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Abstract 
 
The essay takes its starting point in the set of problems around the introduction of IAS/IFRS 
in year 2005. The study focuses on accounting for acquired intangibles according to IFRS 3, 
since the transition to that standard in the Swedish debate been identified as one of the severe 
changes depending on the standard's complexity. In order to examine the effect of IFRS on 
the companies accounting for intangibles, we have selected to on one hand study the change 
of proportion and numbers of separately presented intangibles and on the other the change in 
information the companies leaves about intangibles in connection with business acquisitions. 
In order to do this survey has a selection of companies noted on the OMX Nordic Exchange 
Stockholm Large Cap-list been done and its group accounts for the years 2004 to 2007 has 
been scanned. The result of the study shows that the companies in great extent have taken the 
new standard to itself and thereby contributes to increased comparability on the internal 
market. 
  

 
 



Sammanfattning 
 
Uppsatsen tar sin utgångspunkt i problematiken kring införandet av IAS/IFRS år 2005. 
Studien fokuserar på redovisningen av förvärvade immateriella tillgångar enligt IFRS 3 
eftersom övergången till den standarden i den svenska debatten identifierats som en av de mer 
krävande förändringarna beroende på standardens komplexitet. För att undersöka effekten av 
IFRS på företagens redovisning av immateriella tillgångar har vi valt att studera hur 
förändringen av dels andel och antal separat redovisade immateriella tillgångar och dels 
förändringen i de upplysningar som företagen lämnar om immateriella tillgångar i samband 
med rörelseförvärv. För att göra denna undersökning har ett urval av företag noterade på 
Stockholmsbörsens Large Cap-lista gjorts och dess koncernredovisningar för åren 2004 till 
2007 har sedan granskats. Resultatet av studien visar att företagen i stor utsträckning tagit till 
sig den nya standarden och därmed bidrar till ökad jämförbarhet på den inre marknaden. 
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1 Inledning 
Det här kapitlet börjar med en kort beskrivning av hur och varför ett arbete för 
harmonisering av redovisningen i EU inleddes i början av 2000-talet. Vi fortsätter med att 
diskutera problematiken vid övergången till nya redovisningsregler och vilka som är de 
aktuella forskningsfrågorna i den här uppsatsen. Kapitlet avslutas med en beskrivning av 
syftet med, och den fortsatta dispositionen av arbetet. 
 

1.1 Problembakgrund 
För att investerare ska kunna fatta beslut om exempelvis vilka företag de ska investera i så 
måste de kunna utvärdera och jämföra de olika alternativ som finns tillgängliga. I vår tids 
globaliserade tillvaro kan de investeringsalternativen finnas över hela världen. Ett underlag 
som kan ligga till grund för investeringsbeslut är företags finansiella rapporter som i sin tur är 
ett resultat av de redovisningsregler och standarder som tillämpas. 
 
Den ökade ekonomiska globaliseringen av framförallt de finansiella marknaderna belyser 
nödvändigheten av att kunna jämföra finansiella rapporter från världens alla hörn. Av samma 
anledning är det även nödvändigt med en harmonisering av redovisningsstandarder 
internationellt. Även om globalisering av ekonomier inte är någon ny företeelse så har arbetet 
med harmonisering av redovisningen inte tagit fart förrän International Accounting Standards 
Committee bildades 1973. (Hoarau, 1995, s. 217–218) 
 
År 2000 tillkännagav Europakommissionen sina avsikter att alla börsnoterade koncernbolag i 
medlemsländerna från och med 2005 ska redovisa enligt IAS/IFRS. Vid tidpunkten fanns 
ingen enhetlig redovisningsstandard inom unionen och de nationella standarderna skiljde sig 
åt på grund av olika traditioner och organisationsformer. För att åstadkomma en gemensam 
inre marknad inom EU- och EES-länderna fanns ett uppenbart behov av gemensamma 
standarder för redovisning för att kunna tillhandahålla jämförbar information till 
kapitalmarknaden. Kommissionen hade två möjligheter, antingen att skapa egna 
redovisningsstandarder eller att använda sig av de redan existerande IAS/IFRS. Med det 
senare alternativet fanns två uppenbara fördelar: Det fanns redan en komplett uppsättning med 
standarder som dessutom redan var internationellt erkända och skulle därför ge europeiska 
företag en direkt tillgång till de internationella kapitalmarknaderna. (Whittington, 2005, s. 1–
3) 
 

1.2 Problemdiskussion 
År 2002 togs så steget mot en ökad harmonisering av redovisningen inom EU. Då trädde EU:s 
förordning 1606/2002 i kraft vilket innebar att alla börsnoterade koncernbolag i 
medlemsländerna efter 1 januari 2005 ska upprätta sin koncernredovisning enligt International 
Accounting Standards. Dessa standarder utges av organisationen IASB, som tidigare arbetade 
under namnet IASC.  
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Införandet av den nya standarden innebar att förändringstakten på redovisningsområdet i 
Sverige ökade och svensk lagstiftning förändrades löpande allteftersom EU antog nya 
förordningar. Av de förändringar som skett och som inneburit en utmaning för det svenska 
harmoniseringsarbetet märks bland annat att den svenska redovisningen, som historiskt sett 
haft en nära anknytning till beskattning, kommit att anpassa sig till den anglosaxiska 
traditionen där redovisning och beskattning i stor utsträckning saknat koppling. (Fagerström 
& Lundh (Red.), 2005, s. 9–10) 
 
Implementeringen av IAS/IFRS är en kostsam och betungande process eftersom regelverket 
är komplext. Motståndare till harmoniseringsprocessen betonar de stora skillnader som råder 
på redovisningsområdet mellan olika länder och de stora kostnader det skulle innebära att 
minska dessa. De hävdar vidare att ett argument för att låta företag fortsätta att redovisa enligt 
nationella standarder är de stora skillnader som finns i företagens omgivning i olika länder. 
(Jermakowicz & Gornik-Tomaszewski, 2006, s. 192) Den undersökning som gjordes av 
Jermakowicz & Gornik-Tomaszewski (2006) visade dock att de flesta företag som tillfrågades 
ansåg att införandet av IFRS skulle bidra till en ökad jämförbarhet och en mer transparent 
finansmarknad. 
 
Smith (2006, s. 71) benämner de senaste årens utveckling som ”IAS-revolutionen”, men 
påpekar samtidigt att det svenska Redovisningsrådets rekommendationer (RR) till 90 procent 
överensstämmer med IASB:s (IAS/IFRS). Ett hinder för en fullständig anpassning av de 
svenska rekommendationerna till IASB:s, kan hänföras till konflikter mellan de EG-direktiv 
som styrt ÅRL och IASB:s rekommendationer. Direktiven och ÅRL har dock ändrats för att 
undvika motsättningar mellan svensk lagstiftning och IAS/IFRS vid införandet av de nya 
standarderna. Smith menar därför att den största revolutionen inte ligger i att IASB:s 
rekommendationer införs fullt ut. Den stora förändringen ligger istället i att IASB de senaste 
åren genomfört omfattande förändringar av sina standarder. 
 
De förändringar som skett är bland annat att år 2004 ersattes IAS 22 (som RR 1:00 är baserad 
på) av IFRS 3 – Rörelseförvärv. Standarden styr koncernbolagens redovisning av 
rörelseförvärv och har i den svenska debatten identifierats som en av de mer krävande 
förändringarna vid övergången från Redovisningsrådets rekommendationer till IASB:s, 
beroende på standardens komplexitet (Lagerström & Nicander, 2006, s. 33; Buisman, 2007, s. 
38). De största förändringarna i standarden jämfört med Redovisningsrådets motsvarande 
rekommendation, RR 1:00 Koncernredovisning, är de utökade särredovisnings- och 
upplysningskrav som tillkommit vid redovisningen av immateriella tillgångar och goodwill 
(Lagerström & Nicander, 2006, s. 33). Förändringarna innebär bland annat att i det nya 
regelverket ställs lägre krav för erkännande av en förvärvad immateriell tillgång i 
balansräkningen. 
 
Med den infallsvinkeln, att anpassningen till IAS/IFRS har varit kostsam och krävande för 
företagen, anser vi att det är viktigt att göra en undersökning för att belysa huruvida svenska 
bolag, i sin redovisning av immateriella tillgångar, klarat anpassningen till IFRS 3 och därmed 
bidrar till en ökad jämförbarhet av finansiell information inom EU och övriga världen. 
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1.3 Forskningsfrågor 
Vår huvudfrågeställning i den här uppsatsen är: 
 

• Har de utökade särredovisnings- och upplysningskraven i IFRS 3 fått någon effekt på 
redovisningen av immateriella tillgångar i svenska koncerner noterade på 
Stockholmsbörsens Large Cap-lista?  

 
För att svara på denna huvudfråga har vi ställt oss följande underfrågor: 
 

• Har det skett någon förändring i förhållandet mellan andelen separat redovisade 
immateriella tillgångar och goodwill sedan 1 januari 2005? 

 
• Aktiverar företagen ett större antal separat redovisade immateriella tillgångar sedan 1 

januari 2005? 
 

• Har det skett någon förändring i antalet företag som lämnar upplysningar om 
förvärvade immateriella tillgångar efter 1 januari 2005? 

 

1.4 Syfte 
Syftet är att beskriva och förklara huruvida svenska koncernbolag har tagit till sig och 
tillämpar de regler i IFRS 3 som berör immateriella tillgångar och på så sätt bidrar till ökad 
jämförbarhet av finansiell information. 
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1.5 Uppsatsens fortsatta disposition 

Teoretisk 
referensram

Resultat och 
analysMetod Slutdiskussion

 
Figur 1:1 Uppsatsens fortsatta disposition 

  
Teoretisk referensram 
Kapitlet innehåller en genomgång av begreppen jämförbarhet, tillgångar och dess kriterier för 
erkännande. Det avslutas med en redogörelse för skillnader mellan Redovisningsrådets 
rekommendation för koncernredovisning och IASB:s motsvarande rekommendation på 
området. 
 
Metod 
I kapitel 3 går vi igenom hur studien genomfördes och vilken metod som användes och varför. 
Vi beskriver hur urvalet gjorts, vilka variabler som undersökts och vilka informationskällor 
som använts. Kapitlet innehåller även en kritisk granskning av metodvalet utifrån begreppen 
reliabilitet och validitet. 
 
Resultat och analys 
I kapitel 4 presenteras det empiriska material som undersökningen genererat, resultaten 
analyseras sedan utifrån den teoretiska referensramen. 
 
Slutdiskussion 
I det femte och avslutande kapitlet kommer vi att redogöra för huruvida forskningsfrågorna 
kan besvaras och föra en diskussion kring dessa. Vi avslutar kapitlet med att lämna förslag till 
fortsatt forskning på området. 
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2 Teoretisk referensram 
Syftet med det följande kapitlet är att redovisa och definiera de teoretiska begrepp som 
behöver förklaras för att läsaren ska kunna tillgodogöra sig fortsättningen av uppsatsen på 
bästa sätt. Vi börjar med en historisk bakgrund till efterfrågan på jämförbar information för 
att sedan gå djupare in på vad som anses bidra till jämförbarhet. Därefter följer en 
beskrivning av tillgångar och vad som krävs för en aktivering av dessa på balansräkningen. 
Kapitlet avslutas med en redogörelse för skillnaderna mellan IFRS 3 och RR 1:00 avseende 
immateriella tillgångar. 
 

2.1 Historisk tillbakablick 
Idéer om en harmonisering av de nationella olikheterna i sättet att redovisa föddes redan efter 
slutet på andra världskriget. Under arbetet med att bygga upp den europeiska industrin igen 
var informationsutbytet mellan amerikanska och europeiska experter stort och amerikanska 
tekniker för bland annat redovisning spreds till Europa. Även om genomslaget inte var så stort 
så väcktes intresset för en ökad jämförbarhet av finansiella rapporter. (Botzem & Quack, 
2005, s. 5) 
 
När sedan IASC bildas 1973 motiveras behovet av en sådan organisation med marknadens 
efterfrågan av internationella redovisningsstandarder som en följd av den tilltagande 
internationaliseringen av kapitalmarknaden. En internationalisering av 
redovisningsstandarderna ökar jämförbarheten mellan företag från olika länder som verkar på 
samma marknad. Ett bevis på att behovet av en internationalisering av 
redovisningsstandarderna var stort är IASC:s expansion och framgång fram till ombildandet 
av organisationen till International Accounting Standards Board, IASB, år 2000. 
(Whittington, 2005, s. 1–2)  
 

2.2 Jämförbarhet av redovisningsinformation 
Ett av EU:s uttalade syften med införandet av förordningen 1606/2002 om tillämpning av 
internationella redovisningsstandarder var att öka jämförbarheten av finansiell information i 
medlemsområdet. (EG, 2002, nr 1606/2002, Artikel 1) Användbarheten av information om ett 
företag ökar väsentligt om den går att jämföra med liknande information från andra företag 
och med information från andra tidsperioder i samma företag (FASB, 1980, SFAC nr 2, p. 
111). Anledningen till att man vill göra jämförelser är för att kunna upptäcka och förklara 
likheter och skillnader inom och mellan olika enheter (Ibid., p. 113). Det faktum att det finns 
svårigheter när det gäller att jämföra olika företag med hjälp av finansiell information har 
länge varit drivkraften bakom framtagandet av redovisningsstandarder (Ibid., p. 112).  
Nedan följer en beskrivning av vad som menas med de två begrepp som det talas om vad 
gäller jämförbarhet på redovisningsområdet: enhetlighet och konsistens. 
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2.2.1 Enhetlighet 
För att användare av redovisningsinformation ska få möjlighet att exempelvis jämföra 
finansiell ställning och resultat mellan olika företag, måste likartade transaktioner och 
händelser redovisas på ett enhetligt sätt. Det är även av vikt att användaren får information om 
vilka principer som tillämpats. IASC hävdar i sin föreställningsram, att om företagen 
tillämpar IAS, inkluderat de upplysningskrav om tillämpade redovisningsprinciper som 
föreskrivs, så bidrar det till att jämförbarhet uppnås. (Redovisningsrådet, 1995, p. 39) En 
bidragande orsak till ökad jämförbarhet är när företagen tillämpar samma 
redovisningsprinciper och klassificerar intäkter och kostnader, tillgångar och skulder på ett 
enhetligt sätt (FASB, 1980, SFAC nr 2, p. 117). Hendriksen & Van Breda (2001, s. 141–142) 
betonar dock vikten av att ha i åtanke att det inte är enhetlighet i sig som är målet vid 
framtagandet av finansiell information, utan att det är informationens jämförbarhet som ska 
vara det primära och att en ökad jämförbarhet i sin tur ska underlätta för ekonomiska beslut 
för kreditgivare, investerare och andra intressenter. 

2.2.2 Konsistens 
Konsistens i redovisningen över tiden har alltid ansetts vara en viktig kvalitativ egenskap på 
redovisning för att upprätthålla en hög grad av användbarhet (FASB, 1980, SFAC nr 2, p. 
120). Att det råder konsistens i redovisningen innebär att redovisningen sker med samma 
metoder från period till period och att poster i redovisningen med relation till varandra mäts 
på ett liknande sätt inom företaget för en viss period. Konsistensen är viktig eftersom det 
uppstår svårigheter i analysen av tidsseriedata när data mäts med olika metoder under olika 
perioder. (Hendriksen & Van Breda, 2001, s. 142–143) Samma sak gäller med konsistens som 
med enhetlighet som beskrevs ovan: det är fortfarande jämförbarheten i informationen som 
ska vara det slutliga målet. Exempelvis får inte principen om konsistent redovisning stå i 
vägen eller hämma utvecklingen av andra mätmetoder som skulle ge en mer rättvisande bild 
och mer användbar information för prognoser och beslutsfattande. (Ibid., s. 142–143; FASB, 
1980, SFAC nr 2, p. 121) 
 

2.3 Tillgångsbegreppet 
Enligt FASB definieras en tillgång som: ”Assets are probable future economic benefits 
obtained or controlled by a particular entity as a result of past transactions or events.” 
(FASB, 1985, SFAC nr 6, p. 25) Ur denna definition kan vi urskilja tre väsentliga 
karaktärsdrag: sannolika framtida ekonomiska nyttigheter, anskaffade eller under kontroll av 
en specifik enhet och att den är ett resultat av en historisk transaktion eller händelse. 
Kam (1990, s. 104) anser inte att definitionen är tillräcklig och väljer att formulera sin 
definition enligt följande: ”Assets are economic resources, which are capable of providing 
future economic benefits, obtained or controlled by a particular entity as a result of past 
transactions or events”. Kam utökar här FASB:s definition genom att lägga till begreppet 
ekonomisk resurs. Utöver det så kan definitionen tyckas något mer heltäckande eftersom han 
talar om var nyttan har sitt ursprung och att resursen existerar i nuet (Hemlin, 2005, s. 29). Vi 
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kommer här nedan att gå in på de fyra delarna i definitionen av en tillgång samt gå igenom de 
erkännandekriterier som tillgångar ska uppfylla för att redovisas i balansräkningen. 

2.3.1 Ekonomiska resurser 
Kam (1990, s. 102) lyfter in begreppet ekonomisk resurs som existerar nu i definitionen av en 
tillgång och att en sådan har två kännetecken, knapphet och nytta. Utan denna knapphet, om 
det finns tillräckligt av tillgången åt alla, så skulle resursen inte vara ekonomisk, den skulle 
inte ha ett ekonomiskt värde. Att den ekonomiska resursen existerar i nuet gör att den blir 
verklig, något som verkligen existerar. Detta utelämnas i FASB:s definition där tillgången 
enbart likställs med framtida ekonomisk nytta. (Kam, 1990, s. 102–104) 

2.3.2 Sannolik framtida ekonomisk nytta 
Ett andra karaktärsdrag för en tillgång är att den ska vara förenad med någon specifik sannolik 
framtida ekonomisk nytta för innehavaren. Även om det råder osäkerhet om värdet på den 
framtida ekonomiska nyttan så gör inte det att den faller utanför definitionen av tillgångar. 
Däremot om osäkerheten är så stor att det förväntade framtida värdet av resursen är noll eller 
negativt hamnar den utanför tillgångsdefinitionen eftersom den framtida ekonomiska nyttan 
ska vara något positivt. (Hendriksen & van Breda, 2001 s. 455) 

2.3.3 Anskaffad eller under kontroll av en specifik enhet 
I FASB:s definition av en tillgång ingår att den ska vara ”obtained or controlled by a 
particular entity”. Innebörden av ”controlled” är att företaget måste kunna disponera den 
ekonomiska nyttan som kommer av tillgången och även kunna stänga ute andra aktörer från 
att dra nytta av denna. Legala rättigheter, som äganderätt, till ett framtida ekonomiskt värde är 
dock inte en nödvändighet för ett erkännande som tillgång. (Hendriksen & van Breda, 2001, s. 
455–456) Detta resonemang understryks även av Kam (1990, s. 105–106), som skriver att 
begreppet ägande i det här sammanhanget bör tolkas som rätten att använda eller disponera 
tillgången. Kam ger ett exempel på detta: Ett företag som bara betalat en del av en maskin 
(ekonomisk resurs) som används i dess produktion, är inte legala ägare till maskinen men de 
har kontroll över den och de ekonomiska nyttigheter den ger upphov till. Alltså aktiveras den 
som tillgång i redovisningen.  

2.3.4 Historiska transaktioner och händelser 
För att säkerställa att inte framtida eventuella tillgångar redovisas som tillgångar så har FASB 
inkluderat i sin definition att tillgången ska ha uppkommit som ett resultat av historiska 
transaktioner eller händelser. Detta kan belysas genom att ändra förutsättningarna i exemplet i 
avsnitt 2.3.3 med företaget som bara betalt en del av en maskin. Om företaget istället enligt 
budget kommer att anskaffa en maskin så kan det inte, innan maskinen anskaffats, aktivera 
den som en tillgång eftersom ingen transaktion har skett. (Kam, 1990, s. 106) Att det är 
nödvändigt att denna formulering ingår i definitionen av en tillgång kan diskuteras. För om 
den existerar och kontrolleras av företaget så måste den ha uppstått från någon form av 
historisk händelse. (Hendriksen & Van Breda, 2001, s. 456) Dock är detta karaktärsdrag 
nödvändigt för att förtydliga innebörden av begreppet tillgångar. 
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2.3.5 Erkännandekriterier 
Det finns många resurser som kan tyckas vara en tillgång enligt definitionen som vi beskrev i 
föregående avsnitt, ändå erkänns de inte som tillgångar i balansräkningen. Att tillgången ska 
falla under definitionen är bara det första steget innan en tillgång kan tas upp i 
balansräkningen. En åtskillnad görs mellan erkännanderegler och erkännandekriterier där 
kriterier är mer generella vägledningar och används för att skapa reglerna. 
Erkännandereglerna finns till för att redovisare ska kunna veta säkert att en tillgång existerar 
och att den ska tas med i redovisningen så att användaren får användbar information som är 
relevant och reliabel. Erkännandekriterierna är fyra till antalet: 1. Juridiska rättigheter, 2. 
Tillämpning av principen om försiktig redovisning, 3. Fastställande av den ekonomiska 
betydelsen av en transaktion eller händelse, 4. Tillgången ska kunna mätas. Kriteriet om 
juridiska rättigheter ska säkerställa att företaget har den lagliga rätten att tillgodoräkna sig de 
framtida ekonomiska nyttigheterna. Vid tillämpning av försiktighetsprincipen redovisas 
skulder när de kan förutses medan tillgångar redovisas först när de realiserats. Denna princip 
bidrar till att informationen blir mer reliabel. Att bestämma den ekonomiska innebörden av en 
händelse är centralt då redovisningsinformationen ska vara relevant. Om händelsen har 
ekonomisk betydelse (relevans) så ska den redovisas. Ett exempel på detta är leasing av en 
maskin där äganderätten inte har övergått på företaget men det har ändå kontroll över de 
ekonomiska nyttigheter som kommer av maskinen. Det fjärde och sista erkännandekriteriet 
innebär att om redovisaren inte kan mäta värdet på en tillgång på ett tillförlitligt sätt så kan 
den inte redovisas som tillgång i balansräkningen. Den måste då istället kostnadsföras. (Kam, 
1990, s. 108–111) Tillförlitligheten i värderingen har kommit att bli en av de främsta 
orsakerna till att vissa immateriella tillgångar inte erkänns i företags balansräkning (Ibid., 
1990, s. 111; Davis, 1992, s. 76). 
 

2.4 Immateriella tillgångar 
Immateriella tillgångar är tillgångar som inte har några fysiska egenskaper. De representerar 
istället legala rättigheter och relationer som är till nytta för dess ägare. Det viktigaste 
kännetecknet för en immateriell tillgång är att den omges av en hög grad av osäkerhet om 
värdet på och existensen av de framtida ekonomiska nyttigheterna av tillgången. Några 
vanliga immateriella tillgångar är patent, varumärken, forskning och utveckling och goodwill. 
(Glautier & Underdown, 1997, s. 170) Immateriella tillgångar definieras av IASC som en 
identifierbar icke-monetär tillgång utan fysisk form (IAS 38, p. 8). 

2.4.1 Identifierbarhet 
För att kunna skilja en immateriell tillgång från goodwill måste den kunna identifieras. Mer 
explicit betyder detta att det ska gå att avskilja den från företaget och sälja, överlåta, 
licensiera, hyra ut eller byta den. Eller så ska den ha uppkommit ur juridiska rättigheter, 
oavsett om dessa rättigheter är överlåtbara eller avskiljbara från företaget. (IAS 38, p. 11–12) 
Power (1992, s. 59–60) skriver att det traditionella tillvägagångssättet för att säkerställa en 
tillgångs existens består av tre analysnivåer och börjar med identifiering som efterföljs av 
erkännande och värdering i nämnd ordning. Att identifiering är en nödvändighet för 
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erkännande och värdering kan ju verka logiskt för materiella tillgångar som exempelvis mark 
och byggnader, eftersom de är något konkret. För immateriella tillgångar som exempelvis 
varumärken kan detta samband mellan identifiering och värdering tyckas något mer osäkert. 
Frågan om värdet på tillgången borde i det fallet komma i första hand, eftersom det är ett 
upparbetat värde som gör att den immateriella tillgången överhuvudtaget blir identifierad. 
FASB:s definition av en tillgång som ”sannolika framtida ekonomiska nyttigheter 
upparbetade eller under kontroll av en specifik enhet som ett resultat av historiska 
transaktioner eller händelser” måste betyda att det går att separat identifiera dessa ”framtida 
ekonomiska nyttigheter”. Att bestämma dessa ”nyttigheter” borde i så fall i praktiken 
innefatta någon form av värderingsprocess. Detta resonemang skulle då betyda att när det 
gäller immateriella tillgångar vänds den traditionella ordningen (identifiering, erkännande och 
värdering) helt om och istället blir det värderingen som kommer att vara det första steget för 
att säkerställa att den immateriella tillgången existerar. 

2.4.2 Kontroll över nyttan av en immateriell tillgång 
Som beskrivits tidigare gäller att, för att ett företag ska anses ha kontroll över en tillgång ska 
det ha förmågan att säkerställa att det får del av tillgångens framtida ekonomiska fördelar. De 
ska även kunna begränsa andras möjligheter till del i dessa fördelar. Denna förmåga grundar 
sig normalt i juridiska rättigheter som kan göras gällande i domstol. Sådana juridiska 
rättigheter är dock inte nödvändiga om företaget kan kontrollera de framtida ekonomiska 
fördelarna på annat sätt. Vad gäller humankapital som källa till framtida ekonomiska fördelar 
så anses företag inte ha tillräcklig kontroll över dessa fördelar för att inordnas under 
definitionen för en immateriell tillgång. Vidare kan företaget ha upparbetat kundrelationer och 
kundlojalitet som det förväntar sig ska hålla. Om företaget inte har några juridiska rättigheter 
för att skydda och utöva kontroll över dessa relationer, har det vanligtvis inte tillräcklig 
kontroll över de framtida ekonomiska fördelarna av sådana kundrelationer eller 
kundlojaliteter för att uppfylla definitionen av en immateriell tillgång. Dock utgör 
bytestransaktioner som avser icke avtalsbundna kundrelationer bevis för att företaget ändå kan 
kontrollera de förväntade framtida ekonomiska fördelarna hänförliga till dessa kundrelationer. 
Dessutom är sådana bytestransaktioner bevis för att kundrelationerna är avskiljbara och 
motsvarar därför definitionen av en immateriell tillgång. (IAS 38, p. 13–16) 
 
För att få ta upp en immateriell tillgång i balansräkningen krävs att den uppfyller definitionen 
för en immateriell tillgång och att den uppfyller kriterierna för att redovisas i balansräkningen. 
De senare innebär att det ska vara troligt att tillgångens framtida ekonomiska fördelar kommer 
att tillfalla företaget och att anskaffningsvärdet kan fastställas på ett tillförlitligt sätt. (IAS 38, 
p. 18, 21) Utgifter för immateriella tillgångar som inte uppfyller kraven för att redovisas som 
en separat tillgång, utgör vid företagsförvärv en del av goodwillvärdet. (IAS, 38 p. 68) 

2.4.3 Goodwill 
Förvärvad goodwill uppstår vid förvärvet som en differens mellan anskaffningsvärde och det 
verkliga värdet på identifierbara förvärvade nettotillgångar. Denna post kan ses som en 
summa av förvärvade immateriella värden i form av exempelvis framtida överlönsamhet, 
humankapital och goda affärsrelationer. (Glautier & Underdown, 1997, s. 171) 
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Davis (1992, s. 76–77) beskriver goodwill som den förmodligen mest immateriella av 
immateriella tillgångar eftersom det är svårt att bestämma exakt vad det är. Utvecklingen har i 
praktiken gått mot att inkludera allt som hör till ett befintligt företags fördelar gentemot ett 
nytt, eller sådant som bidrar till att öka ett företags framtida lönsamhet. På grund av 
mätproblematiken är det många immateriella tillgångar som aldrig aktiveras på 
balansräkningen, så till vida de inte är förvärvade utifrån, då ett anskaffningsvärde (verkligt 
värde) med tillräcklig noggrannhet anses kunna beräknas. 
 
IASB (IFRS 3, p. 52) definierar förvärvad goodwill som betalning för framtida ekonomiska 
fördelar som inte går att enskilt identifiera och inte heller redovisa separat. När 
Redovisningsrådets rekommendation RR 1:00 tillämpades (före 1 januari 2005) av företagen 
som ingår i den här studien var goodwill föremål för avskrivning över en uppskattad 
nyttjandeperiod som motsvaras av den tid under vilken de ekonomiska fördelar som 
goodwillposten representerar kommer förvärvaren tillgodo (Redovisningsrådet, RR 1:00).  
IASB har däremot den inställningen att det verkliga värdet av immateriella tillgångar som 
erhållits som en del i ett företagsförvärv normalt kan beräknas med tillräcklig noggrannhet, i 
synnerhet om de har en begränsad nyttjandeperiod, och därför kan de tas med i 
balansräkningen avskiljt från goodwill (Smith, 2006, s. 202–203). Detta motiveras bland 
annat av att i den standard som tillämpas nu (IFRS 3) är goodwillavskrivningar avskaffade, 
dock ska företagen istället minst en gång per år göra en nedskrivningsprövning (impairment 
test) (Ibid., 2006, s. 203; Thorell, 2004, s. 75). En nedskrivning ska göras om företaget 
bedömer att redovisat värde på goodwill överstiger återvinningsvärdet (IAS 36, p. 88). 
 

2.5 Koncerner 
En koncern är en ekonomisk beslutsenhet där ett moderföretag genom någon form av 
inflytande kontrollerar ett eller flera dotterföretag (Fagerström & Lundh (Red.), 2005, s. 191). 
En koncern kan enligt Lönnqvist (2006, s. 9) också ses som en maktsfär eftersom flera företag 
står under en gemensam företagsledning (moderbolagets). De enskilda bolagen är alltjämt en 
separat juridisk enhet som upprättar egen årsredovisning, tecknar avtal i eget namn, skattar för 
sina vinster och anställer personal. Koncernen däremot är ingen juridisk person utan är som 
tidigare nämnts ett maktbegrepp. Det finns alltså ingen som är anställd av koncernen eller 
sluter avtal och bedriver handel med den. Allt detta sker hos något av de bolag som ingår i 
koncernen. (Ibid.) Koncern är också ett redovisningsbegrepp och syftar då till att klargöra 
vilken enhet redovisningen avser. Det är viktigt att enheten alltid är klart definierad eftersom 
detta inverkar på vilka affärshändelser, förpliktelser och förhållanden som ska ingå i 
redovisningen. (Nilsson, 2005, s. 27) Det finns alltså behov av att ge en rättvisande bild av 
den ekonomiska enhet som bolagen inom koncernen bildar. För att tydliggöra denna 
ekonomiska verklighet finns krav på koncernredovisning. (Fagerström & Lundh (Red.), 2005, 
s. 191) 
 
När råder då ett koncernförhållande? Enligt IAS 27 p. 4 består en koncern av ett moderbolag 
och dess dotterbolag. Ett dotterbolag är ett företag som står under bestämmande inflytande av 
ett annat företag där bestämmande inflytande definieras som en rätt att utforma ett företags 
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finansiella och operativa strategier i syfte att erhålla ekonomiska fördelar (IAS 27, p. 4). Ett 
koncernförhållande existerar följaktligen när ett företag kan utöva ett bestämmande inflytande 
över ett annat företag (normalt genom att kontrollera mer än 50 % av aktierna). Det är då 
moderbolagets skyldighet att upprätta en koncernredovisning där samtliga dotterföretag 
konsolideras. (Thorell 2004, s. 26) 
 
Det bör dock observeras att uttrycket dotterbolag även kan ha en vidare betydelse. Det 
innefattar då även företag där endast ett betydande inflytande finns som till exempel 
intresseföretag (normalt ett aktieinnehav mellan 20 % och 50 %). Även dessa företag 
konsolideras i moderbolagets koncernredovisning vilket motiveras med att ett utelämnande 
inte skulle ge en rättvisande bild av koncernens ekonomiska ställning. (Fagerström & Lundh 
(Red.), 2005, s. 192) Det är dock endast förvärvaren av dotterbolag enligt den första 
definitionen som omfattas av reglerna i IFRS 3 (Lönnqvist 2006, s. 17). 
 

2.6 Skillnader mellan IFRS 3 och RR 1:00 
Övergången till IAS/IFRS från och med 1 januari 2005 innebar för svenska börsnoterade 
koncernbolag ett byte av redovisningsstandarder. Från att tidigare ha redovisat enligt 
redovisningsrådets rekommendationer skulle nu dessa företag upprätta sina 
koncernredovisningar i enlighet med IAS/IFRS. Vid redovisning av företagsförvärv innebar 
detta ett skifte från RR 1:00 Koncernredovisning till IFRS 3 Rörelseförvärv. Nedan följer en 
beskrivning av skillnaderna mellan regelverken vid redovisning av goodwill och immateriella 
tillgångar. 

2.6.1 Utökade krav på särredovisning av immateriella tillgångar 
Identifierbara immateriella tillgångar ska enligt IFRS 3 i likhet med RR 1:00 redovisas i 
förvärvsanalysen av det förvärvande företaget. Skillnaden mot tidigare ligger i att IFRS 3 har 
strängare krav på särredovisning av olika immateriella tillgångar. Förändringen har sitt 
ursprung i att det under 2001 skedde regeländringar i USA och Kanada vad gäller 
identifiering av immateriella tillgångar. Detta fick till följd att även IASB tog upp frågan om 
tydligare krav på särredovisning av immateriella tillgångar. IASB kom fram till att företagens 
goodwillpost ofta innehöll immateriella tillgångar som var fullt möjliga att identifiera och 
avskilja från goodwill. I och med övergången från RR 1:00 till IFRS 3 anses en förvärvad 
immateriell tillgång kunna mätas på ett tillförlitligt sätt. Den sannolika framtida ekonomiska 
nyttan av tillgången anses även den kunna fastställas i och med att tillgången förvärvas. 
(Thorell 2004, s. 74–75) IASB erkänner att detta innebär ett avsteg från definitionen och de 
kriterier som fastställts för aktivering av tillgångar i deras ramverk. Avsteget motiveras med 
att det verkliga värdet på en immateriell tillgång återspeglar marknadsförväntningarna av 
sannolikheten att den immateriella tillgångens framtida ekonomiska nyttor kommer 
förvärvaren till del. (Fagerström & Lundh (Red.), 2005, s. 201) 

2.6.2  Utökade upplysningskrav 
Kraven på företag som gjort förvärv att lämna upplysningar om förvärvad goodwill och 
immateriella tillgångar har ökat i IFRS 3 jämfört med i RR 1:00. Upplysningarna ska hjälpa 
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användarna av finansiella rapporter att se de ekonomiska konsekvenser som rörelseförvärv 
innebär (IFRS 3, p. 66). En sammanställning av de krav på upplysningar som finns i de båda 
rekommendationerna visar på ett antal skillnader. För det första ska enligt IFRS 3 en 
beskrivning ges av de faktorer som resulterat i att en goodwillpost redovisats vid förvärvet 
(IFRS 3, p. 67). Enligt samma punkt ska även en beskrivning lämnas om varje enskild 
immateriell tillgång som inte redovisats separat från goodwillposten, tillsammans med ett 
klargörande till varför den immateriella tillgångens värde kunnat fastställas på ett tillförlitligt 
sätt. Detta är upplysningar som tillkommit i och med införandet av IFRS 3 och som inte finns 
med i RR 1:00. (Ibid.) 
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3 Metod 
I följande kapitel redogörs för uppsatsens genomförande och val av metod. De variabler vi 
valt att undersöka redovisas och diskuteras och även hur urval av undersökningsenheter 
gjorts. Vidare diskuteras eventuella metodproblem och vilka tänkbara effekter de kan ha fått 
på studien.  
 

3.1 Uppslag till ämnesval 
Inspirationen till ämnesvalet fick vi i huvudsak från läsning av branschtidningen Balans. 
Tidningen har publicerat ett flertal artiklar angående problematiken kring övergången till 
IAS/IFRS vilket fångat vårt intresse. Efter en diskussion med vår handledare beslöt vi oss för 
att angripa övergångsproblematiken ur ett jämförbarhetsperspektiv för att på så sätt kunna 
knyta problemet till grundläggande redovisningsprinciper. 
 

3.2 Val av metod 
För att kunna svara på frågan om svenska koncerner, noterade på Stockholmsbörsens Large 
Cap-lista, efter 1 januari 2005 anpassat redovisningen av förvärvade immateriella tillgångar 
till IFRS 3 har vi använt oss av en kvantitativ metod. En kvantitativ metod var lämplig av den 
anledningen att vi med hjälp av statistiska analys- och bearbetningsmetoder kunde arbeta med 
det empiriska material vi samlat in (Patel & Davidsson, 1994, s. 12). Detta underlättade 
väsentligt arbetet med att jämföra det empiriska materialet över tid. Arbetet har en deskriptiv 
ansats eftersom det syftar till att beskriva och förklara hur den svenska anpassningen till IFRS 
3 sett ut (Ibid., s. 11). 
 

3.3 Litteraturstudier 
Arbetets teoretiska underlag har hämtats från redovisningslitteratur, branschtidningar, EG-
förordning 1606/2002, redovisningsrekommendationer och vetenskapliga artiklar som vi 
bedömt som relevanta. En stor del av allt material utgörs av Redovisningsrådets och IASB:s 
regelverk samt litteratur som behandlar regelverket. Detta gör att regelverkens utformning får 
en central plats i vår teoretiska referensram. Delar av litteraturen vi använt oss av var bekant 
sedan tidigare genom våra universitetsstudier. I övrigt har all litteratur hämtats från 
Mittuniversitetets bibliotek efter sökning i bibliotekskatalogen MIMA. De vetenskapliga 
artiklarna vi använt oss av kommer från sökningar på Google Scholar, JSTOR och Business 
Source Complete. De mest fruktbara sökningarna har gjorts med sökorden: comparability, 
accounting, business combination, IFRS och IASB. 
   

3.4 Tillvägagångssätt 
För att genomföra studien har vi valt att studera koncernredovisningar mellan åren 2004 och 
2007 från svenska bolag, noterade på Stockholmsbörsens Large Cap-lista. Val av tidsperiod 
har styrts av tidpunkten för införandet av IFRS (1 januari 2005). Syftet med att använda 
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årsredovisningar som underlag för det empiriska materialet har varit att de speglar 
förändringarna i sättet att redovisa då dessa ska vara utformade i enlighet med det regelverk 
och de rekommendationer som gäller på redovisningsområdet. Eftersom studien genomförts 
med en kvantitativ metod och delar av den information vi studerat i företagens 
koncernredovisningar presenteras i textform har informationen kvantifierats för att kunna 
analyseras. Denna typ av metod, där dokument analyseras och kvantifieras på ett systematiskt 
och replikerbart sätt, har visat sig särskilt lämplig vid studier av förändring över tid (Bryman 
& Bell, 2005, s. 213, 227). 
 
Utifrån 2004 års årsredovisningar har vi genom att mäta de variabler vi bedömt som relevanta 
(en mer ingående redogörelse av dessa återfinns i avsnitt 3.6) skapat en referensram vars syfte 
är att visa hur bolagen redovisade sina förvärv före övergången till IASB:s 
rekommendationer. I de följande årens årsredovisningar har exakt samma variabler mätts för 
att kunna jämföras mot referensåret 2004 och mot varandra. 
 

3.5 Urval av undersökningsenheter 
Urvalet av företag till studien har gjorts efter ett antal förutbestämda kriterier för att passa 
studien. För det första skulle bolaget vara noterat på Stockholmsbörsens Large Cap-lista. För 
det andra skulle bolagen vara underställda svensk lagstiftning och därmed omfattas av både 
EG-förordning 1606/2002 om införande av IASB:s regelverk från och med 2005 och 
Redovisningsrådets rekommendationer vid upprättande av 2004 års årsredovisning. För det 
tredje skulle bolagen i undersökningen ha genomfört minst ett betydande förvärv under 2004. 
Anledningen till kravet på minst ett förvärv under 2004 var utformningen av de nya reglerna. 
IFRS 3 kräver en retroaktiv tillämpning av reglerna på alla väsentliga förvärv gjorda under 
2004. Genom att bara välja företag som genomfört ett förvärv det året tror vi oss tydligare 
kunna identifiera skillnaderna i redovisningen eftersom förvärven var tvungna att omvärderas 
under 2005.  
 
Av de totalt 67 noterade bolagen på Large Cap-listan uppfyllde 54 företag kraven på 
omfattning av svensk lagstiftning och redovisning enligt Redovisningsrådets 
rekommendationer under 2004. Dessa 54 företag utgör studiens population eftersom arbetets 
syfte är att studera svenska koncernbolag noterade på Stockholmsbörsens Large Cap-lista. 32 
av de 54 företag som utgör studiens population genomförde minst ett betydande förvärv under 
2004 och var därmed kvalificerade att ingå i studiens urval. Urvalet är således inte 
slumpmässigt vilket gör det till ett icke-sannolikhetsurval (Holme & Solvang, 1997, s. 183). 
Detta kan ha påverkat urvalets representativitet för hela populationen. 
 

3.6 Val av undersökningsvariabler 
De fyra variabler vi valt att undersöka i företagens koncernredovisningar för att svara på 
studiens forskningsfrågor bygger på de skillnader mellan RR 1:00 och IFRS 3 vi identifierat i 
arbetets teoretiska referensram. Nedan följer en mer ingående beskrivning av variablerna. 
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3.6.1 Andel separat redovisade immateriella tillgångar 
Separat redovisade immateriella tillgångar är de som i företagens balansräkning redovisats 
avskiljt från goodwill, med andra ord totala immateriella tillgångar minus goodwill. Totala 
immateriella tillgångar är summan av separat redovisade tillgångar och goodwill. Andelen 
immateriella tillgångar definieras som kvoten mellan summan av anskaffningsvärdena för 
separat redovisade immateriella tillgångar och anskaffningsvärdet för totala immateriella 
tillgångar. Andelen separat redovisade immateriella tillgångar är en kvotvariabel. Det vill säga 
att den kan kategoriseras, rangordnas och att det råder ekvidistans i variabeln. Variabeln syftar 
till att mäta förändringen över tid i storleken av totala immateriella tillgångar förutom 
goodwill i förhållande till de totala immateriella tillgångarna. Avsikten är att svara på 
forskningsfrågan om det skett någon förändring i förhållandet mellan andelen separat 
redovisade immateriella tillgångar och goodwill sedan 1 januari 2005 enligt delfråga ett i 
avsnitt 1.3 forskningsfrågor. 

3.6.2 Antalet separat redovisade immateriella tillgångar 
Antalet separat redovisade immateriella tillgångar är också den en kvotvariabel och definieras 
som det antal immateriella tillgångar som redovisats med separat namn under noten 
immateriella anläggningstillgångar, eller motsvarande not, i företagens koncernredovisningar. 
Definitionen utesluter därmed immateriella tillgångar som redovisats under namn som ”övriga 
immateriella tillgångar”. Variabeln syftar till att mäta förändringar i det antal immateriella 
tillgångar företagen redovisar separat, och på så sätt svara på forskningsfrågan om företagen 
aktiverar ett större antal separat redovisade immateriella tillgångar sedan 1 januari 2005. Se 
delfråga två i avsnitt 1.3 forskningsfrågor. 

3.6.3 Upplysningar om vad som bidragit till goodwill 
I den här variabeln har den textinformation som finns i företagens koncernredovisningar 
kvantifierats till antingen en etta eller en nolla beroende på om information om vad som 
bidragit till goodwill finns eller inte. Den här variabeln är alltså en dikotom variabel då den 
bara kunnat anta formen upplysning eller inte upplysning. Ett exempel på upplysningar som 
resulterat i en etta kan vara: ”Den goodwill som redovisas representerar en stark 
marknadsposition” eller ”Goodwill i samband med förvärvet är hänförligt till synergier 
genom integrering”. Syftet med variabeln var att kartlägga skillnader i upplysningar om de 
faktorer som bidragit till goodwill och därmed svara på forskningsfrågan om det skett någon 
förändring i antalet företag som lämnar upplysningar om förvärvade immateriella tillgångar 
efter 1 januari 2005 enligt delfråga tre i avsnitt 1.3 forskningsfrågor. 

3.6.4 Immateriella tillgångar som inte skiljts från goodwill 
Även den här variabeln är dikotom och precis som föregående variabel kvantifierades 
textinformationen i koncernredovisningarna till en etta eller nolla beroende på om information 
om de immateriella tillgångar som inte skiljts från goodwill fanns tillgänglig eller inte. 
Exempel på information som utföll i en etta var: ”Goodwill har uppstått vid förvärvet då 
kundrelationer och varumärken inte mötte kriterierna för värdering av immateriella 
rättigheter på förvärvsdagen”. Syftet med variabeln var att mäta förändringen vad gäller 
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upplysningar om vilka immateriella tillgångar som finns i goodwillposten och varför dessa 
inte redovisats separat. Variabeln hjälpte oss att svara på forskningsfrågan om det skett någon 
förändring i antalet företag som lämnar upplysningar om förvärvade immateriella tillgångar 
efter 1 januari 2005 enligt delfråga tre i avsnitt 1.3 forskningsfrågor. 
 

3.7 Analysmodell 
Vi har för den här studien valt en univariat analysmodell där vi presenterat varje 
undersökningsvariabel separat, dock analyseras variablerna andel immateriella tillgångar och 
antal immateriella tillgångar tillsammans mot tillämplig teori, eftersom de kan härledas från 
samma förändring i regelverket. Detsamma gäller för variablerna upplysningar om vad som 
bidragit till goodwill och immateriella tillgångar som inte skiljts från goodwill. Resultaten av 
undersökningen redovisas i det fjärde kapitlet både i löpande text och grafiskt med 
stolpdiagram. Diagramformen har vi valt eftersom univariata fördelningar oftast beskrivs 
grafiskt med hjälp av stolpdiagram och att de kan användas oberoende av vilken mätnivå 
variabeln ligger på (Holme & Solvang, 1997, s. 207). Studiens empiriska material har samlats 
in och sammanställts med hjälp av kalkylprogrammet Excel. 
 

3.8 Reliabilitet 
En studies reliabilitet avgörs av hur mätningarna utförs och hur noggranna vi är vid 
bearbetningen av informationen (Holme & Solvang, 1997, s. 163). För att uppnå en hög 
reliabilitet har vi lagt ner ett omfattande arbete på att läsa igenom de koncernredovisningar vi 
granskat. Vi har även valt att studera alla koncernredovisningar i pdf-format för att kunna 
använda oss av de sökfunktioner programmet Adobe Reader inrymmer. På så vis har vi 
kunnat minska risken att gå miste om väsentlig information, jämfört med att studera 
materialet i tryckt form. Det kan dock inte uteslutas att vi missat viktig information då varje 
enskild koncernredovisning innehåller en omfattande textmassa och till stor del har en 
individuell utformning.  
 
Studiens reliabilitet kan även påverkas av det Bryman & Bell (2005, s. 226) benämner som 
inter- och intrabedömarreliabilitet. Uttrycken syftar till att beskriva reliabilitetsproblem vid 
kodning (kvantifiering) av textinformation. En hög inter- och intrabedömarreliabilitet kräver 
att kodningen är konsekvent över tid och att alla tolkar och kodar informationen på samma 
sätt. För att öka studiens reliabilitet har vi under kodningsprocessen arbetat utifrån de 
definitioner och exempel som beskrivits i avsnitt 3.6. Vi har dessutom konsekvent arbetat vid 
varandras sida för att kunna föra en dialog om de bedömningar som skett. 

3.9 Validitet 
Graden av validitet avgörs av i vilken utsträckning vi undersöker det vi avser undersöka. Det 
gäller att de instrument som valts för att genomföra studien verkligen mäter det som avses. 
(Patel & Davidsson, 1994, s. 85–86) Vi har i vår studie valt att undersöka uppsatsens 
forskningsfrågor genom de variabler som presenterades i avsnitt 3.6. Valet av 
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undersökningsvariabler bygger på de regelförändringar som identifierats i arbetets teoretiska 
referensram och är valda för att sammanfalla med uppsatsens forskningsfrågor. Att studien 
baseras på en genomgång av koncernredovisningar anser vi vara positivt för undersökningens 
validitet då detta ger en närhet till det vi avser undersöka. Det vill säga förändringar i 
företagens sätt att redovisa immateriella tillgångar vid företagsförvärv. 
 

3.10  Generaliserbarhet 
Som tidigare nämnts är vi medvetna om den problematik som föreligger vid genomförandet 
av studiens urval av undersökningsenheter. Att urvalet inte skett helt slumpmässigt utan det 
faktum att genomförda förvärv under 2004 har varit den avgörande faktorn kan ha betydelse 
för urvalets representativitet för populationen. Vi antar därför en försiktig hållning gentemot 
resultatens generaliserbarhet för populationen.  
 

3.11  Källkritik 
De sekundärdata uppsatsen bygger på i form av litteratur, vetenskapliga artiklar, 
branschtidningar och regelverk ger utrymme för tolkningsfel hos oss författare. Personliga 
åsikter och subjektiva bedömningar från författarna av de sekundärdata vi använt oss av kan 
också förekomma. För att minimera eventuell påverkan från dessa potentiella felkällor har vi 
använt oss av flera källor som noga granskats och jämförts. Vi har även i så stor utsträckning 
som möjligt valt att använda oss av granskade vetenskapliga artiklar från erkända tidsskrifter. 
 
Vad gäller de koncernredovisningar vi granskat, finns bestämmelser för upprättandet av dessa 
reglerade i svensk lag, dessutom är de granskade av revisorer vilket ökar tillförlitligheten hos 
informationen. Det kan dock inte uteslutas att innehållet är inkorrekt då det kan finnas ett 
egenintresse från företagens sida att vinkla informationen. Eventuella fel i 
koncernredovisningarna är dock av mindre betydelse då uppsatsens syfte är att studera 
förändringar i sättet att redovisa och inte huruvida informationen är korrekt. 
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4 Resultat och analys 
I detta kapitel kommer vi att redovisa det empiriska material vi fått fram genom granskningen 
av företagens koncernredovisningar. Vi kommer även att analysera de resultat 
undersökningen har genererat. 
 

4.1 Andel och antal separat redovisade immateriella tillgångar 
Här nedan följer en resultatredovisning och analys av de två första variablerna vi undersökt: 
Andelen separat redovisade immateriella tillgångar och antalet separat redovisade 
immateriella tillgångar. 

4.1.1 Goodwill enligt redovisningsteori och standarder 
De nya reglerna för redovisning av goodwill innebar utökade krav på att identifiera och 
separat redovisa immateriella tillgångar skiljt från goodwill. Resultatet av det borde ha blivit 
att de poster som består av immateriella tillgångar, förutom goodwill, ökat i andel av totala 
immateriella tillgångar, vilket medfört att andelen goodwill blivit mindre. Då en av 
skillnaderna mellan RR 1:00 och IFRS 3 är att förvärvade immateriella tillgångar per 
automatik anses kunna mätas på ett tillförlitligt sätt samt att den framtida ekonomiska nyttan 
bedöms kunna fastställas med tillräcklig säkerhet i och med förvärvet, borde det medföra att 
företagen också aktiverat fler sådana. 

4.1.2 Granskning av koncernredovisningar 
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Figur 4:1 Andel immateriella tillgångar skiljda från goodwill av totala immateriella tillgångar. 
 
År 2004 bestod i genomsnitt 14,3 % av de undersökta företagens totala redovisade 
immateriella tillgångar av separat redovisade immateriella tillgångar, alltså immateriella 
tillgångar skiljda från goodwill. Från och med 2005 har den andelen ökat, med den största 
skillnaden mellan år 2004 och 2005 då andelen ökade med drygt nio procentenheter till  
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23,6 %. År 2006 och 2007 ökade andelen ytterligare, först till 29,4 % och sedan till  
31,5 %. Förändringen i storleken på andelen separat redovisade immateriella tillgångar är 
alltså relativt stor mellan år 2004 och 2005 för att sedan bli mindre de efterföljande åren. De 
här resultaten visualiseras i figur 4:1. 
 

0

2 000

4 000

6 000

8 000

10 000

12 000

14 000

16 000

2004 2005 2006 2007

M
SE
K

Separat redovisade immateriella tillgångar Goodwill Totala immateriella tillgångar

 
Figur 4:2 Genomsnittlig storlek på totala immateriella tillgångar med innehållet uppdelat på 

goodwill och separat redovisade immateriella tillgångar (MSEK). 
 
Om vi istället delar upp de totala immateriella tillgångarna i goodwill och separat redovisade 
immateriella tillgångar åskådliggörs förändringarna i posternas storlek och faktorerna bakom 
förändringen i andelen separat redovisade immateriella tillgångar kan på detta sätt 
åskådliggöras. Resultaten visar hur en omvandling sker från goodwill till separat redovisade 
immateriella tillgångar. De totala immateriella tillgångarna ökar från år till år, samtidigt ökar 
storleken på de separat redovisade immateriella tillgångarna. Storleken på goodwillposten 
varierar däremot. De första tre åren minskar storleken med cirka 0,7 miljarder kronor för att år 
2007 öka med närmare två miljarder kronor. 
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Figur 4:3 Genomsnittligt antal separat redovisade immateriella tillgångar. 
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Vad gäller undersökningen av antalet separat redovisade immateriella tillgångar, visar 
resultatet precis som vid undersökningen av föregående variabel att den största förändringen i 
redovisningen av immateriella tillgångar sker mellan år 2004 och 2005. År 2004 var det 
genomsnittliga antalet separat redovisade immateriella tillgångar 1,8 stycken för att året efter 
öka till 2,4. De följande åren sker också en ökning, dock är skillnaden inte lika stor. 
Genomsnittet för år 2006 var 2,6 och för 2007 var samma värde 2,7. Dessa resultat 
visualiserar vi i figur 4:3. 

4.1.3 Analys av undersökningens resultat 
En analys av resultatet med år 2004 som referensår, då Redovisningsrådets regelverk gällde, 
visar att en förändring i sättet att redovisa immateriella tillgångar efter införandet av IFRS 
märks. Vidare visar undersökningen av den här variabeln att det finns en överensstämmelse 
med hur koncernerna har redovisat immateriella tillgångar efter 1 januari 2005 och de 
förändringar som skett i regelverket för koncernredovisning. Eftersom IFRS förespråkar 
aktivering av fler immateriella tillgångar separat från goodwill har det inneburit en ökning av 
andelen immateriella tillgångar redovisade separat från goodwill. Den största förändringen 
mellan år sker 2004–2005 då IFRS infördes. De följande åren då de nya standarderna hunnit 
bli mer inarbetade i företagens redovisning är dock skillnaderna från år till år mindre. 
 
Den förändring som skett i andelen separat redovisade immateriella tillgångar kan förklaras 
genom att studera storleken på dessa poster och storleken på företagens goodwillposter. 
Diagrammet i figur 4:2 visar hur en omvandling sker från goodwill till separat redovisade 
immateriella tillgångar under de tre första åren, vilket är helt i linje med vad IFRS 3 
förespråkar. Det sista året ökar storleken på goodwillposten, men en ökning av de separat 
redovisade immateriella tillgångarna gör att andelen separat redovisade immateriella 
tillgångar ökar även detta år. En ökning av goodwillposten är i sig inget som talar emot en 
förändring av redovisningen i linje med IFRS, så länge de separat redovisade tillgångarna 
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ökar mer, eftersom effekten av det blir att andelen separat redovisade immateriella tillgångar 
ökar. 
 
Även mätningen av det genomsnittliga antalet immateriella tillgångar som redovisats separat 
från goodwill visar att införandet av de nya reglerna har fått effekt på redovisningen. Det 
märks också att skillnaderna är störst mellan 2004 och 2005 då IFRS infördes. De 
efterföljande åren är skillnaderna inte lika tydliga. Det sker dock en ökning även om den inte 
är så stor. Det skulle kunna bero på samma sak som för andelen separat redovisade 
immateriella tillgångar, det vill säga att företagen tagit till sig regelverket i större utsträckning 
ju längre tid som förflutit sedan införandet. Sammanfattningsvis ger analysen av det resultat 
vi fått fram att skillnaderna mellan Redovisningsrådets rekommendationer och IFRS 
återspeglas i förändringen av företagens sätt att redovisa immateriella tillgångar. 
 

4.2 Antal företag som lämnar upplysningar 
Nedan följer en resultatredovisning av undersökningen av hur många av de förvärvande 
företagen som lämnar upplysningar om dels vad förvärvad goodwill består av och dels vilka 
immateriella tillgångar som inte redovisats separat från goodwill. 

4.2.1 Upplysningar om bidrag till goodwill 
Goodwill är differensen mellan anskaffningspris och verkligt värde på det förvärvade 
företagets nettotillgångar. Den differensen kan exempelvis bestå av förvärvade immateriella 
värden i form av framtida överlönsamhet, humankapital och goda affärsrelationer. IFRS 3 p. 
67h säger att företag i samband med förvärv ska lämna upplysning om de faktorer som 
bidragit till den goodwillpost som redovisas. Det kravet fanns inte i Redovisningsrådets 
rekommendation RR 1:00, det är något som företagen skulle göra för första gången i 2005 års 
koncernredovisning. Utöver en förklaring till vilka faktorer som bidragit till goodwill kräver 
samma punkt (IFRS p. 67h) att upplysning ska lämnas om var och en av de immateriella 
tillgångar som inte redovisats skiljt från goodwill och varför inte verkligt värde på dessa 
kunnat beräknas på ett tillförlitligt sätt. Inte heller dessa upplysningskrav finns i RR 1:00. Det 
vi har undersökt är om företagen 1) lämnar upplysning om de faktorer som bidragit till 
goodwill och 2) om de lämnar upplysning om de immateriella tillgångar som inte redovisats 
separat från goodwill och varför. 
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4.2.2 Granskning av koncernredovisningar 
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Figur 4:4 Antal företag som gjort förvärv och redovisar innehållet i goodwillposten. 
 
En presentation av studiens resultat i termer av antal företag visar att 3 av 32 företag redogjort 
för innehållet i goodwillposten under 2004. De två följande åren genomförde 26 företag 
förvärv och 20 av dem lämnade upplysningar. År 2007 ökade antalet förvärvande bolag till 29 
stycken, samtidigt ökade även antalet upplysningar till 23 stycken. 
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Figur 4:5 Antal företag som gjort förvärv och lämnar upplysning om de immateriella tillgångar 
som inte redovisats separat från goodwill. 

 
Resultatet av studien visar att under 2004 lämnade inget av de 32 företag som gjort förvärv 
någon upplysning om vilka immateriella tillgångar som identifierats i goodwillposten men 
inte kunnat redovisas separat. År 2005 var det 26 av de företag som ingår i studien som 
genomförde förvärv, tre av dem lämnade de upplysningar som regelverket kräver. Året efter 
genomförde lika många företag förvärv. Antalet företag som lämnade upplysningar ökade 
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däremot till sex. År 2007 var antalet förvärvande företag 29 och fem av dem lämnade 
upplysningar. Även om det inte är så många företag som lämnar upplysningar om de 
immateriella tillgångar som inte redovisats separat från goodwill så märks ändå skillnaden, 
precis som vid undersökningen av de tidigare variablerna, mellan åren 2004 och 2005. Från år 
2005 till 2006 sker en fördubbling av antal företag som lämnar upplysningar. Andelen är dock 
fortfarande låg i förhållande till hur många företag som genomfört förvärv. 

4.2.3 Analys av undersökningens resultat 
Vid undersökningen om företagen lämnat upplysningar om de faktorer som bidragit till 
goodwill i samband med de förvärv som genomförts märker vi en stor skillnad mellan åren 
2004 och 2005. Alltså har även i det här fallet införandet av IFRS fått effekt. Det andra 
upplysningskravet däremot fick inte samma genomslag vid införandet år 2005, då endast tre 
av 26 förvärvande företag lämnar upplysning om de enskilda immateriella tillgångar som inte 
redovisats avskiljt från goodwill. För upplysningar om goodwillpostens innehåll mellan åren 
2005 till 2007 så märks ingen större förändring, utan andelen är ungefär densamma dessa år. 
Beträffande upplysningar om de immateriella tillgångar som inte avskiljts från goodwill under 
åren 2005 till 2007 så sker det från år 2005 till 2006 en ökning från tre till sex företag. I 
förhållande till antalet förvärvande företag så är denna ökning däremot inte särskilt stor 
eftersom det fortfarande är 20 av 26 företag som inte lämnar upplysning. År 2007 är detta 
antal nere på fem av 29 företag. Följaktligen märks, för denna variabel, ingen utökad 
anpassning till kraven i IFRS 3. Regeln om upplysningskrav för de faktorer som bidragit till 
goodwill har företagen i stor utsträckning tagit till sig. Detta åskådliggörs med hjälp av 
diagrammet i figur 4:4 som visar att införandet av IFRS fått effekt jämfört med referensåret 
2004. Det visar dock även att ett antal företag som gjort förvärv, inte lämnat upplysningar om 
den goodwill förvärvet medfört. Vi ser att 6 stycken företag genomgående underlåtit att 
presentera denna information i sina koncernredovisningar, en fullständig anpassning till IFRS 
hade inneburit att samtliga företag som genomfört förvärv också skulle ha lämnat de 
upplysningar som standarden föreskriver. 
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5 Slutdiskussion 
Följande kapitel innehåller en diskussion kring studiens resultat och de slutsatser vi kan dra 
kring dem. Vidare förs ett resonemang om huruvida resultatet även kan vara giltigt för 
företag utanför urvalet. Kapitlet avslutas med några förslag till fortsatt forskning i ämnet. 
 

5.1 Effekten av IFRS 
Att övergången till IFRS år 2005 har fått effekt på redovisningen av immateriella tillgångar i 
de företag som ingått i den här undersökningen är helt klart. Slutsatserna vi har dragit efter att 
undersökt frågan, som varit vår huvudfrågeställning under den här studien, har vi kommit 
fram till genom att bryta ner frågan i tre underfrågor av mer specifik karaktär. Resultaten som 
de tre underfrågorna genererat pekar åt samma håll, att skillnaden i företagens redovisning var 
som störst mellan år 2004 och 2005 då övergången till IFRS skedde. Nedan följer en mer 
ingående diskussion kring underfrågorna. 

5.1.1 Separat redovisning av immateriella tillgångar 
Att ta till sig och tillämpa ett nytt regelverk fullt ut är en kostsam och tidskrävande process. 
Det gäller inte minst för IFRS 3 som anses vara en komplex och omfattande standard. Det kan 
vara anledningen till att antalet och andelen separat redovisade tillgångar ökar under den 
undersökta perioden. Det skulle i så fall betyda att företagen successivt i allt högre 
utsträckning tar till sig de nya standarderna. Att veta när reglerna fått fullt genomslag är 
däremot svårt eftersom vi inte kan veta om företagen redovisar så många separata 
immateriella tillgångar som de skulle kunna. Det vi kan konstatera är dock att både antalet 
och andelen immateriella tillgångar har ökat sedan 2004 och fram till 2007 bland de företag 
som ingått i undersökningen. 

5.1.2 Om de utökade upplysningskraven 
Avseende de nya kraven på upplysningar om förvärvade immateriella tillgångar som 
tillkommit i och med införandet av IFRS 3 drar vi slutsatsen att regelverket inte efterföljs fullt 
ut. Resultaten visar att en majoritet av företagen genomfört förvärv under samtliga år. Det är 
dock långt ifrån alla som lämnat upplysningar kring de immateriella tillgångar som förvärvats. 
Det gäller främst upplysningar kring vilka immateriella tillgångar som goodwillposten 
innehåller men som inte kan redovisas separat. Det upplysningskravet har fått dåligt 
genomslag även med hänsyn till att det gått tre år sedan införandet av de nya reglerna. Om de 
brister i upplysningar vi identifierat beror på att de gjort avsteg från regelverket, eller om 
företaget inte lyckats identifiera några immateriella tillgångar i goodwillposten, är svårt att 
svara på. Det andra upplysningskravet, om faktorer som bidragit till goodwill efterföljs av 
företagen i betydligt högre utsträckning. En förklaring till det skulle kunna vara att det är 
lättare för företagen att hitta orsaker till varför det betalat ett överpris för det förvärvade 
företagets nettotillgångar, exempelvis framtida överlönsamhet. Men att de däremot har 
svårigheter med att identifiera enskilda immateriella tillgångar som inte uppfyller kraven för 
separat redovisning, till exempel humankapital. Att inte alla företag lämnar upplysningar om 
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de faktorer som bidragit till goodwill kan tyckas märkligt eftersom en 
nedskrivningsbedömning ska genomföras årligen, där företaget prövar om det redovisade 
värdet på goodwillposten fortfarande återspeglar de framtida ekonomiska nyttigheter som 
beräknas komma företaget till del. Om en sådan bedömning kan göras, borde även en 
upplysning om innehållet i posten och de faktorer som bidragit till den också kunna lämnas. 
 
Sammanfattningsvis kan vi säga att studien av de tre underfrågorna visar att de nya reglerna 
fått effekt på företagens redovisning av – och upplysningar om – förvärvade immateriella 
tillgångar. På andelen och antalet separat redovisade immateriella tillgångar märks detta 
genom en ökning i båda variablerna särskilt det första året. Även de nya upplysningskraven 
har fått effekt, dock kan de upplysningar företagen förväntas lämna om de immateriella 
tillgångar som inte har kunnat redovisas separat från goodwillposten anses bristfälliga.  
Att tillämpningen av IFRS, i sättet att redovisa och lämna upplysningar om immateriella 
tillgångar, ökar även efter 2005, om än inte i samma omfattning, innebär att en successiv 
anpassning till IFRS sker bland de företag vi undersökt och att dessa därmed i förlängningen 
bidrar till en ökad jämförbarhet av finansiell information. 
 

5.2 Övriga svenska noterade företag 
Det kan vara intressant att diskutera effekterna av införandet av IFRS även för företag som 
befinner sig utanför urvalet, framförallt inom populationen eftersom de också genomgått 
samma förändring av sitt sätt att redovisa. Således skulle den effekt IFRS har fått på företagen 
i den här undersökningen också kunna vara densamma för övriga svenska koncerner på 
Stockholmsbörsens Large Cap-lista. 
 
Beträffande de något mindre bolagen på de svenska Mid- och Small Cap-listorna, så ska de 
också följa samma regelverk. Att effekten av införandet skulle vara densamma som för 
företagen på Large Cap ställer vi oss än mer försiktiga till eftersom de dels inte ingår i 
populationen och dels för att vi inte undersökt om exempelvis storleken på företag har 
betydelse för hur införandet av IFRS påverkat redovisningen. De slutsatser vi dragit för 
urvalet i studien borde dock i viss utsträckning även gälla för de mindre bolagen noterade på 
Mid- och Small Cap-listorna, framförallt med tanke på att de genomgått samma skifte av 
redovisningsstandard. 
 
Huruvida de övriga bolagen på Stockholmsbörsen tagit till sig det nya regelverket eller inte är 
intressant framförallt ur ett jämförbarhetsperspektiv. Om det är så att studiens resultat är 
giltiga även för dessa företag skulle det innebära att EU närmar sig målet att öka 
jämförbarheten av finansiell information på den inre marknaden. Detta eftersom graden av 
jämförbarhet är beroende av hur många som redovisar på ett konsistent och enhetligt sätt. 
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5.3 Förslag till fortsatt forskning 
Vi har i den här studien valt att lägga fokus på förändringen av företagens redovisning av 
immateriella tillgångar. Urvalet har därför inte gjorts slumpmässigt utan de företag som gjort 
förvärv år 2004 kom att ingå i undersökningen. Mot bakgrund av detta vore det intressant med 
en liknande studie som bygger på ett slumpmässigt urval som skulle kunna generera säkrare 
generella slutsatser för alla företag på Stockholmsbörsen. En sådan studie skulle också kunna 
göras med en mer internationell prägel, där effekten av IFRS undersöks ur ett EU-perspektiv. 
Detta för att ge en bild av om EU:s mål att finansiell information ska vara jämförbar mellan 
länderna på den inre marknaden uppnås. Vi har också vartefter arbetet med den här studien 
fortskridit intresserat oss mer och mer för vilka faktorer som ligger till grund för hur företagen 
väljer att redovisa som de gör. Det har i den här studien framkommit att redovisningen brister 
på en del punkter gentemot vad regelverket föreskriver. En kvalitativ studie inriktad på att 
skapa förståelse för varför inte upplysningar lämnas skulle vara intressant att ta del av. 
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Bilaga Tabeller 
 
I tabell 1–7 återfinns resultatet som granskningen av årsredovisningar genererat för var och en 
av de fyra undersökningsvariablerna: andel separat redovisade immateriella tillgångar av 
totala immateriella tillgångar (se tabell 1–4), antalet separat redovisade immateriella tillgångar 
(se tabell 5), antal företag som gjort förvärv och lämnar upplysning om faktorer som bidragit 
till goodwill (se tabell 6) samt variabeln antal företag som gjort förvärv och lämnar 
upplysning om de immateriella tillgångar som inte kunnat redovisats separat från goodwill (se 
tabell 7). 
 
Tabell 1 Företagens redovisning av immateriella 

tillgångar år 2004 (MSEK). 
2004 

Företag Goodwill Separata Totala
1 23 667 3 001 26 668
2 18 124 394 18 518
3 18 339 1 372 19 711
4 2 028 136 2 164
5 2 440 102 2 542
6 2 177 437 2 614
7 7 337 376 7 713
8 3 245 1 536 4 781
9 1 747 1 826 3 573

10 287 44 331
11 20 421 727 21 149
12 7 652 600 8 252
13 1 306 434 1 740
14 7 542 401 7 943
15 14 184 11 061 25 245
16 7 252 202 7 454
17 1 532 511 2 043
18 1 871 127 1 998
19 1 692 215 1 907
20 3 350 2 180 5 530
21 5 050 230 5 280
22 186 802 988
23 243 0 243
24 198 21 219
25 943 0 943
26 1 984 189 2 173
27 15 218 1 340 16 558
28 8 177 34 8 211
29 6 800 437 7 237
30 11 334 2 550 13 884
31 27 892 3 092 30 984
32 67 658 14 124 81 782

Medelvärde 9 121 1 516 10 637
Andel av tot. 85,75 % 14,25 % 100 %
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Tabell 2 Företagens redovisning av immateriella 

tillgångar år 2005 (MSEK). 
2005 

Företag Goodwill Separata Totala
1 19 823 3 499 23 322
2 15 716 666 16 382
3 9 250 903 10 153
4 6 662 3 723 10 385
5 2 789 203 2 992
6 2 328 480 2 808
7 4 921 464 5 385
8 3 217 1 997 5 214
9 1 095 2 156 3 251

10 157 45 202
11 17 792 851 18 643
12 4 306 788 5 094
13 1 195 1 107 2 302
14 7 717 780 8 497
15 11 072 16 572 27 644
16 12 879 3 787 16 666
17 1 833 738 2 571
18 1 975 170 2 145
19 1 131 243 1 374
20 2 933 2 272 5 205
21 5 552 447 5 999
22 5 307 4 493 9 800
23 17 0 17
24 144 38 182
25 609 44 653
26 5 772 1 062 6 834
27 11 773 2 810 14 583
28 12 498 3 957 16 455
29 14 229 1 643 15 872
30 7 362 4 076 11 438
31 27 362 5 761 33 123
32 62 831 21 392 84 223

Medelvärde 8 820 2 724 11 544
Andel av tot. 76,40 % 23,60 % 100 %
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Tabell 3 Företagens redovisning av immateriella 
tillgångar år 2006 (MSEK). 

2006 
Företag Goodwill Separata Totala

1 16 997 4 243 21 240
2 16 683 1 475 18 158
3 2 583 1 230 3 813
4 6 191 3 567 9 758
5 2 950 247 3 197
6 3 860 1 478 5 338
7 5 156 696 5 852
8 2 880 1 439 4 319
9 1 041 2 364 3 405

10 151 44 195
11 14 032 688 14 719
12 4 626 1 038 5 664
13 1 799 1 570 3 369
14 8 968 896 9 864
15 8 849 19 213 28 062
16 12 267 3 678 15 945
17 2 291 1 326 3 617
18 2 764 236 3 000
19 1 131 345 1 476
20 2 039 2 411 4 450
21 5 403 508 5 911
22 5 091 4 745 9 836
23 621 0 621
24 530 75 605
25 643 93 736
26 9 380 1 524 10 904
27 11 668 2 906 14 574
28 12 350 3 957 16 307
29 13 793 1 690 15 483
30 6 824 20 398 27 222
31 22 442 5 604 28 046
32 62 957 22 327 85 284

Medelvärde 8 405 3 500 11 905
Andel av tot. 70,60 % 29,40 % 100 %
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Tabell 4 Företagens redovisning av immateriella 
tillgångar år 2007 (MSEK). 

2007 
Företag Goodwill Separata Totala

1 18 161 5 169 23 330
2 17 271 1 866 19 137
3 7 915 3 222 11 137
4 9 737 4 308 14 045
5 3 056 266 3 322
6 3 970 1 454 5 424
7 8 933 2 126 11 059
8 1 141 1 249 2 390
9 1 221 2 707 3 928

10 157 45 202
11 14 152 872 15 024
12 4 724 1 080 5 804
13 2 467 1 958 4 425
14 9 591 1 440 11 031
15 19 969 27 678 47 647
16 12 508 4 306 16 814
17 2 552 1 561 4 113
18 2 786 258 3 044
19 1 182 466 1 648
20 2 848 2 654 5 502
21 8 844 1 976 10 820
22 11 593 14 428 26 021
23 621 0 621
24 661 101 762
25 86 77 163
26 16 225 2 469 18 694
27 12 419 3 546 15 965
28 8 409 7 8 416
29 18 523 2 215 20 738
30 22 826 31 770 54 596
31 16 496 5 125 21 621
32 71 515 26 350 97 865

Medelvärde 10 392 4 773 15 166
Andel av tot. 68,53 % 31,47 % 100 %
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Tabell 5 Antal separat redovisade immateriella 

tillgångar. 
    År   

Företag 2004 2005 2006 2007
1 2 3 3 3
2 1 3 3 3
3 1 3 3 4
4 2 2 2 2
5 2 3 4 4
6 0 0 0 0
7 5 5 5 5
8 0 0 0 0
9 2 2 2 2

10 2 2 2 2
11 0 1 1 1
12 0 1 1 1
13 5 5 5 5
14 5 6 7 7
15 3 3 3 3
16 0 2 2 2
17 1 3 4 4
18 0 0 0 0
19 1 1 1 0
20 1 1 1 1
21 4 5 5 5
22 1 1 1 1
23 0 0 0 0
24 3 2 2 2
25 1 0 2 2
26 0 3 4 5
27 0 0 0 0
28 0 2 2 2
29 0 2 2 2
30 5 5 5 5
31 5 5 5 5
32 4 5 7 7

Medelvärde 1,75 2,38 2,63 2,66
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Tabell 6 Antal företag som gjort förvärv och lämnar upplysning om faktorer som bidragit till 
goodwill. 

       År     
2004 2005 2006 2007 

Företag Förvärv Upplysn. Förvärv Upplysn. Förvärv Upplysn. Förvärv Upplysn.
1 Ja Nej Ja Ja Ja Ja Ja Ja
2 Ja Nej Ja Ja Ja Ja Ja Ja
3 Ja Nej Ja Ja Ja Ja Ja Ja
4 Ja Nej Ja Nej Ja Nej Ja Nej
5 Ja Nej Ja Ja Ja Ja Ja Ja
6 Ja Nej Ja Ja Ja Ja Ja Ja
7 Ja Nej Nej Nej Ja Ja Ja Ja
8 Ja Nej Nej Nej Nej Nej Ja Nej
9 Ja Nej Ja Nej Nej Nej Ja Ja

10 Ja Nej Nej Nej Nej Nej Ja Nej
11 Ja Nej Ja Nej Ja Ja Ja Ja
12 Ja Nej Ja Ja Ja Ja Ja Ja
13 Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja
14 Ja Nej Ja Nej Ja Ja Ja Nej
15 Ja Nej Nej Nej Nej Nej Ja Ja
16 Ja Ja Ja Ja Ja Nej Ja Ja
17 Ja Nej Ja Ja Ja Ja Ja Ja
18 Ja Nej Ja Ja Ja Ja Ja Nej
19 Ja Nej Ja Ja Nej Nej Ja Ja
20 Ja Nej Nej Nej Ja Nej Ja Ja
21 Ja Nej Ja Ja Ja Ja Ja Ja
22 Ja Nej Ja Ja Ja Ja Ja Ja
23 Ja Nej Nej Nej Ja Ja Nej Nej
24 Ja Nej Ja Ja Ja Ja Ja Ja
25 Ja Nej Ja Nej Ja Nej Nej Nej
26 Ja Nej Ja Ja Ja Ja Ja Ja
27 Ja Nej Ja Ja Ja Nej Ja Nej
28 Ja Nej Ja Ja Nej Nej Nej Nej
29 Ja Nej Ja Ja Ja Ja Ja Ja
30 Ja Nej Ja Nej Ja Ja Ja Ja
31 Ja Nej Ja Ja Ja Ja Ja Ja
32 Ja Ja Ja Ja Ja Nej Ja Ja

Antal Ja 32 3 26 20 26 20 29 23
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Tabell 7 Antal företag som gjort förvärv och lämnar upplysning om de immateriella 
tillgångar som inte kunnat redovisats separat från goodwill. 

        År       
2004 2005 2006 2007 

Företag Förvärv Upplysn. Förvärv Upplysn. Förvärv Upplysn. Förvärv Upplysn.
1 Ja Nej Ja Ja Ja Ja Ja Ja
2 Ja Nej Ja Nej Ja Nej Ja Nej
3 Ja Nej Ja Nej Ja Ja Ja Nej
4 Ja Nej Ja Nej Ja Nej Ja Nej
5 Ja Nej Ja Nej Ja Nej Ja Nej
6 Ja Nej Ja Nej Ja Ja Ja Nej
7 Ja Nej Nej Nej Ja Nej Ja Nej
8 Ja Nej Nej Nej Nej Nej Ja Nej
9 Ja Nej Ja Nej Nej Nej Ja Nej

10 Ja Nej Nej Nej Nej Nej Ja Nej
11 Ja Nej Ja Nej Ja Nej Ja Nej
12 Ja Nej Ja Nej Ja Nej Ja Nej
13 Ja Nej Ja Nej Ja Nej Ja Nej
14 Ja Nej Ja Nej Ja Nej Ja Nej
15 Ja Nej Nej Nej Nej Nej Ja Nej
16 Ja Nej Ja Nej Ja Nej Ja Nej
17 Ja Nej Ja Ja Ja Ja Ja Ja
18 Ja Nej Ja Nej Ja Nej Ja Nej
19 Ja Nej Ja Nej Nej Nej Ja Nej
20 Ja Nej Nej Nej Ja Nej Ja Ja
21 Ja Nej Ja Nej Ja Nej Ja Nej
22 Ja Nej Ja Nej Ja Nej Ja Nej
23 Ja Nej Nej Nej Ja Nej Nej Nej
24 Ja Nej Ja Nej Ja Nej Ja Nej
25 Ja Nej Ja Nej Ja Nej Nej Nej
26 Ja Nej Ja Nej Ja Ja Ja Ja
27 Ja Nej Ja Nej Ja Nej Ja Nej
28 Ja Nej Ja Nej Nej Nej Nej Nej
29 Ja Nej Ja Ja Ja Ja Ja Nej
30 Ja Nej Ja Nej Ja Nej Ja Ja
31 Ja Nej Ja Nej Ja Nej Ja Nej
32 Ja Nej Ja Nej Ja Nej Ja Nej

Antal Ja 32 0 26 3 26 6 29 5
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