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Sammanfattning 
 
Från och med den 1 januari 2005 måste alla börsnoterade bolag redovisa enligt IFRS. Fördelar 
med IFRS är harmonisering av redovisningsprinciperna mellan olika länder, internationellt 
enhetlig redovisningspraxis och att investerare lättare kan jämföra olika företags finansiella 
information som är baserade i olika länder. Nackdelar med IFRS är att reglerna är mer 
omfattande och detaljerade än de tidigare rekommendationerna från Redovisningsrådet.  
 
Vid införandet av IFRS 2005 förutspådde branschfolk inom redovisningsområdet att de nya 
redovisningsreglerna skulle ha en stor effekt på resultatet och det egna kapitalet och många 
var kritiska till att reglerna var för mycket orienterade mot marknadsvärdering. Därför är det 
av intresse att veta vilka effekter som har uppkommit på grund av IFRS 3 och IAS 39, som på 
förhand förutspås påverka företagen mest. Syftet är därför att belysa i vilken omfattning IFRS 
3 och IAS 39 har påverkat resultatet och det egna kapitalet ur aktieägarnas perspektiv.   
 
För att kunna uppnå rapportens syfte har en kvantitativ metod tillämpats och urvalet har 
systematisk slumpats fram från Stockholmsbörsens A- och O-lista. Datainsamlingen har rakt 
igenom bestått av hård data från de valda företags årsredovisningar 2004 samt från 
kvartalsrapport 1 och 3 från 2005.  
 
Ur den empiriska undersökningen framgår det att de flesta företag inte har haft någon 
påverkan eller max en 20 procents ökning av resultatet på grund av IFRS 3. 2 bolag har dock 
redovisat en ökning av resultatet efter skatt med över 100 procent. Indelningen i affärsområde 
visar att företag inom Verkstäder och annan traditionell industri och inom det tämligen nya 
området Bio- och Medicinsk Teknik har haft en stor inverkan av IFRS 3. Inverkan av IFRS 3 
har däremot varit mycket begränsad inom affärsområden som Handel och Bygg. Effekterna 
har uppkommit på grund av att goodwillavskrivningarna har återförts. Således har den största 
delen av resultatförbättringen uppkommit av att goodwillavskrivningarna har slopats. 
 
IAS 39 hade en marginell påverkan på de flesta företags egna kapital i öppningsbalansen men 
det har funnits undantag. Fyra företag har haft en ökning av det egna kapitalet med mer än 51 
procent. Cherry har haft den största positiva effekten genom en ökning av det egna kapitalet 
med 227 procent. Den påverkan som IAS 39 har haft på företagens resultat fram till den 30 
september 2005 har i princip varit betydelselös eller har inte varit möjlig att utläsa utifrån 
kvartalsrapport 3. Bara ur 5 företags kvartalsrapport 3 har effekten av IAS 39 på det egna 
kapitalet varit utläsbart.  
 
Företagens informationsgivning har varit ett återkommande tema i uppsatsen. I analysen 
framgår det att informationsgivningen vid övergången till IFRS, framförallt IAS 39, inte har 
tillmötesgått Conceptual Framework, IASB: s föreställningsram, som behandlar begrepp och 
principer av den finansiella informationen som är till för externa användare. Få företag har 
lämnat ut någon information om nedskrivningsbehov av goodwill. Följaktligen borde det 
någon gång i framtiden uppkomma ett nedskrivningsbehov av goodwill som får en relativt 
stor påverkan på resultatet men för en aktieägare är det svårt att prognostisera när 
nedskrivningsbehovet kan komma att uppstå. 
 
Informationen om IAS 39 har varit bristfällig, vilket gör att det är svårt att dra en slutsats. 
Enligt IAS 39 ska det finnas extra information avseende de finansiella instrumenten men 
utifrån vår studie har inte denna informationsgivning varit särskilt mer omfattande jämfört 
med föregående års delårsrapporter. 
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1 Inledning 
 
I denna del beskrivs bakgrunden till problemområdet och varför vi väljer att fokusera kring 
den ställda problemställningen. Läsaren får vidare läsa in sig på området då de centrala 
begrepp som uppsatsen kommer att fokusera på presenteras, nämligen International 
Financial Reporting Standards (IFRS) och dess påverkan på börsbolag. 
 

1.1 Bakgrund 
 
Sverige har historiskt sett främst påverkats av tyska redovisningstraditioner, den svenska 
utbildningen byggdes upp efter tysk förebild och använde tyska eller tyskutbildade 
professorer1. Efter Sveriges inträde i EU har redovisningen skiftat allt mer från god 
redovisningssed till att påverkas av de regler som gäller inom EU. Ett av målen med det 
europeiska samarbetet har varit skapandet av en gemensam redovisningsstandard och i mitten 
av 1990-talet började IAS att bli ett mer komplett regelverk2. 
 
Dessa standarder har utformats av International Accounting Standards Board (IASB), som är 
en privatfinansierad organisation som sedan 1973 arbetar för harmoniseringen av 
redovisningen i världen. IASB: s styrelse består av 14 medlemmar från 9 länder vilka 
representerar olika kategorier såsom normgivare, revisorer, användare och företag3. 
 
Den snabba utvecklingen av de finansiella marknaderna har krävt en ökad harmonisering av 
redovisningsstandarder runt om i världen. Under de senaste åren har arbetet med att 
harmonisera redovisningen intensifierats och år 2000 föresatte sig EU att under innevarande 
årtionde göra Europa till världens mest konkurrenskraftiga, dynamiska och kunskapsbaserade 
ekonomi. Ett centralt inslag i den antagna strategin för finansiell rapportering var att samtliga 
börsnoterade företag inom EU ska från och med 2005 upprätta koncernredovisningen enligt 
IAS/IFRS4. I Sverige medför det att de koncerner som är noterade på Stockholmsbörsen, 
Nordic Growth Market och Aktietorget ska tillämpa IAS/IFRS.  
 
Allmänt sagt har avsikten med IAS/IFRS varit att få till stånd en harmonisering av 
redovisningsprinciperna mellan olika länder, för att uppnå en internationellt enhetlig 
redovisningspraxis. Mer specifikt har syftet med de nya redovisningsstandarderna varit att ta 
bort handelsbarriärer som funnits mellan företag i olika länder inom EU. Globaliseringen av 
finansiella marknader är idag ett faktum och det har i synnerhet varit påträffbart för företag 
som opererar på många marknader och vars aktier handlas i många olika länder. Företag är 
idag inte begränsade att söka kapital eller genomföra investeringar i sina hemländer utan kan 
göra det i andra länder. Detta ställer krav på företagens redovisning, att utländska investerare 
erhåller samma finansiella information som investerare och aktieägare i respektive företags 
hemland5.  
 

                                                 
1 Artsberg, Redovisningsteori, -policy och –praxis (2003), s. 67f 
2 Axelman et. al, IAS/IFRS 2005 – en jämförelse mellan IAS och Redovisningsrådets rekommendationer (2003), 
s. 10f 
3 IASB, http://www.iasb.org/index.asp (2005-10-12) 
4 Deloitte & Touche, http://www.deloitte.com/dtt/section_node/0,1042,sid%253D31939,00.html (2005-10-12) 
5 Dunk och Kilgore, The Reintroduction of the True and Fair Override… The International Journal of 
Accounting; July 2000, Vol. 35, Issue 2, s. 214 
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Andra viktiga syften med IFRS är att harmoniseringen av redovisningsstandarderna kommer 
leda till att investerare enklare kan jämföra olika företags finansiella information som är 
baserade i olika länder. Företag kan i sin tur smidigare och med mindre svårigheter, 
benchmarka sig mot andra konkurrerande företag som är baserade utomlands6. 
Harmoniseringen av redovisningen kommer också leda till att företag lättare kan korsa 
landsgränser för att anskaffa kapital till sin verksamhet7.  
 

1.2 Problemdiskussion  
 
IFRS behöver inte bara medföra fördelar, utan kan teoretisk leda till problem och svårigheter, 
vilket de flesta nya principer tenderar att göra. IFRS reglerna är mer omfattande och 
detaljerade än de tidigare rekommendationerna från Redovisningsrådet som Sverige använde 
innan implementeringen av IFRS. Det är mer komplicerat och mer tidskrävande att upprätta 
redovisningen med de nya reglerna8.  
 
Från och med den 1 januari 2005 måste alla börsnoterade bolag redovisa enligt IFRS och av 
den anledningen kommer 2005 års årsredovisning visa om det nya regelverket har inneburit 
några stora förändringar. De på förhand mest diskuterade effekterna av IFRS på resultatet och 
det egna kapitalet kommer från IAS 39 och IFRS 3. IAS 39 som handlar om säkringar och 
finansiella instrument förutspås bidra till större svängningar i resultat på grund av 
marknadsvärderingen av finansiella instrument och valutaterminer9. IFRS 3 behandlar 
företagsförvärv och medför främst nya regler angående redovisningen av goodwill förutsägs 
kunna öka vinsterna i de 50 största börsföretagen i Sverige med i snitt 12 procent10.  
 
Enligt en studie som genomfördes på de största bolagen på BEL-20, Belgiens omsatta aktier, 
tror ett antal redovisningsansvariga på många förmodade negativa effekter och svåra 
utmaningar som uppkommer på grund av införandet av  hela regelverket IFRS. De negativa 
effekterna av IFRS och andelen av respondenterna som tror att de kommer att inträffa finns 
sammanställt nedan. 
 
Utmaningar och negativa effekter  % av respondenter
Ökad volatilitet i vinster 90
Hög kostnad för implementering av IFRS 85
IFRS har komplex natur  75
Minskning av Eget Kapital vid införande av IFRS 70
Brist på information för implementering av IFRS 70
Tabell 1; Utmaningar och negativa effekter med införande av IFRS11

  
Införandet av IFRS får till följd att en jämförelseperiod måste redovisas i enlighet med IFRS. 
För de flesta bolag med kalenderår som räkenskapsår innebär det att den 1 januari år 2004 är 

                                                 
6 Haller, Financial accounting developments in the European Union: past events and future prospects, European 
Accounting Review; May 2002, Vol. 11, Issue 1, s. 168
7 Thorell och Whittington, The harmonizing of accounting within the EU, European Accounting Review, July 
1994, Vol. 3, Issue 2, s. 216
8 Deloitte & Touche, http://www.deloitte.com/dtt/section_node/0,1042,sid%253D31939,00.html (2005-10-12) 
9 Dagens Industri, En djungel för placerare – de nya reglerna för redovisning, http://www.di.se (2005-10-28) 
10 Ibid. 
11 Jermakowicz (2004), s. 60f
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den egentliga tidpunkten för övergången till IFRS. Bolagen måste därför räkna om 
jämförelsetalen för 2004 till IFRS12.  
  

1.3 Problemfokusering 
 
Vid införandet av IFRS 2005 förutspådde branschfolk inom redovisningsområdet att de nya 
redovisningsreglerna skulle ha en stor effekt på resultatet och det egna kapitalet och många 
var kritiska till att reglerna var för mycket orienterade mot marknadsvärdering, främst IAS 39. 
Därför är det av intresse att veta vilka effekter som har uppkommit på grund av IFRS 3 och 
IAS 39. Hur har IFRS 3 och IAS 39 påverkat resultatet och det egna kapitalet i företagen?   
 

1.4 Syfte 
 
Syftet med denna uppsats är att belysa i vilken omfattning IFRS 3 och IAS 39 har påverkat 
resultatet och det egna kapitalet ur aktieägarnas perspektiv.  

1.5 Avgränsning 
 
Eftersom vi är intresserade av IFRS 3 och IAS 39: s påverkan, väljer vi att avgränsa oss till 
bolagen som är noterade på A- och O-listan på Stockholmsbörsen.  
  

                                                 
12 Jansson och Hurtig, Få oväntade effekter vid övergången till IFRS, Balans nr 3 (2005), s. 36 
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2 Teoretisk referensram 
 
Vi kommer i denna del ge en kort beskrivning av IFRS/IAS samt dess syfte. Vidare ges en 
beskrivning av de två viktigaste rekommendationerna och standarderna inom IFRS/IAS, 
nämligen IFRS 3 – Goodwill och IAS 39 – Finansiella instrument. Detta för att läsaren ska få 
en bättre förståelse för empirin och resonemangen som förs i analysen och diskussionen. 
 

2.1 IFRS 
 
År 1973 bildades IASC (International Accounting Standards Commitee) av 
revisionsorganisationer i 14 länder. IASC ansvarade bland annat av utformandet av 
internationella redovisningsstandarder och var stark påverkad av den amerikanska 
organisationen FASB (Financial Accounting Standards Board). 
 
IASC bytte namn under 2001 till det nuvarande IASB (International Accounting Standards 
Board) när organisationen omorganiserades. Samtidigt som omorganisationen genomfördes 
fick organisationen mer resurser13. I och med de ökade resurserna är IASB den dominerande 
organisationen inom redovisningsområdet tillsammans med FASB. IASB har som målsättning 
att publicera redovisningsstandarder, så kallade IAS/IFRS, samt att harmonisera 
redovisningsnormer. Syftet är även att verka för att dessa ska få en världsvid spridning med 
målet att öka jämförbarheten i företagens externredovisning, oavsett i vilket land de har sin 
verksamhet i.   
 
Enligt Europaparlamentets och rådets förordning 1606/2002 är alla europeiska bolag som har 
aktier eller skuldebrev noterade på en reglerad marknad skyldiga att från och med den 1 
januari 2005 upprätta sin koncernredovisning enligt IFRS/IAS. Att tillämpa IFRS innebär att 
bolagen ska följa alla standarder från IASB och dess föregångare IASC14. Resultatet är att 
från och med den första januari 2005 finns det 33 IAS (International Accounting Standards) 
och fem nya standarder (vilka benämns IFRS) som företagen ska använda. De standarder som 
på förhand var mest omdiskuterade var IFRS 3 – Business Combinations och IAS 39 – 
Financial Instruments & Recognition.  
 
EU godkände IFRS utan något större motstånd, förutom IAS 32 och 39, som mötte mycket 
mothugg, framförallt vissa delar av IAS 39. Standarden innefattar regler om redovisning av 
derivat och andra finansiella instrument och är mer långtgående än många av de lokala 
lagstiftningar som finns i medlemsländerna. Protesterna kom främst från banker i Frankrike 
och Tyskland och det kan nog förväntas mer aktiva inlägg från EU: s medlemsländer samt 
andra tillämpare när det gäller godkännandeprocessen av IFRS-standarder i framtiden. IAS 39 
är en standard som kommer att få stora konsekvenser för många bolag och tolkningsfrågorna 
är många.15. 
    
Införandet av IFRS gör att europeiska företag blir mer jämförbara med amerikanska. När 
samma regler införs inom hela EU uppnås en bättre jämförbarhet mellan företag och en större 
och mer aktiv aktiemarknad kan skapas. Införandet kommer emellertid att medföra vissa 

                                                 
13 Artsberg (2003), s. 136 
14 Thorell, Den nya årsredovisningen (2004),s. 12 
15 Axelman et. al, (2003), s.118ff 
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resultatförändringar när tillgångar och skulder skall marknadsvärderas. Syftet med 
förändringen är att redovisningen skall återge bolagens finansiella ställning på ett bättre sätt.  
 
Eftersom investerare baserade i diverse olika länder kan förmodas ha lättare att förstå och 
acceptera en redovisningshandling upprättad enligt IFRS än enligt exempelvis 
årsredovisningslagen underlättas det för svenska företag att söka notering på utländska börser 
och marknadsplatser. Vilket torde leda till minskade kostnader för företagets 
kapitalanskaffning. Införandet av IFRS leder därmed till ökade konkurrensfördelar för 
företagen både i Sverige och i Europa. Kapitalmarknaderna inom EU förväntas också bli mer 
attraktiva för utomeuropeiska investerare.  
 

2.2 Conceptual Framework 
 
IASB fastställde 2001 en föreställningsram som var baserad på FASB: s föreställningsram, 
som behandlar begrepp och principer för externa användare av den finansiella informationen. 
Syftena med föreställningsramen var att främja utvecklingen av en harmonisering av 
redovisningsreglerna och att vägleda användare vid tolkningen av de finansiella rapporterna16.  
Föreställningsramen omfattar de egenskaper som gör den finansiella informationen viktig för 
användarna. De fyra viktigaste kvalitativa egenskaperna är; begriplighet, relevans, 
tillförlitlighet samt jämförbarhet. För att de finansiella rapporternas syfte ska kunna uppnås 
krävs en avvägning mellan dessa egenskaper17. 

2.2.1 Begriplighet 
 
Den information som lämnas till användarna av de finansiella rapporterna ska vara lätt att 
förstå för användarna. Men användarna ska dock ha nödvändiga kunskaper i redovisning för 
att kunna förstå den finansiella informationen. Information som är svår att förstå för 
användarna ska dock inte utelämnas, utan ska finnas i rapporterna18.  

2.2.2 Relevans 
 
Värdet på informationen baseras på att den måste vara relevant för användarna som baserar 
sitt beslutsunderlag på detta. Värdet anses vara relevant när den kan antas påverka 
användarnas beslutsfattande, antingen genom aktuella, historiska eller framtida händelser19.  
Det är väldigt viktigt att företag lämnar ut information om ovanliga händelser som påverkar 
resultatet för att underlätta läsarens framtidsbedömningar20. Eftersom bedömningar av 
framtida resultat har sin grund i historiska värden är det betydelsefullt att denna information 
redovisas på ett korrekt sätt. Därför är det angeläget att lämna information av poster som är 
onormalt små eller stora eller andra ovanliga poster.   
 

2.2.3 Tillförlitlighet 
 

                                                 
16 Schroeder et. al,  Financial Accounting, Theory and Analysis (2001), s. 193 
17 IASB, International financial reporting standards 2005 (2005), s. 37  
18 IASB (2005), s. 38 
19 Artsberg (2003), s. 169 
20 IASB (2005), s. 38 
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Tillförlitlighet i informationen är viktigt för att den skall vara användbar för respondenterna 
av informationen. Informationen anses vara tillförlitlig när den inte innehåller väsentliga 
felaktigheter eller är vinklad. Andra aspekter som bidrar till att informationen anses 
tillförlitlig är korrekthet, innehåll före form och neutralitet. Med korrekthet menas validiteten, 
att det som avses att mätas mäts. Den andra aspekten är neutralitet vilket innebär att 
redovisningsinformationen inte får presenteras på ett manipulativt sätt för att försöka påverka 
beslutsfattare21.  

2.2.4 Jämförbarhet 
 
Jämförbarheten har två perspektiv, jämförbarhet över tiden samt jämförbarhet mellan olika 
företag. För att uppnå jämförbarhet över tiden krävs det att värderingsprinciper för likartade 
transaktioner ska redovisas enhetligt under en längre tid. För jämförbarheten mellan olika 
företag krävs det att det finns enhetliga regler och normer22.   
   

2.3 IFRS 1 – First time adoption of International Financial Reporting 
Standards  
 
IFRS 1 anger hur en förstagångstillämpare ska upprätta redovisningen vid övergången till 
IFRS. Standarden föreskriver att ett företag vid övergången från nationella redovisnings- 
principer ska presentera minst ett års jämförande information. I detta fall innebär det att 
årsredovisningen för 2004 ska innehålla minst ett jämförelseår, det vill säga öppningsbalansen 
den första januari 2004. Avseende de redovisningsstandarder som rör redovisning av 
finansiella instrument, IAS 32 och IAS 39, är det enligt IFRS 1 tillåtet att inte visa 
jämförelsesiffror för 2004. Anledningen till detta är att både IAS 32 och IAS 39 har reviderats 
löpande och antagits senare av EU-kommissionen än övriga standarder23. 
 

2.4 IFRS 3 
 
Den 31 mars 2004 publicerades den nya standarden IFRS 3 av IASB. Den är en följd av de 
nya standarder som infördes i USA år 2001, särskilt FAS 141 (Business combinations) och 
142 (Goodwill and other intangibles). Dessa innebar bland annat att goodwillavskrivningar 
och poolningsmetoden förbjöds. Detta var en stor förändring i de amerikanska redovisnings- 
reglerna angående redovisning av förvärv och sammangåenden. IASB hade dessa standarder 
som förebild vid utformningen av IFRS 3, IAS 36 samt IAS 38, och därför sammanfaller 
dessa standarder i stor utsträckning med FAS 141 och 142.    
 
I den nya standarden IFRS 3 infördes förändringar i bl.a. IAS 36 (Nedskrivningar) och IAS 38 
(Immateriella tillgångar). Dessa regler gäller från och med 1 januari, 2005 och framåt. Den 
viktigaste och mest kontroversiella posten i standarden är den om koncernmässig goodwill 
som handlar om vilken avskrivningstid som ska tillämpas och om den överhuvudtaget ska 
skrivas av. 
 

                                                 
21 IASB (2005), s. 39 
22 ibid, s. 40 
23 Van Greuning, International Financial Reporting Standards (2004), s. 12 
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Införandet av IFRS 3 innebär att samtliga företagsförvärv ska redovisas enligt 
förvärvsmetoden. Detta innebär att samtliga förvärvade och identifierade tillgångar, skulder 
och ansvarsförbindelser ska värderas till verkligt värde, utan hänsyn till minoritetsintressen.    
Förvärvad goodwill ska redovisas som en tillgång från och med förvärvsdagen. Införandet av 
IFRS 3 innebär även att definitionen på immateriella tillgångar förändras. Vilket innebär att 
identifierbarheten av immateriella tillgångar tydliggörs vid förvärv. Enligt den tidigare RR 15 
ställdes inte samma krav på identifierbarheten på immateriella tillgångar som enligt IAS 38.  
Tillgången behövde inte vara avskiljbar för att kunna identifieras i balansräkningen. Enligt 
den nuvarande regeln måste tillgången vara både identifierbar och avskiljbar för att kunna 
redovisas. Detta får till följd att internt upparbetad goodwill måste särredovisas från förvärvad 
goodwill24. Rekommendationen innebär även att andra immateriella tillgångar såsom 
varumärken och dylikt som tidigare fanns i goodwill måste särredovisas. En negativ effekt på 
resultatet kan uppkomma på grund av detta, eftersom immateriella tillgångar som tidigare 
skrevs av som goodwill med en lång avskrivningstid kan komma att skrivas ned på en kortare 
tid25.   
 
 
Koncernmässig Goodwill 
 
Enligt IFRS 3 definieras koncernmässig goodwill som en betalning som förvärvaren gjort för 
en tillgång som inte kan redovisas separat26. Tillgången förväntas ge ekonomiska fördelar i 
framtiden såsom synergieffekter. Förvärvaren ska redovisa förvärvad goodwill som en 
tillgång och initialt beräkna dess värde på förvärvsdagen. Värdet på goodwill utgörs av 
skillnaden mellan anskaffningsvärdet på andelarna i dotterbolaget och förvärvarens andel av 
det verkliga värdet av dotterbolagets tillgångar. Goodwill kan i IFRS regelverk sägas vara 
residualen bland nettotillgångarna27. Det värde som goodwill ska redovisas till i 
balansräkningen är dess anskaffningsvärde minskat med eventuella nedskrivningar.  
 
I Redovisningsrådets rekommendationer har goodwill en liknande formulering och den 
värderas i balansräkningen till anskaffningsvärde med avdrag för ackumulerade avskrivningar 
och eventuella nedskrivningar28. 
 
Enligt IASB är det inte möjligt att förutspå livslängden på förvärvad goodwill och hur den 
minskar enligt ett mönster. Det är just detta som avskrivning av goodwill innebär, att det 
förutspås något som inte är tillförlitligt. Avskrivning av goodwill ger således ingen nyttig 
information till användaren eftersom värderingen av goodwill inte är tillförlitlig enligt IASB29  
Standarden innebär att det gamla synsättet att utifrån vissa antaganden beräkna hur 
anskaffningsutgiften ska fördelas som kostnad på vissa perioder avskaffas. Istället ska 
antaganden om framtida ekonomisk nytta användas som sker genom en 
nedskrivningsbedömning av tillgången så kallad ”impairment test” som prövar ifall det 
redovisade värdet kan återvinnas genom försäljning eller användning30.  Om det finns 
indikationer på värdenedgång utförs testet mer frekvent i enlighet med IAS 3631. IFRS 3 
                                                 
24 IASB (2005), s. 341 
25 IFRS 3 – No Moore Goodwill, Corporate Finance 2004, s. 43 
26 Tiffin, The complete guide to international financial reporting standards: including IAS and interpretation 
(2004), s. 156 
27 Thorell  (2004), s. 90 
28 FARs Samlingsvolym 2003, s. 670 
29 IASB (2005), s. 328ff.  
30 Thorell (2004), s. 91 
31 Axelman et. al (2005), s. 7 
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ställer betydande krav på upplysningar vid företagsförvärv och för nedskrivningar och 
bokförda värden. Avsikten är att bedömarna av de finansiella rapporterna ska kunna utvärdera 
de finansiella effekterna av varje företagsförvärv under perioden32.  
 
Enligt RR 1:00 ska goodwill skrivas av på ett systematisk sätt under dess nyttjandeperiod och 
nyttjandeperioden ska återspegla företagens uppskattning av goodwillens livslängd33.  
Nyttjandeperioden ska fastställas till högst 20 år om det inte föreligger speciella orsaker och 
avskrivningen ska ske linjärt och belasta periodens resultat.     
 

2.4.1 Skillnad IFRS 3 och god redovisningssed 
 
RR 17 beskriver hur en nedskrivning av värdet på en tillgång ska beräknas och redovisas samt 
vilken information om nedskrivningar som ska lämnas. Rekommendationen är baserad på den 
gamla versionen av IAS 36 – Impairment of Assets34. Enligt rekommendationen ska en 
nedskrivning belasta periodens resultat och skrivas ner när det redovisade värdet överstiger 
återvinningsvärdet. Återvinningsvärdet är det högsta av en tillgångs nettoförsäljningsvärde 
och nyttjandevärde. 
 
I RR 17 ses goodwill som en betalning för framtida ekonomiska fördelar och ska skrivas av i 
20 år. Ifall de har en livslängd överstigande 20 år ska värdet fastställas årligen. Den omgjorda 
IAS 36 som gäller från och med januari 2005 ska en prövning av nedskrivningsbehovet av 
koncernmässig goodwill göras årligen. Detta ska genomföras oavsett ifall det finns 
indikationer på att ett nedskrivningsbehov finns. Dessa krav finns inte i RR 17, där en 
nedskrivning av goodwill ska prövas när det finns antydningar till en värdenedgång.  
Nedskrivningen får göras under valfri tidpunkt under året men skall sedan genomföras under 
samma tidpunkt de efterföljande åren.     
 
En annan skillnad är att goodwill ska allokeras till kassagenererande enheter redan vid 
förvärvstillfället till skillnad från RR 17 där denna fördelning gjordes först vid prövning av 
nedskrivningsbehovet35. Med kassagenererande enheter avses den minsta identifierbara grupp 
av tillgångar som vid en pågående användning ger upphov till inbetalningar som i en väsentlig 
grad är oberoende av andra tillgångar eller grupper av tillgångar36. 
 
En följd av borttagandet av goodwillavskrivningar är att företagens resultat kommer att öka på 
kort sikt, men på längre sikt kan de bli mer volatila eftersom det är svårt att förutspå när ett 
nedskrivningsbehov av goodwill uppkommer37. Vidare kan en stor negativ effekt uppkomma 
ifall goodwill måste skrivas ner med ett väsentligt belopp på grund av att den inte ger de 
ekonomiska fördelar som förutspåddes38. Även om varken avskrivning eller nedskrivning av 
goodwill påverkar kassaflödet kommer vissa resultatbaserade värderingsmått såsom P/E talet 
att förändras39. P/E talet som är ett viktigt mått i investerarkretsen är aktiekursen delad med 
vinsten per aktie.     

                                                 
32 FARs samlingsvolym 2003, s. 671 
33 ibid, s. 671 
34 ibid, s 889 
35 Axelman et. al (2005), s. 111 
36 Ibid, s. 111 
37 Corporate Finance (2004), s. 43 
38 Reason, Goodwill to All Pieces, CFO, 2003, Vol. 19, Issue 9, s. 32 
39 KPMG, http://www.kpmg.se/pages/101345.html (2005-12-29) 
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Sammanfattning av de väsentligaste skillnaderna mellan IFRS 3 och god 
redovisningssed 

• Förvärv får bara redovisas enligt förvärvsmetoden och ingen poolningsmetod eller 
andra metoder är tillåtna 

• Internt upparbetad goodwill måste särredovisas från förvärvad goodwill 
• Ingen årlig linjär avskrivning av goodwill. Istället ska impairment test tillämpas.   

 

2.5 IAS 39 Financial Instruments – Recognition and Measurement 
 
IAS 39 är troligtvis den mest komplexa och omdiskuterade redovisningsstandard som de 
noterade börsföretag i EU måste tillämpa från och med 200540. Rekommendationen behandlar 
när finansiella instrument ska redovisas, eller inte längre redovisas samt värderingen av 
dessa41.  Vid övergången till IFRS är det inte nödvändigt för företag att visa jämförande 
siffror för 2004 gällande IAS 39. Istället ska företag justera öppningsbalansen den första 
januari 2005, vilket innebär att de finansiella instrument som enligt IAS 39 ska värderas till 
marknadsvärde tas upp till det värdet. Värdeförändringen av de finansiella instrumenten ska 
redovisas i eget kapital och inte via resultaträkningen42.     
 
Begreppet finansiella instrument definieras i RR 27 (Finansiella instrument – Upplysningar 
och klassificeringar) som ”varje form av avtal som ger upphov till en finansiell tillgång i ett 
företag och en finansiell skuld eller egetkapitalinstrument i ett annat företag”43. Begreppet 
definieras på samma sätt i IAS 32 som i RR 27 och IAS 32 baseras på att IAS 39 tillämpas44. 
IAS 32 hanterar frågor som rör upplysningar om finansiella instrument och hur dessa ska 
klassificeras. IAS 39 behandlar hur de ska värderas och när de ska tas med i balansräkningen. 
Från och med 2004 tillåter även ÅRL att vissa finansiella instrument värderas till verkligt 
värde, vissa värdeförändringar redovisas då direkt i resultaträkningen medan andra redovisas 
mot eget kapital för att senare redovisas via resultaträkningen45. Med verkligt värde menas 
”det belopp till vilket en tillgång skulle kunna överlåtas eller en skuld regleras mellan kunniga 
parter som är oberoende av varandra och som har ett intresse av att transaktionen 
genomförs”46. En effekt av införandet av IAS 39 är att resultatet och eget kapital kan bli mer 
volatila i framtiden. En annan effekt är att kommunikationen med externa parter om 
standardens effekter måste bli mer tydlig och klargöras i rapporterna47. De finansiella 
instrumenten delas upp i två huvudgrupper, primär- eller avistainstrument och 
derivatinstrument. 
 
Primärinstrument 
Primär eller avistainstrument används för att beteckna sådana instrument och marknader där 
betalning och leverans sker i princip i direkt anslutning till affärsavslutet, som till exempel 

                                                 
40 KPMG, http://www.kpmg.se/pages/101393.html (2005-11-16) 
41 Axelman et. al (2005), s. 118 
42 Mills och O'Neill, IAS 39, April 2005, Issue 2, s. 3
43 FAR Samlingsvolym (2005), s. 1151 
44 Axelman et. al (2005), s. 32 
45 Översättning av Ernst & Young, IAS – Critical Issues, s. 30 
http://www.ey.com/global/download.nsf/Sweden/IAS39_Issues/$file/IAS39FRD.pdf (2005-11-14) 
46 FAR Samlingsvolym (2005), s. 1152  
47 Miolo och Andersen, IAS 39 – What do companies have to consider, 
http://pages.stem.nyu.edu/~igiddy/IAS39.htm (2005-12-27) 

 13



aktier48. Även på avistamarknaderna sker dock avvecklingen viss tid efter avslut, vanligen två 
till fem dagar efter avslutsdagen49. 
 
Derivatinstrument50

Derivatinstrument är kontrakt eller finansiella avtal vars värde beror på förändringen i en eller 
flera underliggande tillgångar eller index på sådana tillgångar. Vanliga underliggande 
tillgångar är valuta, räntebärande papper, råvaror och aktier. De i Sverige vanligast 
förekommande derivatinstrumenten är optioner, terminer och svappar: 
 
Optioner – En option är ett finansiellt instrument som ger innehavaren en rättighet, men inte 
skyldighet att köpa eller sälja en viss egendom till ett bestämt pris i framtiden. Den 
underliggande egendomen kan exempelvis vara aktier, obligationer eller valuta. Optionens 
pris kallas premie och är den ersättning som köparen av en option får betala till utfärdaren 
som senare är skyldig att på innehavarens begäran köpa eller sälja den underliggande 
egendomen. 
 
Terminer – En termin är ett avtal om köp eller försäljning av egendom där betalning och 
leverans skall ske vid en bestämd tidpunkt i framtiden till ett pris, terminspriset, som bestäms 
när avtalet ingås. Avtalet innebär till skillnad från en option en skyldighet för både köparen 
och säljaren. Terminer finns för exempelvis aktier, räntor, valutor, råvaror och olika index. 
 
Svappar – En svapp är ett finansiellt avtal mellan två parter om att byta betalningsflöden med 
varandra under en viss tid. De vanligaste formerna av svappar är ränte- och valutasvappar. En 
räntesvapp innebär att en fast ränta växlas mot en rörlig ränta eller vice versa under en 
bestämd tidsperiod. En valutasvapp används normalt för att omvandla riskexponeringen i 
samband med upplåning från en valuta till en annan51. 
 
Finansiella tillgångar 
En finansiell tillgång är varje tillgång i form av52

a) kontanter 
b) avtalsenlig rätt att erhålla kontanter eller andra finansiella tillgångar från ett annat 

företag 
c) avtalsenlig rätt att byta finansiella instrument med ett annat företag under villkor som 

kan komma att visa sig vara förmånliga 
d) egetkapitalinstrument utgivna av annat företag 

 
Finansiella tillgångar delas in i fyra olika kategorier; lånefordringar och andra fordringar som 
har sitt ursprung i företaget och som inte innehas för handel. Finansiella tillgångar med fast 
löptid avsedda att besittas till utfall (held-for-maturity), finansiella tillgångar tillgängliga för 
avyttring (available-for-sale) och till sist, finansiella tillgångar avsedda för handel (held-for-
trading)53. 
 
De olika kategorierna av finansiella tillgångar värderas enligt olika värderingsmetoder. 
Lånefordringar och andra icke-handlingsbara tillgångar ska värderas till upplupet 

                                                 
48 Håkansson et. al, Handel med finansiella instrument (2001), s. 10 
49 Afrell et. al, Lärobok i kapitalmarknadsrätt (1995), s. 312 
50 Afrell et. al (2001), s. 318ff 
51 Sveriges Riksbank, Den Svenska Finansmarknaden, Rapport från 1998, s. 15 
52 FAR Samlingsvolym (2005), s. 1151 
53 Översättning av Ernst & Young, IAS – Critical Issues, s. 15  
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anskaffningsvärde med eventuella amorteringar och nedskrivningar, där den eventuella 
nedskrivningen redovisas i resultaträkningen. Finansiella tillgångar med fast löptid värderas 
också till upplupet anskaffningsvärde med hänsyn till eventuella amorteringar och 
nedskrivningar. Finansiella tillgångar som är tillgängliga för avyttring och avsedda för handel 
värderas till marknadsvärde. IAS 39 säger att marknadsvärdet ska beräknas utan avdrag för 
eventuella transaktionskostnader som företaget ådrar sig vid en försäljning54. 
 
Finansiella skulder 
En finansiell skuld är varje skuld som innebär en avtalsenlig skyldighet att55

a) erlägga kontanter eller annan finansiell tillgång till ett annat företag 
b) byta finansiella instrument med annat företag under villkor som kan komma att visa 

sig vara oförmånliga 
 
En finansiell skuld är således en skyldighet att erlägga kontanter eller annan finansiell tillgång 
eller ett åtagande att byta ett finansiellt instrument mot ett annat under ofördelaktiga 
omständigheter. 
 
Egetkapitalinstrument 
Ett egetkapitalinstrument är varje form av avtal som styrker en residualrätt i företagens 
tillgångar efter avdrag för alla skulder, d.v.s. företagens nettotillgångar56. 
 
Värdeförändringar 
När ett finansiellt instrument värderas till verkligt värde, uppkommer det värdeförändringar 
från en balansdag till en annan på grund av tillfälliga förändringar på marknaden. 
Derivatinstrument och andra finansiella instrument som klassificerats som held-for-trading 
skall löpande redovisas i resultaträkningen. Värdeförändringar för övriga finansiella 
tillgångar, som klassificerats som available-for-sale, kan redovisas på två olika sätt. De kan 
antingen redovisas i resultaträkningen under den period då de uppstår eller redovisas direkt 
mot eget kapital tills dess att placeringen avyttras. När värdeförändringarna är realiserade 
skall de vid detta alternativ föras om till resultaträkningen. Detta val kan dock göras endast en 
gång och skall sedan användas konsekvent57.  
 
Säkringsredovisning58

IAS 39 anger under vilka förhållanden en effektiv säkring anses föreligga och när 
säkringsredovisningen ska tillämpas. Rekommendationen definierar tre olika typer av säkring: 
verkligt värde (Fair value hedging), kassaflöde (Cash flow hedging) och nettoinvestering i 
utländsk verksamhet.  
 
En säkring av verkligt värde är en säkring mot exponeringen för förändringar i verkligt värde 
för en redovisad tillgång eller skuld och ett tidigare ej redovisat bindande åtagande att köpa 
eller sälja en tillgång till ett fastställt pris, eller en del av en sådan tillgång, skuld eller 
bindande åtagande, som kan hänföras till en speciell risk som kan påverka resultatet. 
 
I en säkring av verkligt värde redovisas resultatet från omvärderingen av säkringsinstrumentet 
till verkligt värde (derivat) eller valutakomponenten i dess redovisade värde (icke-derivat) 

                                                 
54 Översättning av Ernst & Young, IAS – Critical Issues, s. 18 
55 FAR Samlingsvolym (2005), s. 1152 
56 ibid, s. 1152 
57 Översättning av Ernst & Young, IAS – Critical Issues, s. 17f 
58 Öhrlings PWC, Finansiella instrument enligt IFRS (2004), s. 28f 
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omedelbart i resultaträkningen. Samtidigt justeras redovisat värde för den säkrade posten för 
den vinst eller förlust som kan hänföras till den säkrade risken. Förändringen redovisas också 
omedelbart i resultaträkningen för att kvitta värdeförändringen i derivatet. 
 
Uppskjutet resultat i eget kapital realiseras i resultaträkningen när de säkrade kassaflödena 
påverkar intäkterna. Om de säkrade kassaflödena resulterar i redovisning av en icke-finansiell 
tillgång eller skuld i balansräkningen, kan företaget välja att justera basen för tillgången eller 
skulden genom det uppskjutna beloppet i eget kapital. Detta val måste tillämpas konsekvent 
för alla sådana säkringar. Emellertid är en sådan grundläggande justering förbjuden om en 
finansiell tillgång eller skuld är resultatet av det säkrade kassaflödet. 
 
Företag är exponerade för valutakursdifferenser avseende verksamheter i utlandet. När det 
gäller självständiga utlandsverksamheter, enligt definition i IAS 21 redovisas effekten av 
ändringar i valutakursen direkt mot eget kapital. Ett företag kan skydda sig mot 
valutakursexponeringen på skilda sätt. När det gäller en valutakursexponering som avser en 
självständig utlandsverksamhet ger rekommendationen särskilda regler för redovisningen i 
samband med säkringsåtgärderna. Reglerna är i huvudsak desamma som gäller för säkring 
kassaflöden59.   
 

2.5.1 Skillnader mellan IAS 39 och god redovisningssed60

 
Införandet av IAS 39 medför flera fundamentala förändringar som kommer att tvinga många 
företag att analysera, bedöma och omformulera sina säkrings- och placeringsstrategier. Då 
standarden anger verkligt värde som värderingsnorm kommer införandet att tvinga även 
externa intressenter att ändra bedömningskriterierna avseende företagens resultat och 
ställning. Dessutom kompliceras införandet av IAS 39 av att det inte fanns någon enhetlig 
rekommendation hur finansiella instrument ska hanteras i Redovisningsrådets 
rekommendationer.   
 
Standardens komplexitet kommer sannolikt att medföra att företagens 
implementeringsprocess blir både resurs- och tidskrävande samt beroende av såväl teknisk 
som redovisningsmässig spetskompetens vad avser finansiella instrument.  
 
Standarden ger tydliga begränsningar i möjligheterna att värdera tillgångar till "annat värde" 
än verkligt värde. Enligt god redovisningssed i Sverige redovisas finansiella tillgångar enligt 
lägsta värdets princip (LVP) där anskaffningsvärdet är värderingsnorm (undantaget företag 
som lyder under Finansinspektionen).  
 
Samtliga derivatinstrument ska alltid redovisas i balansräkningen till verkligt värde med 
värdeförändringarna redovisade i resultaträkningen, med undantag för de derivat som utgör 
säkringsinstrument (och uppfyller kraven för säkringsredovisning). Innan införandet av IAS 
39 hade många företag inte redovisat derivatinstrumenten i årsredovisningen eller i 
tilläggsupplysningarna.   
 
Inbäddade derivat ska identifieras och enligt specificerade villkor värderas till verkligt värde 
samt redovisas avskilt från värdkontraktet. Enligt god redovisningssed hanteras dessa 
                                                 
59 Axelman et. al (2005), s. 121 
60 Deloitte & Touche, Finansiella instrument 
http://www.deloitte.com/dtt/section_node/0,1042,sid%253D32820,00.html (2005-11-18) 
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inbäddade derivat som en del av värdkontraktet. I IAS 39 finns detaljerade regler för när en 
finansiell tillgång eller skuld ska redovisas i balansräkningen och när de inte längre ska 
redovisas i balansräkningen. De föregående reglerna i Sverige hanterade inte denna 
problematik.   
 
Alla tre metoderna för säkringsredovisningen är baserade på att säkringsinstrumenten 
redovisas till verkligt värde. God redovisningssed anger inga krav för när eller hur 
säkringsredovisningen ska tillämpas. Den praxis som har utformats innebär ofta att 
säkringsinstrumentet och den underliggande transaktionen redovisas som ett "syntetiskt" 
instrument (transaktionen redovisas enligt säkrade villkor). Vidare säger den att de 
säkringsinstrument som avser att säkra framtida prognostiserade kassaflöden inte redovisas 
förrän den underliggande transaktionen (flödet) inträffar. 
 
Omfattande dokumentations- och effektivitetsmätningskrav ska vara uppfyllda för att 
säkringsredovisning enligt IAS 39 ska vara tillämpligt. Enligt praxis finns inget motsvarande 
krav idag. 
 
Sammanfattning av de väsentligaste skillnaderna mellan IAS 39 och god 
redovisningssed 

• Finansiella instrument ska värderas till verkligt värde och förändringen i värdet 
redovisas via resultaträkningen.  

• Finansiella tillgångar som kan säljas värderas till verkligt värde och förändringen 
redovisas över eget kapital tills avyttring kan ske. Vid avyttringen ska den 
ackumulerade värdeförändringen redovisas i resultaträkningen.  

• Fordringar och skulder redovisas till upplupet anskaffningsvärde med hänsyn till 
eventuella avskrivningar och nedskrivningar. Periodisering av över eller underkurs 
samt nedskrivningar ska redovisas via resultaträkningen.  

• I säkringsredovisningen värderas derivaten till verkligt värde i balansräkningen och 
förändringen i värdet redovisas via resultaträkningen vid realisationstillfället.    
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3 Metod 
 
I kapitlet redovisas vilket vetenskapligt förhållningssätt och angreppssätt uppsatsen bygger på. 
Vidare redogörs hur vi har gått tillväga vid valet av urvalsgruppen och hur vi har samlat in vår 
data.. 
 

3.1 Kvalitativa och kvantitativa ansatser 
 
I metodlitteraturen avskiljs kvalitativa och kvantitativa ansatser. De är motsatser som dock 
inte strider mot varandra utan kompletterar varandra. Skillnaden mellan dessa ansatser kan 
reduceras till hur behandlingen av olika typer av data går till. 
 
Kvantitativ ansats innebär att en insamling och analys görs av kvantitativa data, exempelvis 
en analys av en enkätundersökning om människors semestervanor. Analysen görs med hjälp 
av olika statistiska beräkningar med syftet att kunna åstadkomma statistiskt generaliserbar 
kunskap. Kvalitativ ansats å andra sidan betyder att insamling och analys av kvalitativa data, 
till exempel. analyseras information med hjälp av personliga intervjuer med utvalda personer 
exempelvis bakomliggande orsaker till människors semestervanor. Syftet är att få fram 
meningsinnehållet i informationen61.      
 
”Hård” data sägs utgöra grunden i en kvantitativ undersökning och finner sitt uttryck i siffror. 
Med stöd av siffror kan en överblick över stora och svårhanterliga mängder material 
underlättas, exempelvis vid mätningar av kundattityder vid en viss tidpunkt. Med hjälp av 
”hård” data kan frågor om ”hur många” besvaras. Dock kan metoden sällan eller aldrig ge 
svaret på frågan ”varför”. För att kunna svara på denna fråga, används ”mjuk” data istället 
vilket fås igenom kvalitativa ansatser62.   
 
Vi kommer att använda oss av den kvantitativa ansatsen framför den kvalitativa eftersom vi 
anser att det är bästa förfarandet för att besvara problemformuleringen. Tillvägagångssättet 
som används är att vi tittar främst på företagens årsredovisningar för 2004 samt deras 
kvartalsrapport 1 och 3 från 2005. De hårda data som kommer att användas uttrycks i siffror 
och utifrån effekterna vill vi göra en generalisering för alla börsbolag. Dessa karaktäristiska 
angrepp är kännetecknande för den kvantitativa ansatsen. 
 

3.2 Urval 
 
För att kunna generalisera utifrån undersökningsresultatet räcker det inte med att bara göra 
urvalet med stor noggrannhet för att det ska vara representativt för alla utanför urvalsgruppen. 
Den måste också innehålla ett tillräckligt ansenligt antal, det vill säga urvalet måste ha en 
lämplig storlek. Detta är särskilt viktigt vid kvantitativa ansatser, då generaliseringar görs 
utanför urvalet63. För att erhålla statistiskt säkerställd kunskap och därigenom kunna göra 
generaliseringar, har kvantitativa ansatser en benägenhet att vara mer pålitliga vid större 

                                                 
61 Johannessen och Tufte, Introduktion till samhällsvetenskaplig metod (2003), s. 262 
62 Svenning, Metodboken (1999), s. 67 
63 Johannessen och Tufte (2003), s. 73f 
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siffror och kvantiteter. Ju fler enheter som ingår, desto större är sannolikheten att resultatet 
går att generalisera och därav fås en större statistisk tillförlitlighet64.   
 
Vi är intresserade av att se vilka effekter IFRS 3 och IAS 39 har åsamkat börsbolagen. 
Eftersom IFRS: s regelverk kommer att påverka större företag med många finansiella 
tillgångar mer, i absoluta tal räknat, utesluts därför företagen som är noterade på Aktietorget, 
Nya Marknaden och Nordic Growth Market.  
 
Vi vill att vårt resultat ska vara statistiskt generaliserbart och därför används ett 
sannolikhetsurval. Målet är att urvalet ska med stor sannolikhet representera alla andra 
företag. För att få ett lagom stort urval som går att bearbeta, används ett systematiskt urval, 
vilket betyder att den n-te enheten av populationen väljs65. Vi börjar från ett tal mellan 1-6, 
som slumpas genom ett tärningskast och därefter väljs var sjätte företag i ordningen, det vill 
säga blir talet 1 framslumpat genom tärningskastet, används företaget 1, 7, 13, 19 o.s.v. i 
ordningen i urvalet. Vi är intresserade av företag som är noterade på A- och O-listan, så en 
lista bestående av alla de företag som är noterade på dessa listor används. Sedan slumpas vårt 
tal fram och vi väljer sedan vart sjätte företag i ordningen. Listan på utvalda och 
framslumpade företag presenteras i Bilaga 1.  
 

3.3 Datainsamling 
 
Data, eller empiri som det kallas inom forskningen, betyder att påståenden om verkligheten 
måste grundas på erfarenheter och inte på åsikter. I kvantitativa ansatser bearbetas kvantitativ 
data, t.ex. siffror, som kan fås mestadels genom exempelvis frågeformulär, vilket är den mest 
använda tekniken. Ett frågeformulär är ett formulär där frågor och svarsalternativ redan är 
utformade. Inom kvalitativa ansatser behandlas kvalitativ data, t.ex. egna känslor och tankar, 
som erhålls genom intervjuer och observationer66. 
 
Det finns olika sätt ett samla in kvantitativa data. Det vanligaste sättet är att använda 
frågeformulär, bl.a. för att det är möjligt att samla in data från många personer utan att det 
krävs så mycket resurser. Utmaningen vid kvantitativ datainsamling är att hitta så exakt 
formulerade frågor som möjligt för att mäta det teoretiska fenomenet som forskaren vill 
belysa67. Om frågorna är diffusa eller oklara på något sätt, får forskaren svårare att mäta det 
tänka fenomenet och får därmed problem med generaliseringen, reliabiliteten och validiteten. 
 
De data som samlas in kan vara av två slag, nämligen primärdata och sekundärdata. 
Primärdata brukar benämnas det material som utredaren själv samlar in, antecknar eller på 
något sätt registrerar under en undersökning, t.ex. genom intervjuer, fallstudier eller 
observation. Primärdata har även syftet att det samlas in för ett specifikt ändamål. 
Sekundärdata utgör istället information som redan finns tillgänglig i exempelvis böcker, 
artiklar eller på Internet, d.v.s. material som är insamlat av andra68.  
 
Uppsatsen kommer främst att bestå av hård, kvantitativ data i form av siffror. De data som 
behövs för att belysa problemformuleringen kommer att tas från företagens årsrapporter 2004 
                                                 
64 Denscombe, Forskningshandboken – för småskaliga forskningsprojekt (2000), s. 205 
65 ibid, s. 18f 
66 Johannessen och Tufte (2003), s. 67ff 
67 ibid, s. 147f 
68 Lundahl och Skärvad, Utredningsmetodik för samhällsvetare och ekonomer (1992), s. 78ff  
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och 9-månaders rapporter 2005. Som tidigare nämnts, måste företagen räkna om 
jämförelsetalen för 2004 till IFRS, vilket synliggör effekterna av IFRS 3 samt IAS 39 på 
resultatet och det egna kapitalet. Då IAS 39 kontinuerligt uppdateras, vill vi använda de 
färskaste uppgifterna om dess effekter på företagen och dessa effekter fås från 9-månaders 
rapporter. Från dessa rapporter kan det data fås fram som vi anser vara viktig för att se hur 
IFRS 3 och IAS 39 har påverkat företagen och om de förmodade effekterna har besannats. 
Alla företag lägger upp viktig finansiell information och rapporter på sina webbsidor, vilket 
leder till att de data som behövs är lättillgänglig. Vi har också möjligheten att ringa de utvalda 
företagen, och be om deras rapporter.  
 
Vi kommer att använda oss av sekundärdata, eftersom det data som är nödvändig är framtagen 
av en annan part. 
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4 Empiri 
 
I empirin presenteras en översikt av den information som samlats in från företagens 
årsredovisningar och kvartalsrapporter. Informationen är bara en sammanställning av 
undersökningsmaterialet och således lämnas alla förklaringar och orsakssamband till 
analysen.      
 
 
För att räkna effekten av IFRS 3 och IAS 39 på företagens resultat och egna kapital, har vi 
valt att fördjupa oss i företagens årsredovisningar från 2004 och kvartalsrapport 1 och 3 från 
2005. Årsredovisningen visar effekten av IFRS 3 på företagens resultat medan IAS 39, som 
uppdateras med jämna mellanrum av IASB visar effekten på företagens egna kapital och 
utläses ur kvartalsrapporterna.  
 
Tärningenskastet, som startade slumpningsprocessen, visade talet 1. Det betyder att företagen 
1, 7, 13 och sedan vart sjätte företag på listan valdes av alla företag som är noterade på A- och 
O-listan. Totalt valdes 46 företag ur listan som sedan undersöktes. Det första företaget var 
ABB medan det andra företaget var Addnode. Företagens har slumpats fram utifrån kortnamn 
på börslistorna. 
 
I tabell 2 nedan står de företag som är med i vårt urval och dessa är grupperade i sin 
respektive bransch. För att veta vilket bransch respektive företag arbetar inom, har 
branschlistorna på webbsidan Ekonominyheterna använts.  
 
 
Verkstäder, Skogsindustri & Transport Abb Gunnebo Höganäs 
  Klippan AB ProfilGruppen AB  Rörvik Timber AB 
  SAS AB XANO Industri AB   
Handel Addtech Bilia Lindex 
  Mekonomen AB     
Förvaltning, Investment, Finans & bank Carnegie Investor Luxonen S.A. 
  Nordea Bank AB Skandia AB Skanditek AB 
  Svolder AB     
Telekom, Data & IT Addnode Audiodev Daydream 
  Ericsson Nexu,Tech.Nexus  Nocum AB 
  Novotek AB  TietoEnator   
Kemi, Medicinsk Teknik & Bioteknik Biolin Oxigene, Inc RaySearch AB  
  Trelleborg AB Vitrolife AB   
Bygg & Fastighet Heba Skanska AB  Wallenstam AB 
Övriga företag Ballingslöv Brio Cherry 
  Elanders Fenix Outdoor Intellecta AB 
  Johnson Pump MTG AB  Optimail AB  
  Poolia AB  Senea AB    
Tabell 2; Undersökningsobjekt indelat i affärsområde 

 
Den procentuella effekten av IFRS 3 och IAS 39 har räknats fram genom att dela effekten av 
IFRS 3 med resultat innan ändrade redovisningsprinciper och för IAS 39 genom det egna 
kapitalet innan införandet av IAS 39. 

 21



4.1 IFRS 3 
 
Figur 1 visar vilken effekt IFRS 3 har haft på företagens resultat under 2004 ifall IFRS hade 
tillämpats under räkenskapsåret 2004.  
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Figur 1; IFRS 3: s påverkan på resultatet i företag, ifall IFRS skulle ha tillämpats 2004 

 
Ur sju företags årsredovisningar har det inte varit möjligt att utröna vilka effekter som IFRS 3 
har fört med sig, då företagen antingen redovisar enligt amerikanska regler, eller att de inte 
har gett någon vidare information om IFRS: s effekter.  
 
De flesta företag har inte haft någon påverkan eller max en 20 procents ökning av resultatet på 
grund av IFRS 3. Det finns dock 2 bolag som har redovisat en ökning av resultatet efter skatt 
med över 100 procent och de är Rörsvik Timber och Trelleborg. I Rörvik Timbers fall handlar 
det om en ökning av resultatet med 2,1 miljoner. Trelleborgs har haft en ökning av 
nettoresultatet med 403 miljoner kr under 2004. 
 
Figur 2 visar vilken den största, minsta och medeleffekten som har uppkommit på företagens 
resultat på grund av tillämpning av IFRS 3. Indelningen i detta fall har gjorts efter 
affärsområde där områden som är snarlika, till exempel Bioteknik och Medicinsk Teknik samt 
Förvaltning och Investment har hamnat i samma affärsområde och stapel. I detta 
spridningsmått synliggörs effekten av IFRS 3 inom olika affärsområden.  
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Figur 2; Största, minsta och medeleffekten på resultatet av IFRS 3 inom olika branscher 

 
Figuren uppvisar att effekten av IFRS 3 har varit olika hos företag inom olika affärsområden. 
Företag inom området Verkstäder och annan traditionell industri och inom det tämligen nya 
området Bio- och Medicinsk Teknik har haft en stor inverkan av IFRS 3. Inverkan av IFRS 3 
har däremot varit mycket begränsad inom affärsområden som Handel och Bygg.  
 
Medeleffekten av IFRS 3 är dryga 20 procent över alla affärsområden med undantag för Bygg 
samt Förvaltning. Inom verkstäder samt medicinsk teknik är effekten av IFRS 3 nära 30 
procent men dessa medel höjs dock radikalt av undantagen Rörsvik Timber och Trelleborg. 
Om dessa företag skulle tas bort ur undersökningen, skulle respektive snitt minska i relativt 
stor grad. 
 
Av den informationen som företagen har gett ut i samband med de justerade siffrorna för 
IFRS 3 har 9 av 46 företag förklarat ingående hur de har påverkats av IFRS 3 medan resterade 
företag bara konstaterar att det har eller inte har påverkats av införandet av IFRS 3. Inga 
företag har sett ett nedskrivningsbehov av goodwill 2004 och informationen om framtida 
nedskrivning av goodwill är minimal. 
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Figur 3; Procentuell andel goodwill av totala tillgångar hos företagen indelat i bransch 

 
Figur 3 visar goodwills andel av totala tillgångar i procent inom de olika affärsområdena. 
Verkstäder, Skogsindustri & Transport har inte ett högt medelvärde av goodwill medan 
Telekom och Kemi & Med. Teknik branschen har ett högt medelvärde. Dock lyfter 
Trelleborgs höga andel goodwill av totala tillgångar snittet. Inom Telekom, Data & IT har de 
flesta goodwill tillgångar som överstiger 10 procent av totala tillgångarna.  
 
Förvaltning, Investment & Finans saknar i princip goodwill tillgångar. I Bygg & Fastighet har 
fastighetsbolagen ingen goodwill alls medan Skanska som byggbolag är den enda som har 
goodwilltillgångar. Inom affärsområdet Övriga företag ryms många olika företag av olika 
storlek och verksamhet men det bolag som sticker ut är Poolia, som har en hög andel goodwill 
av totala tillgångar.   
 

4.2 IAS 39 
 
Som tidigare nämnts, behövde inte de europeiska företagen justera sina siffror från 2004 
enligt IAS 39, eftersom det har rått en osäkerhet och diskussion kring denna standard och den 
har uppdaterats och justerats ett flertal gånger. Dock måste företagen redovisa enligt 
IFRS/IAS per den 1 januari 2005. Vilket har inneburit att företagen har justerat sin 
öppningsbalans för räkenskapsåret 2005, för att därigenom arbeta med IFRS/IAS korrigerade 
siffror. Hur IAS 39 har påverkat olika företags öppningsbalans 2005, i form av en justering i 
eget kapital, visas i figur 4.  
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Figur 4; Effekten av införandet av IAS 39 i öppningsbalansen 2005 

 
Som det visas i figur 4 har IAS 39 haft en marginell påverkan på företagens egna kapital i 
öppningsbalansen. IAS 39 har påverkat 19 företag med noll till en procents ökning av det 
egna kapitalet. 12 företag har inte granskats till följd av att de har redovisat enligt 
amerikanska regler eller på grund av att de inte har angett någon information. 
 
I undersökningen har det förekommit undantag som har haft en stor påverkan. Fyra företag 
har haft en ökning av det egna kapitalet med mer än 51 procent. De fyra företagen är Cherry, 
Investor, MTG och Skanditek Förvaltning. Av dessa är det Cherry som har haft den största 
positiva effekten genom en ökning av det egna kapitalet med 227 procent. Medan 
investmentbolagen Investor och Skanditek har sett sitt eget kapital öka med dryga 66 procent. 
MTG har redovisat en ökning på 67 procent. Det affärsområde som har haft den största 
påverkan av IAS 39 på EK är Förvaltning, Investment, Finans och Bank som har haft en 
medeleffekt på 28,9 procent. 
 
Den påverkan som IAS 39 har haft på företagens resultat fram till den 30 september 2005 har 
varit betydelselös eller har inte varit möjlig att utläsa utifrån kvartalsrapport 3. Därför har vi 
valt att inte redovisa dess resultat i ett diagram, utan hänvisar till Bilaga 1 för full redogörelse. 
Det finns dock undantag. IAS 39 har fått en negativ påföljd på företagen Addtech och 
Skanditek: s resultat fram till det tredje kvartalet under tiden som 3 företag, Bilia, Cherry och 
Fenix Outdoor har haft en positiv effekt av införandet av IAS 39. Cherry har haft en ökning 
av resultat med 617 procent, detta till följd av marknadsvärderingar av aktier i dotterbolag. Av 
dessa bolag har inte Addtech, Fenix Outdoor och Bilia inte tillämpat säkringsredovisning.  
 
Det är få företag som har gett vidare information om deras finansiella instrument och dess 
påverkan på resultatet i kvartalsrapporterna. Det är bara 5 företag av totalt 46 som gav djupare 
information om hur resultatet och eget kapital har påverkats hittills.  
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5 Analys 
 
I detta kapitel analyseras empirin med den teoretiska referensramen och problembakgrunden 
som underlag. Analysen omfattar de frågeställningar som bedöms som relevanta för denna 
undersökning   
 

5.1 IFRS 3 
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Figur 5; Korrelationen mellan effekten av IFRS 3 och andel goodwill av totala tillgångar 

 
Figur 5 visar korrelationen mellan effekten av IFRS 3 och goodwills andel av totala tillgångar. 
Från figuren går det att utläsa ett starkt samband mellan effekten av införandet av IFRS 3 och 
andel goodwill. Ett företag med större andel goodwill kommer att åtnjuta en större positiv 
påverkan på resultatet. Som undantag finns bolag med en liten andel goodwilltillgångar som 
har ett lågt resultat. Eftersom små justeringar på resultatet påverkar företagets totala resultat 
på ett kraftigt sätt. På motsatt påverkas bolag med stor andel av goodwill, men med ett högt 
resultat mindre av införandet av IFRS 3.         
 
De resultatmässiga effekterna av IFRS 3 har för de flesta av de undersökta företagen varit 
mellan 0-20 %. Dessa har uppkommit på grund av att goodwillavskrivningarna har återförts. 
Således har den största delen av resultatförbättringen uppkommit av att 
goodwillavskrivningarna har slopats. Få företag har lämnat ut någon information om 
nedskrivningsbehov av goodwill. Följaktligen borde det någon gång i framtiden uppkomma 
ett nedskrivningsbehov av goodwill som får en relativt stor påverkan på resultatet men för en 
aktieägare är det svårt att prognostisera när nedskrivningsbehovet kan komma att uppstå. 
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Branschvis har det varit jämförelsevis stora skillnader i medeleffekten av IFRS 3 mellan olika 
branscher. I Bygg & Fastighet har medeleffekten på resultaten av IFRS 3 varit 5 % medan i 
Kemi & Medicinsk teknik har effekten varit 34,2 %. Andel goodwill av de totala tillgångarna 
inom Kemi, Medicinsk Teknik & Bioteknik är relativt höga och därför har resultatet även 
påverkats mycket av införandet av IFRS 3. Trelleborgs tillgångar består till 30 procent av 
goodwill och därav den stora positiva påverkan på 121 procent som IFRS 3 har på resultatet.  
 
Fastighetsbranschen har haft en obetydlig effekt av IFRS 3 på grund av att de inte har särskilt 
mycket goodwilltillgångar. Orsaken till detta torde vara det att det är ovanligt med förvärv i 
fastighetsbranschen med en hög budpremie. Enligt IASB är goodwill en residualpost som 
förväntas ge ekonomiska fördelar i framtiden, exempelvis via synergieffekter, och i 
fastighetsbranschen är det inte lika vanligt med synergieffekter som i andra branscher.   
 
I Finansbranschen är inte effekterna av IFRS 3 heller särskilt märkbara på grund av att 
goodwillposten är en obefintlig del av de totala tillgångar, men Skanditek är ett undantag. 
Skanditek tillämpar en kortare avskrivningstid av goodwill och därför har slopandet av 
goodwillavskrivningar haft en stor påverkan på resultatet med beaktande av att goodwill är 
endast 0,4 procent av de totala tillgångarna.  
 
Även om resultateffekterna av införandet av IFRS 3 inte påverkar kassaflödet som det har 
påpekats i referensramen har nyckeltal såsom P/E talet blivit förändrat efter införandet av 
IFRS 3. Vinst per aktie är ett annat nyckeltal som har påverkat av det nya regelverket. I de 
flesta företag har vinst per aktie ökat till följd av att resultatet har ökat.    
 
Det har inte uppkommit bara positiva effekter av införandet av IFRS-regelverket. En 
förutspådd negativ effekt är att immateriella tillgångar som tidigare redovisades i goodwill har 
omplacerats och hamnat på andra poster och har fått en kortare avskrivningstid. Detta har 
dock inte synts än i någon större grad. Troligtvis för att dessa tillgångar inte har uppgått till så 
stora belopp eller för att bolagen har använt en kortare avskrivningstid på dem sedan tidigare 
så att det inte har blivit någon förändring. 
 

IFRS 3 och Conceptual Framework 
 
Utifrån begriplighetsegenskapen i Conceptual Framework ska finansiella rapporter vara lätta 
att förstå för den kunniga användaren. Information som är svår att förstå ska inte utelämnas 
och utifrån den egenskapen borde företagen upplysa aktieägare om framtida behov av ett 
eventuellt impairment test. I de granskade rapporterade har flertalet företag informerat att de 
inte har haft något behov av impairment test. 
 
Tillförlitlighet i informationen är viktigt för att den skall vara användbar för respondenterna 
av informationen. Informationen anses vara tillförlitlig när den inte innehåller väsentliga 
felaktigheter eller är vinklad. Prognostiseringen av resultaten i framtiden kan försvåras 
eftersom företagsledningar kan hoppa över impairment test ett antal år för att visa upp ett 
bättre resultat och sedan skriva av ett större belopp än om det skulle skrivas av varje år. 
Tillförlitligheten i impairment tests blir besvärligare i om med att det inte är enkelt att 
förutspå den ekonomiska nyttan av tillgångar. Det lämnar också mer subjektiva tolkningar om 
den framtida ekonomiska nyttan.  
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Värdet på informationen baseras på att den måste vara relevant för användarna som baserar 
sitt beslutsunderlag på det. Värdet anses vara relevant när den kan antas påverka användarnas 
beslutsfattande, antingen genom aktuella, historiska eller framtida händelser.  
Eftersom bedömningar av framtida resultat har sin grund i historiska värden är det 
betydelsefullt att denna information redovisas på ett korrekt sätt. Vissa företag har inte visat 
upp någon information och effekt av IFRS 3 även om det är viktigt att lämna information om 
poster som är onormalt små eller stora eller andra ovanliga poster. 
 
Jämförbarheten har två perspektiv, jämförbarhet över tiden samt jämförbarhet mellan olika 
företag. För att uppnå jämförbarhet krävs det att värderingsprinciper för likartade 
transaktioner ska redovisas enhetligt under en längre tid och att olika företag använder sig av 
enhetliga regler och normer. Slopandet av linjära avskrivningar av goodwill torde minska 
jämförbarheten över tiden på grund av att det blir krångligare att förutspå när ett 
nedskrivningsbehov av goodwill är nödvändigt.  
 

5.2 IAS 39 
 
I öppningsbalansen för år 2005 var det 7 av 46 bolag som hade en effekt på eget kapital som 
översteg 10 procent. De bolag som påverkades mest var förvaltnings- och investmentbolag 
och anledningen är att de har en stor andel finansiella tillgångar tillgängliga för avyttring. Till 
skillnad från god redovisningssed som hade som princip att dessa skulle värderas till LVP, ska 
dessa tillgångar värderas till marknadsvärde och förändringen ska redovisas över eget kapital 
tills avyttringen kan ske.  
 
Effekten av IAS 39 på resultatet vid det tredje kvartalet har, förutom några få undantag, visat 
sig vara 0 eller inte varit möjliga att utläsa p.g.a. brist på information. Undantagen utgörs av 
de förhållandevis små bolagen Bilia, Cherry, Fenix Outdoor och Skanditek Förvaltning. Bilia 
och Fenix Outdoor har åtnjutit en positiv effekt av IAS 39 på dryga 7-8 procent på företagens 
nettoresultat medan Skanditek Förvaltning har redovisat en negativ effekt på 5 procent. 
Anledningen till att flera företag inte har påverkats av IAS 39 är att de inte har några 
finansiella instrument i någon större utsträckning.  
 
Cherry är det företag som dragit störst fördel genom införandet av IAS 39. Företagets resultat 
har ökat med 617 procent fram till den 30 september 2005. Ökningen är enligt Cherry 
hänförlig till uppvärdering av en aktiepost som i år köpts upp och blivit ett dotterbolag. 
Bakgrunden är när bolaget köpte Betsson i februari i år så skedde det till reapris på grund av 
en köpoption. Enligt IAS 39 ska denna köpoption värderas till verkligt värde där övervärdet 
realiseras i resultaträkningen. Dock ska det poängteras att Cherry hade redan kontroll över 
Betsson i föregående års bokslut. De borde ha redovisat den redan då som ett dotterbolag och 
använt sig av andra rekommendationer än IAS 39.  
 
En förmodad effekt av införandet av IAS 39 var att resultatet och det egna kapitalet skulle bli 
mer volatil i framtiden till följd av marknadsvärderingen. De bolag som inte tillämpar 
säkringsredovisning kommer att få en ökad volatilitet i resultatet, till exempel Fenix Outdoor. 
De finansiella instrument som dessa företag använder sig av är oftast valutaderivat som ska 
värderas till verkligt värde och förändringen ska redovisas via resultaträkningen. Volatiliteten 
har dock inte synts än i någon större utsträckning, men det bör poängteras att dessa effekter 
kanske uppkommer först om 10 år.  
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IAS 39 och Conceptual Framework 
 
I referensrammen togs det upp att kommunikationen med externa parter om IAS 39s effekter 
måste bli mer tydlig och klargöras i rapporterna. Få företag har lämnat någon information i 
kvartalsrapport 3 om IAS 39s effekt på resultatet och eget kapital. Detta kan möjligtvis bero 
på att informationen är komplex och svår att förstå och därför har bolagen utelämnat den. 
Detta står till kontrast till begriplighetsegenskapen i Conceptual Framework som stipulerar att 
information som är svår att förstå för användarna ska inte utlämnas.  
 
Utifrån relevansbegreppet i Conceptual Framework är det viktigt att företag lämnar 
information om effekterna på resultatet, även om de är små. Men i vårt urval är det få företag 
som har redovisat någon effekt av IAS 39 på resultatet på delårsrapporterna.  Stora som små 
effekter kan vara av relevans vid beslutstagande för en investerare om denna vill investera i 
företaget eller inte. Anledningen till att företagen inte har redovisat effekterna av IAS 39 i en 
större utsträckning kan bero på att företagen inte besitter den kunskap som krävs för att fullt 
ut implementera IAS 39. 
 
Informationen är tillförlitlig om den inte innehåller felaktigheter eller är vinklad men eftersom 
reglerna inom IAS 39 är komplexa och svårtolkade kan det bli så att informationen inte är 
fastställd på ett korrekt sätt. Främst i små bolag, som inte har resurserna och kunskapen för att 
hantera dessa komplexa regler. I referensramen togs det upp om att IAS 39 är den mest 
komplexa regelverket som börsbolagen måste tillämpa. Detta är kanske skälet till att det 
saknas mycket information om effekterna hittills i tredje kvartalsrapporterna.  
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6 Slutsats 
 
Nedan sammanfattas det resultat som har fåtts fram i analysen. Med hjälp av dessa skall ett 
försök göras i att ge svar på problemformuleringen som presenterades i början av uppsatsen. 
 
 
De mest uppenbara vinnarna av införandet av IFRS 3 är de bolag som gynnas av att 
goodwillavskrivningarna försvinner. Det är främst bolag som Trelleborg, Rörsvik Timber och 
Elanders som ser billigare ut. Men att utnämna dessa bolag till vinnare kan bara göras med 
vissa reservationer. För det första värderar många investerare dessa aktier utan goodwill, eller 
baserat på kassaflöde, redan i dag. Det redovisningsmässiga vinstlyftet ligger redan i 
aktiekurserna. 
 
För det andra finns en viss osäkerhet kring hanteringen av gammal goodwill. När den nya 
redovisningen infördes kunde bolag granska sin gamla goodwill och klassa om delar av den 
till tillgångar som också fortsättningsvis skrivs av. Det hela är rätt komplicerat, poängen är att 
det finns en risk att resultateffekten för vissa bolag inte blir fullt så positiv när bara 
goodwillen räknas bort. Och för det tredje är ju just de bolag som gynnas mest efter att 
goodwillkostnaden har försvunnit också de som är mest utsatta för hotet om nedskrivningar på 
goodwillposten. I och med att goodwillen inte skrivs av måste bolagen i stället hela tiden 
bevisa att den håller värdet. Klarar den inte ett avkastningskrav, beräknat enligt framtida 
förväntade kassaflöden, ska ett snabbt hugg plocka ned goodwillen till rätt nivå. 
 
Det kan dröja flera år innan ett nedskrivningsbehov av goodwill kommer att uppkomma 
eftersom de flesta företag tillämpar en lång goodwill avskrivningstid och därför är ett 
nedskrivningsbehov något som kan skjutas upp en lång tid i framtiden.  
 
För den gällande IAS 39 är det inte lika lätt att kora vinnare. Finansbranschen har fått ett 
mycket högre eget kapital men det måste beaktas att vi är i en högkonjunktur med stigande 
kurser på börsen vilket leder till att deras aktieinnehav värderas högre. Vad händer om 
marknaden börjar vika? I finansbranschen ger förvaltningsbolag ut en rapport varje månad om 
substansvärdet som är marknadsvärdet av deras portfölj. I framtiden kommer det egna 
kapitalet i dessa bolag att korrelera i stor grad med substansvärdet.  
 
Effekten på resultatet med införandet av IAS 39 har varit försumbart. Möjligtvis för att i de 
flesta företag är finansiella instrument en liten del av totala tillgångarna och därför har en 
förändring på grund av införandet av IAS 39 haft en marginell effekt på eget kapital. Få bolag 
har haft någon större effekt samt att de flesta företag inte har utläsbar effekt utifrån 
delårsrapporterna. Den information som fås från delårsrapporterna har varit bristfällig, vilket 
gör att det är svårt att dra en slutsats än. Enligt IAS 39 ska det finnas extra information 
avseende de finansiella instrumenten men utifrån vår studie har inte denna 
informationsgivning varit särskilt mer omfattande jämfört med föregående års delårsrapporter.   
 
Sammanfattningsvis har IFRS 3 haft en stor påverkan på företagens resultat inom vissa 
branscher, medan IAS 39 inte har haft särskilt stor påverkan utöver företagen inom 
Förvaltnings- och Investmentbranschen. Effekten av införandet av IFRS 3 kommer att plana 
av eftersom det för eller senare måste uppkomma en nedskrivning av goodwill.  
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7 Avslutning 
 
Uppsatsen avslutas med en kritik granskning av undersökningen. Studiens generaliserbarhet, 
reliabilitet och validitet diskuteras samt en kort redogörelse av källkritik ges. Avslutningsvis 
ges förslag på fortsatt forskning. 
 

7.1 Generaliserbarhet 
 
Forskning ger vanligtvis kunskap utöver det speciella fenomen som studeras. Att använda 
forskningsresultat utöver den konkreta undersökningen sker normalt på olika sätt vid 
kvalitativa och kvantitativa ansatser. Vid kvantitativa ansatser sker det ofta genom så kallad 
statistisk generalisering. Med ledning av resultatet som uppkommit från urvalsgruppen, dras 
slutsatser som även gäller för alla utanför urvalsgruppen. I kvalitativa ansatser arbetar man 
ofta med data från små urval som inte är slumpmässigt framtagna, vilket gör statistisk 
generalisering omöjlig. Istället arbetar man men begreppet överförbarhet. Den kunskap som 
utvecklas i form av tolkningar, förklaringar och begrepp i ett visst forskningsobjekt kan 
överföras till andra situationer och fenomen69.  
 
Vårt urval har systematiskt slumpats fram vilket har förhindrat eventuella fördomar mot stora 
eller små företag eller att fördelar har givits till bolag på A-listan. Detta har lett till en jämn 
fördelning av företag från båda listorna, samt från de olika branscherna. Vidare har ett stort 
urval använts, 46 företag eller drygt 20 procent av alla noterade företag och av dessa har bara 
5 företag helt fallit bort på grund av de redovisar enligt andra regler eller att deras finansiella 
information har varit undermålig. Generaliserbarheten är relativ hög för IFRS 3 eftersom 
bortfallet är liten men däremot kan slutsatserna kring IAS 39 vara desto osäkrare. Effekterna 
av IAS 39 på resultatet har inte varit utläsbart för de flesta företag eftersom företagen har valt 
att inte kommentera IAS 39 i kvartalsrapport 3. 
 

7.2 Reliabilitet 
 
En grundläggande fråga i all forskning är datas tillförlitlighet, som på forskningsspråk kallas 
reliabilitet. Reliabiliteten rör undersökningens data, vilken data som används, 
insamlingssätten och hur de bearbetas. Det finns flera olika sätt att testa datas reliabilitet, 
bland dem test-retest-reliabilitet och interbedömarreliabilitet70. Det första sättet görs genom 
att upprepa samma undersökning på samma grupp vid två olika tidpunkter. Om man får 
samma resultat, är det ett tecken på att undersökningen har hög reliabilitet. Det andra sättet är 
att flera forskare undersöker samma fenomen och man dessa forskare erhåller samma resultat, 
är ett uttryck för hög reliabilitet.  
 
Vår undersöknings reliabilitet har ett starkt samband med reliabiliteten av de data vi har 
använt i vår undersökning. Data som använts finns i företagens årsredovisningar och 
kvartalsrapporter, vilket får anses ha hög reliabilitet eftersom dessa data kontrolleras av 
många instanser, till exempel interna och externa revisorer. Sedan är informationen i dessa 
rapporter framtagen och uppställd enligt rigorösa regler och anvisningar vilket ökar 
reliabiliteten.  
                                                 
69 Johannessen och Tufte (2003), s. 74f 
70 ibid, s. 28 
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Om samma undersökning skulle utföras om flera år skulle i princip samma resultat uppnås 
eftersom de data som används inte är ombytlig, vilket betyder att vår undersökning kan sägas 
ha hög test-retest-reliabilitet. Av samma ombytliga information, skulle två olika forskarteam 
uppnå samma resultat. 
 
 

7.3 Validitet 
 
Validitet är ett betydligt mer komplicerat begrepp. Det är ett mått på om en viss fråga mäter 
eller beskriver vad man vill att den ska mäta eller beskriva. Om en fråga inte är reliabel, 
saknar den också validitet. Bara för att reliabiliteten är hög behöver inte validiteten också vara 
hög. En fråga kan ju ge samma eller nästan samma svar vid olika tillfällen men ändå inte mäta 
vad den är avsedd att mäta71. Det man alltså vill är att undersöka och verkligen fånga 
verkligheten och därför gäller det att de frågor man eventuellt ställer, är klart formulerade och 
inte skapar förvirring, att intervjuaren inte påverkar intervjupersonerna etc.  
 
Vi anser att vår uppsats validitet är relativ hög. De flesta företag har på ett enkelt sätt 
redovisat effekterna av IFRS genom tre olika staplar: Resultaträkning före IFRS, Justering av 
IFRS-effekter och Resultaträkning efter IFRS. Detta gör att missförstånd eller andra fel 
minskar och det som vi avsåg att mäta blev mätt. Vidare anser vi att våra frågor var klart 
formulerade och vårt resultat har lyckats svara på frågeställningen, vilket bidrar till den höga 
validiteten.  
 

7.4 Källkritik 
 
Författarna har använt sig av olika faktaböcker, tidskrifter, Internet och artiklar i teorin. Det är 
viktigt att påpeka att information som inte är ursprungskälla såsom artiklar från Internet kan 
vara präglad av författarnas kommentarer och tolkningar. För att undvika så många felkällor 
som möjligt har författarna valt att endast samla information från trovärdiga källor vad gäller 
information ifrån Internet och artiklar. 
 
Vår undersökning är i allra högsta grad beroende av informationen i företagens finansiella 
rapporter. Dessa kan dock innehålla felaktigheter eftersom företagsledningar kan manipulera 
information för att föreställa företaget på ett bättre sätt.  
 
Vetenskapliga artiklar kan anses vara vedertagna eftersom all forskningsmaterial genomgår en 
någon form av kontroll av forskningsvärlden innan publikation.  
 
IAS 39 i dess ursprungliga form, utgiven av IASB, är på över 300 sidor och därför har vi 
använt oss av material från andra källor men dessa källor kan ha tolkat IASB på ett felaktigt 
sätt. 
    
 
 

                                                 
71 Bell, Introduktion till forskningsmetodik (1987), s. 65 
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7.5 Vidare forskning 
 
Ett förslag till vidare forskning är att göra om samma undersökning om tio år. En av flera 
farhågor med införandet av IFRS/IAS var att volatiliteten i företagens vinster skulle öka. Vår 
undersökning visar att olika företag har redovisat både ökningar och minskningar i vinster på 
grund av införandet av IFRS/IAS. Undersökningen visar dock inte om volatiliteten ökar för 
företagen eftersom det är också en tidsberoende faktor.  
 
Ett annat förslag är att genomföra en enkätundersökning bland investerare för att se hur de har 
uppfattat införandet av IFRS/IAS. 
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Bilaga 1 – Utvalda företagen 
 
Företagens har slumpats fram utifrån kortnamn på börslistorna. För att bestämma vilken 
bransch respektive företag arbetar inom, har vi använt branschlistorna på webbsidan 
Ekonominyheterna. ”Går ej utläsa” innebär att företagen redovisar enligt andra regler, att de 
inte har tillämpat IFRS på årsredovisningen 2004, att de inte har kommenterat deras påverkan 
eller att informationen är bristfällig.  
 
 
  Från årsredovning 2004 Från Q1, 2005 Från Q3, 2005

Bransch Företag 
Eff. IFRS 3 
(%)  

Andel goodwill 
av tot tillg (%) 

Eff. IAS 39 EK 
ÖB (%) 

Eff. IAS 39 på 
resultat (%) 

Verkstäder Abb går ej utläsa 
Data & IT Addnode 57,0 46,4 0,0 0,0
Handelsbolag Addtech 7,0 10,9 0,2 -1,1
Data & IT Audiodev 0,0 3,0 0,0 0,0
Övriga företag Ballingslöv 28,0 29,3 går ej utläsa går ej utläsa
Handelsbolag Bilia 1,5 1,8 9,4 6,9
Bioteknik Biolin 9,7 11,0 går ej utläsa går ej utläsa
Övriga företag Brio 7,5 0,0 -0,4 0,0
Fin. tjänster Carnegie 1,3 0,4 går ej utläsa går ej utläsa
Övriga företag Cherry 15,0 3,0 221,5 617,0
Data & IT Daydream 4,5 48,7 går ej utläsa går ej utläsa
Övriga företag Elanders 53,5 32,1 0,3 går ej utläsa
Övriga företag Fenix Outdoor 0,0 13,0 -1,6 8,9
Telekom Ericsson 2,5 2,4 1,8 0,0
Verkstäder Gunnebo 1,0 22,0 0,4 går ej utläsa
Bygg & Fastighet Heba 0,0 0,0 0,0 0,0
Verkstäder Höganäs 4,2 2,4 12,3 går ej utläsa
Investmentbolag Investor 0,0 0,0 66,0 går ej utläsa
Övriga företag Intellecta AB 67,0 24,2 0,0 0,0
Övriga företag Johnson Pump 0,0 0,0 -2,0 går ej utläsa
Skogsindustri Klippan går ej utläsa 
Handelsbolag Lindex går ej utläsa går ej utläsa 0,6 går ej utläsa
Förvaltningsbolag Luxonen S.A. 0,0 0,0 14,0 går ej utläsa
Handelsbolag Mekonomen AB 26,0 9,4 0,0 går ej utläsa
Övriga företag MTG AB  14,0 12,0 67,0 går ej utläsa
Bank Nordea Bank AB 8,4 6,7 -0,2 går ej utläsa
Data & IT Nexu,Tech.Nexus 11,0 19,5 0,0 går ej utläsa
Data & IT NOCOM AB    
Data & IT NOVOTEK AB  32,0 11,0 går ej utläsa 0,0
Övriga företag Optimail AB  6,0 3,0 går ej utläsa går ej utläsa
Bioteknik Oxigene, Inc går ej utläsa 
Övriga företag Poolia AB  44,0 33,7 0,0 går ej utläsa
Verkstäder ProfilGruppen AB  8,8 2,3 0,0 går ej utläsa
Medicinsk Teknik RaySearch AB  0,0 0,0 0,0 0,0
Skogsindustri Rörvik Timber AB 130,0 0,5 0,8 går ej utläsa
Rederi & Transport SAS AB 8,0 4,5 13,0 går ej utläsa
Fin. tjänster Skandia AB går ej utläsa 
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Övriga företag Senea AB  0,0 0,0 0,0 0,0
Bygg & Fastighet Skanska AB  15,0 5,7 0,0 0,0
Förvaltningsbolag Skanditek AB 32,0 0,4 65,0 -5,0
Investmentbolag Svolder AB  går ej utläsa går ej utläsa -0,4 går ej utläsa
Data & IT TietoEnator 13,0 23,4 0,0 0,0
Kemi Trelleborg AB 121,0 30,0 0,2 0,0
Bygg & Fastighet Wallenstam AB 0,0 0,0 -2,7 0,0
Bioteknik Vitrolife AB 6,1 1,8 0,0 0,0
Verkstäder XANO Industri AB 15,0 3,0 går ej utläsa går ej utläsa
 
Tabell 3; De företag som är representerade i vårt urval 
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