte behandla andra delar av IFRS 3 något närmre. Vi har även valt att bara 
titta på svenska företag och inte utifrån ett omvärldsperspektiv.  
 
 
 

                                                 
9 Lönnqvist R, (2006) ”Årsredovisning i koncerner” sid. 34-36 
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1.5 Disposition 
 
Kapitel 2 – Metod, här redogör vi för vilka metoder vi har använt oss av samt källkritik. 
 
Kapitel 3 – Teori, här presenteras den information vi insamlat från litteraturen och andra 
källor. 
 
Kapitel 4 – Empiri, här redovisas svaren från de intervjuade respondenterna. 
 
Kapitel 5 – Analys, här analyserar vi den insamlade teorin och empirin och jämför resultatet 
från intervjuerna. 
 
Kapitel 6 – Slutsats, här ger vi svar på arbetets frågeställningar och gör egna reflektioner. 
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2 METOD 
 
I detta kapitel går vi inledningsvis igenom hur vi har gått till väga när vi angripit vårt 
problem och vilka metoder vi använt oss av. Sedan beskrivs det tillvägagångssätt som använts. 
Därefter avslutas kapitlet med källkritik där vi redogör för studiens trovärdighet. 

2.1 Kvalitativ ansats 
 
En kvalitativ undersökning syftar till att skapa resultat och slutsatser med hjälp av kvalitativa 
analyser och kvalitativa data. I den kvalitativa undersökningen studeras individer, grupper av 
individer och deras syn på omvärlden. Syftet är att beskriva, analysera och förstå olika 
beteenden hos de som studeras.10

 
I vårt arbete har vi valt att arbeta med den kvalitativa ansatsen, då vår datainsamling består av 
både sekundärdata så som litteratur och Internet, fakta som andra har samlat in, samt 
primärdata i form av intervjuer med olika företag11. Observationer och intervjuer är två 
huvudstolpar inom detta tillvägagångssätt och eftersom vi samlat in material via intervjuer 
kan man tydligt se att vi använt oss av den kvalitativa ansatsen12.  
 
Genom att använda sig av den kvalitativa ansatsen får man en verklighetsbild av hur 
människor uppfattar och tolkar, då man låter de tala med egna ord istället för att man 
använder sig av den kvantitativa ansatsen som oftast är baserad på frågeformulär med givna 
svarsalternativ13. Vi anser att den kvalitativa ansatsen bäst lämpar sig för att vi ska kunna 
uppfyll vårt syfte, då vi vill skapa förståelse och analysera helheten av det vi studerar.  
 

2.2 Tillvägagångssätt  
 
För att skapa en klarhet i hur vi har gått tillväga har vi valt att dela upp detta avsnitt i tre delar: 
teori, empiri och analys. Detta för att vi anser att det är de avsnitt som väger tyngst i vårt 
arbete. 
 
Vi valde att använda oss av strategin deduktiv datainsamling, även kallad ”från teori till 
empiri”. Strategin innebär att man först skaffar sig förväntningar om hur omvärlden ser ut. 
När man skapat sig förväntningar samlar man in empiri för att se om dessa förväntningar 
stämmer överens med verkligheten.14  Vi har i vårt arbete använt oss av ett deduktivt 
arbetssätt då vi har valt att läsa litteratur och annan relevant information inom ämnet för att 
utifrån detta formulera de frågor som vi ställt under intervjuerna och sedan ställa det mot vad 
som upplevs av respondenterna.  
 

                                                 
10 Lundahl, U (1999) ”Utredningsmetodik för samhällsvetare och ekonomer” sid. 101 
11 Jacobsen, D-I (2002) ”Vad, hur och varför? Om metodval i företagsekonomi och andra samhällsvetenskapliga 
ämnen” sid. 159 
12 Jacobsen, D-I (2002) ”Vad, hur och varför? Om metodval i företagsekonomi och andra samhällsvetenskapliga 
ämnen” sid. 38-39 
13 Jacobsen, D-I (2002) ”Vad, hur och varför? Om metodval i företagsekonomi och andra samhällsvetenskapliga 
ämnen” sid. 38-39 
14 Jacobsen, D-I (2002) ”Vad, hur och varför? Om metodval i företagsekonomi och andra samhällsvetenskapliga 
ämnen” sid. 34 
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2.2.1 Teori 
 
När vi hade valt vilket ämne vi skulle skriva om började vi söka efter information på 
högskolans bibliotek. Detta för att hitta relevant information och ge oss lite kött på benen för 
att kunna påbörja vårt arbete. I vårt sökande efter relevant information utgick vi ifrån vårt 
syfte och våra frågeställningar, detta för att på bästa sätt kunna besvara dessa.  
 
Den information som vi sökte och hittade var sekundärdata, det vill säga redan existerande 
material som är insamlat av andra.15 Vi försökte att variera vår användning av litteratur för att 
få en bredare bild kring ämnet. Vi har även sökt information genom att läsa gamla 
studentuppsatser och artiklar som finns i databaserna som vi tagit del av via biblioteket på 
Högskolan i Gävle. Internet har även varit till stor hjälp i vårt arbete då vi använt oss mycket 
av sökmotorn Google och även andra hemsidor. Litteraturen som vi använt oss av har vi lånat 
från biblioteket på Högskolan i Gävle.  
 
Vi har under skrivandets gång ändrat vår inriktning något, anledningen till detta är att ämnet 
är så pass brett att det blir lätt att man bara är och snuddar på toppen och inte går djupare i 
diskussionen. På grund utav detta så har vi varit tvungna att sålla ut vis del av vår insamlade 
information då den inte längre var relevant för vår inriktning och saknar koppling till arbetet.  
 
Vi har valt att dela in teoridelen i sju delar för att på så sätt försöka ge läsaren både en 
bakgrund inom området och bli insatt i vad vi undersöker. De sju delarna är Redovisningens 
normbildare, Redovisningens internationalisering, IFRS 3, Goodwill, De kvalitativa 
kriterierna, Rättvisande bild och Tidigare studier. 
 
För att kunna uppfylla vårt syfte att skapa förståelse för den nya standarden IFRS 3 med 
avseende på goodwill har vi tagit upp teoriavsnitten Redovisningens normbildare och 
Redovisningens internationalisering. Avsnitten tar upp bakgrunden till redovisningens 
utveckling och vårt motiv med dessa teoriavsnitt är att skapa en förståelse och en helhetsbild 
av det nya regelverket och vårt fortsatta arbete.  
 
Teorigenomgången i avsnitten IFRS 3, Business Combinations och Goodwill är en viktig del 
av vårt arbete då vårt syfte med arbetet är att skapa förståelse och analysera hur svenska 
företag upplever införandet av IFRS 3 med avseende på goodwill. Vi går i dessa avsnitt in på 
vad den nya standarden innebär och vilka förändringar den har inneburit för redovisningen. Vi 
använder oss sedan av denna teori i vår empiriinsamling genom att skapa frågor utifrån den 
och för att ge läsarna en förståelse för vår fortsatta undersökning. 
 
För att kunna svara på vår frågeställning om hur de nya reglerna har påverkat kvaliteten på 
redovisningen har vi därför med teoriavsnittet De kvalitativa kriterierna. Teorigenomgången 
visar vad karaktärer på bra information kan innebära, vilket vi senare använder oss av i vår 
analys. 
 
För att skapa förståelse för vår undersökning som i sin tur hjälper oss att komma fram till vårt 
syfte, att skapa förståelse och analysera hur företag upplever de nya reglerna har vi valt att ta 
upp teoriavsnittet Rättvisande bild då vi anser det begreppet vara en viktig del av 
redovisningen. Avsnittet tar upp vad begreppet rättvisande bild har för innebörd.  
 

                                                 
15 Lundahl, U (1999) ”Utredningsmetodik för samhällsvetare och ekonomer” sid. 52 
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Slutligen valde vi att ta upp teoriavsnittet Tidigare studier där vi kort går igenom vad tidigare 
studier på området har kommit fram till. Vi använder oss sedan av denna teori för att jämföra 
tidigare studier med vårt resultat i analysen för att kunna svara på vår frågeställning om det 
finns några skillnader nu mot tidigare gjorda studier. 

2.2.2 Empiri 
 
I en empirisk undersökning söker man efter material som på olika sätt kan belysa den 
problemställning man satt upp. Alternativen är att man antingen samlar in material själv eller 
att man bearbetar andras material.16 Vår empiridel består utav primärdata, det vill säga 
information som vi själva har samlat in.17 Detta har vi gjort genom att vi har intervjuat 
respondenter på olika företag, de flesta genom telefonkontakt men även några via mailkontakt. 
Första steget i vår insamling av empiri var att komma fram till vilka företag som var 
värdefulla att intervjua.18  Vi kom fram till att vi hade ett ganska stort utbud då kriterierna för 
att företagen skulle kunna bidra till vår uppsats uppfylls av många svenska företag. Vi valde 
att kontakta en antal svenska börsnoterade företag som har övergått till att redovisa enligt 
internationella redovisningsstandarders. Syftet med att göra dessa intervjuer var att vi ville ta 
reda på företagsrespondenternas syn på övergången till IFRS 3 med avseende på goodwill och 
hur de upplever de nya reglerna. Utifrån detta formade vi ett antal frågor utifrån den 
information vi samlat in i vår teoridel. Med frågorna ville vi komma fram till ett svar på det 
syfte vi ställt i vårt arbete. 
 
Vi valde att kontakta runt 25 företagen via mail, där vi i vårt första mail beskrev vårt arbete 
samt frågade om det fanns någon på företaget som kunde ställa upp på en intervju eller svara 
på våra frågor via mail. Som vi snabbt upptäckte tog intervjudelen i uppsatsen längst tid då 
det visade sig vara svårt att få svar av de kontaktade företagen. I de fall företagen svarade var 
det även svårt att komma i kontakt med rätt person då våra mail skickades runt inom 
företagen innan de hamnade hos rätt person, vilket ledde till att det tog lite tid innan vi kom i 
kontakt med företagen. Det blev även ett bortfall då en del företag aldrig hörde av sig och 
andra lovade att hjälpa till men sedan hörde de aldrig av sig igen trots upprepade försök från 
vår sida. Av de cirka 25 företagen vi kontaktade kom vi till slut i kontakt med åtta företag 
som var villiga att svara på våra frågor. Vi skickade sedan ut frågorna till de företag som var 
villiga att hjälpa oss. De flesta av företagsrespondenterna valde att svara på frågorna via 
telefon men ett par av respondenterna valde att ta frågorna via mail. Den personliga intervjun 
har många kvaliteter då man skapar en kontakt med intervjupersonen, vilket ger god referens 
till svaren.19 Detta var något som vi tydligt såg när vi jämförde intervjuerna. Det var stor 
skillnad i kvalitet mellan telefonintervjuerna och mailintervjuerna, då telefonintervjuerna gav 
en mer tydlig bild över vad intervjupersonen stod och vad de hade för fundering. Det är 
intervjuaren som uppsöker intervjupersonen och de personliga intervjuerna utförs oftast på 
intervjupersonens arbetsplats.20 Då inget av företagen i Gävle hade möjlighet att svara på 
frågorna fanns ingen möjlighet för personliga intervjuer då företagen var verksamma på annan 
ort. De företagsrespondenter som ställde upp och svarade på våra frågor var hjälpsamma och 
villiga att hålla kontakten med oss under arbetets gång.  
 

                                                 
16 Svenning, C (1997) ”Metod boken – En bok om samhällsvetenskaplig metod och metodutveckling” sid. 93 
17 Lundahl, U (1999) ”Utredningsmetodik för samhällsvetare och ekonomer” sid. 52 
18 Lundahl, U (1999) ”Utredningsmetodik för samhällsvetare och ekonomer” sid. 117 
19 Svenning, C (1997) ”Metod boken – En bok om samhällsvetenskaplig metod och metodutveckling” sid. 113 
20 Svenning, C (1997) ”Metod boken – En bok om samhällsvetenskaplig metod och metodutveckling” sid. 113 
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Det finns två olika huvudtyper att följa vid en intervjuprocess, de kallas standardiserad och 
ostandardiserad intervju. Valet av vilken intervjumetod man ska tillämpa beror på 
frågeformuleringen och ordningsföljden på frågorna.21 Det finns dock de intervjuer som inte 
stämmer in på ovanstående metoder och de kallas då semistandardiserad intervju. Vilket är 
den metod vi valt att använda oss av. Intervjumetoden innebär att man i förhand sammanställt 
vissa frågor som ställs till alla respondenter. Utifrån detta ställer man sedan 
uppföljningsfrågor, så som ”Vill du utveckla?” eller ”Kan du förtydliga det?”. Denna 
intervjumetod ger även intervjuaren möjlighet att ställa riktade frågor till vissa personer.22

 
Vi valde att göra något riktade öppna intervjuer23, även kallad fria intervjuer, vilket innebär 
att man vill locka fram respondentens värderingar, åsikter, attityder och föreställningar istället 
för bara ren fakta.24 Anledningen till att vi valde detta tillvägagångssätt är att vi ville ge 
respondenten en chans att beskriva sin bild av verkligheten och göra det möjligt att undersöka 
och genom en analys dra slutsatser utifrån det vi fått fram genom intervjuerna. Det material 
som vi fick ut vid intervjutillfällena kommer att ligga till grund för vår analys och slutsats 
senare i arbetet.    

2.2.3 Analys 
 
I vår analysdel har vi ställt teori och empiri mot varandra. Detta för att se eventuella likheter 
eller olikheter. Men även för att kunna skilja slumpmässig och tillfälliga överensstämmelser 
från sådana överensstämmelser som har ett tydligt samband25. Vi anser att analysdelen är av 
stor vikt då den ger oss möjlighet att dra kopplingar och se samband mellan teoridelen och 
den insamlade empirin. För att skapa en röd tråd genom arbetet hade vi våra frågeställningar i 
bakhuvudet när vi skrev analysen.  
 
De olika teoriavsnitten bidrar alla till att behandla våra frågeställningar och syfte. Då vårt 
syfte är att skapa förståelse och analysera den nya standarden IFRS 3 med avseende på 
goodwill har vi valt att först ta upp teoriavsnitten, Redovisningens normbildare och 
Redovisningens internationalisering. Med dessa avsnitt vill vi skapa en förståelse och 
helhetsbild av de nya reglerna, dels för att underlätta för läsarna att förstå vårt fortsatta arbete 
men även för att kunna komma fram till ett svar på vårt syfte. Vi har i vårt arbete valt att titta 
på IFRS 3 med avseende på goodwill, vi har därför med teoriavsnitten IFRS 3, Business 
Combinations och Goodwill. Teorigenomgången i dessa avsnitt visar vad de nya reglerna 
innebär och vad de har inneburit för förändringar för företags redovisning. Vi använder oss 
sedan av denna teori för att skapa frågor till vår empiriinsamling och sedan även för att 
analysera vårt insamlade material för att kunna svara på vårt syfte. För att kunna svara på vår 
frågeställning om kvaliteten har förändrats med de nya reglerna har vi ett teoriavsnitt som 
behandlar De kvalitativa kriterierna. Vi använder oss sedan av denna teori i vår analys för att 
kunna svara på vår frågeställning. Teorigenomgången i avsnittet Rättvisande bild visar vad 
begreppet ”rättvisande bild” innebär, vi använder oss sedan av denna teori för att analysera 
hur företagen upplever den nya standarden. Slutligen tar vi upp teoriavsnittet Tidigare studier, 
detta för att i vår analys kunna jämföra dessa studier med vårt resultat för att sedan kunna 
svara på vår frågeställning om det finns skillnader i hur företagen upplever standarden nu mot 
i tidigare gjorda studier.  

                                                 
21 Lundahl, U (1999) ”Utredningsmetodik för samhällsvetare och ekonomer” sid. 115 
22 Lundahl, U (1999) ”Utredningsmetodik för samhällsvetare och ekonomer” sid. 116 
23 Lantz, A (1993) “Intervjumetodik: den professionellt genomförda intervjun” sid.18, 31 
24 Lundahl, U (1999) ”Utredningsmetodik för samhällsvetare och ekonomer” sid. 117 
25 Lundahl, U (1999) ”Utredningsmetodik för samhällsvetare och ekonomer” sid. 98 
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När man analyserar kvalitativa data kan man göra det utifrån tre olika delar, beskrivning, 
systematisering och kategorisering och kombination. I beskrivningsdelen ska undersökaren få 
en så grundlig och detaljerad beskrivning som möjligt av den insamlade datan. Empiri 
insamlingen ska registreras så noggrant det går.26 I detta skedde försökte vi registrera vår 
information på bästa möjliga sätt och vi läste grundligt igenom både teori och insamlad data. 
 
I systematiserings och- kategoriseringsdelen ska undersökaren göra en sållning och förenkling 
av information, detta för att det inte ska bli för omfattande, svårt att bearbeta och för att ge en 
tydligare struktur för läsaren.27 I detta skedde gick vi igenom den insamlade empirin för på så 
sätt se vad som var relevant och sålla bort sådan information som vi inte hade någon 
användning av.  
 
I kombinationsdelen kan undersökaren börja tolka data. Det är i denna del som undersökaren 
försöker se vad som har blivit sagt och gjort och genom det kan få fram mer dolda 
förhållanden.28 I detta skedde försökte vi tolka vår data och lyfta fram vad vi fått ut ifrån våra 
intervjuer och vad det haft för betydelse för vår uppsats. 
         

2.3 Källkritik 
 
Något som man som författare måste ta ställning till är att alla källor kanske inte är relevanta 
eller pålitliga. Under skrivandets gång kan man ha tagit del av felkällor som i slutändan kan 
ha stor påverkan på den analys och det slutsatser som man kommer fram till i studien.29 Visa 
informanter och uppgiftslämnare ger bättre information än andra. Ju tydligare källorna är 
länkade till det man vill belysa i undersökningen, desto trovärdigare är de. Om detta inte är 
fallet kan information ändras, både till det bättre eller sämre, då informationen inte kommer 
direkt från den så kallade förstahandskällan.30 Därför måste man kritisk granska om 
slutsatserna är giltiga och trovärdiga.31 En annan viktig del att ta ställning till är att om själva 
undersökningsupplägget har påverkat undersökningen eller inte. De som intervjuas kan 
påverkas av intervjuaren samtidigt som den som intervjuar kan bli påverkad av den som 
intervjuas.32  
 
Då vi valde att kontakta företagen via mail istället för telefon tror vi att det kan ha haft 
påverkan på bortfallet av företag. Eventuellt hade kanske bortfallet kunnat minska något om 
vi istället valt att kontakta företagen via telefon, vilket hade gett oss en chans att redan där 
skapat någon slags av kontakt och göra dem uppmärksamma på vår förfrågan. Vi tror dock att 
vissa företag föredrog att vi kontaktade dem via mail, då de hade möjlighet att svara när de 

                                                 
26 Jacobsen, D-I (2002) ”Vad, hur och varför? Om metodval i företagsekonomi och andra samhällsvetenskapliga 
ämnen” sid. 216 
27 Jacobsen, D-I (2002) ”Vad, hur och varför? Om metodval i företagsekonomi och andra samhällsvetenskapliga 
ämnen” sid. 216 
28 Jacobsen, D-I (2002) ”Vad, hur och varför? Om metodval i företagsekonomi och andra samhällsvetenskapliga 
ämnen” sid. 216 
29 Svenning, C (1997) ”Metod boken – En bok om samhällsvetenskaplig metod och metodutveckling” sid. 201 
30 Jacobsen, D-I (2002) ”Vad, hur och varför? Om metodval i företagsekonomi och andra samhällsvetenskapliga 
ämnen” sid. 260 
31 Jacobsen, D-I (2002) ”Vad, hur och varför? Om metodval i företagsekonomi och andra samhällsvetenskapliga 
ämnen” sid. 255 
32 Jacobsen, D-I (2002) ”Vad, hur och varför? Om metodval i företagsekonomi och andra samhällsvetenskapliga 
ämnen” sid. 269 
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hade tid över. En nackdel med att intervjua via mail är dock att man lätt kan misstolka 
varandra då man inte kan ifrågasätta svaret eller ställa följdfrågor direkt. Att bolla mail fram 
och tillbaka kan göra att företagsrespondenterna anser att det tar för mycket av deras tid, 
vilket i sin tur leder till sämre kvalitet på informationen. Dock så har vi haft möjlighet att 
ställa kompletteringsfrågor till våra respondenter under arbetets gång vilket gör att 
intervjuerna ändå blev trovärdiga. 
 
Som vi nämnt ovan valde vi att göra öppna intervjuer, en nackdel med det kan vara att det är 
respondenten som definierar och avgränsar fenomenet eller begreppet vilket innebär att olika 
respondenter kan få olika definitioner.33 Detta kan göra att reliabiliteten inte anses vara så hög 
då andra undersökare skulle kunna komma fram till andra svar fast de har använt sig av 
samma angreppssätt. Reliabilitet innebär att alla resultat ska vara tillförlitliga.34 En annan 
aspekt som kan ha påverkan på intervjuresultaten är att vi innan intervjun sammanställde ett 
antal frågor och utifrån de utförde intervjun. Om vi hade valt en annan intervjuteknik hade 
kanske resultatet kunnat se något annorlunda ut. Vi har dock valt att göra en kvalitativ studie 
och går därför istället in mer på djupet på respondenten och den öppna intervjun passade bäst 
för detta ändamål. 
 
Något som kan ha påverkan på analys- och slutsatsdelen är att vi inte har fått tag på ett så stort 
antal företagsrespondenter. Det kan vara svårt att dra en tillförlitlig slutsats med så få 
respondenters åsikter. När de är få företag med i undersökningen finns en risk att 
respondenternas personliga åsikter och värderingar kan komma att påverka resultatet av 
undersökningen. Men då våra respondenter har erfarenhet och kunskap inom området anser vi 
ändå att vårt resultat är tillförlitligt. Vi anser att det finns en tillförlitlighet i arbetet genom de 
intervjuer vi gjort med företagen och det sekundärdata vi har samlat in. I det stora hela ger 
sammanställningen en rättvisande bild för det syfte vi formulerat.  
 
 

                                                 
33 Lantz, A (1993) “Intervjumetodik: den professionellt genomförda intervjun” sid. 19 
34 Svenning, C (1997) ”Metod boken – En bok om samhällsvetenskaplig metod och metodutveckling” sid. 64 
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3 TEORI 
 
Detta kapitel innehåller en genomgång av den teori som ligger till grund för den analys och 
de slutsatser som vi kommer att dra längre fram i arbetet. Vi har valt att dela upp kapitlet i 
följande delar: Redovisningens normbildare, Redovisningens internationalisering, IFRS 3, 
Goodwill, De kvalitativa kriterierna, Rättvisande bild och Tidigare studier. 

3.1 Redovisningens normbildare 
 
I takt med den ökade internationaliseringen av handeln och företagande har problem uppstått 
genom att redovisningen följer olika principer i olika länder. 1973 bildades därför IASC, som 
gav ut standards under namnet IAS.35 Redan från början hade de standarderna stort 
inflyttande på FAR:s, Föreningen för Auktoriserade Revisorer, rekommendationer. På 
initiativ från FAR bildades sedan 1989 Redovisningsrådet i Sverige. Deras rekommendationer 
baserades i stor utsträckning på IAS, och var ofta direkta översättningar av dessa. Svenska 
börsnoterade företag kom därför tidigt att tillämpa redovisningsprinciper som i stort 
överensstämde med IAS, så länge de inte stred mot svensk skattelagstiftning.36  
 
År 2001 ombildades IASC till IASB. IASB är en fristående stiftelse och ett exportorgan som 
har som syfte att på det internationella planet harmonisera redovisningen mellan olika länder. 
IASB verkar även för en förbättring av redovisningen genom att publicera rekommendationer 
och för att dessa efterlevs i medlemsländerna.37 IASB har ingen formell makt att tvinga 
företagen att följa de regler som de fastställer. Stiftelsens inflytande bygger på att regelverket 
är känt och accepterat som välgrundade normer bland investerare, revisorer och andra aktörer 
på kapitalmarknaden.38 Standarder utgivna av IASB benämns IFRS men har samma status 
och verkan som tidigare IAS. IFRS är den beteckning som vi i fortsättningen av arbetet 
använder då vi talar om både IFRS och IAS standarderna. EU var från början inte helt 
understödjande till IASC men på senare år har EU varit en av IASB:s viktigaste supportrar. 39

 
För att kunna uppfylla vårt syfte att skapa förståelse för den nya standarden IFRS 3 med 
avseende på goodwill har vi tagit upp detta teoriavsnitt. Vårt motiv med detta teoriavsnitt är 
att skapa en förståelse och en helhetsbild av det nya regelverket och vårt fortsatta arbete.  
 

3.2 Redovisningens internationalisering       
 
EU nöjde sig tidigare med vissa minimikrav och att kräva förklarande tilläggsupplysningar för 
att skapa en jämförbar redovisning. Detta gjorde att de på många områden inte lyckades skapa 
ekonomiska likvärdiga regler. Idag är aktiemarknaden internationell på ett helt annat sätt än 
tidigare. I början av 2000-talet betonades därför behovet av att ha en effektivare och öppnare 
kapitalmarknad i Europa. En förutsättning för att harmonisera är att redovisningen blir 
jämförbar. Tidigare har direktiven innehållit för många valalternativ, vilket har lett till att 
dessa har utnyttjats olika och tolkats olika av medlemsländerna. Därför togs det i början av 

                                                 
35 J Thomasson m.fl., (2005) “Den nya affärsredovisningen” sid. 107-108 
36 Sundgren S m.fl., (2007) “Internationell redovisning teori och praxis” sid. 12 
37 J Thomasson m.fl., (2005) ”Den nya affärsredovisningen” sid. 107-108 
38 Lönnqvist R, (2006) ”Årsredovisning i koncerner” sid. 16-17 
39 Sundgren S m.fl., (2007) ”Internationell redovisning teori och praxis” sid. 12 
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2002 ett beslut i Europaparlamentet att låta kommissionen ta fram ett regelverk som bygger 
på IASB: s normer som från och med 2005 ska vara tvingande för de noterade bolag inom 
unionen.40  
 
Grundtanken med de internationella redovisningsstandarder är att åstadkomma en 
harmonisering av redovisningen som ska leda till jämförbarhet mellan redovisningen i olika 
länder. En sådan jämförbarhet är viktig av flera skäl. Det viktigaste är att olika företag ska ha 
samma tillång till världens kapitalmarknader. Tillämpning av olika redovisningsprinciper i 
olika länder försvårar en effektiv resurstolkning till de företag där kapitalet används 
effektivast.41

 
Vi tycker att det är viktigt med en internationalisering av redovisningen då marknaden idag är 
internationell på ett helt annat sätt än tidigare. För att skapa en enhetlig och jämförbar 
redovisning tror vi att den bästa lösningen är just genom att skapa en gemensam standard.  
För att kunna uppfylla vårt syfte med arbetet tar vi upp detta avsnitten då vi tycker det är en 
viktig del av arbetet för att skapa en förståelse och en helhetsbild av det nya regelverket och 
vårt fortsatta arbete.  

3.2.1 IAS-förordningen  
 
I juli 2002 antogs Europaparlamentets och Rådets förordning (EG) nr. 1606/2002 om 
tillämpning av internationella redovisningsstandarder, den så kallade IAS-förordningen.  
I denna förordning anges att noterade företag inom EU från och med den 1 januari 2005 ska 
upprätta sin koncernredovisning enligt IFRS. Eftersom beslutet har formen av en EU-
förordning innebär det att de internationella rekommendationerna ska gälla oberoende av vad 
som sägs i de enskilda ländernas egna lagstiftningar. Det är sedan upp till de enskilda 
länderna att bestämma om andra företag ska få tillämpa IFRS.42

 
Syftet med förordningen är att genom kravet på enhetliga redovisningsprinciper ”bidra till att 
skapa en ändamålsenlig och kostnadseffektiv fungerande kapitalmarknad”43. Man vill med 
förordningen skydda investerarna och bibehålla förtroendet för den finansiella marknaden. 
Rörligheten för kapital på den inre marknaden stärks och skapar förutsättningar för företag 
inom EU att konkurrera på lika villkor om de tillgängliga finansiella resurserna både på den 
europeiska och den globala kapitalmarknaden. Standarden ska garantera en hög grad av insyn 
i bolagsredovisningen där alla intressenter ska kunna ta del av, analysera och utbyta den 
finansiella informationen.44

 
Det finns många skäl till förordningen. Det första som nämns är syftet att fullborda 
harmoniseringen av EU: s inre marknad för finansiella tjänster. Det ska även bli lättare att 
jämföra koncernredovisningar mellan noterade företag. Den gemensamma 
redovisningsstandarden gör att man kan hålla en hög kvalitet på redovisningen vilket är viktig 
för att förbättra den inre marknaden. Ett annat skäl är att det är viktigt att företagen kan 
konkurrera på lika villkor, detta genom att de använder sig av en redovisningsstandard som är 
internationellt accepterad och kan tillämpas globalt. Enligt förordningen var inte de regelverk 
som tidigare tillämpats på noterade företag tillräckliga för de höga krav på insyn som krävs 

                                                 
40 Artsberg K. (2005), ”Redovisningsteori – policy och praxis” sid. 139-140 
41 Sundgren S m.fl., (2007) “Internationell redovisning teori och praxis” sid. 12-13 
42 EG 1606/2002 
43 EG 1606/2002 
44 EG 1606/2002 
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för jämförbarhet mellan olika företag. Jämförbarheten är viktig för att företag på den globala 
marknaden ska kunna konkurrera med andra företag på ett effektivt sätt.45

3.2.2 IFRS i Sverige 
 
I samband med att IAS-förordningen utfärdades 2002, tillsatte den svenska regeringen en 
utredning som hade i uppdrag att överväga de frågor som IAS-förordningen gav upphov till, 
den s.k. IAS-utredningen. Utredningen ledde till SOU 2003:17, internationell redovisning i 
svenska företag.46

 
Utredningen såg ett värde i att det fanns redovisningsregler som börser och andra finansiella 
aktörer över hela världen kunde använda sig av. I och med att det svenska näringslivet har 
blivit allt mer internationaliserat med företag som verkar på en internationell marknad 
behöver Sverige följa med i den internationella utvecklingen. Genom övergången till en 
internationell redovisningsstandard så sker en önskvärd utveckling mot en enda 
världsomspännande redovisningsreglering för verksamma företag på den internationella 
marknaden.47  
 
Utredningen kom fram till att alla företag ska få ha möjlighet att välja att upprätta sina 
redovisningar enligt IFRS, men måste då göra det fullt ut. Företag kan alltså inte blanda vissa 
IFRS med ÅRL i sin redovisning. Utredningen ville även att ÅRL ska förändras så att det blir 
möjligt att tillämpa IFRS redovisningsprinciper inom rammen för ÅRL. Den viktigaste 
förändringen i detta var att det skulle bli möjligt att värdera vissa tillgångar till verkligt värde. 
Enligt utredningen kommer detta ledda till att företagen kommer ha möjlighet att välja 
redovisningsmetoder. Antingen kan företagen redovisa enligt ÅRL och god redovisningssed 
med inslag av IFRS eller enligt IFRS fullt ut. Enligt utredningen så kommer konsekvenserna 
av IAS-förordningen vara att Redovisningsrådet kommer att sluta med att ge ut 
rekommendationer vilket leder till en ökning av resurser för Bokföringsnämnden och 
finansinspektionen.48

 
Formellt är IFRS bara obligatorisk i koncernredovisningen men i praktiken styr det även 
redovisningen i moderbolagen genom att IFRS enligt redovisningsrådet bör vara huvudregel 
för redovisning i svenska moderbolag som upprättar koncernredovisning enligt IFRS.49

 

3.3 IFRS 3, Business Combinations 
 
”Syftet med denna standard är att ange hur den finansiella rapporteringen utformas när företag 
genomför ett rörelseförvärv. I synnerhet anger den att alla rörelseförvärv ska redovisas genom 
tillämpning av förvärvsmetoden. Förvärvaren redovisar därför den förvärvade enhetens 
identifierbara tillgångar, skulder och eventualförpliktelser till deras verkliga värden vid 
förvärvstidpunkten. Dessutom redovisas goodwill vilken senare prövas avseende 
nedskrivningsbehovet snarare än att den är föremål för avskrivning,”50

 
                                                 
45 EG 1606/2002 
46 SOU 2003:17 
47 SOU 2003:17 
48 SOU 2003:17 
49 Sundgren S m.fl., (2007), ”Internationell redovisning teori och praxis” sid. 12 
50 Internationell redovisningsstandard i Sverige IFRS/IAS 2006 sid. 98 
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IFRS 3 gavs ut av IASB den 31 mars 2004 och ersatte standarden IAS 22, Business 
Combinations. Standarden tillkom under ett samarbete som IASB genomförde tillsammans 
med FASB, Financial Accounting Standards Board, i USA.51 Man ville genom standarden 
harmonisera reglerna inom området med de regler som gäller enligt FASB. Som en följd av 
publiceringen av IFRS 3 om rörelseförvärv har IASB även gjort ändringar i IAS 36, 
nedskrivningar och IAS 38, immateriella tillgångar.52

 
IFRS 3 innehåller en stor del förändringar jämfört med den tidigare IAS 22, som 
Redovisningsrådets rekommendation nr 1:00 är baserad på. De huvudsakliga förändringarna 
är 

• Samtliga företagsförvärv ska redovisas enligt förvärvsmetoden.  
• En förvärvare ska identifieras vid alla förvärv. 
• Anskaffningsvärdet för det förvärvade dotterbolaget utgörs av det verkliga värdet av 

det som betalts för aktierna i dotterbolaget. 
• Förvärvaren får inte göra avsättningar för omstruktureringsåtgärder om inte den 

förvärvade enheten redan på förvärvsdagen hade ett åtagande enligt IAS 37, som 
behandlar avsättningar m.m. 

• Förvärvade identifierbara immateriella tillgångar, t.ex. kundregister, ska skiljas från 
goodwill. Det gäller om de uppfyller kriterierna för att vara en tillgång, samt att det 
verkliga värdet kan fastställa på ett tillförlitligt sätt. 

• Förvärvad goodwill ska inte skrivas av utan redovisat värde ska testas avseende 
nedskrivningsbehovet varje år, eller oftare om det finns omständigheter som pekar på 
en värdenedgång. 

• Alla förvärvade och identifierade tillgångar, skulder och ansvarsförbindelser ska 
värderas i förvärvsanalysen till verkligt värde. 

• Identifierad negativ goodwill ska omedelbart redovisas som en intäkt i 
resultaträkningen. 

• Även förvärv av nettotillgångar, dvs. inkråmsförvärv, omfattas av IFRS 3.53 
 
Jämfört med RR 1:00 innebär IFRS 3 att omvända förvärv ska redovisas i enlighet med sin 
ekonomiska innebörd och att det finns detaljerade anvisningar om hur anskaffningsvärdet ska 
fastställas. Det är även det formella moderföretaget som har skyldigheten att upprätta 
koncernredovisningen i dessa fall.54

 
IFRS 3 innehåller även fler krav på upplysningar än tidigare. Omfattande krav ställs på 
upplysningar i samband med gjorda förvärv, nedskrivningar och bokförda värden. Syftet med 
upplysningarna angående rörelseförvärv är att ge användarna av de finansiella rapporterna en 
möjlighet att utvärdera omfattningen av de finansiella effekterna av varje företagsförvärv 
under perioden. Till exempel ska upplysningar lämnas om anskaffningsvärdets olika 
komponenter och vilka immateriella tillgångar förutom goodwill som har redovisats.55

 
Då vårt syfte med arbetet är att skapa förståelse och analysera hur svenska företag upplever 
införandet av IFRS 3 med avseende på goodwill är detta en viktig del av vårt arbete. Vi 
använder oss sedan av denna teori i vår empiriinsamling genom att skapa frågor utifrån den 
och för att ge läsarna en förståelse för vår fortsatta undersökning. 
                                                 
51 Dansell R m.fl., (2007) ”Koncernredovisning i praktiken” sid. 28 
52 Nätskrift, ”Guide till IFRS 3 rörelseförvärv” 080421 
53 Dansell R m.fl., (2007) ”Koncernredovisning i praktiken” sid. 28 
54 Dansell R m.fl., (2007) ”Koncernredovisning i praktiken” sid. 29 
55 Nätskrift, ”Guide till IFRS 3 rörelseförvärv” 080421 
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3.3.1 IAS 36 och IAS 38 
 
I samband med införandet av IFRS 3 ändrades vissa regler i IAS 36, Nedskrivningar, och IAS 
38, Immateriella tillgångar. Ändringarna gäller bland annat kravet på att goodwillvärdet och 
övriga immateriella tillgångar med obegränsad livslängd ska nedskrivningsprövas minst en 
gång om året. Det är heller inte möjligt att återföra tidigare gjorda nedskrivningar gällande 
dessa tillgångar. Det framgår också att immateriella tillgångar ska anses ha en obestämd 
nyttjandeperiod om det inte finns någon förutsebar gräns för tillgångens möjlighet att ge 
positiva kassaflöden.56

 
IAS 36 behandlar hur värdet på tillgången ska beräknas och hur redovisning av 
nedskrivningar går till. Denna standard har omfattande och tydliga regler för att underlätta då 
det flesta tillgångar är svåra att bedöma värdet på. Speciellt då det är svårt att koppla 
tillgången till ett specifikt kassaflöde, som med till exempel goodwill.57 IAS 36 omfattar i 
huvudsak materiella och immateriella anläggningstillgångar. IAS 36 ersätter IAS 36 från 1998 
och ska tillämpas vid förvärv av goodwill och immateriella tillgångar. Syftet med standarden 
är att ”beskriva de metoder som ett företag skall använda för att säkerställa att dess tillgångar 
inte redovisas till ett högre värde än återvinningsvärdet. En tillång redovisas till ett för högt 
värde om det redovisade värdet överstiger nuvärdet av det inbetalningsöverskott som 
tillgången förväntas ge upphov till antingen genom att användas i verksamheten eller genom 
försäljning. Enligt standarden skall värdet för tillgången då skrivas ned. Standarden anger 
också när ett företag skall återföra en nedskrivning samt vilka upplysningar som ska 
lämnas.”58

 
IAS 38 ersätter IAS 38 från 1998 och syftet med standarden är att ”ange hur immateriella 
tillgångar som inte uttryckligen omfattas av andra standarder behandlas i redovisningen.”59 
Alla immateriella tillgångar som uppfyller kriterierna som gäller för redovisning enligt IAS 
38 ska redovisas i förvärvsanalysen. Verkligt värde måste kunna fastställas på ett tillförlitligt 
sätt. För immateriella tillgångar som har en begränsad livslängd förutsätts att verkligt värde 
kan mätas tillförlitligt. Det medför att fler varianter av immateriella tillgångar än tidigare 
redovisas i balansräkningen. Det i sin tur leder till att en lägre goodwill post redovisas.60

 
En immateriell tillgång kan bara identifieras om den: 

• Är avskiljbar det vill säga den kan säljas, licenseras eller uthyras för sig eller ihop med 
andra tillgångar som till exempel kundregister och databaser. 

• Har sin grund i kontraktsenlig eller andra formella rättigheter till exempel orderstock, 
Internetdomännamn och varumärken.61 

 
Immateriella tillgångar med begränsad nyttjandeperiod skrivs av över nyttjandeperioden. 
Immateriella tillgångar med obegränsad nyttjandeperiod skrivs inte av utan 
nedskrivningstestas årligen.62

                                                 
56 Nätskrift, ”Guide till IFRS 3 rörelseförvärv” 080421 
57 Marton J m.fl., (2008) ”IFRS - I teori och praktik” sid. 253 
58 Internationell redovisningsstandard i Sverige IFRS/IAS 2006 sid. 477 
59 Internationell redovisningsstandard i Sverige IFRS/IAS 2006 sid. 523 
60 Dansell R m.fl., (2007) ”Koncernredovisning i praktiken” sid. 72 
61 Dansell R m.fl., (2007) ”Koncernredovisning i praktiken” sid. 72 
62 Dansell R m.fl., (2007) ”Koncernredovisning i praktiken” sid. 72 
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3.4 Goodwill 
 
Goodwill uppstår vid företagsförvärv och är skillnaden mellan priset vid företagsförvärvet och 
nettotillgångarnas verkliga värde i det förvärvade företaget.63 Goodwill beskrivs som en 
betalning för förväntade framtida ekonomiska fördelar som inte går att identifiera eller 
redovisa för sig. Goodwill genererar inte kassaflöden utan bidrar ofta till kassaflöden 
tillsammans med andra tillgångar. Därför kan aldrig en goodwillpost prövas enskilt för ett 
nedskrivningsbehov. Istället behandlas den som en del av den så kallade kassagenererande 
enhet eller enheter den tillhör. Nedskrivningsprövningen ska ske på den minsta 
kassagenererande enhet till vilken det är möjligt att hänföra goodwillvärdet på ett rimligt och 
sätt.64       
 
Tidigare så har goodwillvärdet, både enligt svensk och internationell praxis och normgivning, 
skrivits av under de år de extra goda vinsterna väntats uppkomma. Enligt IFRS 3 ska 
koncerner numera istället för årlig avskrivning varje år göra en prövning om de goda 
vinsterna finns kvar. Om goodwillvärdet har minskat ska koncernen göra en nedskrivning som 
redovisas som en kostnad i resultaträkningen. Koncernerna ska i sin årsredovisning lämna 
information om prövningen så att läsarna kan bedöma tillförlitligheten.65

 
IFRS 3 förutsätter i högre grad än tidigare att det överpris som betalts vid förvärvet ska 
fördelas på de tillgångar där övervärdet finns. Det innebär att den restpost som betecknas som 
goodwill vid förvärvet blir betydligt mindre än enligt tidigare regler.66

 
Förändringarna nu mot tidigare regler är större än vad man kan tro. Vid köp av ett dotterbolag 
betalar moderbolaget ett högre pris av aktierna för att få del av de framtida vinster som gick 
att överblicka vid förvärvstidpunkten. Vinsten kommer att vissas i balansräkningen som en 
ökning av ordinarie nettotillgångar eller lämna företaget som utdelningar allt eftersom tiden 
går. Samma vinst kan inte finnas med två gånger i balansräkningen, antingen är det en 
framtida vinst som ingår i goodwillposten eller också är det en vinst för gånget år och finns 
med bland övriga nettotillgångar.67  
 
Tidigare regler med avskrivning utgick från att de enda vinsterna som fick ingå i 
goodwillposten är det vinster moderbolaget såg vid förvärvstidpunkten. Det blev då självklart 
att goodwillvärdet måste minska allt eftersom. Reglerna i IFRS 3 innehåller inte 
begränsningen till de vinstår som moderbolaget såg vid förvärvstillfället. Enligt dessa regler 
får tidshorisonten flyttas framåt vart efter tiden går. När det första årets övernormala vinst 
blivit verklighet och borde tas bort från goodwillposten kan den gamla vinsten ersättas av en 
övernormal vinst för ett nytt framtida år eller en bedömning att övervinsten för resterande år 
blir större. Goodwillposten kan alltså finnas kvar efter att alla ursprungliga övervinstår har 
försvunnit. Så länge som verksamheten som berördes av förvärvet bedöms ha extra goda 
framtidsutsikter ska koncernen redovisa dessa vinster som en tillgång i goodwillposten.68

 
En skillnad som finns mellan goodwill som uppkom vid förvärvet och goodwillvärdet som 
redovisas senare år är att vid goodwill som uppkom vid förvärvet är företagsledningen 
                                                 
63 Sundgren S m.fl., (2007) ”Internationell redovisning teori och praxis” sid. 109 
64 Sundgren S m.fl., (2007) ”Internationell redovisning teori och praxis” sid. 276  
65 Lönnqvist R, (2006), ”Årsredovisning i koncerner” sid. 34-36 
66 Sundgren S m.fl., (2007) ”Internationell redovisning teori och praxis” sid. 110 
67 Lönnqvist R, (2006), ”Årsredovisning i koncerner” sid. 34-36 
68 Lönnqvist R, (2006), ”Årsredovisning i koncerner” sid. 34-36 
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beredda att betala för sina framtidsbedömningar av de goda vinsterna. Vid goodwillvärdet 
som redovisats senare år blir ledningens framtidsbedömning i stället en utvärdering av de 
åtgärder ledningen själva genomfört.69  
 
Regelförfattarna pekar på några punkter där det fanns en viss tvekan inför det nya synsättet: 

• ”Goodwillvärdet får inte bli större än det ursprungliga övervärdet moderbolaget betalt 
vid förvärvet. Om man löpt linan ut skulle man accepterat att goodwillvärdet kunnat 
ökat om de framtida övervinsterna ökat.” 

• ”Om goodwillvärdet skrivs ned får det under kommande år inte värderas över värdet 
efter nedskrivningen. Om en period med lågkonjunktur ger en nedskrivning får alltså 
inte värdet på goodwillposten höjas även om konjunkturen vänder och de goda 
vinstutsikterna återkommer.”70 

 
Vi vill med detta avsnitt visa på vad de nya reglerna inneburit för goodwillredovisningen och 
vilka förändring detta lett till för företagen, detta för att kunna svara på vårt syfte. Vi vill även 
att detta avsnitt ska bidra till en förståelse för respondenternas svar i empiridelen då goodwill 
är en viktig del av vårt arbete.  

3.4.1 Redovisning av nedskrivning av goodwill 
 
Det år en nedskrivning av goodwill ska göras ska koncernen redovisa en tillgångsminskning 
och en kostnad i resultaträkningen. Eftersom inget av de enskilda bolagen redovisar goodwill 
som en tillgång kommer heller inget av bolagen att redovisa nedskrivningen. Nedskrivningen 
finns bara i koncernens resultaträkning. Koncernens resultat blir därför lägre än summan av 
de enskilda bolagens resultat.71

 
Den minskningen av årsresultatet i koncernen ger inte automatiskt effekter på det egna 
kapitalet under kommande år. Koncernredovisningen startar varje år från de enskilda bolagens 
balansräkningar. Nedskrivningen måste därför alltid upprepas vid varje kommande bokslut.72

 
Enligt IFRS 3 ska goodwill bara redovisas om den inte kan hänföras till någon annan specifik 
typ av tillgång. Den uppfyller därmed inte det allmänna kravet på identifierbarhet i IAS 38.73

 

3.5 De kvalitativa kriterierna 
 
I IASB:s föreställningsram för utformning av finansiella rapporter redogörs det för olika 
kvalitativa egenskaper hos redovisningen och andra redovisningsprinciper. De kvalitativa 
kriterierna är karaktärer på bra information och de fyra viktigaste egenskaperna är att 
informationen: 

• ska vara begriplig 
• ska vara relevant genom att ge tillbakablickande information, framåtblickande 

information och vara väsentlig.  

                                                 
69 Lönnqvist R, (2006) ”Årsredovisning i koncerner” sid. 34-36 
70 Lönnqvist R, (2006) ”Årsredovisning i koncerner” sid. 34-36 
71 Lönnqvist R, (2006) ”Årsredovisning i koncerner” sid. 34-36 
72 Lönnqvist R, (2006) ”Årsredovisning i koncerner” sid. 34-36 
73 Sundgren S m.fl., (2007) ”Internationell redovisning teori och praxis” sid. 73 
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• ska vara tillförlitlighet genom att bestå av en korrekt bild, innebörd före form, 
neutralitet, försiktighet och fullständighet 

• ska vara jämförbar över tiden och mellan företag.74 
 
Vi anser att de kvalitativa kriterierna är en bra hjälp för att tolka kvaliteten på information då 
det kan vara svårt att veta hur man ska mäta kvaliteten annars. Dock anser vi att det är en snäv 
avgränsning då kvaliteten kan ses ur flera olika synvinklar men vi har valt att använda oss av 
dessa då de tas upp i IASB: föreställningsram. För att kunna svara på vår frågeställning om 
hur de nya reglerna har påverkat kvaliteten på redovisningen har vi därför valt att ta upp detta 
avsnitt för att sedan kunna använda oss av detta i vår analys.  

3.5.1 Begriplighet 
 
IASB utgår från att årsredovisningsläsare är kunniga läsare och inte ”naiva”. IASB diskuterar 
inte i sin föreställningsram vad företagen ska göra för att informationen ska bli begriplig för 
läsaren utan det nämns bara att läsaren är ”skyldig” att skaffa sig kunskap och lägga ner tid 
vid läsandet av redovisningar. Det sägs att information som kan vara för komplex för vissa 
användare inte ska uteslutas därför om den är relevant för beslutsfattandet.75

3.5.2 Relevans 
 
Redovisningsinformation anses vara relevant när den påverkar användarnas beslutsfattande, 
antingen genom utvärdering av historiska händelser, bedömning av nuvarande förhållanden 
eller skattning av framtiden. Enligt IASB hänger den framåtblickande och tillbakablickande 
rollen ihop eftersom information om tidigare händelser är viktiga för att bedöma framtida 
händelser genom trendutredningar och andra prognoser.76 Informationen kan antingen 
bekräfta eller korrigera tidigare bedömningar. Informationen anses relevant om till exempel 
årsredovisningen bekräftar de vinstprognoser som analytiker har gjort med hjälp av 
delårsrapporter och annan information.77

3.5.3 Tillförlitlighet 
 
Att redovisningen är tillförlitlig innebär att den inte är behäftad med fel eller vinklad på något 
sätt, användaren ska våga lite på den. IASB har nämnt egenskaper som ska förtydliga vad som 
menas med tillförlitlig information:  

• ”korrekt bild” vilken innebär att man mäter det man avser att mätta, dvs. hög validitet 
på informationen.  

• ”innebörd före form”, vilket innebär att om den ekonomiska innebörden och den 
juridiska formen inte sammanfaller vid en transaktion så är det den ekonomiska 
innebörden som ska vara utgångspunkt för hur händelsen ska redovisas. Det innebär 
t.ex. att det är möjligt att ta upp vissa leasade tillgångar i balansräkningen som inte 
hade varit möjligt annars.  

• Neutralitetskravet är en annan egenskap som ska ge tillförlitlig redovisning. 
Redovisningsinformationen får inte väljas och presenteras på ett sätt att man medvetet 

                                                 
74 Artsberg K. (2005) ”Redovisningsteori – policy och praxis” sid. 168 
75 Artsberg K. (2005) ”Redovisningsteori – policy och praxis” sid. 169 
76 Artsberg K. (2005) ”Redovisningsteori – policy och praxis” sid. 169-170 
77 Sundgren S m.fl., (2007) ”Internationell redovisning teori och praxis” sid. 52 
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försöker påverka beslutsfattandet i en viss riktning. Ekonomiska konsekvenser ska inte 
få påverka hur man redovisar.  

• IASB tar även med försiktighetsprincipen. De menar att principen är viktig på grund 
av den osäkerhet som finns i redovisningsmätningar, så att inte tillgångar eller vinster 
överskattas eller skulder och förluster underskattas. Medvetet underskattande eller 
byggandet av dolda reserver eller överdriva avsättningar accepteras dock inte då det 
står i konflikt med redovisningens neutralitet.78 

 
IASB framhåller att det är viktigt att redovisningsinformationen är fullständig eftersom 
informationen annars kan bli vilseledande då man inte får se hela bilden.79

 
Problem med tillförlitligheten finns bland annat vid värdering baserad på uppskattade 
framtida kassaflöden. Ett exempel är reglerna för beräkning av återvinningsvärdet i samband 
med nedskrivningar. I IAS 36 finns regler som syftar till att prognoserna av framtida 
kassaflöden ska vara så objektiva som möjligt. Genom att kräva att företaget ger noggrann 
information om hur värderingen görs kan man hantera osäkerheten i värderingen. Utförliga 
upplysningskrav ger användarna möjlighet att bedöma tillförlitligheten i redovisningen.80

3.5.4 Jämförbarhet 
 
Jämförbarhet är viktigt för att användarna ska kunna jämföra samma företag över tiden och 
jämföra företag emellan. För att kunna göra jämförelser över tiden är det viktigt att 
redovisningsprinciperna används konsekvent. Standardisering är viktigt och det måste därför 
finnas regler som behandlar lika händelser på ett likartad sätt.  Standardiseringen får dock inte 
göra att det bortses från relevanta omständigheter i enskilda fall. Ett sätt att lösa frågan om 
jämförbarhet är genom notinformation.81

 

3.6 Rättvisande bild 
 
Genom Årsredovisningslagen kom begreppet ”rättvisande bild” in i den svenska 
redovisningslagstiftningen. Begreppet ”rättvisande bild” är underordnat lagstiftningen vilket 
innebär att man inte får bryta mot lagen för att uppnå en rättvisande bild. Begreppet innebär 
att redovisningar ska ställas upp på ett överskådligt sätt och i enlighet med god 
redovisningssed, där balans- och resultaträkning tillsamman med noter ska ge en rättvisande 
bild av företagets ekonomiska ställning och resultat.82

 
Begreppet ”rättvisande bild” behandlas inte i IASB:s föreställningsram men finansiella 
rapporter som ges kvalitativa egenskaper och som upprättas enligt gällande 
redovisningsstandarder ger vanligtvis vad som uppfattas som en rättvisande bild.83

 
Begreppet ”rättvisande bild” har länge funnits med i redovisningssammanhang, även med 
tidigare svenska redovisningsregler. Vi har därför valt att ta upp detta begrepp i vårt arbete då 
vi anser att det är en viktig del av redovisningen och det hjälper oss att svara på vårt syfte. Vi 
                                                 
78 Artsberg K. (2005) ”Redovisningsteori – policy och praxis” sid. 170-172 
79 Artsberg K. (2005) ”Redovisningsteori – policy och praxis” sid. 172 
80 Sundgren S m.fl., (2007) ”Internationell redovisning teori och praxis” sid. 52-53 
81 Artsberg K. (2005) ”Redovisningsteori – policy och praxis” sid. 173 
82 Thomasson J m.fl. (2005) ”Den nya affärsredovisningen” sid. 109-110 
83 Internationell redovisningsstandard i Sverige IFRS/IAS 2006 sid. 15 
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tycker att begreppet ”rättvisande bild” är lite luddigt och kan tolkas på olika sätt av olika 
företag vilket kan göra att det är svårt att mäta. 
 

3.7 Tidigare studier 
 
De finns flera studier gjorda strax innan och efter övergången till IFRS som behandlar 
effekter av IFRS 3 med avseende på goodwillhanteringen. Vi har valt att titta närmre på några 
av dessa studier för att i vår analys kunna se om företagens syn har ändrats något sedan dess. 
 
Studien ”En undersökning gällande effekterna för företagen i samband med IFRS 3:s 
införande” gjordes år 2006 då dessa redovisningsregler var relativt nya. Syftet med den 
uppsatsen var att undersöka och belysa hur effekterna av IFRS 3, med avseende på goodwill 
och övriga immateriella tillgångar, påverkat koncernföretags redovisning i samband med 
standardens införande. I studien kom författarna fram till att den bild som fanns hos företagen 
om IFRS 3 var ganska negativt. Företagen upplevde mest nackdelar med de nya reglerna och 
de flesta av företagen ansåg att den rättvisande bilden blivit sämre med de nya reglerna 
 
Studien ”Effekter av IFRS 3 – Goodwill & immateriella tillgångar” skrevs under 2005 och 
syftet var att undersöka och belysa hur effekterna av IFRS 3, med avseende på goodwill och 
immateriella tillgångar, har påverkat företags redovisning. Studien kom fram till att 
övergången till IFRS 3 leder till att resultatet för de undersökta företagen kommer att öka och 
det menar man att det till stor del beror på att goodwill inte längre tillåts skrivas av. Studien 
visar även att IFRS 3 medför att de finansiella rapporterna ger mer relevant information till 
användarna, då goodwill värderas till verkligt värde. Dock så kom man fram till att 
tillförlitligheten försämras på grund av ökad subjektivitet vid ett nedskrivningstest.  
 
En annan studie är ”Goodwill – konverteringen till IFRS 3” som skrevs år 2004. Syftet med 
denna studie var att redogöra för företags samt redovisningsspecialisters åsikter i samband 
med övergången till IFRS 3 med avseende på goodwill. Man ville även ta reda på om 
företagens och redovisningsspecialisternas åsikter skildes sig från varandra, detta är något 
som ligger utanför vår undersökning och av den anledning tar vi inte upp hur dessa åsikter 
skilde sig åt. Författarna kom fram till att övergången till IFRS 3 leder till att resultatet för de 
undersökta företagen kommer att öka och att detta beror på att goodwill inte längre tillåts 
skrivas av. Studien visade även att samtliga respondenter ansåg att harmonisering av 
redovisningen är viktigt för jämförbarheten.  
 
Studien ”IFRS 3 – Vad har de nya redovisningsreglerna kring goodwill fått för 
konsekvenser?” skrevs år 2005. Syftet med studien var att få en djupare inblick i vad de nya 
redovisningsreglerna kring goodwill fått för konsekvenser för företag och revisorer. Då vi i 
vår studie enbart undersökt företag kommer vi fokusera på företagen i studien. Författarna i 
studien kom fram till att den största förändringen i och med de nya reglerna är att 
goodwillposten numera ska nedskrivningstestas minst en gång per år. Det som företagen i 
studien tyckte var svårast med de nya reglerna var att särredovisa övriga immateriella 
tillgångar från goodwillposten. Författarna har kommit fram till att resultateffekterna inte 
blivit så stora då företagen idag redovisar en stor del av det som tidigare kallats för goodwill 
som andra immateriella tillgångar som fortfarande skrivs av. Företagen i studien tyckte att det 
var bättre med de gamla avskrivningsreglerna. 
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En annan studie som gjort på området är ”Goodwill – effekter av IFRS 3 och IAS 36” som 
skrevs år 2005. Syftet med studien var att undersöka inställningen till de nya reglerna vilka 
effekter för företag, revisorer och börsanalytiker upplevde med reglerna och vilka skillnader i 
redovisningen som finns mot Redovisningsrådets tidigare rekommendationer. Vi har valt att 
fokusera på vilka effekter företagen upplevde i studien. Författarna i studien kom fram till att 
påverkan på resultatet inte blir så stor eftersom företagen ersätter delar av goodwillen med 
andra immateriella poster. Bolagsrepresentanterna i studien var inte helt positiva till de nya 
reglerna, de tyckte det blev mer arbete och högre kostnader med de nya reglerna men ansåg 
inte att det skulle innebära någon större förändring i framtiden. 
 
Det finns många tidigare gjorda studier som behandlar området IFRS och goodwill. Vi har 
därför valt att tagit upp några av dessa studier för att i vår analysdel kunna jämföra detta med 
vårt resultat för att sedan kunna svara på vår frågeställning om det har skett en förändring i 
företags syn på redovisningen med IFRS 3.  
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4 EMPIRI 
 
I detta kapitel presenteras sammanfattningar av det insamlade empiriska materialet från de 
personliga intervjuerna.  
 
Vi har via mail och telefon intervjuat ett antal anställda på större svenska börsnoterade företag, 
där alla respondenter har lång erfarenhet inom området. Flera av företagen ville vara anonyma 
och vi nämner därför inte deras företagsnamn eller respondenternas namn i vårt arbete. 
Respondenterna poängterar att svaren baseras på deras egna uppfattningar och inte alltid 
formellt företagets inställning. 

4.1 Företag 1 - Holmen 
 
Holmen är ett skogsindustriföretag som tillverkar cirka 2,8 miljoner ton papper och kartong 
per år. Företaget verkar i hela Europa. De har en årlig omsättning på cirka 19 mdkr och cirka 
5000 anställda.84 På Holmen hade vi kontakt med Anders Almgren som är vice VD på 
företaget och chef för koncernstab Ekonomi och Finans. Anders Almgren har arbetat på 
företaget sedan 1990.  
 
”Svenska börsnoterade företag har påverkats av IFRS 3 genom att det blivit större osäkerhet 
beträffande värdet och tillämpning av nedskrivning” säger respondenten. 
 
Respondenten har inga direkta åsikter när det gäller de nya reglerna för goodwill men säger 
att ”avskrivningsmodellen var enklare att tillämpa men inte heller den var perfekt”. 
 
Nackdelar respondenten sett med att inte goodwill får skrivas av är ”osäkerheten i 
tillämpningen av nedskrivningen och att det finns en större risk nu för övervärderad goodwill”. 
 
Respondenten tycker inte att det är fel att man inte får skriva upp goodwillvärdet efter att man 
har gjort en nedskrivning. 
 
”IFRS 3 har påverkat företaget genom att goodwill numera diskuteras mera än tidigare” säger 
respondenten. 
 
Om något bör förbättras vid hantering av goodwill har respondenten ingen åsikt om. 
 
På frågan om goodwillredovisningen blivit bättre eller sämre säger respondenten 
att ”goodwillredovisningen har blivit annorlunda efter införandet av IFRS 3. Det läggs nu mer 
fokus på nedskrivningsbehovet. Det finns större skillnader i hur bolag hanterar goodwill nu 
mot tidigare”. 
 
Respondenten kan inte bedöma hur kvaliteten på redovisningen påverkats efter införandet av 
IFRS 3. 
 
På frågan om de nya reglerna ger en mer rättvisande bild svarar respondenten att det blivit 
annorlunda och hänvisar till sitt svar på fråga 8, att det är nu är mer fokus på 
nedskrivningsbehovet och att det finns större skillnader i hur bolag hanterar goodwill. 

                                                 
84   http://www.holmen.com/Main.aspx?ID=2b97ee1f-19fa-4c79-b133-2ef7cdd5545c
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Respondenten säger även att ”den rättvisande bilden kan ha påverkats negativt genom att det 
är större skillnader mellan bolags goodwillhantering”. 
 

4.2 Företag 2 
 
Företaget är ett svenskt telekommunikationsföretag med nationell inriktning. Vår respondent 
arbetar på företagets finansavdelning och har gjort det sedan flera år tillbaka. Respondenten 
har valt att vara anonym. 
 
I samband med införandet 2005 och den goda konjunktur som var då så säger respondenten 
att ”berörda företag förmodligen påverkades ganska lite av införandet av IFRS 3 med 
avseende på goodwill”. Respondenten säger även att ”investeringskalkyler för förvärv baseras 
på kassaflöden primärt men oaktat det kan det finnas risk för överbetalning med att bolag 
bygger in konsekvenser av förvärv i budgetar. Dessa budgetar innehåller inte nedskrivningar, 
sådana ska tas bort omedelbart då nedskrivningsbehovet identifieras. I sämre tider blir 
naturligtvis nedskrivningarna mer frekventa (jämfört med före 2005) eftersom goodwill inte 
skriva av.  Detta förstärker en negativ bild på ett sätt som inte svarar mot, i mitt tycke en 
rimlig teori.” 
 
På frågan om vad respondenten anser om de nya reglerna svarar respondenten att ”goodwill 
representerar bland annat sådana tillgångar som inte är separat identifierbara. Motivet för 
goodwill kan i vissa fall vara förvärvad kompetens. Den blir naturligtvis mindre värd över 
tiden men värdet består i balansräkningen så länge ingen nedskrivning görs. Påverkan av 
IFRS gör dessutom att enligheten mellan bolag inte uppstår beroende på att synsätt varierar 
mellan bolag, även inom samma bransch”. 
 
Respondenten kan inte se några fördelar med att goodwill inte längre får skrivas av. 
Nackdelarna respondenten nämner är samma som i föregående svar, värdet finns kvar i 
balansräkningen så länge ingen nedskrivning görs även fast värdet minskar samt att det inte 
uppstår någon enlighet mellan bolag. 
 
Att man inte får skriva upp goodwillvärdet efter att man gjort en nedskrivning säger 
respondenten att det ”teoretiskt knappt finns något stöd för det förbudet men att det kan ändå 
av praktiska skäl vara bra att man inte får göra det”. 
 
Respondenten säger att ”IFRS 3 har påverkat företagets redovisning i och med att goodwill 
inte längre får skrivas av samt de ökade upplysningskraven”. 
 
På frågan om det finns något som kan förbättras vid hanteringen av goodwill så svarar 
respondenten att avskrivningarna bör återinföras. 
 
Respondenten tycker att det som har blivit bättre med goodwillredovisningen är de ökade 
upplysningskraven men säger att ”dessa skulle även till stor del kunna gälla med 
avskrivningarna”. Nackdelar respondenten nämner är de som blivit nämnda i tidigare svar. 
 
Hur kvaliteten påverkats av införandet hänvisar respondenten till tidigare svar. ”Enlighet 
mellan bolag uppstår inte med IFRS då synsätt kan variera mellan bolag, detta gör att 
jämförbarheten bli sämre” enligt respondenten. Men respondenten tillägger att ”det är bra att 
övervärdet bryts ned och att identifierbara tillgångar skiljs från goodwillen”. 
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Om en mer rättvisande bild uppstår med detta sätt att redovisa säger respondenten att ”det 
som är bra är att övervärdet bryts ned och att identifierbara tillgångar skiljs från goodwillen”. 
 

4.3 Företag 3 
 
Företaget är ett hemelektronikföretag som verkar på mer än 150 marknader och har 57 000 
anställda. Vår respondent arbetar på koncernredovisningsavdelningen på företaget. 
Respondenten har valt att vara anonym. 
 
På fråga 1 svarar respondenten att ”företag ur affärssynpunkt knappast påverkats något alls av 
införandet av IFRS 3. Värderingsmodeller baserade på diskonterad cash flow och strategiska 
överväganden avgör helt beslut. Ur redovisnings synpunkt innebär reglerna i IFRS 3 kring 
fördelning av anskaffningsvärdet med kraftigt utökade krav på identifikation och ”fair value” 
värdering av tillgångar och skulder i förvärvsbalansen framför allt att olika typer av 
immateriella tillgångar som kundregister och varumärken den största utmaningen. Goodwill 
är ju en restpost och som sådan inte "komplicerad" mer än det krav att motivera rimligheten i 
posten. På sikt, och det har redan inneburit vissa komplikationer, är den prövning av 
eventuellt nedskrivningsbehov som skall göras på goodwill, åtminstone årsvis. 
Goodwillposten hänförs till en kassagenererande enhet, att vid omorganisationer klara av att 
omfördela goodwillposten på nya kassagenererande enheter blir ju längre tiden går mer 
komplicerat och kräver god bibehållen dokumentation. Nu ska det sägas att kassagenererande 
enheter för goodwillprövning väljs på en hög nivå. Med tiden kan man tänka sig att 
ackumuleringen av goodwill i balansräkningen kan innebära ett problem och kommer att leda 
till olika hantering när analytiker värderar bolaget. Det skall dock påpekas att med IFRS 3 
reglerna kring fördelning av anskaffningskostnaden kommer residualposten att bli mindre än 
tidigare.” 
 
Respondenten säger att ”de nya reglerna för goodwill rent teoretiskt är ett ramverk som ger en 
bättre bild av vad man förvärvar. Problemet är att ”fair value” inte är helt lätt att hantera i 
verkligheten. Det är i undantagsvis man kan hänföra till marknadsvärde. Återigen är 
problematiken snarare kring identifikation och ”fair value” värdering av diverse immateriella 
tillgångar som leder till residualposten goodwill”. 
 
Fördelar och nackdelar som respondenten sett med den nya redovisningen är att ”rent 
teoretiskt är regelverket mest korrekt men de praktiska problem att bedöma och 
värdera ”gammal” goodwill är en stor nackdel med nuvarande IFRS 3 regler. I dagsläget är 
regelverket nytt och tiden är den största utmaningen”. På sikt tycker respondenten att ”det ska 
bli mycket intressant att se hur man hanterar en ständigt ackumulerad goodwillpost i 
balansberäkningen. Kommer analytiker att justera bort den? Hur kommer prövningen av 
avskrivningsbehovet i framtiden att påverkas av ”gamla” goodwillposter”? 
 
Respondenten säger att regeln om att man inte får skriva upp goodwillvärdet igen efter att 
man gjort en nedskrivning är bra. Men respondenten säger även att ”det kanske vore mest rätt 
att tillåta en återläggning men att manipulerings möjligheter, det vill säga använda mer 
positiva prognosvariabler i värderingskalkylen när man vill förbättra utseendet på 
resultaträkningen, gör att denna regel är lämplig för att undvika detta”. 
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IFRS 3 har enligt respondenten påverkat företagen genom att ”rent praktiskt har 
aktiviteten ”fördelning av anskaffningsvärdet” blivit mycket mer omfattande”. Respondenten 
säger sig inte ha sett så mycket hittills men säger att ”immateriella tillgångar av olika slag blir 
mer betydande hos företag med en omfattande förvärvsverksamhet”. En annan effekt 
respondenten nämner är att ”prövningen av nedskrivningsbehovet innebär att 
prognosantaganden för flera år framåt ger input till redovisningen och diskuteras mycket mer 
med till exempel revisorer, en konsekvens på både gott och ont”. 
 
Hantering av förvärv av minoritetsintressen är en punkt som respondenten tycker bör 
förbättras vid hantering av goodwill. Förvärv i flera steg en annan. Personligen säger sig 
respondenten vara av uppfattningen att ”avskrivningar av goodwill ger en mer ”uthållig” 
lösning i hur man hanterar goodwill”. ”En förenklad förvärvsanalys och avskrivningar bör 
tillåtas för ”mindre” förvärvare” enligt respondenten. 
 
Enligt respondenten har goodwillredovisningen blivit bättre efter införandet av IFRS genom 
att det ställs helt andra krav på genomgång och dokumentation av förvärv. Respondenten 
säger att ”det innebär att risken för kraftigt felvärderade poster minskar och transparensen 
ökar för dem som behärskar problemområdet”. Det som respondenten säger har blivit sämre 
med den nya goodwillredovisningen är att ”IFRS 3 är en väldigt teoretisk produkt som är svår 
att hantera i praktiken och den större teoretiska noggrannheten innebär faktiskt en betydande 
godtycklighet i hur den appliceras”. 
 
Respondenten säger att kvaliteten har påverkats genom att ”begripligheten har blivit sämre då 
en större komplexitet leder till en mindre förståelse om man inte är väl insatt i regelverket och 
den praktiska problematiken kring förvärv. Regelverket är teoretiskt väl underbyggt vilket om 
det kan appliceras rimligt innebär en relevant presentation. Det ställs betydligt större krav på 
underlag med mera vilket bör förbättra tillförlitligheten på redovisningen. När det gäller 
jämförbarheten så rent allmänt för IFRS så gäller en mer strikt tillämpning av regelverket än 
vad som gällde före införandet, en konsekvens av vissa skandaler bland annat. Ett mer 
omfattande regelverk utan undantag bör innebära en större jämförbarhet.” Respondenten 
tycker dock att ”det ska bli intressant att se hur nedskrivningsbedömningen hanteras framöver, 
här kan stora engångsposter dyka upp”. 
 
Respondenten säger att ”detta sätt att redovisa ger en mer rättvisande bild då flera olika typer 
av immateriella tillgångar görs synbara vilket väl får ses som att ge en mer rättvisande bild”. 
Frågan respondenten ställer sig är om ”förståelsen är tillräcklig i omvärlden och 
godtyckligheten i värderingen inte alltför stor för att neutralisera den positiva effekten”. 
 

4.4 Företag 4 
 
Företaget är ett stort svenskt företag som säljer utomhusprodukter. Företaget har cirka 16 000 
anställda och säljer produkter i mer än 100 länder. Respondenten arbetar på 
redovisningsavdelningen och har jobbat inom koncernen i flera år. Respondenten har valt att 
vara anonym. 
 
De nya reglerna i IFRS 3 med avseende på goodwill säger respondenten har ”påverkat företag 
genom att det blivit mer arbete då reglerna är mer komplicerade än tidigare, företagen måste 
tänka till mera nu”. Respondenten tror dock inte att något företags verksamhet i sig blivit 
påverkat. 
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Respondenten säger att ”de gamla reglerna var bättre då de var mer lättanvändliga, men anser 
att de nya reglerna ger en tydligare redovisning”. 
 
En fördel som respondenten nämner med de nya reglerna är att ”det är större enlighet, det 
finns inte samma utrymme för avvikelser som det fanns med de tidigare reglerna”. Nackdelar 
säger respondenten är att ”den nya metoden är mer komplicerat, de gamla reglerna var enklare 
och mer begriplig”. 
 
Att man inte får skriva upp goodwillvärdet efter det att man gjort en nedskrivning tycker 
respondenten är bra då de följer tidigare principer. Respondenten säger att ”om 
goodwillvärdet gått förlorat så får inte ny upparbetad goodwill ersätta det värde som tidigare 
skrivits ned”. 
 
IFRS 3 har enligt respondenten påverkat företagets redovisning genom det ”ökade kravet på 
information och att ett årligt nedskrivningstest måste genomföras”. 
 
Om det finns något som bör förbättras vid hanteringen av goodwill tycker respondenten är 
svårt att svara på i dagsläget. 
 
Det som blivit sämre vid goodwillredovisningen säger respondenten är att ”det blivit mer 
komplicerat att genomföra redovisningen”. Det som blivit bättre tycker respondenten är 
att ”det ställs större krav på att information ska lämnas vid redovisningen”. 
 
Respondenten säger att ”begripligheten blivit sämre då det nya regelverket är mer komplicerat, 
det leder till att redovisningen blivit svårare att förstå sig på för utomstående då det krävs att 
man är väl insatt i ämnet”. Om relevansen påverkats av införandet av IFRS kan respondenten 
inte svara på men säger att den inte bör ha blivit sämre. Tillförlitligheten har enligt 
respondenten ökat ”då det numera ställs större krav på den information som ska lämnas vilket 
bör leda till en ökad tillförlitlighet”. Respondenten säger att ”jämförbarheten bör ha blivit 
bättre efter införandet av IFRS då större krav ställs på redovisningen. Det nya regelverket har 
även lett till en ökad jämförbarhet mellan olika länder då alla medlemsländer inom EU nu 
använder sig av samma regler”. 
 
Om det nya sättet att redovisa säger respondenten att ”det bör ge en mer rättvisande bild då 
företagen måste vara noggrannare med vad som utgör goodwill och vad som inte ska ingå i 
goodwillposten”. 
 

4.5 Företag 5 - Seco Tools 
 
Seco Tools är ett av Sveriges mest internationella verkstadsföretag, 93 % av deras försäljning 
sker på marknader utanför Sverige.85 Hos förteget var vi i kontakt med Ulla Moberg som 
jobbar som Group Accounting Manager på företaget. 
 
Respondenten tycker att svenska företag har påverkats positivt av IFRS 3 då det är ”bra med 
en gemensam metod, förvärvsmetoden, för alla IFRS bolag”. 
 

                                                 
85   http://legacy.secotools.com/template/start.asp?id=2505
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Om de nya reglerna för goodwill säger respondenten att ”goodwill särskiljs från andra 
immateriella tillgångar, vilket ger en bättre översikt över förvärvet”. 
 
Fördelar med att goodwill inte längre får skrivas av är enligt respondenten att ”nedskrivningar 
vid värdenedgångar ger en mer rättvisande bild av värdet på goodwill till motsats från de 
tidigare planenliga avskrivningarna”. 
 
Respondenten tycker inte att det är fel att man inte får skriva upp goodwillvärdet efter att man 
gjort en nedskrivning eftersom ”nedskrivningarna sker först efter noggrann prövning i ett 
längre perspektiv”. 
 
Företaget har påverkats av IFRS 3 genom att ”den nya nedskrivningsmetoden ger en mer 
rättvisande bild nu än tidigare” säger respondenten. 
 
Respondenten har inga specifika önskemål om vad som bör förbättras vid hanteringen av 
goodwill. 
 
På frågan om goodwillredovisningen blivit bättre eller sämre efter införandet av IFRS säger 
respondenten att ”den blivit mer tydlig då goodwillen särskiljs från andra immateriella 
tillgångar vilket är bra. Nedskrivningar vid värdenedgångar ger en mer rättvisande bild av 
värdet på goodwill”. 
 
Respondenten säger att ”kvaliteten på redovisningen blivit tydligare efter införandet av IFRS 
3”. Respondenten hänvisar till tidigare svar, att ”det är bra att goodwillen särskiljs från andra 
immateriella tillgångar och att nedskrivningarna ger en mer rättvisande bild, vilket har lett till 
en bättre kvalitet på redovisningen”. 
 
Detta sätt att redovisa ger enligt respondenten en mer rättvisande bild då redovisningen blivit 
tydligare. Respondenten nämner även här att ”nedskrivningar vid värdenedgång ger en mer 
rättvisande bild av värdet på goodwill till motsats mot planenlig avskrivning”. Respondenten 
säger även att ”när goodwillen särskiljs från immateriella tillgångar leder det till en mer 
rättvisande bild”. 
 

4.6 Företag 6 
 
Företaget är en verkstadskoncern som tillverkar avancerade produkter. Företaget finns i 130 
länder över hela världen och har 47 000 anställda. Vår respondent arbetar med 
koncernredovisningen på företaget. Respondenten har valt att vara anonym. 
 
Respondenten säger att ”svenska börsnoterade bolag inte påverkats så mycket av IFRS 3 
regler om goodwill men det har medfört mer arbete då reglerna var nya och vi måste sätta oss 
in i dem i början då det var mycket nytt men med tiden kommer de bli mer inarbetade vilket 
kommer att göra att redovisningen flyter på bättre med tiden”. 
 
Tanken med de nya reglerna tycker respondenten är bra men säger att ”de gamla reglerna 
dock var mer lättanvändliga men jag tror att de nya reglerna också kommer bli bra när de 
blivit mer inarbetade”. 
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Nackdelar som respondenten ser med det nya regelverket är att det är mer komplicerat än 
tidigare. Fördelar som finns är att ”det blir större enlighet mellan bolagen och att det ger en 
bättre bild av vad man förvärvar då man skiljer på immateriella tillgångar och goodwill i 
större uträckning med de nya reglerna” säger respondenten. 
 
Respondenten tycker inte att det är fel att man inte får skriva upp goodwillvärdet igen efter att 
man skrivit ner det. 
 
Företagets redovisning har enligt respondenten påverkats genom att ”det har blivit mer 
omfattande upplysningskrav och att ett årligt nedskrivningstest måste göras”. Respondenten 
säger även att ”fördelningen av immateriella tillgångar har blivit mer omfattande”. 
 
På frågan om något bör förbättras i goodwillhanteringen svarar respondenten ”redovisningen 
med de nya reglerna borde göras mer lättanvändliga, tanken är god med de nya reglerna men 
de gamla var mer lättanvändliga”. 
 
Respondenten tycker att redovisningen blivit både bättre och sämre med de nya reglerna. ”Det 
som blivit bättre är att redovisningen ger en mer rättvisande bild då immateriella tillgångar 
skiljs från goodwillen vilket ger en tydligare redovisning. Det som blivit sämre är att reglerna 
har varit svåra att tillämpa i början men det kommer förhoppningsvis att gå lättare med tiden” 
säger respondenten. 
 
Begripligheten säger respondenten ”har blivit sämre då det är svårare för läsare som inte är 
väl insatta på området att förstå vad redovisningen innebär då den blivit mer komplicerad”. 
Respondenten säger att ”relevansen är det svårt att säga om den blivit bättre med de nya 
reglerna då det är svårt att mäta relevans”. ”Tillförlitligheten bör ha blivit bättre då det med de 
nya reglerna ställs större krav på upplysningen” säger respondenten. Respondenten säger 
att ”jämförbarheten har ökat mellan bolag i olika länder då alla medlemsländer i EU nu följer 
samma redovisningsregler. Om jämförbarheten mellan svenska företag har ökat är svårt att se 
men den bör inte ha blivit sämre än tidigare”. 
 
”De nya reglerna ger en mer rättvisande bild då det nu ställs större krav på upplysningar som 
ska lämnas. Att immateriella tillgångar i större utsträckning än tidigare skiljs från goodwillen 
ger en mer korrekt bild” säger respondenten. 
 

4.7 Företag 7 - Vattenfall 
 
Vattenfall är Europas femte största elproducent och den största producenten av värme och är 
för närvarande verksamma i Danmark, Finland, Polen, Sverige och Tyskland. Vattenfall 
arbetar inom alla delar av värdekedjan för el, produktion, transmission, distribution och 
försäljning. Dessutom jobbar Vattenfall även med elhandel och producerar, distribuerar och 
säljer värme. Moderbolaget, Vattenfall AB, ägs helt och hållet av svenska staten.86

 
På Vattenfall kom vi i kontakt med Klaus Aurich som i sin tur skickade oss vidare till Birgitta 
Sundström som är chef för Vattenfalls enhet Koncernredovisning. Dock så var hon bortrest 
under en period och svarade därför som hastigast på våra frågor via mail. 
 

                                                 
86   http://www.vattenfall.se/www/vf_se/vf_se/518304omxva/518334vxrxv/522894vatte/index.jsp 

 32



Respondenten säger sig inte veta om svenska börsnoterade företag har påverkats av införandet 
av IFRS 3 med avseende på goodwill, men tror att så inte är fallet.  
 
På frågan om vad respondenten anser om de nya reglerna så säger sig respondenten ”föredra 
att avskrivning sker som tidigare framför nedskrivningstestet som nu ska göras varje år”. 
Anledningen till detta är att respondenten menar att ”det kan bli stor påverkan den dag 
nedskrivning måste göras”.  
 
Respondenten nämner inte några fördelar med de nya reglerna. En nackdel respondenten 
nämner är som sägs ovan att ”det kan bli stor påverkan på företaget den dagen en 
nedskrivning måste göras”. 
 
Respondenten tycker inte att det är fel att man inte får skriva upp goodwillvärdet efter att man 
gjort en nedskrivning. 
 
Företagets redovisning tycker inte respondenten har påverkats av införandet av IFRS 3. 
 
Något som kan förbättras med de nya reglerna tycker respondenten är att ”man bör återinföra 
möjligheten till planenlig avskrivning på max 20 år för att förbättra hanteringen av goodwill”.  
 
Goodwillredovisningen har enligt respondenten varken blivit bättre eller sämre efter 
införandet av IFRS 3.  
 
Respondenten tror inte att kvaliteten påverkats av införandet av IFRS 3, men säger 
att ”upplysningskraven eventuellt kan ha förbättrar kvaliteten på redovisningen”.  
 
Detta sätt att redovisa tycker inte respondenten ger en mer rättvisande bild än tidigare. 
 

4.8 Företag 8 - Scania 
 
Scania är en av väldens ledande tillverkare av lastbilar och bussar för tunga transporter samt 
industri- och marinmotorer. Scania är verksamt i ett hundratal länder och har drygt 35 000 
anställda, drygt 12 000 av dessa arbetar i Sverige.87 På Scania var vi i kontakt med Charlotte 
Anderberg som arbetar som Accounting expert på företaget. 
 
På frågan om hur börsnoterade bolag har påverkats av införandet av IFRS 3 med avseende på 
goodwill svarar respondenten ”komplexiteten kring företagsförvärv har ökat i och med 
införandet av IFRS 3.  Storleken på goodwillposten vid företagsförvärv borde ha minskat 
eftersom man istället för att hänföra eventuellt övervärde till goodwill nu behöver identifiera 
andra avskrivningsbara och icke-avskrivningsbara tillgångar i större utsträckning. Personligen 
tror jag att det tar några år innan det syns i bolagens årsredovisningar, det vill säga i den takt 
bolagen blir duktigare på upprätta sina förvärvsanalyser. Bolagen borde ha påverkats med 
mindre negativa resultateffekter av sina företagsförvärv i vart fall initialt.” 
Respondenten säger att ”teoretiskt sätt är de nya reglerna bra men det blir dock mer komplext 
och subjektivt då företag har olika ambitionsnivå och väljer att tolka och tillämpa reglerna på 
lite olika sätt.”   
 

                                                 
87 http://www.scania.se/About_Scania/ 
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Fördelar som respondenten sett med att goodwill inte längre får skrivas av är att ”om bolagen 
upprättar en korrekt PPA och hänför övervärdena till avskrivningsbara tillgångar bör storleken 
på goodwillposten minska och således bör det inte bli några väsentliga skillnader mellan 
tidigare redovisningsregler, annat än att det oftast innebär en längre avskrivningsperiod 
(goodwill skrevs ofta av på 5 år, med nuvarande regler borde identifierbara tillgångar få en 
längre avskrivningstid). Resultateffekten av förvärvet kan lättare matchas mot av- och 
nedskrivning av goodwill och andra identifierbara tillgångar, detta ger en mer rättvisande bild 
av företagets resultat och ställning”. Nackdelar som respondenten nämner är att ”det ofta är 
subjektivt och svårt att uppskatta när goodwillen är "förbrukad" och borde skrivas av/ner. 
Nedskrivningsprövningar bygger på antaganden och parametrar så företag har större 
möjlighet att styra själva när nedskrivning ska ske. Möjligtvis är det lättare att analysera 
effekterna med de tidigare reglerna då avskrivning skedde linjärt och över en kort period.”  
 
Respondenten tycker inte att det är fel att man inte får skriva upp goodwillvärdet igen efter 
det att man gjort en nedskrivning. 
 
Hur IFRS 3 påverkat företagets redovisning hänvisar respondenten till svaret i första frågan. 
Respondenten säger även att ”de nya reglerna kräver mer löpande administration vid 
omfattande förvärv där många olika identifierbara tillgångar identifierats. Tidigare fanns det 
endast en goodwillpost, men nu hänförs övervärdet till fastigheter, diverse immateriella 
tillgångar, varulager med mera där man behöver någon form av reskontra för att hålla reda 
på.” 
 
Respondenten tycker inte att det finns något som bör förbättras vid hanteringen av goodwill. 
 
Om goodwillredovisningen blivit bättre eller sämre med de nya reglerna hänvisar 
respondenten tidigare svar. Respondenten säger att ”det har blivit sämre för att det blir mer 
komplext och subjektivt. Upplysningskraven kring goodwill har dock blivit bättre. I praktiken 
blir det mer komplext både för de som ska upprätta så kallad PPA och för en läsare att förstå 
företagsförvärv utan att vara väl insatt i redovisningsreglerna. Det krävs ofta stora insatser 
från konsulter, värderingskonsulter och revisorer vilket blir kostsamt för företagen.” 
 
På frågan om hur kvaliteten påverkas av IFRS 3 säger respondenten att ”kvaliteten på 
redovisningen har blivit bättre då företagen har större möjligheter att matcha resultateffekter 
och synergieffekter genom att avskrivning sker när dessa inträffar i det förvärvade bolaget. 
Det är dock svårt att förstå för dem som inte är insatta i redovisningsregelverket. Det borde 
också ha ökat jämförbarheten mellan bolag, dock tror jag att ambitionsnivån varierar väldigt 
mycket. Beroende på vilken värderingsteknik som används och vilka antaganden som görs om 
framtida kassaflöden påverkar i hög grad storleken på identifierbara tillgångar vilken i sin tur 
ger effekt på goodwillposten. Det ger företagen en möjlighet att sätta parametrar för att nå 
önskvärda belopp vilket blir subjektivt och inte jämförbart. Värderingstekniker kan också ge 
upphov till poster och storlek på poster som inte överensstämmer med hur företagsledningen 
ser på företagets värde.” Detta tolkar vi som att respondenten anser att begripligheten har 
blivit sämre, medan jämförbarheten har blivit bättre även om jämförbarheten kan påverkas av 
att företag värderar olika. Olika värderingstekniker tolkar vi som att respondenten menar att 
tillförlitligheten har blivit sämre då företagsledningen kan vinkla redovisningen olika.  
Kvaliteten i sin helhet tycker respondenten har blivit bättre. 
 
Om den rättvisande bilden har blivit bättre säger respondenten att ”teoretiskt sett borde 
regelverket ge en bättre bild av företaget. I praktiken är jag dock inte lika säker på att det blir 
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så på grund av komplexiteten, subjektiviteten och teoretiska modeller som inte 
överensstämmer med verkligheten i alla fall.” 
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5 ANALYS 
 
I detta kapitel analyserar vi den insamlade teorin mot den information som vi samlade in 
under de intervjuer vi gjorde i empiridelen. Vi har valt att dela in analysdelen under olika 
frågeställningar för att kunna jämföra mellan olika respondenter men även för att tydliggör 
och underlätta för läsaren.  
 
Hur har svenska börsnoterade bolag påverkats av införandet av IFRS 3 med avseende 
på goodwill? 
 
En skillnad för svenska företag efter införandet av IFRS blev redovisningen enligt den nya 
standarden IFRS 3 som behandlar företagsförvärv. En stor förändring för företagen till följd 
av den standarden blev goodwillredovisningen som nämns i delkapitel 3.4. Det är inte längre 
tillåtet att skriva av förvärvad goodwill utan redovisat värde ska istället testas avseende 
nedskrivningsbehovet varje år, eller oftare om det finns omständigheter som pekar på en 
värdenedgång.  
 
Fem av våra företagsrespondenter säger att de inte tror att berörda företag har påverkats så 
mycket av införandet av de nya reglerna. De säger även att ”verksamheten ur affärssynpunkt 
knappast påverkats något alls men att det finns delar i redovisningen som påverkat företagens 
arbete med redovisningen”. Alla företagsrespondenterna är överens om att de årliga 
nedskrivningstesterna påverkat arbetet med redovisningen men inte affärsverksamheten i 
helhet. En respondent säger att ”det blivit större osäkerhet beträffande värdet och 
tillämpningen av nedskrivningen” och två andra säger att ”det har blivit mer arbete nu då 
reglerna är mer komplicerade än tidigare”. De nya reglerna i IFRS 3 kring fördelning av 
anskaffningskostnaderna gör att residualposten goodwill blir mindre än tidigare (se 3.4) 
och ”fördelningen på olika immateriella tillgångar” nämner en av respondenterna som en 
utmaning för företagen. 
 
Tidigare studier som gjorts på området vid tiden kring införandet visar att företagens syn på 
IFRS 3 inte har förändrats så mycket sedan dess. Studien ”En undersökning gällande 
effekterna för företagen i samband med IFRS 3:s införande” gjordes ett år efter införandet av 
de nya reglerna. Företagen tyckte precis som nu att svenska företags verksamhet inte 
påverkats så mycket av införandet av IFRS 3 men menade att redovisningen blivit mer 
komplicerad med de nya reglerna. Även i studien ”Goodwill effekter av IFRS 3 och IAS 36” 
som gjordes år 2005 så var företagen av uppfattningen att de nya reglerna inte kommer att 
innebära några större förändringar i framtiden och att de inte kommer att påverka det 
affärsmässiga handlandet men att det kommer att bli mer arbete och mer kostnader.  
 
Studien ”IFRS 3 - Vad har de nya redovisningsreglerna kring goodwill fått för 
konsekvenser?” från år 2005 har kommit fram till samma resultat, företagen tycker inte att 
redovisningsarbetet har förändrats så mycket, en skillnad här mot vårt resultat är dock att 
företagen inte tycker att de nya reglerna är svårare att följa jämfört med de gamla. Den stora 
förändringen de nämner är de ökade upplysningskraven som gjort arbetet mer tidskrävande. 
 
Studien ”Goodwill – konverteringen till IFRS3” gjordes året innan införandet av det nya 
regelverket och tar upp förväntade effekter av IFRS 3. I studien nämnde företagen att den 
största förändringen som skulle bli med de nya reglerna var att goodwill inte längre skulle få 
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skrivas av och att de måste lämna mer detaljerad information vid företagsförvärv. Det 
stämmer väl överens med den bild vi fått i vårt arbete. 
 
Vad anser företagen om de nya reglerna för goodwill? 
 
Alla företagsrespondenterna säger att de gamla reglerna var bättre. Anledningar som nämns är 
de gamla reglerna med avskrivningsmodellen var ”enklare och mer lätt använda”. En 
respondent säger att ”det är naturligt att goodwill minskar i värde över tiden men med de nya 
reglerna består värdet i balansräkningen så länge ingen nedskrivning görs”. Men 
företagsrespondenterna tycker inte heller att de gamla reglerna var helt bra. En respondent 
menar att ”de gamla reglerna var mer lättanvända men de nya reglerna ger egentligen en 
tydligare redovisning”. Två av respondenterna säger att ”de nya reglerna rent teoretiskt är ett 
ramverk som ger en bättre bild av det man förvärvar men att det är problem med att ”fair 
value” inte är helt lätt att hantera i verkligheten”. En respondent säger att ”det blir mer 
komplext och subjektivt med de nya reglerna då företag har olika ambitionsnivå och väljer att 
tolka och tillämpa reglerna på olika sätt”. Det nämns även att de nya reglerna antagligen 
kommer att kännas lättare att använda när de har blivit mer inarbetade. En av respondenterna 
säger att ”de nya reglerna är bra då goodwill särskiljs från övriga immateriella tillgångar 
vilket ger en bättre översikt över förvärvet”. 
 
De flesta av företagen i studien ”Goodwill – konverteringen till IFRS 3” ansåg att den gamla 
modellen verkade enklare och lättare att arbeta med men att IFRS 3 skulle ge en bättre 
transparang av de förvärvade enheterna. Företagen var även eniga om att de nya reglerna 
skulle bli mer tidskrävande och komplicerade då identifierade immateriella tillgångar ska 
separeras från goodwillen. Detta verkar fortfarande stämma bra in på vad företagen upplever 
nu då alla våra företag betonat att den gamla modellen var mer lätthanterlig. 
 
Ett av företagen i studien ”Goodwill effekter av IFRS 3 och IAS 36” var av samma 
uppfattning som två av våra respondenter, och säger att den nya modellen är väldigt teoretiska 
och svår att följa i verkligheten. Studien kom fram till att ett av företagen hade en relativ 
negativ inställning till de nya reglerna och det andra företaget hade en oklar uppfattning om 
de nya reglerna. Jämfört med våra företag kan man se att företagen nu är mer positivt inställda 
till de nya reglerna även om de ansåg de gamla reglerna vara bättre. 
 
Även i studien ”IFRS 3 - Vad har de nya redovisningsreglerna kring goodwill fått för 
konsekvenser?” tycker företagen att de nya reglerna är sämre än tidigare, de tycker att det 
idag har blivit mer godtyckligt och osäkert. Men företagen säger att det för deras roll inte 
spelar någon större roll vilka regler som används men menar att det blir otydligare för läsarna 
att veta vilket värde goodwillposten borde vara bokförd till efter en längre tid. Studien kom 
fram till att det inte är själva jobbet kring goodwillposten som blivit mer omfattande utan det 
är särredovisningen av de övriga immateriella tillgångarna som varit det besvärliga. 
 
Alla studier vi har undersökt inklusive vår egen har alltså kommit fram till att företagen 
föredrar de gamla reglerna med avskrivning av goodwill. 
 
Vilka fördelar/nackdelar har företagen sett med att inte goodwill får skrivas av som 
tidigare? 
 
De flesta av företagsrespondenterna har sett både fördelar och nackdelar med att goodwill inte 
längre får skrivas av. Fördelar som nämns är att det har blivit större enlighet, det finns inte 
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längre samma utrymme för avvikelse nu som med tidigare regler och att nedskrivningar vid 
värdenedgångar ger mer rättvisande bild av värdet på goodwill än tidigare. En 
företagsrespondent säger att ”rent teoretiskt så är det nya regelverket mer korrekt men de 
praktiska problemen med att bedöma och värdera ”gammal” goodwill är en stor nackdel med 
nuvarande regler”. Andra nackdelar som nämns av företagsrespondenterna är att det finns en 
osäkerhet i tillämpningen av nedskrivningen, att det är en större risk nu för att över värdera 
goodwill, värdet finns kvar i balansräkningen så länge ingen nedskrivning görs, det uppstår 
ingen enlighet mellan bolagen, det kan bli stor påverkan på företaget den dag nedskrivning 
måste göras, och att de nya reglerna är mer komplicerade än de gamla. 
 
Här nämner en företagsrespondent enligheten mellan företag som en fördel då respondenten 
säger att ”enligheten har blivit bättre” medan en annan företagsrespondent säger 
att ”enligheten blivit sämre”. Att företagen på den punkten har svarat så olika anser vi är svårt 
att svara på men en anledning kan vara att respondenterna har olika bakgrund och erfarenhet 
av goodwillredovisning och därmed upplever reglerna olika.  
 
Nackdelar med de nya goodwillreglerna som nämns i studien ”En undersökning gällande 
effekterna för företagen i samband med IFRS 3:s införande” är ganska lika med de svar vi fått 
fram. En skillnad vi ser är att flera av våra företag har nämnt fler fördelar med de nya reglerna 
än vad företagen i den tidigare studien har gjort även om våra företagen fortfarande tycker att 
nackdelarna väger över fördelarna. Att fler positiva åsikter nu nämns kan bero på att reglerna 
börjar bli mera inarbetade nu och företagen börjar komma in i den nya redovisningen, vilket 
kan göra att de även börjat sett de positiva sidorna som var svåra att se från början. 
 
Tycker företagen att det är fel att inte goodwillvärdet får skrivas upp igen efter att man 
gjort en nedskrivning? 
 
Som nämns i delkapitel 3.3.1 är det enligt IAS 36 inte tillåtet att återföra tidigare gjorda 
nedskrivningar. Regelförfattarna pekade vid införandet på några punkter där det fanns en viss 
tvekan inför det nya synsättet. En punkt var att goodwillvärdet inte får skrivas upp igen efter 
att en nedskrivning gjorts (se 3.4). 
 
Alla företagsrespondenter är eniga om att det är bra att man inte får skriva upp goodwillvärdet 
igen efter det att man gjort en nedskrivning. En av respondenterna säger att ”det teoretiskt 
knappt finns något stöd för det förbudet, men att det ändå av praktiska skäl kan vara bra”. En 
annan av respondenterna säger att ”det kanske vore mest rätt att tillåta en återläggning men på 
grund av de manipulerings möjligheter som då skulle kunna finnas är denna regel lämplig”. 
En annan respondent menar att ”regel är bra för om goodwillvärdet gått förlorat så får inte ny 
upparbetad goodwill ersätta det värde som skrivits ned”. Att nedskrivningarna görs först efter 
noggrann prövning i ett längre perspektiv är en annan anledning som nämns. 
 
Hur har IFRS 3 påverkat företagets redovisning? 
 
Som nämnts tidigare får inte goodwill skrivas av längre utan ska nu nedskrivningstestas minst 
en gång årligen. Enligt IAS 38 ska alla immateriella tillgångar som uppfyller kriterierna i 
standarden redovisas i förvärvsanalysen. Det leder till att fler varianter av immateriella 
tillgångar redovisas i balansräkningen vilket i sin tur leder till att en lägre goodwillpost 
redovisas (se 3.3.1 och 3.4.1). IFRS 3 ställer större krav på upplysningar än tidigare, det för 
att ge användarna större möjlighet att utvärdera de finansiella effekterna av företagsförvärv 
(se 3.3). 
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Hur företagsrespondenterna svarat på frågan om hur redovisningen påverkats skiljer sig 
svaren en del mellan företagen. En gemensam sak som flera av respondenterna nämner som 
den stora förändringen är att goodwill inte längre får skrivas av utan måste 
nedskrivningstestas minst en gång årligen. De nämner också att de påverkats av de ökade 
upplysningskraven som IFRS har medfört. Tre av respondenterna säger att de har påverkats 
av IFRS 3 genom att rent praktiskt har aktiviteten ”fördelning av anskaffningsvärdet” blivit 
mycket mer omfattande. Immateriella tillgångar av olika slag blir mer betydande hos företag 
med en omfattande förvärvsverksamhet. En annan effekt som en respondent nämner är 
att ”prövningen av nedskrivningsbehovet innebär att prognos antaganden för flera år framåt 
ger input till redovisningen och diskuteras mycket mer med till exempel revisorer”. En av 
respondenterna tycker inte att företagets redovisning påverkats något av införandet av de nya 
reglerna 
 
Precis som i våra svar tyckte alla respondenter i studien ”En undersökning gällande effekterna 
för företagen i samband med IFRS 3:s införande”  att deras företag påverkats i någon form 
efter införandet av IFRS 3. Anledningarna som nämns till detta är relativt lika i båda studierna. 
 
Finns det något företagen tycker bör förbättras vid hanteringen av goodwill? 
 
Fyra av företagsrespondenterna har inte nämnt något de tycker bör förbättras vid 
goodwillhanteringen då de tycker att det är en svår fråga att svara på. En av respondenterna 
tycker inte det finns något som bör förbättras. De övriga respondenterna nämner flera olika 
saker som bör förbättras; avskrivningen bör återinföras, hantering av minoritetsintresset, 
förvärv i flera steg, regler som är mer lätta att använda och att en förenklad förvärvsanalys 
och avskrivningar bör tillåtas för ”mindre” förvärvare är några som nämns. 
 
På frågan om företagen tyckt att något borde förbättras var det flera företag i studien ”En 
undersökning gällande effekterna för företagen i samband med IFRS 3:s införande” som sagt 
sig dittills inte haft några åsikter i den frågan. Även i vårt arbete är det några företag som inte 
kunnat svara på denna fråga. Ett gemensamt svar som nämns i både vårt arbete och den 
tidigare studien är att avskrivningen av goodwill bör återinföras. Annars skiljer sig svaren på 
vad som bör förbättras åt. Det kan bero på att det är olika företag som svarat och de kan ha 
sett det ur olika synvinklar och att det nu har gått några år sedan införandet vilket gör att 
företagen hunnit se mer vad de nya reglerna innebär. 
 
Ett gemensamt svar på denna fråga vi kunnat se i alla de tidigare studierna är att även de har 
kommit fram till att företagen tycker att de gamla reglerna var bättre och vill att dessa ska 
återinföras. 
 
Tycker företagen att goodwillredovisningen har blivit bättre/sämre efter införandet av 
IFRS? 
 
Alla företagsrespondenter utom en nämner både saker som blivit bättre och sämre vid 
redovisningen av goodwill.  Delar som företagsrespondenterna upplever har blivit bättre är att 
det ställs helt andra krav på genomgång och dokumentation av förvärv, vilket leder till att 
risken för kraftigt fel värderade poster minskar och transparensen ökar för dem som behärskar 
problemområdet, det nya reglerna har lett till en mer rättvisande bild när goodwillen särskiljs 
från andra immateriella tillgångar och de ökade upplysningskraven. En respondent säger att 
redovisningen varken har blivit bättre eller sämre. 
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På frågan vad som blivit sämre nämns att det blivit mer komplicerat, att IFRS 3 är en teoretisk 
produkt som är svår att hantera i praktiken, svårt för läsare att förstå om de inte är väl insatta i 
reglerna, värdet finns kvar i balansräkningen så länge ingen nedskrivning görs även om värdet 
minskat och att det inte uppstår någon enlighet mellan bolag.  
 
Hur tycker företagen att IFRS 3 påverkat kvaliteten på redovisningen genom de 
kvalitativa kriterierna; begriplighet, relevans, tillförlitlighet och jämförbarhet? 
 
För att förbättra den finansiella marknaden, vilket är ett av syftena med IAS-förordningen, är 
det viktigt att redovisningen håller en hög kvalitet (se 3.2.1). För att fastställa kvaliteten på 
redovisningen kan man använda sig av de kvalitativa kriterierna som ingår i IASB:s 
föreställningsram för utformning av finansiella rapporter (se 3.4.1). De kvalitativa kriterierna 
är karaktärer på bra information, de fyra viktigaste egenskaperna är begriplighet, relevans, 
tillförlitlighet och jämförbarhet. 
 
Ett av företagen säger sig inte kunna bedöma hur kvaliteten har påverkats av införandet av 
IFRS 3. En annan företagsrespondent kommenterar bara kvaliteten i sin helhet och tycker den 
har ”blivit bättre då den blivit tydligare då goodwillen skiljs från övriga immateriella 
tillgångar”. En respondent tror inte att kvaliteten påverkats av införandet av IFRS 3, men 
menar samtidigt att ”upplysningskraven eventuellt kan ha förbättrar kvaliteten på 
redovisningen”.  
 
I IASB:s föreställningsram diskuteras inte vad företagen ska göra för att informationen ska bli 
begriplig utan det nämns bara att läsarna är ”skyldig” att själv skaffa sig kunskap inom 
området (se 3.5.1). Fem av respondenterna är ändå överens om att begripligheten blivit sämre 
då det nya regelverket är mer komplicerad och det krävs att man är väl insatt på området för 
att förstå sig på redovisningen.  
 
Redovisningsinformation anses enligt IASB vara relevant när den påverkar användarnas 
beslutsfattande, antingen genom utvärdering av historiska händelser, bedömning av nuvarande 
förhållanden eller skattning av framtiden (se 3.5.2) Två av företagsrespondenterna tycker det 
är svårt att svara på om relevansen har ökat men tror i alla fall inte att den bör har blivit sämre. 
En av respondenterna säger att ”regelverket är teoretiskt väl underbyggt och om det appliceras 
rimligt innebär det en relevant presentation”.  
 
Tre av respondenterna säger att ”tillförlitligheten har ökat då det numera ställs större krav på 
informationen”. En annan respondent är inne på att olika värderingstekniker kan leda till att 
poster värderas olika beroende på hur företagsledningen tolkar det vilket i sin tur kan leda 
sämre tillförlitlighet. Att redovisningen är tillförlitlig innebär att den inte är behäftad med fel 
eller vinklad på något sett, användaren ska kunna lita på den (se 3.5.3). 
 
Jämförbarhet innebär enligt IASB att användarna ska kunna jämföra samma företag över tiden 
och jämföra företag emellan (se 3.5.4). Fyra av respondenterna tycker att jämförbarheten har 
blivit bättre då det ställs större krav på redovisningen med det nya regelverket. De nämner 
även att jämförbarheten mellan olika länder har ökat då alla medlemsländer inom EU numera 
använder sig av samma regler. En av de fyra respondenterna tror att jämförbarheten kan 
påverkas av att företag värderar olika men tror ändå att jämförbarheten har ökat.  En av 
företagsrespondenterna säger till skillnad från de andra respondenterna att ”jämförbarheten 
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blivit sämre då inte enlighet uppstår mellan olika bolag då synsätten kan variera mellan 
bolag”.  
 
Även här är det frågan om enlighet som skiljer en av företagsrespondenterna från övriga 
respondenter. Övriga respondenter anser att de ökade kraven på redovisningen leder till större 
enlighet då utrymmet för egna tolkningar minskar men den andra respondenten anser att det 
nu finns ett större utrymme för olika synsätt. Som vi tidigare nämnt så är en anledning vi kan 
se till detta att respondenterna som svarat för sitt företag har olika erfarenhet och upplever 
detta olika. Det kan även ha varit så att företagen har svarat på frågan ur olika synvinklar.  
 
Precis som i vårt arbete trodde de flesta företagen i studien ”Goodwill – konverteringen till 
IFRS 3” redan då att IFRS 3 skulle leda till en mer jämförbar redovisning.  
 
I studien ”IFRS 3 - Vad har de nya redovisningsreglerna kring goodwill fått för 
konsekvenser?” kom de fram till att företagen upplevde att med de ökade upplysningskraven 
kan det bli för mycket och överflödig information för läsarna. De menar att en stor del av den 
information som idag lämnas kan vara svåra för läsarna att ta till sig. Detta kan jämföras med 
vad företagen i vår studie anser om att begripligheten blivit sämre för läsare som inte är väl 
insatta i ämnet då redovisningen har blivit mer komplicerad. 
 
Studien ”Effekter av IFRS 3 - Goodwill & immateriella tillgångar” kom fram till att IFRS 3 
medför att de finansiella rapporterna ger mer relevant information till användarna, då 
goodwill värderas till verkligt värde.  Våra företag hade svårt att svara på om relevansen blivit 
bättre men var även de inne på samma linje som i studien, att den borde ha blivit bättre. Till 
skillnad från våra företag så kom studien fram till att tillförlitligheten försämras på grund av 
ökad subjektivitet vid ett nedskrivningstest. Våra företag tycker istället att tillförlitligheten 
blivit bättre då det ställs högre krav på informationen. Studien kom även fram till att 
jämförbarheten var tvivelaktig redan vid tillämpningen av RR 1:00 och att den kommer att 
fortsätta vara det med IFRS 3 då företagsledningar gör olika bedömningar. En av våra 
respondenter var inne på samma linje, att företagen kan ha olika synsätt, medan de övriga av 
våra företag som svarat tyckte jämförbarheten blivit bättre. Att det skiljer i svaren mellan vår 
uppsats och den tidigare studien kan bero på att det nu har gått längre tid efter införandet, en 
annan anledning kan vara att det är olika respondenter som har svarat och dessa kan ha olika 
synsätt och sett på kvaliteten ur olika synvinklar. 
 
Anser företagen att detta sätt att redovisa ger en mer rättvisande bild än tidigare? 
 
Ett av syftena med IAS-förordningen är att skapa enlighet och förtroende för den finansiella 
marknaden. IFRS ska garantera en hög grad av insyn i bolagsredovisningen där alla 
intressenter ska kunna ta del av, analysera och utbyta den finansiella informationen (se 3.2.1). 
För att kunna uppnå dessa mål är det viktigt att en rättvisande bild skapas i redovisningarna 
(se 3.6). 
 
Fyra av företagsrespondenterna tycker att detta nya sätt att redovisa ger en mer rättvisande 
bild än tidigare då flera olika typer av immateriella tillgångar görs synliga, företagen måste 
vara noggrannare med vad som ska ingå i goodwillposten och att det ställs större 
upplysningskrav. En av de andra företagsrespondenterna är inne på samma linje och säger 
att ”det är bra att övervärdet bryts ned och identifierbara tillgångar skiljs från goodwillen”. En 
annan respondent säger att ”teoretiskt sätt borde de nya reglerna ge en bättre bild av företaget” 
men tror personligen att det kanske inte blir så på grund av ”komplexiteten, subjektiviteten 
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och teoretiska modellerna som inte stämmer överens med verkligheten”. En av 
företagsrespondenterna tror till skillnad från de andra att den rättvisande bilden kan ha 
påverkats negativt då det företaget anser att det numera är större skillnader mellan bolagens 
goodwillhantering. En annan tror inte heller att detta sätt att redovisa ger en mer rättvisande 
bild än tidigare 
 
Att två av företagsrespondenterna upplever att den rättvisande bilden blivit sämre och de 
andra upplever att den blivit bättre kan bero på att respondenterna lyft fram olika delar av 
redovisningen i sitt svar. Skulle respondenterna ha svarat på frågan utifrån de andra 
respondenternas synvinkel skulle det eventuellt ha svarat annorlunda på frågan. 
 
Om en mer rättvisande bild uppkommit med de nya reglerna har företagen svarat olika på 
både i vårt arbete och de tidigare studierna ”En undersökning gällande effekterna för 
företagen i samband med IFRS 3:s införande” och ”Goodwill – konverteringen till IFRS 3”  . 
Några företag upplever det som det blivit bättre och andra att den blivit sämre. Vad det kan 
bero på är svårt att svara på men det verkar inte som att det har att göra med hur lång tid det 
gått efter införandet då det i båda arbetena funnits en viss tveksamhet till detta. 
 
Studien ”IFRS 3 - Vad har de nya redovisningsreglerna kring goodwill fått för 
konsekvenser?” kom fram till att de ökade upplysningskraven ger en mer rättvisande bild av 
verksamheten. Även studien ”Effekter av IFRS 3 - Goodwill & immateriella tillgångar” kom 
fram till samma sak då alla respondenter var eniga om att en mer rättvisande bild skulle 
uppstå om standarden tillämpas på ett korrekt sätt. 
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6 SLUTSATS OCH EGNA REFLEKTIONER 
 
I detta kapitel redogör vi för de slutsatser vi kommit fram till utifrån tidigare avsnitt och som 
svarar på arbetets syfte. Slutsatsen är baserad på de respondenter som vi intervjuat och inte 
svenska företag i allmänhet. Vi redogör även för våra egna reflektioner. 
 
Syftet med vårt arbete var att undersöka hur svenska börsnoterade företag upplever införandet 
av IFRS 3 med avseende på goodwill och se om denna syn har förändrats sedan införandet av 
standarden och om den överensstämmer med tidigare studier. För att skapa en förståelse för 
läsaren har vi i uppsatsen valt att kort ta upp tidigare normgivare och bakgrunden till 
internationaliseringen.  
 
Tidigare har företagen använts sig av olika redovisningsprinciper vilket har skapat problem då 
företagen i olika länder inte haft samma normer och värderingar. EU ville därför skapa en mer 
internationaliserad redovisning för att få en enhetlig och effektiv kapitalmarknad inom Europa. 
Detta för att underlätta och skapa en större jämförbarhet mellan länderna. För att uppnå detta 
mål antogs den så kallade IAS-förordningen som innebar att alla börsnoterade företag i 
medlemsländerna från och med 1 januari 2005 ska upprätta sin koncernredovisning enligt 
IFRS. 
 
Vi har i vårt arbete valt att lägga tyngd på goodwillredovisningen för att se vad den innebär 
efter införandet av IFRS då redovisningen av goodwill förändrades. I vårt arbete har vi valt att 
inrikta oss på svenska börsnoterade företag och hur de upplever införandet av de nya 
standarderna, och jämföra detta mot tidigare studier. 
 
För att svara på vårt syfte och för att kunna dra en slutsats utifrån vårt arbete har vi i detta 
kapitel valt att använda oss av fyra diskussionsområden som är aktuella för vårt arbete. 
 
Hur svenska företag upplever IFRS 3 med avseende på goodwill  
 
Utifrån den empiri insamling vi gjort i vår uppsats har vi kommit fram till att större del av 
våra företagsrespondenter anser att de tidigare redovisningsprinciperna var bättre. Detta 
beroende på att respondenterna ansåg att det tidigare sättet att redovisa var mer lätthanterligt 
och att de nya reglerna är mer komplicerade. Andra nackdelar som finns med de nya reglerna 
är att det finns en osäkerhet i tillämpningen av nedskrivningen och att värdet finns kvar i 
balansräkningen så länge ingen nedskrivning görs även om värdet har minskat.  
 
De flesta av våra respondenter tror dock inte att berörda företags verksamhet i sin helhet har 
påverkats men menar att redovisningsarbetet i sig har påverkats då redovisningen nu kräver 
mera arbete. Den stora förändringen för våra företag i redovisningsarbetet är de 
nedskrivningstest som ska göras årligen och de ökade upplysningskraven. En annan 
förändring med de nya reglerna är att övriga immateriella tillgångar ska särskiljas från 
goodwillposten, vilket har lett till att immateriella tillgångar har blivit mer betydande för 
företagen.  
 
De nya redovisningsprinciperna har lett till att det blivit större enlighet och med de nya 
upplysningskraven finns det inte längre samma utrymme för avvikelser. Det ställs nu större 
krav på genomgång och dokumentation av förvärv, detta i sin tur leder till att risken för 
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felvärdering minskar. Då goodwillen särskiljs från immateriella tillgångar skapas en mer 
rättvisande bild.  
 
I arbetet har det framkommit att det finns saker som kan förbättras vid hanteringen av 
goodwill. Företagsrespondenterna vi intervjuat hade olika idéer om vad som kunde förbättras 
men en gemensam sak som nämns av flera av respondenterna är att avskrivningen bör 
återinföras av anledningar som nämnts ovan. 
 
Företagsrespondenterna i arbetet tycker till skillnad från regelförfattarna att det är bra att man 
inte får skriva upp goodwillvärdet igen efter att man gjort en nedskrivning. Anledningarna 
som nämns skiljer sig mellan respondenterna men de är alla överens om att regeln är bra. Vi 
tror som respondenterna att detta är bra då redovisningen skulle bli svårare att förstå om 
företagen fick skriva upp goodwillen igen efter en nedskrivning. 
 
Om den rättvisande bilden har blivit bättre finns det delade meningar om. De flesta av våra 
respondenter anser dock att den har blivit bättre då det numera ställs större krav på 
redovisningen. Vi tror att det alltid kommer att vara svårt att skapa en helt rättvisande bild 
men vi tror dock att detta varit ett steg i rätt riktning då detta ökat jämförbarheten mellan olika 
länder inom EU samt att det ställs större krav på den information som lämnas.  
 
IFRS 3:s påverkan på redovisningskvaliteten 
 
Det visade sig i arbetet att flera av våra företagsrespondenter hade svårt att bedöma 
införandets påverkan på redovisningens kvalitet. Men av de respondenter som hade åsikter om 
kvaliteten så var alla överens om att begripligheten blivit sämre, då redovisningen har blivit 
mer komplicerad har det blivit svårare för utomstående att förstå redovisningen. När det gäller 
relevansen hade respondenterna lite olika åsikter men de tror inte att relevansen har blivit 
sämre även om de tycker det är svårt att mäta relevans. Tillförlitligheten och jämförbarheten 
anses ha ökat bland de respondenter som uttalat sig. Anledningen till det är att det ställs större 
krav på informationen nu samt att det är lättare att jämföra mellan olika länder då alla inom 
EU använder sig av samma regler.  
 
Vi anser att kvaliteten borde ha blivit bättre med IFRS. Ett av syftena med IAS-förordningen 
var att skapa en bättre jämförbarhet, vilket vi tycker bör ha uppfyllts då alla medlemsländer 
inom EU nu använder samma regler kan man jämföra mellan bolag i olika länder. Vi håller 
med företagen om att tillförlitligheten bör ha blivit bättre då det nu ställs större krav på 
redovisningen. Vi tycker att det är svårt att se om relevansen har blivit bättre eller sämre. Vi 
tror dock att kvaliteten kan ha påverkats lite negativt av att begripligheten har varit låg då de 
nya reglerna har uppfattats som komplicerade och svår använda. Kvaliteten i sin helhet tror vi 
i sig kommer att kunna bli ännu bättre med tiden då man är mer insatt i regelverket vilket gör 
det mer lättarbetat.  
 
Hur företagens syn på IFRS 3 har förändrats 
 
I arbetet har vi märkt att företagsrespondenternas syn på IFRS 3 med avseende på goodwill 
inte har förändrats så mycket sedan införandet av standarden och straxt därefter. De flesta 
företagen i de tidigare studierna ansåg också att de gamla reglerna var bättre och den största 
förändringen de såg var det årliga nedskrivningstestet. Effekterna de upplevde är väldigt lika 
med dem som våra företagsrespondenter upplever idag. De skillnader som finns nu mot 
tidigare var inte så stora. Vi tror att dessa skillnader kan ha att göra med att det är olika 
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företagsrespondenter som svarat och de kan ha sett på frågorna utifrån olika synvinklar, tiden 
kan självklart också ha spelat in på hur respondenterna svarat. En skillnad som vi kan se är 
dock att vi upplever företagsrespondenternas syn på de nya reglerna som mer positiva nu än i 
tidigare studier, det nämns fler positiva sidor med de nya reglerna i vårt arbete än vad som 
gjordes i de tidigare studierna. Det kan bero på att reglerna har blivit mer inarbetade och att 
företagen även börjat sett det positiva sidorna. 
 
Egna reflektioner 
 
Vi trodde innan arbetet att synen på de nya regler skulle vara ganska negativ bland företagen, 
vilket delvis stämde. Anledningen till att vi trodde det var att nya regler ofta möter motstånd, 
då det kan kännas svårt att ställa om till nya reglerna då de gamla ofta är väl inarbetade. Det 
var kul att se att företagsrespondenternas syn har utvecklats och att de nu är mer positiva än i 
de tidigare studier vi jämfört med även om de negativa sidorna fortfarande väger över. När 
reglerna blir mer inarbetade kommer de antagligen kännas lättare att redovisa enligt dem och 
företagen kommer att bli mer positivt inställda till dem. 
 
Vi är positiva till den utveckling som skett inom redovisningsområdet. Tanken med IFRS är 
god men de nya reglerna har mött motstånd då de ansetts komplicerade men vi tror ändå att 
det var ett nödvändigt steg att ta för den fortsatta utvecklingen. I och med att det övriga 
samhället hela tiden utvecklas i snabbt takt så måste även redovisningen göra det. Det har hela 
tiden skett en successiv utveckling inom redovisningsområdet men detta var ett av de större 
stegen inom redovisningen. Vi tror att IFRS kommer vara något som finns kvar i framtiden 
men att det även i fortsättningen kommer att utvecklas med tiden. Dock tror vi inte att den 
fortsatta utvecklingen kommer att ske i samma omfattning som om man jämför med vad 
övergången till IFRS har inneburit för företagen.  
 
Slutsatsen vi kunnat dra utifrån detta arbete är att de största förändringarna företagen i arbetet 
upplever till följd av IFRS och den nya goodwillredovisningen är det årliga 
nedskrivningstestet och de ökade upplysningskraven. Våra företags syn på de nya reglerna har 
inte förändrats så mycket i jämförelse med studier gjorda vid tiden kring införandet. 
Företagen vi intervjuat är fortfarande negativt inställda till de nya reglerna och behöver ha 
mer tid på sig att anpassa sig till dem för att kunna acceptera dem fullt ut.  Dock har vi sett att 
de är mer positiva nu än för några år sedan. Om de kvalitativa kriterierna påverkats av 
införandet av IFRS 3 tyckte många av företagsrespondenterna var svårt att svara på. Ett av 
syftena med IAS-förordningen var att skapa en enhetlig och jämförbar redovisning vilket 
verkar ha lyckats då företagen upplever att detta blivit bättre.
 
 

 45



KÄLLFÖRTECKNING 
 
Litteratur 
 
Artsberg, K., 2005, Redovisningsteori – policy och praxis, Liber Ekonomi, Malmö 
 
Dansell R., Phillips D., 2007, Koncernredovisning i praktiken, Bonniers, Falköping 
 
Internationell redovisningsstandard i Sverige IFRS/IAS 2006, FAR Förlag, Stockholm 
 
Jacobsen, D., 2002, Vad, hur och varför? Om metodval i företagsekonomi och andra 
samhällsvetenskapliga ämnen, Studentlitteratur, Lund 
 
Lantz, A., 1993, Intervjumetodik, Studentlitteratur, Lund 
 
Lundahl, U., Skärvad, P-H., 1999, Utredningsmetodik för samhällsvetare och ekonomer, 
Studentlitteratur, Lund 
 
Lönnqvist R., 2006, Årsredovisning i koncerner, Studentlitteratur, Lund 
 
Marton J., Falkman P., Lumsden M., Pettersson A-K., Rimmel G., 2008, IFRS – I teori och 
praktik, Bonniers, Sundbyberg 
 
Sundgren S., Nilsson H., Nilsson S., 2007, Internationell redovisning teori och praxis, 
Studentlitteratur, Polen 
 
Svenning, C., 1997, Metod boken – En bok om samhällsvetenskaplig metod och 
metodutveckling, Lorentz förlag 
 
Thomasson J., m.fl., 2005, Den nya affärsredovisningen, Liber ekonomi, Malmö  
 
Nätskrift 
 
Bakgrund och övergången, http://www.deloitte.com 080421 
 
Guide till IFRS 3 – Rörelseförvärv, http://www.ey.com 080421 
 
Internet 
 
http://www.holmen.com/Main.aspx?ID=2b97ee1f-19fa-4c79-b133-2ef7cdd5545c  081120
 
http://www.vattenfall.se/www/vf_se/vf_se/518304omxva/518334vxrxv/522894vatte/index.jsp 
081120 
 
http://www.redovisningsradet.se/ 080416 
 
http://www.scania.se/About_Scania/ 081120 
 
http://legacy.secotools.com/template/start.asp?id=2505 081120
 

 46



Utredningar och förordningar 
 
SOU 2003:17 Internationell redovisning i svenska företag 
 
EG 1606/2002 om tillämpning av internationella redovisningsstandarder  
 
Uppsatser 
 
Birkestedt, A., Radwan, A., 2005, Goodwill – effekter av IFRS 3 och IAS 36 
 
Carnérus, M., Holmgren, M., 2005, IFRS 3 – Vad har de nya redovisningsreglerna kring 
goodwill fått för konsekvenser? 
 
Jaensson G., Kangas L., Nordborg U., 2004, Goodwill – konverteringen till IFRS 3 
 
Kangas L., Nordborg U., 2005, Effekter av IFRS 3 – Goodwill & immateriella tillgångar  
 
Lundström, L., Holmström, L., 2006, En undersökning gällande effekterna för företagen i 
samband med IFRS 3:s  införande  
 
 

 47



BILAGA 
 

1. Hur tror ni att svenska börsnoterade företag har påverkats av införandet av IFRS 3 
med avseende på goodwill? 

2. Vad anser ni om de nya reglerna för goodwill? 
3. Vilka fördelar/nackdelar har ni sett med att goodwill inte får skrivas av som tidigare? 
4. Tycker ni att det är fel att man inte får skriva upp goodwillvärdet efter att man gjort en 

nedskrivning?  
5. Hur har IFRS 3 påverkat företagets redovisning?  
6. Finns det något ni tycker bör förbättras vid hanteringen av goodwill? 
7. Har goodwillredovisningen blivit bättre/sämre efter införandet av IFRS? Hur har den 

blivit bättre/sämre? 
8. Hur har IFRS 3 påverkat kvaliteten på redovisningen? (Begriplighet, relevans, 

tillförlitlighet och jämförbarhet) 
9. Ger detta sätt att redovisa en mer rättvisande bild än tidigare? Om ja, på vilket sätt? 
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