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SAMMANFATTNING 
 
Som ett led i den internationella harmoniseringsprocessen inom redovisningen ska alla 
noterade bolag i Sverige från och med 1 januari, 2005 följa de Europeiska 
redovisningsstandarderna IFRS på koncernnivå.  För svenska företag innebär detta stora 
förändringar för redovisningen eftersom att IFRS skiljer sig mot tidigare inhemska 
rekommendationer. Historiskt sett har ett av de mest kontroversiella områdena inom 
redovisningen varit goodwill och frågan om dess värdering. Den 31 mars 2004 
publicerade IASB standarden IFRS 3 som behandlar redovisning av företagsförvärv. 
Denna rekommendation innebär att Europeiska företag för första gången följer 
gemensamma regler kring goodwill. Tidigare studier innan IFRS 3 implementerats inom 
företagens redovisning har visat att införandet av denna standard skulle innebära stora 
arbetsmässiga och resultatmässiga förändringar för företagen. Vårt syfte med denna 
studie är därmed att beskriva hur IFRS 3 implementerats i svenska företag, vilka arbets- 
och resultatmässiga konsekvenser IFRS 3 medfört samt hur företagen informerat sina 
intressenter om de effekter som rekommendationen inneburit. För att besvara 
undersökningens syfte har vi genomfört sex intervjuer bestående av fyra koncernföretag 
och två revisionsbyråer. Av studien framkom det att de största förändringarna som 
införandet av IFRS 3 lett till för företagen var arbetsmässiga. Den största problematiken 
ansåg företagen vara att värdera de immateriella tillgångarna som numera skall 
särskiljas från goodwillposten. 



ABSTRACT 
 
From January 1, 2005 as a part of the international harmonization process all noted 
companies in Sweden will follow the European accounting standard IFRS on group 
level. IFRS divides itself against earlier domestic recommendations, which means 
significant changes in the accounting process for Swedish companies.  One of the most 
controversial areas within accounting has historical been the question about goodwill 
and it’s value. IASB published the standard IFRS 3 that treats business combinations on 
March 31, 2004.  This means that European companies for the first time follows 
common rules in the accounting of goodwill. Earlier studies published before IFRS 3 
had been implemented has shown that the introduction of this standard would mean 
significant changes for the result and workprocess in Swedish companies. Our purpose 
with this study is therefore to examine how IFRS 3 was implemented in Swedish 
companies and which consequences it actually meant for the result, work- and 
informationprocess. We interviewed six companies, four group companies and two 
audit agencies in order to respond the purpose of this study. Our conclussions from the 
study showed that the major changes of IFRS 3 were in the accounting process rather on 
the result. According to the companies the biggest problem that IFRS 3 brings are 
valuation and distinguish of intangible assets. 
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1. INLEDNING 
 
Med detta kapitel vill vi ge läsaren en inblick i det ämne vi valt att undersöka. Kapitlet 
ger en kort beskrivning av bakgrund och diskussion kring problemet som i sin tur 
mynnar ut i ett syfte. 
 
1.1 Bakgrund 
 
Dagens informationssamhälle präglas av att en så tillförlitlig och väsentlig information 
som möjligt utges och kan tas in av samhällets aktörer. Detta gäller även inom 
redovisningsområdet där företagen måste förse interna och externa beslutsfattare med 
information för att dessa ska kunna skapa sig en korrekt bild av verksamhetens 
ekonomiska ställning. För att beslutsfattarna ska få en korrekt bild av värdet hos 
företaget så krävs det att informationen möjliggör identifiering av de tillgångar som 
innehåller värde i företaget, däribland goodwill. 
 
Inom företagsvärdering och redovisning definieras goodwill som skillnaden mellan 
förvärvspriset på hela företaget och det värde som marknaden värderar de enskilda 
tillgångarna minskat med skulderna till (Nationalencyklopedin, 2005). Enligt Artsberg 
(2003) är koncernmässig goodwill ett av de mest kontroversiella områdena inom 
modern redovisning. Det som ständigt utmanat normgivarna är frågan om värdet på 
goodwill. Är det bestående? Förbrukas det precis som andra tillgångar? Med andra ord 
handlar det om över hur lång tid goodwill skall skrivas av och om goodwill 
överhuvudtaget skall avskrivas. Under mitten av 1980-talet var frågan om hur goodwill 
skulle behandlas inom redovisningen den fråga som var mest problematisk för FAR att 
hantera vilket senare ledde till att FAR ersattes av Redovisningsrådet. Under denna 
tidsperiod var praxis kring företagens redovisning av goodwill väldigt splittrad inom 
Sverige eftersom frågan internationellt behandlades olika av olika länder. Svenska 
normer förordade allt från bortskrivning mot eget kapital till en 40-årig avskrivningstid 
enligt amerikansk praxis (Artsberg, 2003). 
 
Som ett led i det internationella harmoniseringsarbetet inom redovisningsområdet har 
EU sedan en tid tillbaka i samråd med det europeiska normgivande organet, 
International Accounting Standard Board beslutat att införa IAS-förordningen. Detta 
innebär att alla svenska företag som är noterade, eller på väg att bli noterade, vid 
Stockholms fondbörs, Nordic Growth Market eller Aktietorget från och med 1 januari, 
2005 ska upprätta sin koncernredovisning enligt IASB:s redovisningsstandarder. 
Reglerna gäller givetvis även alla andra företag som är noterade på den inhemska 
marknaden vars land ingår i den Europeiska Unionen (Pramhäll & Wikerfelt, 2004).  
 
IASB:s standard IFRS 3 som publicerades 31 mars, 2004 behandlar företags 
redovisning av företagsförvärv. I och med denna rekommendation har företagen inom 
Europa fått gemensamma riktlinjer för hur goodwillfrågan skall behandlas inom 
koncernredovisningen (IASB, 2004). 
 
1.2 Problemdiskussion 
 
Dagens svenska rekommendation om koncernredovisning återfinns i Redovisnings-
rådets rekommendation 1:00. Enligt Redovisningsrådet skall goodwill redovisas i 
balansräkningen till anskaffningsvärde med avdrag för avskrivningar och eventuella 
nedskrivningar. Avskrivningarna ska ske på ett systematiskt sätt under 
nyttjandeperioden, det vill säga under den period där framtida ekonomiska fördelar 
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genereras. Om inte företagen kan visa annat antas 20 år vara maximal nyttjandeperiod 
för företaget. Avskrivningarna skall redovisas som kostnader och medför därför en 
negativ resultatpåverkan för företaget (FAR, 2005).  
 
IFRS 3 standarden skiljer sig i många avseenden från Redovisningsrådets 
rekommendation RR 1:00, vilket bland annat innebär att goodwill enligt IFRS 3 ej 
längre skall avskrivas. Det redovisade värdet skall istället årligen eller oftare om 
omständigheterna tyder på en värdenedgång prövas via ett så kallat impairment test för 
att se om en nedskrivning av goodwill posten behöver ske (Fagerström & Lundh, 2005). 
I och med att goodwill ej längre tillåts att skrivas av så har det lett till konsekvenser för 
företagen, där företagens resultaträkning påverkas positivt i och med att 
avskrivningskostnaderna uteblir men även negativt om företaget tvingas till en 
nedskrivning av sin goodwill. Problematiken med bedömningen och motiveringen av 
den ekonomiska livslängden hos goodwillposten har också försvunnit men 
bedömningsfrågan tar sig ett nytt uttryck i och med de årliga nedskrivningstesterna 
vilket kan vara mer tidskrävande för företagen (Jansson, Nilsson & Rynell, 2004). 
 
Tidigare uppsatser som publicerats vid handelshögskolan i Göteborg har endast 
behandlat ämnet övergripande där man bland annat undersökt företags och 
redovisningsprofessionens åsikter om IFRS 3 innan de börjat tillämpas samt jämfört 
denna rekommendation mot äldre redovisningsrekommendationer (Engdahl & Sällström 
2004; Auvinen & Gunnarsson 2004). Därför ansåg vi att det som fortsatt forskning på 
området vore intressant att utifrån företagen, det interna perspektivet, och 
redovisningsprofessionen, det externa perspektivet beskriva hur företag implementerat 
den nya regeln IFRS 3. Vidare vill vi ur det interna och externa perspektivet se vilka 
olika effekter som införandet verkligen medfört hos koncernföretag i Sverige. Vår 
studie skall således försöka att besvara på underliggande frågor som hur företagets 
redovisningsarbete, resultat, rättvisande bild och information till intressenter har 
påverkats av den nya regeln för goodwillredovisning.  För att studien inte skall bli för 
omfattande har vi i vår uppsats valt att inte behandla områdena i IFRS 3 om negativ 
förvärvad goodwill och omstruktureringskostnader i samband med företagsförvärv. 
 
1.3 Forskningsfrågor 
 

• Hur har företag implementerat IFRS 3? 
 
• Hur har IFRS 3 påverkat företags redovisningsarbete, resultat och information? 

 
• Medför införandet av IFRS 3 till att en mer rättvis bild av företaget redovisas? 

 
1.4 Syfte 
 
Vårt syfte med denna uppsats är att utifrån företaget, det interna perspektivet, och 
redovisningsprofessionen, det externa perspektivet, beskriva hur svenska företag 
implementerat IFRS 3. Vidare har vi för avsikt att identifiera vilka effekter företagen 
sett i och med införandet av denna nya redovisningsstandard.  
 

2(38) 



   METOD    

2. METOD 
 
Detta kapitel visar vilket angreppssätt vi valt i vår studie. Kapitlet inleds med vår 
forskningsansats för att vidare beskriva undersökningsansats och de metodproblem som 
uppkommit under arbetet. Kapitlet avlutas med att beskriva vår analysmetod. 
 
2.1 Forskningsansats 
 
Ämnet till denna uppsats kom vi för första gången i kontakt med i samband med 
artikeln Redovisning av företagsförvärv enligt IFRS innebär omfattande och väsentliga 
förändringar som publicerades i tidningen Balans (2004). Efter ytterligare under-
sökning på området genom artiklar och böcker så kunde vi konstatera att trots att ämnet 
varit i fokus under en längre tid och debatterats av företag och revisorer så förelåg det 
ändå en del oklarheter kring vad dessa gemensamma redovisningsstandarder innebär för 
redovisningen hos företag i Sverige. Att valet just föll på det specifika redovisnings-
problemet goodwill och den nya standarden IFRS 3 var att man i debatten främst menat 
på att denna post var den som skulle påverkas mest av införandet av de nya 
redovisningsstandarderna. Därför ansåg vi att det var lämpligt att undersöka vilka 
effekter IFRS 3 standarden verkligen medfört för företag i Sverige.  
 
2.1.1 Metodsynsätt 
 
Vår studie präglas både av det som Arbnor & Bjerke (1994) kallar för ett analytisk 
synsätt och aktörssynsätt. Genom det analytiska synsättet försöker vi således att förklara 
en objektiv verklighet där helheten är summan av delarna. I vårt arbete är referensramen 
således av en analytisk karaktär där redan befintlig teori inom området presenteras. 
Vidare har aktörssynsättet inflytande på studien genom att vi i empirin fokuserar på 
enskilda aktörers uppfattning av införandet IFRS 3 och de effekter som 
rekommendationen medför. Genom att vårat metodsynsätt är en blandning mellan ett 
analytiskt och aktörssynsätt så kan studien benämnas som en aktörsinspirerad analytisk 
studie, där vi utifrån befintlig teori studerat hur enskilda aktörer upplever IFRS 3 samt 
vilka orsak - verkan samband införandet av IFRS 3 medför.  
 
2.1.2 Deduktion 
 
Problem som kan uppstå i samband med vetenskapliga arbeten är huruvida empiri och 
teori ska relateras till varandra.  För att koppla teori och empiri till varandra i vårt arbete 
har vi använt oss av befintliga teorier, lagar och rekommendationer som sedan kopplats 
ihop med den empiriska undersökningen. Därigenom har vi huvudsakligen använt oss 
av det som Patel & Davidsson (2003) benämner som ett deduktivt angreppssätt. I vår 
studie har vi således utgått från teorin, som legat till grund för den information som 
samlats in, för att närma oss den empiriska verkligheten. Enligt Artsberg (2003) är detta 
ett lämpligt tillvägagångssätt vid analytiskinfluerande studier där effekter från 
förändrade förhållanden undersöks. 
 
2.1.3 Kvalitativ metod 
 
För att skapa en djupgående förståelse och möjlighet att få en helhetsbild för hur IFRS 3 
påverkat specifika svenska företag anser vi att den metod som Holme & Solvang (1997) 
benämner som en kvalitativ metod vara mest lämpad för vår studie. Genom en god 
närkontakt och ett intensivt studium av några få företag erhöll vi i vår undersökning 
djupgående information och förståelse av den enskildes situation. Vidare har den 
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kvalitativa forskningen en inriktning på att frambringa ord istället för siffror vilket 
passade in i vår studie. Nackdelen med denna metod kan enligt Denscombe (2000) vara 
att det kan bli svårt att generalisera informationen mot andra företag. Genom vår 
undersökning anser vi trots att det inte är vårt primära syfte att vi kommer att kunna 
göra en viss generalisering utifrån det enskilda eftersom reglerna är lika för alla företag 
inom vår kategori. 
 
2.2 Undersökningsansats 
 
Eftersom den kvalitativa metoden inriktar sig på en eller några få undersökningsenheter 
anser vi att fallstudie är den typ av studie som bäst lämpar sig för vår undersökning. 
Genom fallstudier erhåller vi djupgående redogörelser för händelser, relationer, 
erfarenheter och processer som uppträder i de specifika undersökningsenheterna. 
Utifrån fallstudierna skapar vi således en förståelse utifrån de enskildas situation för 
vilka konsekvenser införandet IFRS 3 medfört.  
 
2.2.1 Litteratursökning 
 
Arbetet med denna uppsats inleddes med en informationssökning vid Luleå tekniska 
universitets bibliotek för att få in material som kunde tänkas användas till detta arbete. 
Vi utgick först och främst från den information som IASB publicerat på sin hemsida om 
goodwill och IFRS 3. Men för att få ett bredare perspektiv och mer material att jobba 
med fortsatte vi med att studera böcker, vetenskapliga artiklar, tidningsartiklar och 
tidskrifter inom ämnesområdet. Böckerna fick fram genom att använda oss av 
bibliotekets lokala databas Lucia och den nationella databasen Libris. Artiklarna har vi 
fått fram genom att använda oss av artikeldatabaserna Business Source Elite, Emerald, 
Affärsdata och Google. De vanligaste sökorden vi använde oss av var goodwill, IFRS, 
IFRS 3, IAS, IASB, redovisningsteori, harmonisering, företagsförvärv, koncern-
redovisning, agentteori, intressentmodellen och kommunikation samt kombinationer av 
dessa. All information som vi fick fram gick vi sedan igenom, det som vi tyckte passade 
in i vårt studieområde fick utgöra grunden för vår bakgrund, problemdiskussion och 
referensram. 
 
2.2.2 Val av fallstudieföretag 
 
För att få fram representativa företag till vår undersökning har vi utifrån artiklar och 
årsredovisningar sökt företag som direkt berörs utav de nya redovisningsstandarderna 
från IFRS. Det som vi kunnat konstatera är att de svenska företag som direkt berörs är 
koncernföretag som är noterade vid Stockholms fondbörs, Nordic Growth Market och 
Aktietorget. Utifrån dessa bakgrundsfakta tog vi sedan kontakt med företag, via telefon 
och e-post, som börjat tillämpa IFRS 3. Av ett urval på ca tio företag föll till slut valet 
på Boliden, LKAB, SSAB och Vattenfall. Anledningen var att vi utifrån de inledande 
kontakterna ansåg att de företagen var mest lämpande för studiens syfte på grund av att 
de var väl insatta i IFRS samt att de gav oss bäst access till information.  
 
Under arbetets gång ansåg vi även att det skulle vara intressant att utifrån 
redovisningsprofessionen, det externa perspektivet, se vilka effekter IFRS 3 medfört hos 
svenska koncernföretag. Därför valde vi att kontakta fem revisionsbyråer i Luleå för att 
studien skulle få ett bredare perspektiv. Valet föll på revisionsbyråerna KPMG och 
Ernst & Young eftersom de var villiga att ställa upp på intervjuer trots intensiv 
arbetsbelastning. 
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2.2.3 Datainsamlingsmetod 
 
Enligt Holme och Solvang (1997) är syftet med en fallstudie att genom empiri erhålla 
kvalitativ primärdata. Sekundärdata innebär att forskaren utgår ifrån redan befintlig data 
som hämtas från exempelvis böcker, artiklar, databaser etc. Utformningen av vår 
referensramen har skett utifrån redan befintlig data, i huvudsak från böcker, artiklar och 
tidskrifter. Därigenom är datainsamlingsmetoden vid utformningen av referensramen att 
klassificera som sekundär typ, den data som vi erhållit från våra intervjuer är däremot 
att beteckna som primärdata. Se figur 2.1.   
 

Referensram - sekundärdata Intervjuer - primärdata 

Effekter IFRS 3 medfört för 
svenska börsnoterade företag.

Figur 2.1 Datainsamling  
 
Insamlingen av primärdata har skett i via personliga intervjuer och telefonintervjuer. Vi 
skickade ut intervjuguider i förväg till respondenterna för att ge dem möjlighet att sätta 
sig in i frågeställningen. Intervjuerna har varit av semistrukturerad form där vi utgått 
ifrån de upprättade intervjuguiderna. Eftersom målet med studien var att erhålla 
djupgående data har respondenterna även getts möjligheten att utveckla sina svar och 
tala fritt runt de ämnen som tagits upp under intervjun. Med hjälp av följdfrågor har vi 
kunnat styra in respondenten på de frågeställningar vi ansett vara viktigast för vår 
studie. Inför varje intervju frågade vi respondenten om godkännande för att uppta 
bandinspelningar via diktafon. Samtliga respondenter godkände detta. Orsaken till att vi 
använde oss av diktafon var att minska risken för misstolkningar. 
 
2.3 Metodproblem 
 
Eftersom vår undersökning är uppbyggd av personliga intervjuer hos företag så insåg vi 
i samband med arbetet med denna uppsats att access till företag och rätt personer inom 
företagen inte var det enklaste att erhålla av olika anledningar men framförallt på grund 
av tidsbrist hos företagen. För att hantera detta problem så ringde vi runt till ett antal 
företag i god tid före studien ägde rum och försökte få tid för intervjuer med personer 
som var insatta i IFRS 3. Vidare uppstod problem i och med att de flesta koncerner idag 
har sina huvudkontor belägna i Stockholm vilket gjorde att vi var tvungna att använda 
oss av telefonintervjuer vid studierna av Boliden, SSAB och Vattenfall. Detta kan 
påverka studien eftersom nackdelen med telefonintervjuer är att vi ej erhåller personens 
kroppsspråk eller ansiktsutryck under samtalen. 
 
2.3.1 Reliabilitet 
 
Enligt Patel & Davidsson (2003) handlar reliabilitet om hur tillförlitlig undersökningen 
är och hur väl undersökningen kan motstå slumpmässiga inflytanden av olika slag. I vår 
strävan efter att uppnå en hög reliabilitet i undersökningen har vi vid insamlandet av 
primärdata i förväg skickat ut frågorna till intervjupersonerna för att de skall kunna sätta 
sig in vår studie och därmed ge korrekta och tillförlitliga svar. Vid intervjuerna har vi 
sedan försökt att hålla en viss struktur vid frågeställandet och låtit respondenterna i 
största möjligaste mån svara på samma typ av frågor. Som vi tidigare nämnt har vi även 
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vid intervjuerna använt oss av diktafon tillsammans med egna anteckningar för att 
minska risken med att missuppfattningar skall uppstå.  
 
2.3.2 Validitet 
 
Med validitet menas att forskaren verkligen undersöker det som var avsett att 
undersökas, det vill säga att undersökningen svarar på forskarens syfte (Patel & 
Davidsson, 2003). Det räcker således inte med att undersökningen har hög reliabilitet 
eftersom detta inte automatisk medför en hög validitet.  Det kan mycket väl tänkas att 
resultaten från en undersökning har hög tillförlitlighet men problemet är att forskaren 
mätt fel saker. För att uppnå en hög validitet i vårt arbete så har frågorna i vår 
intervjuguide utformats efter referensramen, problemdiskussionen och syftet med 
arbetet. Vidare har vi delgivit intervjuguiden till vår handledare Jeaneth Johansson för 
synpunkter kring frågorna. När vi kontaktade företagen för intervjuer var vi också 
mycket måna om att få prata med personer som var väl insatta i ämnet och kunde ge oss 
bra svar på de frågor vi hade. I och med detta anser vi att validiteten i arbetet stärktes 
ytterligare. 
 
2.4 Analysmetod  
 
Grunden för vår analys bygger på syftet med denna uppsats, referensramen och den 
empiriska undersökningen. Utifrån uppsatsens syfte och teorikapitel framtogs 
intervjuguiderna. Vi utarbetade två intervjuguider, en för företag och en för revisorer, 
detta för att säkerställa att vi skulle få svar på det som krävdes för att kunna besvara 
uppsatsens syfte. I empirikapitlet presenteras den information som vi erhöll från 
intervjuerna med företagen och revisorerna, dock med viss bearbetning där vi valt att ta 
bort delar som inte är relevanta för denna uppsats. Vidare valde vi att dela upp empirin 
företagsvis för att göra kapitlet så överskådligt som möjligt. Den information som 
erhölls från intervjuerna kopplades sedan i analyskapitlet till de teorier som vi tagit upp 
i referensramen.  
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3. REFERENSRAM 
 
Införandet av IFRS 3 har lett till att koncerner idag ska redovisa goodwill på ett 
annorlunda sett jämfört med tidigare. För att visa vad som skiljer IFRS 3 jämfört med 
tidigare sätt att redovisa goodwill inom koncerner i Sverige har vi referensramen valt 
att ta med vad de tidigare svenska normerna på område förespråkade samt vad den nya 
rekommendationen förespråkar. Vidare presenteras redovisningens mål och syfte, 
kommunikationsprocessen, tidigare studier om implementeringen av IFRS 3, 
redovisningens kvalitativa egenskaper, intressentmodellen, och agentteorin ur ett 
teoretiskt perspektiv. Kapitlet avslutas med en sammanfattning av referensramen.  
 
3.1 Goodwill 
 
En av de tidigaste definitionerna av goodwill beskrivs år 1882 i Bithell’s Accounting 
house dictionary som viljan hos ägaren av en verksamhet att överlåta förväntningarna 
hos verksamheten till någon annan mot ersättning, vilket är känt som ”sälja goodwillen 
från den verksamheten” (Balachandran, Saravanan & Seetharaman, 2004). 
 
Ljungberg och Philips (2001) definierar koncerngoodwill som det övervärde, av 
immateriell karaktär, som uppstår av skillnaden mellan anskaffningsvärdet för 
dotterföretagsandelarna och det förvärvade egna kapitalet, justerat för över- och 
undervärden i förvärvade tillgångar och skulder. Artsberg (2003) förklarar att goodwill-
posten i vissa företag i huvudsak utgörs av ett starkt varumärke medan andra företag har 
argumenterat för att deras goodwill huvudsakligen består av intellektuellt kapital och 
därför borde kunna rubriceras som sådant. Enligt Artsberg (2003) uppstår goodwill rent 
tekniskt som skillnaden mellan förvärvspriset och det verkliga värdet på företagets 
uppköpta tillgångar (Artsberg, 2003).  
 
IASB:s definition av förvärvad goodwill är en betalning förvärvaren gjort för en tillgång 
som inte kan bli individuellt identifierad och redovisad separat. Enligt IASB skall 
tillgången som förvärvas förväntas ge framtida ekonomiska fördelar och skall på 
förvärvsdagen redovisas som en tillgång. Förvärvad goodwill skall sedan beräknas som 
kostnaden minus eventuella nedskrivningar (IASB, 2004).  
 
3.2 Tidigare redovisning av goodwill i Sverige 
 
3.2.1 Årsredovisningslagen 1995:1554 
 
Goodwill redovisas enligt ÅRL 4 kap 2 § som en immateriell anläggningstillgång och 
skall systematisk skrivas av under dess nyttjandeperiod. En immateriell 
anläggningstillgång nyttjandeperiod anses av ÅRL högst vara 5 år om det inte med en 
rimlig grad av säkerhet går att fastställa en längre tid. Nedskrivning av goodwill blir 
aktuellt om värdet på balansdagen är lägre än det bokförda värdet och att 
värdenedgången är bestående (FAR, 2005). 
 
Enligt Ljungberg och Philips (2001) finns det fyra olika metoder: förvärvs-, poolnings-, 
kapitalandels- samt klyvningsmetoden för upprättande av en koncernredovisning, det 
vill säga hur dotterföretagen skall räknas in i koncernredovisningen. Den metod som har 
använts mest inom svensk redovisning är förvärvsmetoden som återfinns i ÅRL 7 kap, 
19-22§§ (Artsberg, 2003).   
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3.2.2 Redovisningsrådet 
 
Redovisningsrådets uttalanden gäller i första hand för aktiemarknads noterade företag 
som enligt noteringsavtal med Stockholms fondbörs inte utan särskild motivering kan 
avvika från Redovisningsrådets rekommendationer (Artsberg, 2003). 
Koncernredovisning skall enligt Redovisningsrådet upprättas enligt rekommendationen 
RR 1:00 (FAR, 2005). 
 
Redovisningsrådets behandling av goodwill har sina rötter från den debatt som uppkom 
under 1980-talet i Sverige. Vissa parter propagerade för en direkt bortskrivning av 
goodwill mot det egna kapitalet medan andra ville tillämpa amerikansk praxis med en 
avskrivningstid på 40 år. Redovisningsrådet tog ställning i frågan och menade att 40 år 
var för lång avskrivningstid och att direkt avskrivning inte skulle godtas. I sin 
rekommendation RR 1 sattes sålunda en yttersta gräns på 20 års avskrivningstid 
(Artsberg, 2003). Men oklarheter väcktes ytterligare i samband med att företaget Atlas 
Copco frångick redovisningsrådets rekommendation utan disciplinära åtgärder från 
Stockholms fondbörs och börjande skriva av goodwill på 40 år (ibid). Motivet till detta 
var att företaget hade stora kassamässiga överskott och ett omfattande kundregister 
vilket skulle tala för en längre avskrivningstid än 20 år. Atlas Copco menade även att 
avskrivningstiden kunde motiveras av konkurrensskäl eftersom man även var noterade 
på den amerikanska marknaden. Därför ansåg företaget att det var av yttersta vikt att 
internationella företag tillämpade jämförbara regler (Rundfelt, 2002).  
 
Redovisningsrådet reviderade därmed sin rekommendation till RR 1:00 vilket är den 
rekommendation som gäller än idag i Sverige, där goodwill skall skrivas av på ett 
systematisk sätt över nyttjande perioden vilken är begränsad till 20 år om inte företaget 
kan motivera längre avskrivningstid (FAR 2005). 
 
3.3 IFRS 3 - Business Combinations 
 
Enligt EU:s IAS-förordning ska alla europeiska företag från och med 1 januari 2005 
som har aktier eller skuldebrev noterade på en reglerad marknad, med undantag för 
bolag som har värdepapper på en inofficiell lista, upprätta sin koncernredovisning enligt 
de internationella redovisningsstandarderna IFRS (Pramhäll & Wikerfelt, 2004). För att 
företagens redovisning ska kunna jämföras mellan åren måste 2005 års redovisning 
innehålla minst ett jämförelse år där de nya reglerna tillämpas. Av den anledningen 
måste bolagen upprätta en så kallad öppningsbalans från 1 januari, 2004 (Jansson & 
Hurtig, 2005). 
 
Den 31 mars 2004 publicerade IASB standarden IFRS 3 om företagsförvärv. Förvärvad 
goodwill skall enligt IFRS 3 inte längre skrivas av. Istället skall redovisat värde 
omprövas varje år eller oftare om det finns omständigheter som tyder på en 
värdenedgång (Jansson, Nilsson & Rynell, 2004). Förvärvad goodwill redovisas numera 
till anskaffningskostnad med avdrag för ackumulerade nedskrivningar där redan gjorda 
nedskrivningar ej får återföras (Ernst & Young, 2004) . 
 
IFRS 3 innebär också att förvärvade immateriella tillgångar som exempelvis 
kundregister och orderstock, skall särskiljas från goodwill i de fall kriterierna uppfylls 
för att vara en tillgång (Fagerström & Lundh, 2005). För att uppfylla tillgångskriterierna 
måste de vara möjliga att avskilja eller ha sin grund i avtalsenliga eller andra formella 
rättigheter samt att tillgångens verkliga värde kan fastställas på ett tillförlitligt sätt 
(Ernst & Young, 2004). 
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En annan förändring enligt Jansson, Nilsson & Rynell (2004), är att den så kallade 
poolningsmetoden tas bort. Denna metod har tidigare fått tillämpas i situationer som 
varit samgåenden mellan företag och inte förvärv.  Genom införandet av IFRS 3 ska alla 
företagsförvärv redovisas enligt förvärvsmetoden (ibid). 
 
Enligt Jansson och Hurtig (2005) är IFRS 3 den rekommendation som för många 
företag innebär den största resultateffekten vid övergången till IFRS. Detta förtydligar 
Jansson och Hurtig (2005) genom att förklara att resultaten för exempelvis Electrolux, 
SEB, NCC, OMX och Tele 2 kommer att stiga mellan fem procent (Electrolux) och 100 
procent (Tele 2). Orsaken till denna kraftiga förändring förklaras genom att dessa 
företag har stora goodwillposter och att avskaffandet av avskrivningar naturligt medför 
betydande resultatförändringar (ibid).  
 
3.3.1 Impairment test 
 
I samband med att IFRS 3 börjar gälla får avskrivning av goodwill inte längre redovisas. 
Istället skall det årligen alternativt så snart det bedöms erforderligt göras en detaljerad 
analys av värdet på den goodwill bolaget besitter. Detta kallas för att göra ett 
impairment test. Vid behov skall värdet på företagets goodwill skrivas ned, vilket 
regleras i IAS 36 om nedskrivningar (Jansson, Nilsson & Rynell, 2004). 
 
Om nedskrivningsbehov föreligger skall bolaget beräkna tillgångens återvinningsvärde, 
vilket definieras som det högre av tillgångens försäljningsvärde och nyttjandevärde. Det 
är dock inte tillåtet att göra en återföring av tidigare nedskriven goodwill vilket leder till 
ökade krav på bedömningen när nedskrivningsbehov föreligger (Ernst & Young, 2004). 
Jansson et al menar att kravet på en årlig värdering av goodwillvärdet medför ett 
betydande merarbete och väsentligt utökade upplysningskrav. De krav som föreligger 
på att bolagen skall göra impairment tests kan även leda till att bolagen tvingas ta hjälp 
från utomstående experter när det gäller värderingar och krav på utveckling av 
värderingsmodeller (Ernst & Young, 2004). Figur 3.1 visar de delar som vi valt att 
studera av IFRS 3 som innebär förändringar för företagens redovisning gentemot 
tidigare rekommendationer.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Förvärvsmetoden skall alltid 
tillämpas 

Förvärvade tillgångar 
och skulder 

Fler immateriella tillgångar och 
ansvarsförbindelser skall inräknas 
i de förvärvade tillgångarna och 

skulderna 

Goodwill Får inte skrivas av men 
nedskrivningsbehovet måste 

prövas varje år 

Metod 

Figur 3.1 Väsentliga förändringar i IFRS 3
 

9(38) 



   REFERENSRAM    

3.4 Redovisningens mål och syfte 
 
Enligt Artsberg (2003) handlar redovisning om resultatberäkning, men till följd av det 
moderna informationssamhället har ytterligare ett perspektiv kring redovisning lagts till 
nämligen att förse olika intressenter med information. Därmed kommer fokuseringen 
kring redovisningen inte enbart att handla om en värdering av tillgångar och skulder för 
att fastställa det historiska resultatet. Redovisningen är också till för att hjälpa 
årsredovisningsläsaren att bedöma företagets framtida vinstgenereringsförmåga (ibid). 
 
Smith (1997) är liksom Artsberg (2003) inne på samma linje att den externa 
redovisningens syfte är att kommunicera information om företagets ekonomi till olika 
användare och främst till dess externa intressenter. Smith (1997) menar att ägarna intar 
en särställning bland företagets intressenter eftersom deras ersättning av företaget inte är 
kontraktsbunden på samma sätt som exempelvis långivarnas ersättning i form av 
amorteringar och ränta. Företagets externa redovisning blir sålunda ägarnas primära 
informationskälla för hur stor del av företagets resultat som tillfaller dem.  
 
Falkman (2000) specificerar redovisningens mål och syfte till att värdera en 
organisations ”riktiga” förmögenhet samt förändringar i denna. Detta underlag ska 
sedan vända sig till företagets externa intressenter för att möjliggöra rationalitet i deras 
beslutsprocesser. Den information som redovisas skall också vara den som efterfrågas 
av intressenterna det vill säga den information som reducerar deras osäkerhet. 
Mellemvik, Monsen och Olsson (1988) menar att redovisningen är ett språk och därför 
skall ses som ett kommunikationsmedel. Dess primära funktion blir således att förse 
externa beslutsfattare med information för att minska deras osäkerhet och öka 
kontrollen av företaget, vilket i sin tur skall leda till bättre beslut. Figur 3.2 visar 
redovisningen som språk för kontroll och beslutsfattande. 
 
 
 
 
 
 
 

Språk för att 
reducera osäkerhet 

Kontroll och 
beslutsfattande 

Redovisningens 
funktion 

M
Å

L

 
Figur 3.2 Redovisning som språk för kontroll och beslutsfattande (Mellemvik, Monsen & Olsson, 1988) 
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3.5 Implementeringen av IFRS 3 inom företag 
 
När en ny redovisnings rekommendation som IFRS 3 införs så blir den första 
konsekvensen för företaget att implementera rekommendationen inom organisationen. 
Lyckas företaget med implementeringen av IFRS 3 skapas en bättre förståelse inom 
organisationen för vilka konsekvenser rekommendationen medför vilket i sin tur leder 
till att företaget bättre kan förmedla informationen vidare till sina intressenter. 
 
Enligt Rippe (2001) ställs det stora krav på företagen i och med införandet av de nya 
redovisningsstandarderna i form av att företagen måste besitta kompetens inom området 
för att kunna implementera IFRS standarderna. Konverteringen till IFRS 3 är således 
inte något som enbart berör ekonomiavdelningen utan exempelvis måste 
företagsledningen förstå de nya siffrorna som uppstår i och med införandet samt kunna 
kommunicera ut dessa till företagets intressenter (ibid). Rippe (2001) menar även att 
finans- och ekonomiavdelningarna inom företag tillsammans med externa konsulter får 
ta på sig rollen som ledare för den interna utbildningen kring de nya 
redovisningsreglerna. Arbetet med konverteringen till IFRS kan delas in i fyra faser 
enligt figur 3.3 nedan. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Planering och 
preliminär analys 

Projektorganisation 
och start 

Utvärdering och 
analys  

Implementering 

Figur 3.3 Implementeringsmodell (Rippe, 2001)

 
Första fasen, planering och preliminär analys, innebär att en översiktlig analys av 
koncernens nuvarande redovisning genomförs för att se vilka områden som kommer att 
påverkas mest av konverteringen till IFRS. Andra fasen där en projektorganisation 
inrättas, bör bestå av representanter från dotterbolag och olika avdelningar. I fas tre 
skall eventuella valmöjligheter presenteras och därefter tas ställning till. Den sista fasen 
i konverteringen är att koncernen upprättar en årsredovisning enligt IFRS. När företaget 
är i implementeringsfasen är det av yttersta vikt att företagen analyserat och förstår 
effekten av IFRS standarderna så att en god kommunikation till koncernens intressenter 
möjliggörs (Rippe, 2001). 
 
När IFRS 3 tillsammans med de andra nya redovisningsstandarderna skall 
implementeras finns det två tillvägagångssätt företaget kan använda sig av, top down 
approach eller bottom up approach. Med top down approach menas att alla bolag 
ingående i koncernen fortsätter att redovisa enligt lokal GAAP och att IFRS genomförs 
på en övergripande nivå genom manuella rutiner. Fördelarna med top down är bland 
annat att det berör en liten del av organisationen och att det är billigare eftersom det 
kräver mindre extern hjälp. Samtidigt får företagen en mindre förståelse för IFRS inom 
organisationen och det krävs mer tid i bokslutsarbetet (Rippe, 2001). Bottom up 
approach innebär att företaget genomför en full implementering av IFRS på samtliga 
nivåer inom koncernen där det som rapporteras till koncernredovisningsavdelningen hos 
moderbolaget redan är helt konverterat till IFRS. Fördelarna med denna metod är att 
harmonisering av redovisningsprinciper inom koncernen uppnås och att rapporterings-
tiden kortas ned.  Nackdelarna blir således att det är dyrare för koncernen eftersom det 
kräver mer utbildningar (Rippe, 2001). 
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3.6 Kommunikationsprocessen 
 
När en ny redovisningsrekommendation implementeras i ett företag krävs att företaget 
presenterar för sina intressenter om förändringen samt vilka effekter som den medför. 
Val av kommunikationskanal kan vara avgörande för hur väl informationen når ut till 
intressenterna.  
 
Jobber (2004) förklarar kommunikationsprocessen, enligt figur 3.4, som att en sändare 
skickar ett kodat meddelande via en kanal för att sedan avkodas och tas emot av 
mottagaren. Problemet är att olika faktorer kan komma att påverka meddelandet så att 
mottagaren inte uppfattar informationen på rätt sätt. 
 

Sändare (Källa) 
Kanal Avkodning 

Feedback 

Brus 

Mottagare Kodat 
meddelande 

Figur 3.4 Kommunikationsprocessen (Jobber, 2004)  
 
När redovisningens främsta mål är att förse sina intressenter med information så kan det 
dras klara paralleller med denna modell och hur företagen förmedlar redovisnings-
informationen till intressenterna. Koncernen kan ses som källan som ska sända 
redovisningsinformationen till mottagare som exempelvis ägare, banker, analytiker etc. 
Detta kan göras via olika kanaler som exempelvis årsredovisningar, kvartalsrapporter 
och bokslutskommunikéer. Om mottagaren besitter den kunskap som krävs för att 
avkoda den finansiella informationen så kan en bra bild av företagets ekonomiska 
situation skapas. Men vad händer om nya sätt att koda meddelandet dyker upp i form av 
exempelvis nya redovisningsstandarder som IFRS 3? Vet intressenterna om vad de 
innebär för företaget? Hur har företagen förmedlat ut detta till intressenterna?  
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3.7 Redovisningsinformationens kvalitativa egenskaper 
 
Redovisningsinformationen måste uppfylla ett antal krav, så kallade kvalitativa 
egenskaper, för att redovisningens mål skall uppnås det vill säga förse intressenterna 
med information. Redovisningens mål uppfylls alltså som ett led av att de kvalitativa 
egenskaperna hos redovisningsinformationen uppfylls (Falkman, 2000). Problemet 
kring de kvalitativa egenskaperna är att det finns olika åsikter mellan olika beslutsfattare 
om vad som är kvalitativ redovisningsinformation, där det i slutändan är beslutsfattarens 
personliga egenskaper som avgör vad som utgör redovisningens kvalitativa egenskaper 
(ibid). Det finns dock vissa generella egenskaper som måste vara uppfyllda för att 
redovisningsinformationen skall vara användbar. Figur 3.5 visar ett samband snarare än 
en prioritering av mellan de olika kvalitativa egenskaperna. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Begriplighet Relevans 

Tillbakablickande 
information 

Väsentlighet 

Framåtblickande 
information 

Tillförlitlighet

Korrekt bild

Innebörd före form

Neutralitet

Försiktighet

Fullständighet

Jämförbarhet 

Över tiden 

Mellan företag 

Figur 3.5 Kvalitativa egenskaper som bör ställas på redovisningsinformationen enligt RR/IASB 
(Artsberg, 2003)  

 

Redovisningsrådet/IASB utgår ifrån att årsredovisningsläsaren har en viss kunskap 
inom redovisningsområdet för att kunna förstå årsredovisningen. IASB:s 
föreställningsram går inte in i detaljer om vad upprättaren av redovisningen skall göra 
för att informationen skall bli begriplig för läsaren utan nämner endast att läsaren har en 
skyldighet att skaffa sig erforderlig kunskap för att kunna studera årsredovisningen. 
Information som är komplex skall inte uteslutas på grund av komplexiteten om den är 
relevant för beslutsfattandet (Artsberg, 2003). 
 
Enligt Artsberg (2003) är redovisningsinformationen relevant om den kan antas påverka 
användarnas beslutsfattande, antingen genom utvärdering av historiska händelser, 
bedömning av nuvarande förhållande eller genom skattning av framtiden. Falkman 
(2000) menar att informationen måste bidra med något som beslutsfattaren inte kände 
till för att kunna anses vara relevant.  
 
Redovisningsinformationen skall inte enbart vara relevant den skall dessutom vara 
tillförlitlig det vill säga inte felaktig eller vinklad till någons fördel (Artsberg, 2003). 
IASB talar här om ”faithful representation” som Redovisningsrådet översatt till ”korrekt 
bild” vilket i forskningssammanhang benämns för validitet det vill säga att mäta det 
som var avsett att mätas (ibid).  
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Med jämförbarhet menas att företagets information måste kunna jämföras över tiden 
och mellan företag (Artsberg, 2003). Utgivna redovisningsrekommendationer är till för 
att möjliggöra jämförelse mellan företag genom att minska antalet metoder som 
redovisningen kan ske efter. Standardiseringen blir alltså nödvändig för att jämförelser 
skall kunna ske mellan företag (Falkman, 2000). För att företagets 
redovisningsinformation skall kunna jämföras över tiden måste samma 
redovisningsmetoder användas konsekvent år efter år. Därför är det av yttersta vikt att 
informera i sin redovisning om byte av redovisningsmetod görs (ibid). 
 
3.8 Intressentmodellen 
 
Intressentmodellen syftar till att visa företagens främsta intressenter vilka kan komma 
att påverkas vid införandet av IFRS 3. 

Metod Ägare 

Medarbetare Företagsledning 

FÖRETAGET 

Media Kunder & 
Leverantörer 

Långivare 

 
 Figur 3.6 Intressentmodellen, omarbetad från Ax, Johansson & Kulvén (2004)
 
Enligt Ax, Johansson & Kulvén (2004) finns det ett beroendeförhållande mellan ett 
företag och dess intressenter. Det krävs en balans mellan företaget och intressenterna 
mellan de bidrag som intressenterna lämnar till företaget och de belöningar företagen 
lämnar till intressenterna. För att intressenterna skall vilja tillhöra företagets intressent-
grupp kräver de belöningar som överstiger de bidrag de lämnar till företaget. Företagets 
mål enligt intressentmodellen är att tillgodose intressenternas krav (Ax et al, 2004). Ur 
denna uppsats perspektiv är företagens främsta intressenter enligt figur 3.6; ägare, 
kunder, företagsledning, långivare, media, leverantörer och medarbetare. När en ny 
redovisningsrekommendation träder ikraft är det viktigt för företagen att informera sina 
intressenter om vilka effekter som kan komma att uppstå. Om intressenterna erhåller 
missvisande eller ofullständig information riskerar en målkonflikt att uppstå mellan 
företaget och dess intressenter. 
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3.9 Agentteorin 
 
I ett publikt företag ses intressenterna som principal och företaget som deras agent. När 
en ny redovisningsrekommendation införs är det viktigt att agenten kan informera 
principalen för att undvika att konflikter uppstår. 
 
Enligt Nygaard (2002) är agentteorin inriktad på relationen mellan två individer, en 
principal/uppdragsgivare och dennes agent. Nygaard (2002) förklarar att principalen vill 
få ett uppdrag utfört och den som utför uppdraget är agenten, beslutskompetensen 
decentraliseras således från principalen till agenten. Den centrala problemställningen 
enligt Nygaard (2002) är att principalen inte kan vara säker på att agenten till fullo delar 
samma intressen i det aktuella fallet. Vidare så råder det informationsasymmetri mellan 
principalen och agenten där agenten har mer information än principalen. Genom att 
principalen har mindre information än agenten så krävs det att pricipalen har 
tillförlitliga verktyg för att kunna kontrollera agenten (ibid).Falkman (2002) förklarar att 
agentteorin är inriktad på att hjälpa ägarna och tillgodose deras intressen på bästa sätt.  
 
För att koppla detta till redovisningsteorin så kan man tänka sig agentteorin enligt figur 
3.7, där företaget är agenten och dess intressenter är principaler. Redovisningen blir 
således ett verktyg för intressenterna att kontrollera hur företaget lyckats utföra sina 
åtaganden som exempelvis att ge avkastning på ägarnas kapital. Införandet av IFRS 3 
leder till att redovisningsinformationen påverkas eftersom rekommendationen skiljer sig 
mot tidigare rekommendationer. Om intressenterna inte förstår vad denna nya 
rekommendation medför så kan konflikter mellan företaget och intressenterna uppstå 
eftersom intressenterna inte ser de bakomliggande faktorerna hos exempelvis ett 
minskat resultat på grund av en nedskrivning. 
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Figur 3.7 Agentteori 
gt Falkman (2000) så skiljer sig principalens sätt att med redovisningsinformation 
trollera vad agenten gör beroende på om företaget är noterat eller ej. Det noterade 
taget har många principaler och långt avstånd till agenterna vilket leder till att 
cipalerna skall kunna genomföra en tillfredsställande kontroll med hjälp av enbart 
lik redovisningsinformation (ibid). Falkman (2000) menar att det inom onoterade 
g ofta finns färre ägare/principaler och att den interna informationen därför är mera 
llgänglig. 
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3.10 Sammanfattning av referensram 
 
Syftet med denna uppsats är att skapa en förståelse för hur företagen implementerat den 
nya redovisningsrekommendationen IFRS 3 samt analysera vilka effekter 
rekommendationen innebär för företagen och dess intressenter. Införandet av IFRS 3 
kan bland annat leda till stora resultatmässiga förändringar för företagen och det är 
därför viktigt att företagens ägare och övriga intressenter förstår den information som 
företagen lämnar ut eftersom redovisningens främsta syfte är att minska intressenters 
osäkerhet. De nya redovisningsreglerna medför även att årsredovisningen blir mer 
avancerad och därför kan valet av kommunikationskanal vara avgörande för att 
informationen skall tolkas på rätt sätt. Hur ägarna och de övriga intressenterna uppfattar 
den information som företaget sänder ut kan analyseras med hjälp av 
kommunikationsprocessen. Brister företagen i kommunikationsprocessen kan det leda 
till att informationen tolkas felaktigt och konflikter mellan företaget (agenten) och 
intressenterna (principalerna) kan uppstå. Figuren 3.8 visar samband mellan de olika 
delarna i vår referensram. 
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Figur 3.8 Kopplingar mellan referensram och IFRS 3 
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4. EMPIRI 
 
Vår empiriska undersökning har grundats på intervjuer med fyra svenska 
koncernföretag och två revisionsbyråer. Utifrån svaren från vår framtagna 
intervjuguide har vi i detta kapitel sammanställt det som framkom vid intervjuerna. 
 
 4.1 SSAB 
 
Den första intervjun bland de fyra koncernföretagen genomfördes per telefon tisdagen 
den 26 april kl. 14:00 med Henrik Skoglund, koncernredovisningsansvarig vid SSAB:s 
huvudkontor i Stockholm. 
 
Skoglund berättar inledningsvis att SSAB förberett införandet av IFRS och därigenom 
IFRS 3 genom ett tvåårigt projekt där arbetet successivt intensifierats ju närmare 
implementeringsfasen företaget kommit. Skoglund förklarar att SSAB:s koncern 
huvudsakligen består av fyra stora dotterbolag som egentligen är att se som koncerner i 
sig själva och att även de, tillsammans med moderbolaget, följer IFRS reglerna. 
Orsaken till att SSAB även i dotterbolagen implementerat IFRS rekommendationer är 
enligt Skoglund att de utgör företagets primära segment och att företaget då slipper 
konvertera dotterbolagens redovisning för att sammanställa den med moderbolaget. 
Skoglund anser inte att SSAB stött på några större problem vid implementeringen av 
IFRS 3. 
 
Resultatmässigt förklarar Skoglund att SSAB inte påverkats speciellt mycket i och med 
införandet av IFRS 3. Främsta orsaken till detta är att SSAB valt att tillämpa 
undantagsregeln i IFRS 1 som innebär att någon omräkning av företagsförvärv före 1 
januari, 2004 inte erfordrades. Skoglund menar att nyttan i proportion till kostnaderna 
av att göra omräkning på förvärv före detta datum inte skulle vara försvarbart. Effekten 
av de återförda avskrivningarna för 2004 blev endast 1 miljon kronor vilket inte är 
speciellt mycket för en koncern som omsätter 24 miljarder per år. 
 
Arbetsmässigt menar Skoglund dock att införandet av IFRS 3 medfört förändringar för 
SSAB, där de som arbetar med redovisningen fått göra om sin ”checklist” i samband 
med företagsförvärv. Införandet av IFRS 3 har också krävt att företaget i sitt arbete 
måste specificera tillgångarna på ett mer omfattande sätt jämfört med tidigare då de 
mest uppenbara tillgångarna klassificerades som immateriella och resten kallades för 
goodwill. Att specificera upp innehållet i goodwillposten som exempelvis kundregister 
och särskilja dessa till immateriella tillgångar menar Skoglund inte är så enkelt som det 
teoretiskt låter. När dessa immateriella tillgångar sedan skall tillsättas ett värde uppstår 
det ännu mer bekymmer i redovisningsarbetet enligt Skoglund. Företaget ska bygga sin 
värdering på en subjektiv bedömning av den enskilda tillgångens värde för företaget 
vilket ingen med exakthet kan säga är rätt värde.  
 
När det gäller impairment testen förklarar Skoglund att SSAB lagt in det som en rutin 
att minst en gång per år gå igenom de goodwillposter som företaget har och kontrollera 
om det finns ett behov av att göra nedskrivningar. Testerna genomförs av de som 
arbetar med redovisning inom SSAB. Intern utbildning har legat till grund för att uppnå 
den kompetens som krävs för att utföra testen, allt för att undvika onödiga externa 
kostnader för företaget. Skoglund ser även en risk med impairment testen eftersom de 
bygger på framtidsinriktad information vilket kan leda till stor osäkerhet. 
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 ”Tidigare utgick man ifrån anskaffningsvärden, dessa värden 
   är definitiva och lättare att kontrollera vilket innebär att det 
   är svårare att ifrågasätta än framtida prognostiserade värden” 
   - Henrik Skoglund 
 
Enligt de gamla reglerna för goodwill tillämpade SSAB linjär avskrivning där 
identifierbar nyttjandeperiod generellt varit utgångspunkt för bestämmandet av 
avskrivningstid. Vanligtvis har dock avskrivningstiden varit fem år men vid större 
förvärv med stora goodwillposter har längre avskrivningstid tillämpats om motiv 
funnits. Även om de uteblivna avskrivningarna enligt IFRS 3 inte lett till en så stor 
resultatpåverkan för SSAB så menar Skoglund att det är viktigt att ha i åtanke vid 
analys av företag att IFRS 3 får effekter på företagens resultatbaserade nyckeltal som 
exempelvis förbättrade räntabilitetsmått vid ökat resultat.  
 
Det som kan vara risken med det nya sättet att behandla goodwill menar Skoglund är att 
företaget istället för avskrivningar varje år kan vara tvungen att göra en nedskrivning av 
goodwillposten som i sin tur påverkar resultatet betydligt mer än en årlig avskrivning. 
Detta betyder att företaget kan komma att redovisa ett ryckigare resultat jämfört med 
tidigare vilket kan leda till osäkerhet bland de intressenter som inte ser de 
bakomliggande faktorerna till detta. Skoglund tillägger att detta inte enbart är negativt 
eftersom verkliga värden leder till att en mera rättvis bild av företagen visas upp.  
 
Skoglund förklarar att SSAB enbart använt sig av sina finansiella rapporter i sitt arbete 
med att informera företagets intressenter om vilka konsekvenser IFRS 3 inneburit. 
Anledningen till att SSAB valt att kommunicera enbart på det sättet är att de 
resultatmässiga förändringarna inte varit så stora vilket i sin tur inte lett till några större 
effekter för företagets intressenter. Vidare menar Skoglund att de nya reglarna kräver en 
viss förståelse hos dem som ska ta del av den finansiella informationen. Idag saknar 
många denna kunskap vilket gör att intressenterna inte förstår vilka effekter som de nya 
reglerna kan innebära för koncernföretagen i Sverige. Problemet ligger enligt Skoglund 
delvis i att de som ska vidarebefordra informationen till nästa led, exempelvis ekonomi-
journalister, saknar den kunskap som krävs för att skapa förståelse kring de nya 
reglerna. 
 
Att SSAB:s framtida förvärvsstrategi skulle påverkas i och med införandet av IFRS 3 
anser inte Skoglund, eftersom SSAB:s grundfilosofi är att  växa organiskt genom den 
produktion och de anläggningar som redan finns istället för att förvärva andra bolag. 
Men i de fall företaget gör förvärv så kommer IFRS 3 påverka på det sättet att 
förvärvsobjektet gås igenom noggrannare jämfört med tidigare och att de immateriella 
tillgångarna som finns identifieras i större utsträckning. Att poolningsmetoden inte 
längre är tillåten vid företagsförvärv är för SSAB:s del utan betydelse eftersom 
förvärvsmetoden alltid tillämpats. Vidare menar Skoglund att om en genomgång av 
tidigare förvärv gjordes med IFRS 3 skulle inte detta leda till att något av de äldre 
förvärven ej skulle ha genomförts. Snarare förklarar Skoglund att svenska företag haft 
en nackdel gentemot företag i andra länder eftersom företagen varit tvungna att skriva 
av goodwill på en kortare period och därmed belastat resultatet hårdare än utländska 
företag. IFRS 3 blir således en förbättring för SSAB och andra svenska företag som 
numera konkurrerar på lika villkor mot företag från utlandet vilka också kan ha intresse 
av att förvärva samma bolag. Harmoniseringen och jämförbarheten mellan företag i 
olika länder ökar också i samband med IFRS vilket är en fördel jämfört med tidigare. 
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4.2 LKAB 
 
Den andra intervjun bland de fyra koncernföretagen ägde rum vid LKAB:s huvudkontor 
i Luleå fredagen den 29 april kl. 13:00. Respondenten var Magnus Forsberg som är 
koncernredovisningsansvarig och projektansvarig för införandet av IFRS inom LKAB. 
 
Anledningen till att LKAB tillämpar IFRS 3 trots att företaget inte är ett noterat bolag 
förklarar Forsberg inledningsvis vara att det föreligger ett krav från staten, som är ägare, 
att LKAB skall redovisa enligt samma regler som noterade bolag på Stockholmsbörsen. 
LKAB följer alltså Stockholmsbörsens noteringsavtal som 1 januari, 2005 övergått från 
att följa Redovisningsrådet till att istället följa IFRS. 
 
Forsberg berättar att LKAB implementerat IFRS genom att en projektgrupp identifierat 
och inventerat de frågor som finns på respektive enhet. Sedan genomfördes utbildningar 
och workshops tillsammans med revisorer och konsulter kring de frågor som berörde 
LKAB. Forsberg förklarar vidare att LKAB kunnat sålla bort vissa områden eftersom att 
de inte omfattar bolagets verksamhet. De stora områdena som berört LKAB:s 
verksamhet är pensioner, immateriella tillgångar och goodwill, komponent avskrivning 
på materiella anläggningstillgångar och finansiella instrument. Forsberg berättar att 
företaget kontinuerligt jobbat med dessa frågor i fyra delprojekt där varje projekt har 
behandlat var sitt område. Ibland har LKAB haft hjälp av konsulter och inom vissa 
områden har externa utbildningar krävts. Projektet som helhet har enligt Forsberg varit 
skräddarsytt för LKAB vilket är en väg som han tror de flesta företag valt att gå 
eftersom företag berörs på olika sätt av IFRS.  Några större problem med IFRS 3 har 
LKAB dock inte stött på under implementeringsprocessen.  
 
Den goodwill som LKAB idag innehar härstammar från förvärvet av gruvbolaget Frank 
& Schulte Fillers vid vilket 20 års avskrivningstid tidigare motiverades. I och med de 
nya reglerna kommer LKAB inte att skriva av goodwill från detta förvärv utan istället 
göra årliga impairment test där nedskrivning blir aktuellt om genererat kassaflöde inte 
kan motiveras. Det impairment test som LKAB gjorde vid övergången till IFRS visade 
att det inte behövdes göras någon nedskrivning och därmed får LKAB ingen negativ 
resultatpåverkan under 2005. Forsberg anser att det i dagsläget ur den synpunkten är bra 
med de nya reglerna för LKAB eftersom resultatet kommer att vara 13 miljoner bättre 
gentemot om avskrivningar hade gjorts på goodwillposten. Enligt Forsberg blir den 
totala effekten dock inte så stor eftersom det ”bara” handlar om 13 miljoner i 
avskrivningar som återförs, vilket inte är mycket i förhållande till företagets omsättning. 
Vidare förklarar Forsberg att trots att den totala effekten inte är speciellt stor kan LKAB 
ändå se nyckeltalpåverkan i form av ökad räntabilitet. Detta eftersom LKAB är uppdelat 
i tre divisioner; mining, minerals och special business. Forsberg förklarar att det är 
minerals som har goodwillposten och att de har en betydligt lägre omsättning än vad 
mining har. Sett ur deras perspektiv påverkas de betydligt mer positivt jämfört med hela 
koncernen. 
 
LKAB har vid införandet av IFRS 3 utgått ifrån 1 januari, 2005 och därmed tillämpat 
IFRS 1. Forsberg tror att de flesta företag tillämpat denna undantagsregel som innebär 
att företagen inte behöver tillämpa IFRS 3 retroaktivt. Vidare anser Forsberg att 
impairment tests kommer att leda till mera arbete eftersom det är något som måste göras 
minst en gång per år. LKAB har dock hittat en bra modell för hur man ska gå till väga, 
vilket gör att det då inte blir så besvärligt utan mer rutinmässigt. Forsberg berättar att 
LKAB har en person inom koncernen som är ansvarig för utarbetandet av dessa rutiner 
och arbetet med att genomföra testerna.  
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Forsberg berättar att han ser en risk med att nedskrivningar kan komma att påverka 
resultatet mer jämfört med planenliga avskrivningar. Resultatet får alltså en större 
volatilitet i och med införandet av IFRS 3. Forsberg ser också ett problem i att 
nedskrivningar av goodwill inte får återföras vilket gör att LKAB verkligen måste veta 
att värdenedgången är bestående för annars ligger företaget med en oriktig uppgift i 
balansräkningen om den skulle vara felbedömd. 
 
 ”Man ska vara klar över att det är en risk med nedskrivningar  
  eftersom man inte får återföra en redan gjord nedskrivning som  
  man exempelvis får med materiella tillgångar. Detta gör att man  
  verkligen måste veta att värdenedgången är bestående för annars  
  ligger man där med en oriktig uppgift om  nedskrivningen skulle  
  vara felbedömd.” – Magnus Forsberg 
 
Forsberg tror att företagsförvärv alltid kommer att ske oavsett hur redovisningen ser ut, 
men anser att det kommer att vara mer viktigt jämfört med tidigare att företaget är 
medveten om vad redovisningsreglerna egentligen innebär för konsekvenser vid förvärv 
av företag. Vidare tror Forsberg att de som arbetar med redovisningen säkerligen 
kommer att vara med i större utsträckning än tidigare företagsförvärv. Detta för att 
företaget skall ha bättre kontroll på vilka redovisningsregler som gäller och vilka 
effekter de innebär. Forsberg tror att detta i sin tur kan leda till konflikter i form av att 
de som arbetar med redovisning ser förvärven på ett sätt och ledningen och de som har 
hand om affären på ett annat.  
 
Den nya goodwillrekommendationen har inneburit svårigheter i och med att företaget 
numera måste identifiera och särskilja immateriella tillgångar, exempelvis kundregister, 
i större utsträckning. Forsberg menar att det faktum att goodwillavskrivningar upphör 
inte är hela sanningen eftersom en del av den tidigare goodwillposten nu specificeras 
som andra typer av immateriella tillgångar som fortfarande skrivs av planenligt. 
Forsberg anser vidare att det är väldigt svårt att sätta ett korrekt värde på dessa typer av 
tillgångar och undrar hur ett värde egentligen bestäms på exempelvis en kundorderlista. 
Från att företaget tidigare hade en goodwillpost skall LKAB nu identifiera och särskilja 
immateriella tillgångar från denna post och sätta ett värde på de enskilda immateriella 
tillgångarna.  
 
I arbetet med att informera LKAB:s intressenter om införandet av IFRS och IFRS 3 
berättar Forsberg att LKAB gjort det via årsredovisningen, delårsrapporter och 
bokslutskommunikén. Genom dessa kanaler har LKAB informerat de externa 
intressenterna om vad de största skillnaderna är jämfört mot tidigare. Internt har 
informationen gått ut via workshops och föredrag för ledning och styrelse. 
Kommunikationen har således både gått uppåt till toppen inom företaget och ut till de 
anställda som berörs av reglerna. Vidare menar Forsberg att det ställs höga krav på de 
externa intressenter som ska läsa redovisningsinformationen eftersom den blivit mer 
invecklad jämfört med tidigare exempelvis i form av utökad ”notapparat”. 
 
Teoretiskt tycker Forsberg att införandet av IFRS ger en mer rättvis bild av företaget 
genom att så mycket som möjligt lyfts fram i balansräkningen. Praktiskt däremot kan 
det bli svårt att specificera värden på immateriella tillgångar som exempelvis 
orderstockar. Forsberg menar att detta leder till att det i praktiken kanske inte redovisas 
en mer rättvisande bild eftersom det är företaget som producerar informationen och att 
värderingen därmed är subjektiv.  
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En klar fördel enligt Forsberg är att de nya reglerna leder till ökad harmonisering på 
redovisningsområdet eftersom alla bolag följer samma regler och därigenom fås en 
bättre jämförbarhet mellan företag. För LKAB:s del är det dock lite annorlunda 
eftersom så få bolag sysslar med gruvnäring, vilket gör att LKAB har få företag att 
jämföra sig med. Forsberg berättar att de största konkurrenterna ligger i Brasilien och 
Australien och att de följer US GAAP istället för IFRS eftersom de är noterade på USA 
börsen.  
 
4.3 Boliden 
 
Den tredje intervjun bland de fyra koncernföretagen genomfördes via telefon den fjärde 
maj kl. 09:00. Respondent var Ragnvald Jonsson, ansvarig för redovisning och skatter 
inom Boliden koncernen. 
 
Jonsson betonar att han själv är mycket kritisk till hela processen kring IFRS. Kritiken 
grundar sig på att han anser att de nya reglerna inte uppfyller alla de grundfundament 
som skall styra redovisningen. Jonsson förklarar att redovisningens fyra viktigaste 
egenskaper är; begriplighet, relevans, tillförlitlighet och jämförbarhet. Jonsson anser 
inte att det nya regelsystemet är tillräckligt begripligt. Till och med de som jobbar med 
redovisning och har goda kunskaper inom området har svårt att läsa och förstå vissa 
”nötter” i årsredovisningen. Detta leder också till att företagets intressenter får svårt att 
förstå vilka effekter de nya reglerna inneburit. Jonsson riktar också kritik mot att 
redovisningsekonomernas arbete tidsmässigt går mer och mer till att uppfylla ett 
teoretiskt regelverk istället för att bidra till verksamhetens utveckling i form av att ta 
fram beslutsunderlag som gör att företaget fattar rätt beslut. Jonsson ser dock som en 
fördel med de nya reglerna att den internationella jämförbarheten ökar i och med att 
olika företag redovisar på samma sätt. 
 
Boliden har förberett införandet av IFRS genom ett projekt där företaget valt att gå 
igenom de nya reglerna, se vilka regler som direkt berör Boliden samt uppfylla de regler 
som berör företaget utan att överarbeta processen. Jonsson förklarar att Boliden 
genomfört projektet med små resurser men ändå lyckats få till resultatet på ett mycket 
tillfredsställande sätt. Till sin hjälp under projektet har externa revisorer bidragit med 
sina kunskaper och synpunkter, men företaget har dock varit noga med att inte överdriva 
de externa tjänsterna. Enligt Jonsson har Boliden inte varit tvunget att vare sig förändra 
sin organisation på något sätt eller nyanställa personal som en följd av de nya reglerna. 
Jonsson förklarar att den största förändringen har varit redovisningen av finansiella 
instrument, som han anser vara så komplicerad att det är få som begriper den. Jonsson 
ser en risk att förvirring kan uppstå eftersom de finansiella instrumenten skall 
marknadsvärderas vid varje tillfälle. Jonsson förklarar detta genom att ge ett exempel: 
 
 ”Om vi säkrar ett guldpris tre år framåt i tiden och hela tiden skall 

  värdera om det till dagspris säger det ju egentligen ingenting  
  eftersom att de reella effekterna får vi ju inte förrän de här  
  positionerna förfaller.” –Ragnvald Jonsson  

 
Boliden har genom årsredovisningen 2003 informerat sina intressenter om hur företaget 
jobbat med att förbereda införandet av de nya reglerna. Vidare berättar Jonsson att 
Boliden varit ute med en pressrelease som förklarar vilka effekter de nya reglerna har 
inneburit för företaget. Boliden har också informerat via årsredovisningen för 2004 och 
första delårsrapporten 2005. 
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Boliden har enligt Jonsson även tidigare genomfört impairment tests där företaget 
utifrån en kassaflödesanalys på respektive enhet gått igenom de värden som finns i 
balansräkningen för att se om värdena är motiverade. Kravet på impairment tests har 
därför inte betytt någon större omställning för Boliden. Jonsson befarar att de nya 
reglerna innebär engångseffekter då företag med ojämna mellanrum kommer att tvingas 
skriva ned goodwill posten, vilket leder till större fluktuation i resultatet än vad en linjär 
avskrivning skulle innebära. 
 
En stor förändring i och med IFRS 3 är att Boliden numera måste särskilja de 
immateriella tillgångarna i större utsträckning jämfört med tidigare. Jonsson anser att 
detta inte utvecklar företaget särskilt mycket eftersom att istället för att sätta ihop dessa 
tillgångar till en mera samlad bild måste företagen numera dela upp dessa tillgångar till 
väldigt svåridentifierbara och subjektivt värderade tillgångar.  
 
För Boliden har återföring av tidigare gjorda avskrivningar på goodwill gett en positiv 
resultateffekt på omkring 165 miljoner kronor vilket marginellt påverkat företagets 
nyckeltal. Att det numera är förbjudet att tillämpa poolningsmetoden är inget som 
påverkar Boliden eftersom förvärvsmetoden alltid tillämpats. Jonsson anser inte att de 
nya reglerna kommer att ha någon inverkan på företagets framtida förvärvsstrategi 
eftersom det är den grundläggande affären som skall ligga i fokus vid ett förvärv. 
 
Rent teoretiskt anser Jonsson att den största fördelen med de nya reglerna är 
jämförbarheten, att företagen skall ha samma underlag inom hela EU. Rent praktiskt 
anser dock Jonsson att det är så pass många andra parametrar som påverkar 
jämförbarheten än just den här typen av redovisningsrekommendationen. Jonsson är 
mycket tveksam till att de nya reglerna ger en mer rättvis bild av företaget, snarare 
skapar de en viss förvirring. Jonsson förklarar detta genom att återkomma till det 
tidigare exemplet med att företaget säljer sin guldproduktion framåt i tiden när ett bra 
guldpris erhålls. Den reella försäljningen sker i takt med det att Boliden producerar 
guldet till det tidigare avtalade priset, trots detta kräver de nya reglerna att Boliden 
värderar guldet till marknadsvärdet vid varje bokslutstillfälle. Jonsson anser dock att det 
är positivt med att företagen blir öppnare i informationen men anser att detta hade 
kunnat lösas på ett enklare och mera lättförståeligt sätt. En lösning hade kunnat vara att 
lägga in mera beskrivningar istället för att lägga in det i redovisningen. 
 
4.4 Vattenfall 
 
Vår fjärde intervju bland de fyra koncernföretagen genomfördes via telefon den fjärde 
maj kl. 13:00. Respondenten var Olov Nyberg, controller vid Vattenfalls huvudkontor i 
Stockholm. 
 
Nyberg berättar att Vattenfall tidigare följt Redovisningsrådets rekommendation om 
goodwill, RR 1:00, vilken i sin tur byggde på IAS 22 som legat till grund för IFRS 3. 
Nyberg förklarar att en skillnad mellan IFRS 3 och RR 1:00 är att poolningsmetoden ej 
längre är tillåten, detta är dock inte något som berört Vattenfall eftersom företaget aldrig 
tillämpat poolningsmetoden utan alltid använt sig av förvärvsmetoden.  
 
Vattenfall förberedde övergången till IFRS genom ett projekt som kallades för IAS-
projektet. I detta projekt var det en grupp som hade hand om implementeringen av IFRS 
3. Arbetet gick ut på att projektgruppen gick igenom den nya rekommendationen, 
jämförde vad det var för skillnader gentemot tidigare rekommendationer samt 
analyserade vad de nya reglerna skulle innebära för konsekvenser för Vattenfall. Till en 
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början hade projektgruppen hjälp från konsulter men valde snart att lösa situationen på 
egen hand med viss hjälp av revisorer på grund av att värdet av konsulternas arbete inte 
ansågs motsvara kostnaden. 
  
Enligt Nyberg så följer Vattenfall IFRS 3 endast i moderbolaget, siffrorna i 
dotterbolagen justeras när de sammanställs med moderbolaget. Orsaken till att 
Vattenfall följer IFRS rekommendationer är att företaget dels har ett dotterbolag som är 
noterat men främst att det föreligger direktiv från staten, som är ägare av Vattenfall, att 
alla statliga bolag skall ha en genomlysning och standard som de noterade bolagen. 
Detta har lett till att Vattenfall tagit ett styrelsebeslut om att följa IFRS standarden. 
Nyberg förklarar vidare att eftersom Vattenfall är ett stort företag som bedriver sin 
verksamhet i många länder och därigenom har många intressenter. Därför vore det 
konstigt om Vattenfall inte tillämpade samma regler som noterade företag. 
 
Nyberg förklarar att Vattenfall inte stött på några speciella problem varken med, under 
eller efter införandet av IFRS 3. Inom Vattenfall började IFRS 3 att tillämpas i sin 
helhet 1 januari 2005, öppningsbalansen infördes 1 januari 2004. Vattenfall har därmed 
tagit den möjlighet som finns i IFRS 1 att inte tillämpa IFRS 3 retroaktivt. På frågan om 
Nyberg tror att det finns några speciella nyckeltal som påverkas i och med införandet av 
IFRS 3 svarar han att det främst är resultatbaserade nyckeltal som kommer att påverkas 
i de företag som har stora goodwillposter eftersom resultatet naturligt kommer att 
förbättras på grund av att inga avskrivningar längre utförs på goodwillposten.  
 
Nyberg berättar vidare att det inom Vattenfall finns utarbetade rutiner för hur 
impairment tests skall genomföras. Där den affärsenheten som berörs också är den enhet 
som genomför dessa tester. Testerna diskuteras sedan med företagets investerings-
controller för att sedan granskas av företagets revisorer. Att IFRS 3 kommer att påverka 
Vattenfalls framtida förvärvsstrategier är inget som Nyberg tror sig kunna se eftersom 
redovisningen inte ska styra aktiviteterna inom företaget utan snarare spegla dem. 
 
Den främsta förändringen som IFRS 3 medfört vid företagsförvärv anser Nyberg vara 
att företaget idag måste vara mer noggranna när de immateriella tillgångarna i det 
tilltänkta förvärvsobjektet gås igenom. Detta anser Nyberg dock inte innebär några 
större problem eftersom att företaget historiskt sett varit noggranna när de gått igenom 
tilltänkta förvärvsobjekt. Däremot anser Nyberg att det kan bli svårare att specificera de 
immateriella tillgångarna eftersom det inte längre är möjligt att klumpa ihop dessa 
resttillgångar till en goodwillpost. Nyberg ser också en risk med värderingen av dessa 
typer av tillgångar eftersom det är svårt att veta vad det korrekta värdet på tillgången 
egentligen är.  
 
Vidare menar Nyberg att han ser en risk för de företag som har stora goodwillposter att 
deras resultat kan komma att fluktuera mera i och med att företagen inte längre skriver 
av goodwill utan istället skriver ned tillgången när det behovet finns. Detta kan i sin tur 
leda till att företagets intressenter inte vet vad bakgrunden till denna kraftiga 
resultatpåverkan kommer ifrån eftersom de inte är insatta i ämnet. Nyberg förklarar att 
Vattenfall informerat sina intressenter om effekterna av de nya reglerna främst genom 
årsredovisningen men även via speciell information som riktats till analytiker och andra 
viktiga intressenter. Nybergs personliga åsikt är att informationen i framtiden kommer 
att ske via en förenklad årsredovisning för att alla skall kunna tolka innehållet. Den 
avancerade årsredovisningen finns givetvis kvar men den förenklade varianten 
tillkommer som ett komplement till den avancerade. 
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 ”Det finns en risk att årsredovisningen är på väg att bli så pass  
   avancerad att gemene man snart inte kan förstå den” – Olov Nyberg 
 
De positiva bitarna i och med införandet av IFRS och IFRS 3 är framförallt enligt 
Nyberg att de nya reglerna leder till ökad harmonisering på redovisningsområdet, det 
vill säga att det numera är lättare att jämföra internationella företag mellan varandra 
eftersom att företagen tillämpar samma regler.  
 
4.5 KPMG 
 
Den första intervjun vi utförde hos en redovisningsbyrå ägde rum vid KPMG:s kontor i 
Luleå måndagen den 25 april kl. 08:00. Den som vi intervjuade på rekommendation av 
andra revisorer hos KPMG i Luleå var Annicka Brännström, auktoriserad revisor.  
 
Vid KPMG:s kontor i Luleå är Brännström den enda revisorn som gått utbildning inom 
IFRS området på grund av att de är så få företag (kunder) i Luleå som direkt berörs av 
de nya standarderna. Inom KPMG har införandet av IFRS pågått under en treårs period 
via intern utbildning både i Sverige och i utlandet vilket krävt stora ekonomiska resurser 
för KPMG. Men trots detta anser Brännström att nyttan överskrider kostnaderna för 
KPMG eftersom IFRS är en bra möjlighet för företaget att sälja sina tjänster till sina 
kunder. 
 
Vid implementeringen av IFRS 3 hos KPMG:s kunder anser Brännström att ett nära 
samarbete med kunden varit ett framgångsrikt koncept. I Luleå är det dock bara LKAB 
som direkt berörts av de nya reglerna vilket gjort att KPMG haft ett nära samarbete med 
dem under flera år. Genom samarbetet har olika redovisningsproblem inom IFRS 
behandlats allt eftersom de har identifierats hos koncernen. Med andra ord har KPMG 
arbetat med IFRS mer skräddarsytt för kunden istället för att hålla i generella kurser för 
många företag. Brännström tillägger dock att implementeringen av de nya standarderna 
är en kostsam process för involverade företag just på grund av att de utöver interna 
utbildningar oftast måste söka experthjälp på området. Vidare menar Brännström att hon 
fått en känsla av att svenska företag i många fall vaknat upp ganska sent med sitt arbete 
med IFRS och framförallt med hur man gått ut och informerat sina intressenter om vad 
dessa nya regler innebär och vilka effekter de fått på det redovisade resultatet. 
 
Den största skillnaden för KPMG:s kunder som Brännström noterat i och med 
införandet av IFRS 3 är att rekommendationen lett till ett nytt synsätt inom koncernens 
redovisning. Enligt tidigare regler lade företagen upp goodwill efter en avskrivningsplan 
vid förvärvet och skrev av denna post under en viss tid, vanligtvis fem år. IFRS 3 
medför att företagen istället fryser beloppet och utför årliga nedskrivningstest för att se 
om värdet hos goodwillposten är kvar. Tanken bakom detta anser Brännström vara att 
det är mindre som ska tas upp och bli kvar i goodwillposten. Identifierbara tillgångar 
skall särskiljas och tas upp som en immateriell tillgång i betydligt större utsträckning 
jämfört med tidigare. Brännström menar att även om det tidigare oftast handlade om en 
avskrivningstid på fem år så har företagen inte gjort någon noggrannare prövning av 
avskrivningstiden. Det som har varit avgörande var goodwillpostens storlek, vid mindre 
summor har företagen oftast tillämpat en direkt bortskrivning. Som revisor anser 
Brännström dock att det är bra med en så kort avskrivningstid som möjligt. Företagen 
riskerar annars att det ligger kvar en tillgång i balansräkningen som ingen riktigt vet vad 
den innehöll från början och vilket egentligt värde den har efter ett antal år. 
Redovisningstekniskt är det därmed att föredra en kort avskrivningstid vilket revisorer 
tidigare kunnat påverka företagen att tillämpa. 
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De problem som uppstått i och med införandet av IFRS 3 i företagens koncern-
redovisning har enligt Brännström inte varit lika stora i jämförelse med vad andra IFRS 
rekommendationer, som exempelvis IAS 39 - finansiella instrument, lett till. En 
anledning till det menar Brännström kan vara att de flesta företag valt att tillämpa 
undantagsregeln i IFRS 1 som säger att företagen själv kan välja hur långt tillbaka i 
tiden IFRS 3 ska tillämpas. Vid de diskussioner som Brännström fört tillsammans med 
LKAB så har dock problematiken med att särskilja de immateriella tillgångarna från 
goodwillposten i och med företagsförvärv varit ett återkommande diskussionsämne. 
Brännström menar på att de som utför förvärven inte tänker i samma termer som de som 
arbetar med redovisningsfrågorna i företaget. Bedömningarna görs på andra grunder 
vilket leder till att ekonomerna tillsammans med revisorerna får ta på sig ansvaret att 
specificera och identifiera de immateriella tillgångarna. Vidare menar Brännström att 
det kan vara svårt för företagen att hitta en bra modell för att göra de årliga impairment 
testen där beräkningar och identifiering av minsta kassagenererande enhet kräver 
mycket kunskap inom redovisningsområdet. Detta leder till att det kan vara svårt för 
företagens ekonomer att veta när goodwillposten ska skrivas ned eftersom både interna 
och externa indikationer spelar in vid bedömningen om nedskrivning. Osäkerhet vid 
nedskrivningar kan leda till felaktiga beslut som i sin tur får stora konsekvenser på 
värdet hos företagets goodwillpost eftersom de nya reglerna ej längre tillåter återföring 
av redan nedskrivet belopp.  
 
På frågan om IFRS 3 kommer att påverka koncernföretagens framtida förvärvsstrategier 
anser Brännström att de nya reglerna inte direkt kommer att ha en påverkan på så sätt att 
företagen avstår från att göra företagsförvärv genom införandet av IFRS 3. Detta 
eftersom det oftast är andra personer än de som arbetar med redovisning inom företagen 
som utför affärerna. Men vid företagsförvärv kommer dock den nya standarden att 
påverka på det sättet att det förvärvande företaget blir mer noggrann i vad som köps och 
i större utsträckning identifierar vilka typer av tillgångar som verksamheten innehar. Att 
poolningsmetoden inte är tillåten vid företagsförvärv enligt IFRS 3 menar Brännström 
inte kommer att få någon större betydelse eftersom hon enligt egna erfarenheter aldrig 
stött på metoden i praktiken på grund av att det alltid varit hårda krav för att få tillämpa 
metoden. 
 

”Jag kan inte tänka mig att företagen i något fall skulle 
 avstå ifrån att göra ett förvärv med tanke på effekterna 
 av de nya redovisningsreglerna.” –Annicka Brännström 

 
Vid intervjun med Brännström framkom det också att det finns vissa risker med det nya 
sättet att se på redovisningen eftersom ett av huvudsyftena är att visa mer verkliga 
värden hos företagets tillgångar jämfört med tidigare. IFRS 3 utrycker detta genom att 
goodwillposten ska skrivas ned istället för att skrivas av och därigenom visas verkligt 
värde av posten i balansräkningen. Konsekvensen av detta är dock att företaget kan 
komma att erhålla en högre resultatvolatilitet, det vill säga resultatet kan komma att 
svänga kraftigare mellan olika år. Brännström menar dock att det normgivarna varit ute 
efter i och med införandet av verkliga värden inom redovisningen är att företagen skall 
uppvisa en så rättvis bild som möjligt av sin ekonomiska ställning.  
 
Slutligen anser Brännström att den främsta positiva effekten av införandet av de nya 
redovisningsstandarderna och IFRS 3 för svenska koncernföretags redovisning är att 
redovisningen blir harmoniserad för de länder som berörs, vilket leder till att 
jämförbarheten mellan företagen ökar. 
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4.6 Ernst & Young 
 
Den andra intervjun vi utförde hos en redovisningsbyrå genomfördes den 12 maj 2005 
kl. 13:00 tillsammans med Torbjörn Köhler, auktoriserad revisor vid Ernst & Youngs 
kontor i Luleå. 
 
Enligt Köhler så har Ernst & Young i Luleå inte berörts speciellt mycket i och med 
införandet av IFRS och IFRS 3 eftersom de flesta koncernerna (kunderna) har sitt 
huvudkontor belägna i Stockholm. Köhler är dock ackrediterad inom Ernst & Young att 
behandla uppdrag som handlar om IFRS, vilket gjort att en del större bolag som 
exempelvis Svea Skog som idag tillämpar IFRS valt att anlita honom kring frågor som 
berör IFRS. 
 
Köhler förklarar att implementeringen av IFRS och IFRS 3 hos företagen främst har 
skett via utbildningsprojekt tillsammans med företagens ekonomipersonal. Arbets-
metoden har främst varit i form av seminarier, där Ernst & Youngs personal varit ute 
hos kunden istället för att en hel avdelning skall besöka revisionsbyråns lokaler. 
Därmed menar Köhler att Ernst & Young på ett effektivt sett kunnat förmedla ut de nya 
redovisningsstandarderna till kunderna så en helhetsförståelse erhållits. 
 
I arbetet tillsammans med företagen anser Köhler att den största skillnaden som IFRS 3 
medfört för företagen är hur behandlingen av goodwill idag ska ske. Tidigare har 
företagen bestämt en nyttjandeperiod för den goodwill som erhållits via förvärv och 
sedan skrivit av goodwillposten under den perioden. IFRS 3 medför istället att 
företagets goodwill årligen skall nedskrivningsprövas för att se vilket värde som 
kvarstår i posten. Enligt Köhler är detta en fördel gentemot tidigare regler eftersom 
avskrivningsperioderna i vissa fall har varit lite för optimistiskt tilltagna där företagen 
på svaga grunder kunnat motivera in en avskrivningstid på över 20 år för att inte belasta 
sitt resultat alltför mycket. Köhler menar dock att en negativ konsekvens som 
revisorerna sett i och med införandet av nedskrivningstesterna är att det medfört 
intensivare diskussioner och motsättningar mellan revisor och företag i frågan om hur 
stort värdet på goodwillposten är.  
 

”IFRS 3 leder till en dragkamp mellan revisorer och bolagen 
 eftersom de alltid tycker att goodwillen motsvarar det värde  
 som är och därmed aldrig vill skriva ned den” –Torbjörn Köhler 

 
Köhler anser därmed att en avskrivningstid på 5-7 år kan vara att föredra eftersom 
revisorerna då på förhand tillsammans med företaget bestämt vilken nyttjandeperiod 
som goodwillposten innehar. Enligt Köhler är det ingen tvekan om att goodwill minskar 
i värde, frågan är bara hur den skall behandlas, årligen eller vid enstaka tillfällen. 
Risken med nedskrivning jämfört med avskrivning är också enligt Köhler att resultatet 
blir mer fluktuerande jämfört med tidigare eftersom företagen riskerar att få en större 
resultatpåverkande effekt vid ett år jämfört med att dela upp det på flera år. En annan 
diskussion som Köhler menar på uppkommer i och med enstaka nedskrivningar är att 
företagen under sämre år kan tänkas vilja genomföra nedskrivningen på goodwillposten 
eftersom resultatet redan är dåligt. Detta på grund av att företagen vid ett eventuellt bra 
år inte skall tvingas till en nedskrivning och därmed sänka det goda resultatet.  
 
Under intervjun med Köhler framkom det också ett annat problem som revisorer sett i 
och med införandet av IFRS hos företag. Problemet är årsredovisningarnas omfattning 
vilket lett till att denna informationskälla blivit svårbegriplig för intressenterna. Köhler 
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menar på att om årsredovisningen kräver mycket ekonomisk kunskap för att en 
förståelse ska erhållas så kommer vissa intressenter inte veta hur och varför olika 
händelser påverkat resultatet. Därför anser Köhler att det är viktigt för företagen att 
informera på vilket sätt en ny redovisningsstandard som IFRS 3 påverkar företagets 
redovisning. 
 
Den största fördelen med införandet av IFRS och IFRS 3 är enligt Köhler att 
redovisningen blir mer jämförbar både nationellt och internationellt mellan företag. De 
tidigare standarderna i Sverige som exempelvis RR 1:00 gav företagen ett större 
tolkningsutrymme vilket minskade jämförbarheten mellan svenska företag eftersom det 
ena bolaget tolkade rekommendationen på ett sätt medan andra tolkade den annorlunda. 
IFRS och IFRS 3 ger inte längre företagen detta tolkningsutrymme vilket leder till att en 
mer tillförlitlig och mer jämförbar information ges ut till marknadens intressenter, 
förutsatt att intressenterna förstår den. 
 
 ”IFRS ger inte företagen lika stort tolkningsutrymme som  
   Redovisningsrådets rekommendationer tillät, detta innebär 
   att en mer tillförlitlig och mer jämförbar information ges ut.” 
   - Torbjörn Köhler  
 
Köhler menar på att även om en av förändringarna i och med införandet av IFRS 3 är att 
enbart förvärvsmetoden får tillämpas och att således poolningsmetoden förbjuds så har 
det ingen påverkan för de flesta företagen i Sverige eftersom denna metod i praktiken 
aldrig använts. Internationellt har dock metoden använts vilket kan få konsekvenser för 
utländska bolag i och med införandet av IFRS 3. 
 
Enligt Köhler är jobbet med att särskilja de immateriella tillgångarna i större 
utsträckning jämfört med tidigare och sedan sätta ett värde på dessa det som är den 
svåraste delen i och med införandet av IFRS 3. Att sedan införandet av en ny regel som 
IFRS 3 och de konsekvenser som den medför skulle påverka företagets framtida 
förvärvsstrategier är något som Köhler inte tror sig kunna se. Detta på grund av att 
företagets syfte med ett förvärv exempelvis är att komma åt en produktlinje, få bort en 
konkurrent etc., vilket är övergripande redovisningsstandarden.  
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4.6 Övergripande sammanställning 
 

Tabell 4.1 Sammanställning av koncernföretagens intervjuer 
 

 SSAB LKAB Vattenfall Boliden 
Hur har ni informerat 
Era intressenter om 
effekterna av de nya 
reglerna? 

- Finansiella rapporter 
 

- Årsredovisning 
- Delårsrapporter 
- Bokslutskommunikéer 

- Årsredovisningen 
- Speciell information till 
viktiga intressenter 

- Årsredovisning 
- Delårsrapporter 
- Pressrelease 

Hur har ni utbildat er 
inom IFRS 3? - Internt projekt 

- Projekt tillsammans med 
revisorer och extern 
utbildning 

- Projekt tillsammans 
med revisorer och i 
början även externa 
konsulter 

- Projekt med externa 
revisorer som 
bollplank 

Har IFRS 3 lett till att 
ni behövt förändra Er 
organisation? 

- Nej varken 
nyanställningar eller 
förändringar av 
organisationen 

- Ja enligt Forsberg är han 
anställd i samband med 
införandet av IFRS plus att 
en till person ska anställas 

- Nej varken 
nyanställningar eller 
förändringar av 
organisationen 

- Nej inga 
nyanställningar eller 
andra förändringar 
kring organisationen 

Vilka är de största 
förändringarna? 

- Nedskrivning istället 
för avskrivning 
- Skilja immateriella 
tillgångar från 
goodwillposten 

- Nedskrivning istället för 
avskrivning 
- Skilja immateriella 
tillgångar från 
goodwillposten 

- Nedskrivning istället för 
avskrivning 
- Skilja immateriella 
tillgångar från 
goodwillposten 

- Nedskrivning istället 
för avskrivning 
- Skilja immateriella 
tillgångar från 
goodwillposten 

Hur har ni påverkats 
av att goodwill inte 
längre får skrivas av? 

- Positiv 
resultatpåverkan 
1 miljon kronor 

- Positiv resultatpåverkan 13 
miljoner kronor 

- Positiv resultatpåverkan 
134 miljoner kronor 

- Positiv 
resultatpåverkan 165 
miljoner kronor 

Hur har Era nyckeltal 
påverkats? 

- Ingen större 
påverkan 

- Ökade räntabilitetsmått 
inom dotterbolag - Marginellt ökade - Marginellt ökade 

räntabilitetsmått 

Vilken 
avskrivningstid/metod 
tillämpade ni 
tidigare? 

- Linjär avskrivning 
- Vanligtvis 5 år 

- Linjär avskrivning 
- Senast 20 år 

- Linjär avskrivning 
- Vanligtvis 5 år 

- Linjär avskrivning 
- Vanligtvis 20 år 

Leder IFRS 3 till en 
mer rättvisande bild 
av företaget? 

- Ja - Teoretiskt: Ja 
- Praktiskt: Nej - Ja - Teoretiskt: Ja 

- Praktiskt: Nej 

Upplever ni några 
problem/svårigheter 
med IFRS 3? 

- Skilja immateriella 
tillgångar från 
goodwillposten 

- Skilja immateriella 
tillgångar från 
goodwillposten 

- Skilja immateriella 
tillgångar från 
goodwillposten 

- Skilja immateriella 
tillgångar från 
goodwillposten 

Har ni implementerat 
IFRS/IFRS 3 i hela 
koncernen (bottom 
up)? 

- Ja, både moderbolag 
och dotterbolag följer 
IFRS/IFRS 3 

- Nej endast i 
koncernrapporteringen, 
annars följs local GAAP 

- Nej, endast 
moderbolaget 

- Nej, endast på 
moderbolaget 

 

Tabell 4.2 Sammanställning av revisorernas intervjuer 

 

 KPMG Ernst & Young 
 Hur har arbetet med införandet 
av IFRS 3 sett ut för Era 
kunder? 

- Nära samarbete i projektform mellan 
oss revisorer och kunderna 

- Utbildningsprojekt tillsammans med oss revisorer 
oftast i form av seminarier 

Vilka  är de största 
förändringarna 
redovisningsmässigt i och med 
införandet av IFRS 3 för Era 
kunder? 

- Att avskrivningar ej längre tillåts 
 
 

- Behandlingen av goodwill där ingen avskrivning 
görs 

Vilka problem har införandet av 
IFRS 3 medfört hos Era kunder? 

- Impairment testen 
- Särskiljning och värdering av 
Immateriella tillgångar 

- Impairment testen 
- Värdering av de immateriella tillgångarna 
 

Vilka problem ser Ni som 
revisorer har uppstått i och med 
IFRS 3? 

- Problem kan uppstå vid dialogen 
kring nedskrivningstesterna 

- Mer diskussioner kring om goodwill tappat värde 
- Viljan hos företag att göra nedskrivningar vid dåliga 
resultat 

Vad är positivt i och med 
införandet av IFRS 3? - Jämförbarheten ökar - Jämförbarheten ökar vilket gör att intressenterna får 

en bättre och tillförlitligare information 

Vilka risker ser Ni med IFRS 3? 
- Nedskrivningar får ej återföras 
- Resultatet kan komma att bli 
ryckigare 

- Volatiliteten i resultatet ökar 
- Kan vara svårbegripligt för utomstående 
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5. ANALYS 
 
I detta kapitel kopplas den empiriska undersökningen ihop med referensramens teorier.  
 
5.1 Implementering av IFRS 3 
 
Den första konsekvensen som införandet av IFRS 3 medför hos företagen är att 
rekommendationen måste implementeras inom organisationen. Hur omfattande och 
resurskrävande processen blir beror på många olika faktorer som exempelvis i vilken 
omfattning företaget anlitar externa konsulter och om rekommendationen skall 
implementeras inom hela koncernen eller endast på moderbolagsnivå. 
 
Enligt tidigare studier gjorda av Rippe (2001) kring implementeringen av IFRS inom 
företag, delades konverteringen in i fyra faser; planering och preliminär analys, projekt-
organisation och start, utvärdering och analys och till sist implementering. Detta för att 
företaget ska kunna kommunicera ut de nya siffrorna som uppstår i redovisningen i och 
med införandet av IFRS till sina intressenter.  
 
I vår undersökning visade det sig att alla företag jobbat med implementeringen av IFRS 
och IFRS 3 i projektform där första fasen var att identifiera de områden som berördes av 
de nya reglerna. Projektgruppen inom företagen har främst bestått av ekonomianställd 
personal som haft hjälp av företagets revisorer. LKAB och Vattenfall har utöver 
revisorerna tagit hjälp av externa konsulter i utbildningen av IFRS. Innan öppnings-
balansen gjorts har företagen gått igenom vad IFRS 3 medfört för effekter på 
redovisningen vilket Rippe (2001) benämner utvärdering och analys. Vid intervjuerna 
med revisorerna på KPMG och Ernst & Young framkom det att arbetet med 
implementeringen av IFRS hos företag (kunderna) genomförts via nära samarbete 
mellan dem och företagen för att få processen så skräddarsydd som möjligt. Detta har i 
sin tur lett till att implementeringen hos vissa företag varit en kostsam process eftersom 
experthjälp krävts inom vissa områden. Boliden koncernen menar dock på att företaget 
klarat av implementeringen med små ekonomiska resurser vilket visar på att företag kan 
klara av implementeringen utan att anlita externa konsulter.  
 
Enligt Rippe (2001) kan företagen också välja två olika vägar vid implementeringen av 
IFRS där den ena benämns top down approach vilket betyder att endast moderbolaget 
redovisar enligt IFRS standarderna och de andra enheterna fortsätter redovisa enligt 
lokal GAAP. Den andra vägen är att införa IFRS i hela organisationen vilket Rippe 
(2001) benämner som bottom up approach. I vår studie var det tre företag, LKAB, 
Vattenfall och Boliden, som valt att införa IFRS/IFRS 3 endast på moderbolagsnivå, det 
vill säga top down approach, istället för i hela organisationen.  Detta kan leda till att 
förståelsen för IFRS/IFRS 3 inom organisationen blir sämre och bokslutsarbetet blir mer 
tidskrävande jämfört med om bottom up metoden använts.  Fördelen är dock som 
tidigare nämnts att det berör en mindre del av organisationen vilket gör att 
implementeringen blir billigare eftersom mindre utbildning krävs.  
 
5.2 Effekter av IFRS 3 
 
Enligt Jansson, Nilsson & Rynell (2004) medför IFRS 3 ett nytt sätt att behandla 
goodwill på jämfört med tidigare rekommendationer. De största förändringar som 
ansågs få konsekvenser för de svenska företagen var att avskrivningar på goodwill ej 
längre är tillåtet, poolningsmetoden förbjöds och att immateriella tillgångar i större 
utsträckning skulle särskiljas.  
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Från de intervjuer vi gjort med företagen och revisorerna kan vi konstatera att den 
största redovisningstekniska förändringen som skett i och med införandet av IFRS 3 är 
att goodwillposten inte längre skall avskrivas utan istället nedskrivningsprövas varje år. 
Detta menar Johansson och Hurtig (2005) i sin tur kan leda till en stor resultatpåverkan 
vid övergången till IFRS. I vår studie har det dock visat sig att denna effekt inte har 
varit så stor i något av företagen. Anledningen är främst att goodwillposternas 
avskrivning inte varit så stora i förhållande till koncernens totala resultat. En utebliven 
avskrivning på några miljoner har således inte fått någon större effekt på koncernens 
totala resultat. Eftersom resultatet inte förbättrats i någon högre grad i och med de 
uteblivna avskrivningarna så har företagen inte heller kunnat se någon större påverkan 
på de resultatbaserade nyckeltalen. LKAB menar dock att även om de resultatmässiga 
effekterna inte varit så stora för koncernen i och med de uteblivna avskrivningarna så 
har dotterbolaget som innehar goodwillposten kunnat se en större resultat- och 
nyckeltalspåverkan. 
 
Enligt företagen och revisorerna medför avskaffandet av poolningsmetoden inga 
märkbara konsekvenser eftersom förvärvsmetoden uteslutande är den metod som 
använts vid företagsförvärv. Under vår studie framkom det att särskiljning av de 
immateriella tillgångarna är den del som företagen och revisorerna anser vara svårast att 
genomföra i och med införandet av IFRS 3, vilket också leder till mer arbete för 
företagen. Problemet menar företagen ligger i att sätta ett värde på den särskiljda 
immateriella tillgången, vilket i de flesta fall blir en subjektiv uppskattning, som ingen 
med säkerhet kan säga är rätt. 
 
Under arbetet med denna uppsats så ansåg vi att en effekt som införandet av IFRS 3 
skulle kunna leda till var att resultatet skulle bli mer fluktuerande eftersom årliga 
avskrivningar på goodwill byts ut mot eventuella nedskrivningar. För att undersöka 
detta frågade vi företagen och revisorerna hur de förhöll sig till detta antagande. 
Samtliga respondenter ansåg att det fanns en risk att resultatet skulle få en högre 
volatilitet i och med införandet av IFRS 3. Anledningen ansåg respondenterna låg i att 
en årlig avskrivning har en betydligt mindre resultatpåverkan än vad en nedskrivning 
har. Därigenom menade företagen och revisorerna att det finns en risk att en osäkerhet 
skapas bland företagets intressenter om de inte ser de bakomliggande faktorerna kring 
en resultatnedgång. Kopplingar kring detta kan göras gentemot kommunikations-
processen och agentteorin där en felaktig bild kring företagets resultat skapas på grund 
av att intressenterna inte kan avkoda företagets information på rätt sätt. Detta leder i sin 
tur till att den kontroll och det beslutsfattande som intressenterna skall utföra på 
företaget bygger på felaktigt tolkad information. Konflikter i det förhållande Nygaard 
(2002) tar upp i agentteorin skulle sålunda kunna uppstå i form av att intressenterna 
(principalen) inte anser att företaget (agenten) haft den avkastning som förväntats. 
Beslut riskerar sålunda att fattas på felaktiga grunder eftersom intressenterna inte ser de 
bakomliggande faktorerna till resultatnedgången. 
 
Eftersom införandet av IFRS 3 leder till förändringar för koncerners redovisning av 
goodwill så ville vi undersöka om detta skulle kunna ha en påverkan på hur företaget 
idag resonerar vid förvärv av företag. Revisorerna menade dock att en sådan koppling 
generellt sett inte kunde dras eftersom motiven bakom förvärven bygger andra grunder 
än på redovisningsreglernas utformning och att personerna bakom förvärven oftast inte 
är personer som arbetar med redovisning. De intervjuade företagen menar också att 
införandet av IFRS 3 inte kommer att påverka den övergripande förvärvsstrategin utan 
företagsförvärv är något som kommer att utföras oavsett hur redovisningen är utformad. 
LKAB anser dock att konsekvensen av införandet av IFRS 3 blir att de som arbetar med 
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redovisning inom koncernen i större utsträckning än tidigare kommer att ingå i de 
grupper som tar beslut om företagsförvärv. SSAB resonerar även kring att IFRS 3 
snarare är till en fördel för bolaget vid framtida förvärv eftersom konkurrensen idag sker 
på samma villkor genom att bolag inom EU tillämpar samma regler. 
 
5.3 Redovisningsinformationens kvalitativa egenskaper 
 
Enligt Falkman (2000) måste redovisningsinformationen uppfylla ett antal krav för att 
målet med att förse externa intressenter med information, som minskar deras osäkerhet 
och ökar kontrollerbarheten, uppnås. I vår undersökning kring införandet av IFRS 3 så 
anser företagen och revisorerna att det är problematiskt att särskilja de immateriella 
tillgångarna från goodwillposten och sedan sätta ett värde på dem. Företagen liksom 
revisorerna menar att värderingen bygger på en subjektiv uppskattning från det totala 
värdet hos goodwillposten som sedan tillförs den särskiljda immateriella tillgången. 
Problematik kan exempelvis uppstå vid värderingen av ett kundregister eftersom man 
inte kan veta ett säkert värde innan det genererat intäkter. Bedömningen bygger sålunda 
på framtidsinriktad information vilket minskar värdets tillförlitlighet. 
 
Företagen anser även att det finns en risk med att årsredovisningen börjar bli så pass 
avancerad att den blir svårförståelig för företagets intressenter. Inom Boliden koncernen 
anser man till och med att årsredovisningen börjar bli så pass avancerad i form av 
omfattande tilläggsupplysningar att de som arbetar med redovisning inte förstår 
informationen. Det som positivt påverkat redovisningsinformationens kvalitativa 
egenskaper genom införandet av IFRS 3 anser förtagen och revisorerna vara att 
jämförbarheten mellan svenska företag och mellan företag i andra länder har ökat. 
 
Sammanfattningsvis har införandet av IFRS 3 enligt företagen och revisorerna påverkat 
de kvalitativa egenskaperna tillförlitlighet, begriplighet och jämförbarhet. Under 
intervjuerna framkom det att samtliga företag i undersökningen anser att jämförbarheten 
ökar, man ser dock en risk i att tillförlitligheten och begripligheten minskar. Det är 
viktigt att företaget är medvetna om detta eftersom det påverkar redovisnings-
informationen som ligger till grund för externa intressenters beslut. En minskad 
tillförlitlighet och begriplighet leder exempelvis till att kontrollerbarheten med hjälp av 
redovisningsinformationen minskar för intressenterna och deras osäkerhet ökar.  
 
5.4 Information 
 
När en ny redovisningsrekommendation implementerats i ett företag är det viktigt att 
företaget informerar samtliga intressenter på ett förståeligt sätt vilka effekter som 
införandet medfört. Olika intressenter kan behöva olika information för att kunna 
tillgodogöra sig informationen. Om informationen tolkas på fel sätt riskerar konflikter 
att uppstå mellan ägare och företag. Enligt Jobber (2004) kan val av kommunikations 
kanal vara avgörande för att informationen skall tolkas på rätt sätt. Företagens sätt att 
förmedla information till sina intressenter kan analyseras med hjälp av 
kommunikationsprocessen. Samtliga företag i vår undersökning har använt sina 
finansiella rapporter som kanal för att informera om de nya reglerna till sina 
intressenter. SSAB och LKAB har enbart använt sig av de finansiella rapporterna i sin 
externa information. Vattenfall har i huvudsak informerat via de finansiella rapporterna 
men har även tagit fram speciell information som riktat sig till analytiker och andra 
viktiga intressenter med stort inflytande. Boliden har utöver de finansiella rapporterna 
informerat sina intressenter genom en pressrelease som syftat till att informera om de 
effekter som de nya reglerna inneburit för bolaget. Under intervjun med SSAB framkom 
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det att orsaken till att företaget inte valt att informera på något annat sätt än via de 
finansiella rapporterna var att de resultatmässiga förändringarna inte varit tillräckligt 
stora för att vara av något större intresse för intressenterna. Samtliga företag i 
undersökningen befarar att många av de intressenter som företagen har saknar tillräcklig 
kunskap för att kunna tillgodogöra sig den finansiella informationen. Detta väcker 
naturligt frågan huruvida företagen har valt sig av rätt kommunikationskanal. Företagen 
anser att årsredovisningen är för komplicerad för att alla intressenter skall kunna avkoda 
och tillgodogöra sig informationen på rätt sätt, trots detta har varken SSAB eller LKAB 
valt att informera sina intressenter via någon annan informationskanal. Det faktum att 
företagen anser att de nya reglerna gör redovisningsinformationen mer svårtolkad 
innebär enligt Jobber (2004) ett ”brus” i kommunikationsprocessen. Detta kan innebära 
att den redovisningsinformation som företagen vill förmedla inte avkodas på rätt sätt 
vilket kan leda till att konflikter uppstår mellan företaget och dess intressenter. Under 
intervjun med Boliden framkom det att Jonsson tror att årsredovisningen i framtiden 
kommer att kompletteras med en enklare publikation som syftar till att beskriva 
företagets ekonomiska situation på ett mera lättförståeligt sätt, detta skulle medföra att 
avkodningen underlättas och risken för misstolkningar minskar. 
 
5.5 Impairment test 
 
Enligt Jansson, Nilsson & Rynell (2004) medför kravet på en årlig värdering av 
goodwillvärdet ett betydande merarbete och väsentligt utökade upplysningskrav för 
företagen. De krav som föreligger på att bolagen skall göra impairment tests kan leda 
till att bolagen tvingas ta hjälp från utomstående experter när det gäller värderingar och 
krav på utveckling av värderingsmodeller (Ernst & Young, 2004). 
 
Under intervjuerna framkom det att samtliga företag utom Boliden ansåg att impairment 
tests kommer att leda till mer arbete för företagen. Orsaken till att Boliden inte anser att 
det leder till mer arbete är att företaget redan tidigare arbetat med liknande 
nedskrivningstester. Samtliga företag i undersökningen har utarbetade rutiner för hur 
testerna skall gå till och sköter testerna internt vilket företagen anser minskar besvären 
och gör testerna mer rutinmässiga. Inom Vattenfall är det den affärsenhet som berörs 
som också genomför testerna, ett utkast till nedskrivningstest genomförs inom berörd 
affärsenhet för att sedan diskuteras och fastställas med företagets investeringscontroller. 
Detta skiljer sig från de andra företagen i undersökningen som har speciella personer 
som gör testerna. Testerna granskas slutligen inom samtliga företag av företagens 
externa revisorer. SSAB ser en risk med impairment tests eftersom de bygger på 
framtidsinriktad information vilket anses leda till stor osäkerhet och brist på 
tillförlitlighet hos värdena. 
 
KPMG befarar att företagen kan få svårigheter i att hitta en bra modell för att 
genomföra nedskrivnings testerna eftersom att beräkningar och identifiering av minsta 
kassagenererande enhet kräver mycket kunskap inom redovisningsområdet. Enligt 
KPMG kan det bli svårt för företagens ekonomer att veta när goodwillposten ska skrivas 
ned eftersom både interna och externa indikatorer spelar in vid bedömningen om 
nedskrivning. Detta kan enligt KPMG leda till att felaktiga beslut fattas vilket riskerar 
att få stora konsekvenser på värdet hos företagets goodwillpost eftersom de nya reglerna 
ej längre tillåter återföring av redan nedskrivet belopp. 
 
Ernst & Young anser att impairment testerna innebär en fördel eftersom att 
avskrivningsperioderna i vissa fall anses ha varit lite för optimistiskt tilltagna där 
företagen på svaga grunder kunnat motivera en avskrivningstid på exempelvis 20 år för 
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att inte belasta sitt resultat alltför mycket. En konsekvens som nedskrivningstesterna 
medfört är att intensivare diskussioner och motsättningar mellan revisor och företag 
uppstår i frågan hur stort värdet på goodwillposten egentligen är. 
 
5.6 Rättvisande bild 
 
På frågan om IFRS och IFRS 3 leder till att en mer rättvis bild av företagen visas upp 
råder det delade meningar mellan företagen. SSAB och Vattenfall anser att införandet 
av verkliga värden (marknadsvärden) istället för anskaffningsvärden inom 
redovisningen leder till att en mer rättvis bild av företagen visas upp. LKAB menar 
dock att IFRS och IFRS 3 endast teoretiskt ger en mer rättvis bild av företaget. 
Anledningen anses vara att i praktiken är det företaget som producerar informationen 
där värderingen som tidigare nämnts bygger på subjektiva uppskattningar. Boliden är i 
sitt resonemang tveksam till att IFRS och IFRS 3 leder till att en mer rättvis bild av 
företaget visas. Detta förklaras genom det exempel där företaget säljer sin 
guldproduktion framåt i tiden när ett bra guldpris anses föreligga. Den reella 
försäljningen sker dock i takt med det att Boliden producerar guldet till det tidigare 
avtalade priset, trots detta kräver de nya reglerna att företaget värderar guldet till det 
verkliga värdet (marknadsvärdet) vid varje bokslutstillfälle vilket inte är det egentliga 
värdet. Genom att värderingarna bygger på företagens subjektiva uppskattningar så 
påverkar det informationen till intressenterna. Kopplingar kan göras gentemot 
redovisningsinformationens kvalitativa egenskaper som enligt Falkman (2000) måste 
uppfyllas för att redovisningens mål skall uppnås. En subjektiv uppskattning av ett 
värde minskar således den kvalitativa egenskapen tillförlitlighet hos informationen 
vilket gör det svårare att uppfylla redovisningens mål och syfte. Enligt Mellemvik, 
Monsen och Olsson (1988) är redovisningensmål att minska intressenternas osäkerhet 
och öka kontrollen av företaget. Lyckas inte företaget att med redovisnings-
informationen reducera de externa intressenternas osäkerhet och öka känslan av kontroll 
kan konflikter likt det förhållande som Nygaard (2002) benämner agent - principal 
förhållandet uppstå mellan intressenterna och företaget. 
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6. SLUTSATSER 
 
I detta kapitel presenterar vi de slutsatser som vi kommit fram till genom vår studie. De 
forskningsfrågor som ligger till grund för att uppnå studiens syfte besvaras löpande i 
detta kapitel. Våra egna tankar och reflektioner kring området som vi anser vara 
viktiga att framföra presenteras i kapitlets avslutande diskussion. I den avslutande 
diskussionen ger vi även förslag till fortsatt forskning inom området. 
 
När en ny redovisnings standard som IFRS 3 införs inom det gällande ramverket så blir 
den första konsekvensen för företaget att implementera standarden inom organisationen. 
I vår undersökning framkom det att alla intervjuade företag arbetsmässigt följt det 
tillvägagångssätt som den tidigare studien av Rippe (2001) förespråkat vid 
implementering av IFRS i svenska koncerners redovisning. Det som skiljt företagen åt 
har varit hur mycket resurser som lagts ned i implementeringsprocessen och i vilken 
omfattning implementeringen skett. LKAB och Vattenfall har i större utsträckning än de 
andra företagen tagit hjälp av externa konsulter vid den interna utbildningen av IFRS 
/IFRS 3 jämfört mot SSAB och Boliden. Tre av de fyra företagen LKAB, Vattenfall, 
och Boliden har tillämpat den metod som Rippe (2001) benämner som bottom up 
approach där IFRS införs på moderbolagsnivå medan de underliggande enheterna 
fortsätter redovisa enligt lokal GAAP. De undersökta företagen anser att 
implementeringen av IFRS/IFRS 3 genomförts med lyckat slutresultat vilket lett till att 
en bättre grund för att kommunicera ut förändringarna till intressenterna skapats. 
 
Företagen i vår undersökning är överens om att de största förändringarna i arbetet med 
redovisning efter införandet av IFRS 3 är att goodwill skall skrivas ned istället för att 
skrivas av samt att de immateriella tillgångarna skall särskiljas från goodwillposten. 
Enligt vår undersökning har införandet av IFRS 3 inte lett till några större resultat-
mässiga effekter på grund av att koncernernas goodwillpost inte varit så stora. De 
uteblivna kostnaderna för avskrivningar har således ej påverkat resultatet positivt i 
någon större omfattning. Inga företag i undersökningen har tvingats göra nedskrivningar 
av goodwill och resultatet har därför inte påverkats negativt på grund av införandet av 
IFRS 3. Poolningsmetodens avskaffande har inte heller inneburit några konsekvenser 
för företagen eftersom förvärvsmetoden tillämpats av samtliga företag. Att införandet av 
IFRS 3 leder till ett mer fluktuerande resultat anser både de undersökta företagen och 
revisorerna. Slutsatserna av det blir att det kan skapa en osäkerhet bland företagets 
intressenter om de inte förstår den bakomliggande faktorn till resultatförändringen. 
Detta kan i sin tur innebära att det uppstår konflikter mellan intressenter och företaget 
på grund av att informationen tolkas fel. Vår arbetshypotes om att införandet av IFRS 3 
skulle påverka företagets framtida förvärvsstrategi kan enligt företagen tillsammans 
med revisorerna förkastas eftersom syftena med förvärven är övergripande de 
konsekvenser som IFRS 3 medför. 
 
Samtliga företag i undersökningen, förutom Boliden, ansåg att nedskrivningstesterna 
lett till mer arbete. Orsaken till att Boliden inte anser att kravet lett till mer arbete är att 
företaget sedan tidigare genomfört liknande tester. Revisorerna anser att kraven på 
årliga nedskrivningstester leder till att företagen tvingas ta hjälp från experter när det 
gäller värdering och krav på utveckling av värderingsmodeller. Under intervjuerna med 
koncernbolagen framkom det dock att de i stor utsträckning själva genomför testerna 
och att de till största delen själva har utvecklat modeller för genomförandet. Slutsatsen 
av detta anser vi vara att eftersom revisorerna ska granska testerna leder det till mer 
arbete hos kunden. Detta ökar i sin tur intäkterna för revisorerna vilket kan vara en 
anledning till att de framhäver sin kompetens och förordar hur viktigt det är att 
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företagen anlitar externa experter vid utarbetandet av nedskrivningstesterna. Företagen i 
sin tur vill hålla nere sina kostnader genom att förlita sig på intern kompetens. 
 
Det som företagen i undersökningen gemensamt anser vara svårast med de nya reglerna 
är att värdera de tillgångar som skall särskiljas från goodwillposten. De nya reglerna 
innebär att de skall värderas till verkligtvärde istället för anskaffningsvärde. 
Värderingen av tillgångarna till verkligt värde blir en subjektiv bedömning vilket 
innebär att tillförlitligheten i dessa värden måste ifrågasättas. SSAB och Vattenfall 
anser att värdering till verkligt värde leder till att företagen redovisar en mer rättvis bild. 
LKAB och Boliden anser att det endast i teorin medverkar till en mer rättvis bild, att det 
i praktiken uppstår problem med att sätta ett tillförlitligt värde på de immateriella 
tillgångar som skall särskiljas från den tidigare goodwillposten. 
 
Den allmänna åsikten bland företagen i undersökningen är att det räckt att informera 
sina intressenter via de finansiella rapporterna. Vattenfall har även gått ut med 
specialriktad information till de intressenter de anser vara särskilt viktiga. Boliden har 
förutom den finansiella informationen informerat genom en detaljerad pressrelease för 
att säkerställa att informationen når ut till sina intressenter. Samtliga företag i 
undersökningen ser ett problem i att årsredovisningen börjar bli så pass komplicerad att 
den är svår att förstå för intressenterna. Trots detta är årsredovisningen den enda 
kommunikationskanalen som SSAB och LKAB använder sig av. Brister företagen i 
kommunikationen riskerar konflikter att uppstå mellan principal och agent, därför är det 
viktigt att företagen använder sig av rätt kommunikationskanal för att intressenterna 
skall tillgodogöra sig den information som företagen publicerar. Även om de kvalitativa 
egenskaperna begriplighet och tillförlitlighet hos redovisningsinformationen påverkats 
negativt i och med införandet av IFRS 3 så anser samtliga företag att jämförbarheten 
ökat mellan företagen vilket gör informationen mer användbar för intressenterna.  
 
6.1 Avslutande diskussion  
 
Eftersom alla företagen ansåg att de finansiella rapporterna blir alltmer invecklade och 
svårförståliga så anser vi att en lösning för företagen kan vara att ge ut en förenklad 
rapport som komplement till årsredovisningen. Genom detta reduceras risken med att 
redovisningsinformationen inte skall uppfattas på rätt sätt och att konflikter mellan 
företag och intressenter skall uppstå på felaktiga grunder. Enligt agentteorin är 
relationerna mellan agent och principal konfliktartade, agenten försöker att maximera 
sin egen nytta på bekostnad av principalen. Detta kan leda till problem om 
företagsledningens bonus är kopplad till företagets resultat. Ett scenario som vi anser 
skulle kunna uppstå genom IFRS 3 är att företagsledningen (agenten) undviker att 
belasta ett positivt resultat med en nedskrivning av goodwillposten, även om det skulle 
vara motiverat, för att maximera sin egen nytta (bonus). Om detta antagande är riktigt 
ökar vikten av att företagens revisorer inte godtar vilken förklaring som helst om varför 
goodwillvärdet bör bestå.  
 
Enligt denna undersökning har inte IFRS 3 haft speciellt stor resultat- eller 
nyckeltalspåverkan, detta beror på att företagen vi intervjuat inte haft speciellt stora 
goodwillposter i förhållande till sitt resultat och sin omsättning. Den största 
förändringen för företagen har istället varit arbetsmässig. De nya reglerna innebär en hel 
del merarbete för företagen i och med nedskrivningstesterna, specificering av 
immateriella tillgångar samt värdering till verkligt värde. Eftersom detta är en fallstudie 
med några få utvalda forskningsobjekt kan vi dock inte dra några generella slutsatser 
som gäller för samtliga koncernföretag i Sverige. De slutsatser som kan dras i denna 
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uppsats visar en bild av hur det ser ut i de undersökta företagen. Därför anser vi att det 
som fortsatta studier på området vore intressant att genomföra en kvantitativ studie för 
att se hur stor resultatpåverkan IFRS 3 kan medföra för svenska koncernföretag. En 
kvantitativ studie ger dessutom större möjligheter till att dra generella slutsatser. 
Förslagsvis skulle studien genomföras genom att man utformar en enkät som riktar sig 
till 100 företag som är noterade vid Stockholms fondbörs. Studien skulle även kunna 
genomföras genom att man studerar 100 svenska årsredovisningar för att se den reella 
effekten av IFRS och IFRS 3. Vidare skulle även en studie kunna utformas ur ett 
internationellt perspektiv där man genom att studera utländska bolags årsredovisningar 
undersöker om redovisningsområdet harmoniserats genom IFRS. 
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Bilaga A, Intervjuguide (Företag) 
 
Allmänna  frågor: 
 
Företag: 
Namn: 
Befattning: 
Telefonnummer: 
Datum och tid för intervju: 
 
 
Huvudfrågor: 
 

• Har ni god kännedom om IFRS 3 och de nya reglerna kring goodwill? 
• Berätta om företagets erfarenheter av förändringen av reglerna kring goodwill? 

a. Hur har ni arbetat? 
b. Vilka konsekvenser har förändringen fått för företaget? 

i. Problem under införandet av de nya reglerna? 
ii. Påverkas värderingen av Ert företag? 

iii. Påverkas det redovisade resultatet? 
iv. Påverkas Era nyckeltal på något sätt? 

• Vilka nyckeltal? 
• Hur påverkas det? 
• Positivt/Negativt? 

v. Tror Ni att de årliga nedskrivningstesterna (impairmenttests) 
kommer att leda till mer arbete för Er? 

• Varför? 
• Varför inte? 
• På vilket sätt? 
• Finns det utarbetade rutiner för hur detta skall gå till? 

a. Hur ser dessa ut? 
b. Vem genomför dessa tester? 

c. Hur kommer dessa bedömningar att gå till?  
d. Kommer Ni att direkt se när goodwillposten måste skrivas ned eller 

kommer det att behövas råd från Era revisorer eller någon annan? 
i. Hur inhämtar Ni kunskap för att göra dessa bedömningar? 

e. Kommer Ni att göra nedskrivningar av goodwill? 
i. Ser Ni någon risk med att nedskrivningar kan påverka resultatet 

mer än avskrivningar? 
f. Kommer de nya reglerna att påverka företagets framtida förvärvsstrategi? 

i. Ökning eller minskning av framtida förvärv? 
ii. Omvända förvärv? 

g. Vilka konsekvenser har förändringen fått för företagets intressenter? 
i. Ex. aktieägarvärde? 

ii. Möjlighet till framtida finansiering? 
iii. Anser Ni att informationen kan bli mer osäker? 

• Vad innebär IFRS 3 för Er som arbetar med redovisning? 
• Vad anser ni allmänt om de nya reglerna om goodwill? 

a. Vad anser ni vara den största skillnaden mellan IFRS 3 och RR 1:00, 
gällande goodwill? 

b. Har den nya rekommendationen om goodwill inneburit några negativa 
konsekvenser för företaget? 

 



i. På vilket sätt? 
c. Har den nya rekommendationen om goodwill inneburit några positiva 

konsekvenser för företaget? 
i. På vilket sätt? 

d. Hur arbetar företaget för att vända eventuella negativa konsekvenser till 
något positivt? 

• Upplever Ni någon svårighet med att specificera immateriella tillgångar enligt 
de nya reglerna? (Förvärvade immateriella tillgångar, ex. kundregister och 
orderstock skall särskiljas från goodwill).  

• Hur informerar ni Era intressenter om de nya reglerna? 
a. Tror ni att Era intressenter vet vilka effekter IFRS 3 medför? 
b. Har ni fått några synpunkter/frågor från Era intressenter angående de nya 

reglerna? 
• Hur har ni tidigare redovisat goodwill? 

a. Vilken avskrivningsmetod har ni tillämpat tidigare? 
b. Hur lång avskrivningstid har ni haft på goodwill? 
c. Hur lång tid anser Ni att goodwill har ett värde i Ert företag? 
d. Hur stor var Er goodwillpost före respektive efter de nya reglerna om 

goodwill? 
e. Varför har ni valt att inte tillämpa IFRS 3 längre bak i tiden än 1 januari 

2004? 
• Anser Ni att IFRS 1 ”First time adoption”, varit till hjälp vid implementeringen 

av IFRS 3? 
o Vilka hjälpmedel/organisationer/personer har varit till hjälp för Er i 

arbetet med implementeringen? 
o Vilka hjälpmedel/organisationer/personer kommer att vara till hjälp för 

Er i det fortsatta arbetet med de nya reglerna om goodwill? 
• När upprättades Ert första jämförelseår (IFRS 3 och RR 1:00)? 

o Varför just då? 
• Har Ni varit tvungna att förändra Er organisation p.g.a. införandet av IFRS 3? 

o På vilket sätt? 
• Har Ni varit tvungna att utbilda Er personal p.g.a. införandet av IFRS 3 

a. Vilken typ av utbildning? 
• Anser Ni att IFRS 3 ger en mer rättvisande bild av föregaget? 

o För vem ger det en mer rättvisande bild? 
 På vilket sätt? 

• Anser Ni att detta leder till ökad harmonisering/jämförbarhet inom 
redovisningsområdet? 

a. Om ja, varför? 
b. Om Nej, varför inte? 
c. Anser Ni att det är positivt med harmonisering för Ert företag? 
d. Om ja, varför, exemplifiera? 
e. Om nej, varför inte, exemplifiera? 

• Ser ni några andra fördelar/nackdelar med införandet av IFRS 3 för Ert företag eller 
allmänt? 

a. Vilka? 
• Samtliga företagsförvärv ska redovisas enligt förvärvsmetoden enligt IFRS 3, har ni 

använt Er av poolningsmetoden som nu blir förbjuden? 
a.    Om ja, vad blir effekterna av detta? 

• Övrigt 
• Finns det möjlighet att komplettera intervjun via telefon om så behövs? 

 



Bilaga B, Intervjuguide (Revisorer) 
 
Allmänna  frågor: 
Företag: 
Namn: 
Befattning: 
Telefonnummer: 
Datum och tid för intervju: 
 
Huvudfrågor 

• Anser ni att ni har god kännedom om IFRS 3? 
• Vad blir konsekvenserna för goodwillposterna i och med införandet av IFRS 3?  
• Har ni förberett införandet av IFRS 3 på något speciellt sätt? 

a. Vilken roll har ni med att hjälpa företag att implementera nya 
redovisningsrekommendationer, IFRS 3 och liknande? 

• Hur har Era kunder förberett införandet av IFRS 3? 
a. Har kunderna kontaktat Er för rådgivning/utbildning? 
b. Har kunderna tagit hjälp från andra än revisionsbyråer? 

i. Vilka? 
ii. Hur? 

iii. På vilket sätt? 
• Hur agerar ni allmänt vid införandet av en ny rekommendation som IFRS i 

förhållande till den egna organisationen, i förhållande till era kunder, andra 
intressenter? 

• Har ni stött på några problem med införandet IFRS 3? 
a. Har ni sett att företagen Ni arbetar med har stött på några problem? 
b. Har Ni stött på några problem från företagen i och med de nya reglerna? 

• Vad innebär IFRS 3 för Er som arbetar med redovisning? 
• Vad anser ni allmänt om de nya reglerna om goodwill? 

a. Vad anser ni vara den största skillnaden mellan IFRS 3 och RR 1:00, 
gällande goodwill? 

b. Hur upplever företagen de nya reglerna? 
c. Hur påverkar de nya reglerna företagen? 

• Upplever Ni någon svårighet med att specificera immateriella tillgångar enligt 
de nya reglerna? 

• Hur informerar ni Era kunder om de nya reglerna? 
a. Tror ni att Era kunder vet vilka effekter IFRS 3 medför? 
b. Har ni fått några synpunkter/frågor från Era kunder angående de nya 

reglerna? 
• Vilken avskrivningsmetod tycker Ni är mest lämplig på goodwill? 

a. Hur lång avskrivningstid tycker Ni är mest lämplig på goodwill? 
b. Hur lång tid anser Ni att goodwill har ett värde? 

• Hur påverkas Era kunder av de nya reglerna kring goodwill? 
a. Påverkas värderingen av företagen? 
b. Påverkas det redovisade resultatet? 
c. Ser Ni någon risk med att nedskrivningar kan påverka resultaten mer än 

avskrivningar? 
d. Tror Ni att de årliga nedskrivningstesterna (impairmenttests) kommer att 

leda till mer arbete för Er? 
i. Varför? 

ii. Varför inte 
iii. På vilket sätt? 

 



iv. Är det ni eller företagen som gör dessa tester? 
v. Vad ställs det för kompetenskrav för att göra dessa tester? 

e. Tror Ni att de nya reglerna att påverka företagens framtida 
förvärvsstrategi? 

i. Ökning eller minskning av framtida förvärv? 
• Anser Ni att IFRS 1 ”First time adoption”, varit till hjälp vid implementeringen 

av IFRS 3? 
• Har Ni varit tvungna att utbilda Er personal p.g.a. införandet av IFRS 3 

a. Vilken typ av utbildning? 
• Anser Ni att IFRS 3 ger en mer rättvisande bild av företagen? 

• Anser Ni att detta leder till ökad harmonisering/jämförbarhet inom 
redovisningsområdet? 

f. Om ja, varför? 
g. Om Nej, varför inte? 
h. Anser Ni att det är positivt med harmonisering? 
i. Om ja, varför? 
j. Om nej, varför inte? 

• Ser ni några andra fördelar/nackdelar med införandet av IFRS 3? 
b. Vilka? 

• Tror ni de årliga nedskrivnings testerna kommer leda mer arbete för Er/Era kunders 
räkning? 
 

• Hur kommer dessa bedömningar att gå till dvs. kan man direkt se när ett företag 
behöver skriva ned sin goodwillpost 

 
• Hur mycket berörs Ni i Erat arbete i och med införandet av de nya internationella 

redovisningsstandarderna? (Enligt vår undersökning är de flesta noterade 
koncernerna belägna i Stockholm eller utomlands) 

 
• Samtliga företagsförvärv ska redovisas enligt förvärvsmetoden enligt IFRS 3, är det 

många företag som tidigare använt sig av poolningsmetoden som nu blir förbjuden? 
 

o Vad blir effekterna av detta? 
 
• Övrigt 
• Finns det möjlighet att komplettera intervjun via telefon om så behövs? 
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