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Titel:  Hantering av immateriella tillgångar – En studie ur ett bank-

perspektiv 

 

Problem: Hur arbetar olika banker med att särskilja immateriella tillgångar 

med begränsad nyttjandetid från goodwill och finns det skillnader 

mellan hur detta tillämpas i praktiken före och efter införandet av 

IFRS 3? Vad finns det för problem vid behandling av immateriella 

tillgångar? 

 

Syfte: Denna studie har till syfte att studera hur företag har anpassat sig till 

de nya reglerna IFRS 3. 

  

Metod: Studien består av en empiri- och en litteraturinsamling. Empiri-

insamlingen genomfördes med hjälp av en intervju, granskande av 

årsredovisningar och e-postfrågor som skickades till representanter 

hos de tre undersökta bankerna. Litteraturinsamlingen består av 

artiklar, broschyrer och böcker. De inhämtades från databaser och 

biblioteket på Mälardalens högskola. 

 

Resultat och  

Slutsats: Innan IFRS 3 behandlade de undersökta bankerna immateriella 

tillgångar relativt olika, men i och med införandet blev de mer lika 

varandra. Detta betyder att IASB har kommit en bit på väg vad gäller 

harmoniseringen mellan företag, åtminstone vad gäller de undersökta 

bankerna. För att komma längre i harmoniseringsprocessen krävs det 

att de får större förståelse för vikten av att immateriella tillgångar 

redovisas på rätt sätt. 
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Title: Treatment of intangible assets – A study from a bank perspective 

 

Research Issue: How do various banks work to distinguish intangible assets with 

limited amortization from goodwill, are there differences between 

how it is applied in practice before and after the introduction of 

IFRS 3? What are the problems in treatment of intangible assets? 

 

Purpose: This study has the purpose to study how companies have adapted to 

the new rules IFRS 3. 

 

Method: One empirical and one literature study were made. The empirical 

data collection was carried out by means of an interview, review of 

annual reports and e-mail questions were sent to representatives of 

the inquired banks. The literature consists of articles, brochures and 

books. They were found in databases and the library at Mälardalen 

University. 

Results and 

Conclusion: Before IFRS 3 the banks treated intangible assets rather differently, 

but after the implementation their treatment became more similar. 

This means that the IASB has made some progress in terms of 

harmonization the accounting standards between companies, at least 

for the inquired banks. In order to advance further in the 

harmonizing process, it requires that the banks gain more 

understanding of the importance that intangible assets are accounted 

properly. 
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Förkortningar 
IAS – International Accounting Standards 

IASB – International Accounting Standards Boards 

IASC – International Accounting Standards Committee 

IFRS – International Financial Reporting Standards 

 

Definitioner 

Investor Relations – Den avdelningen av företaget som ägnar sig åt att ta hand om 

förfrågningar från aktieägare, investerare och andra som kan vara intresserade av 

företagets aktier eller finansiella ställning.
1
 

Kassagenererande enhet – Den minsta identifierbara grupp av tillgångar som vid en 

fortlöpande användning ger upphov till inbetalningar som i allt väsentligt är oberoende 

av andra tillgångar eller grupper av tillgångar.
2
 

Återvinningsvärde – Det högsta av nettoförsäljningsvärde och nyttjandevärde. 
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1. Inledning 

I detta kapitel ges en inledning till uppsatsen, följt av problemdiskussion, 

problemformulering, syfte och avgränsning. 

1.1 Bakgrund 

Enligt Redovisningsrådets rekommendation nummer 15 punkt 7 är ”en immateriell 

tillgång en identifierbar, icke-monetär tillgång utan fysisk substans som innehas för att 

användas i produktionen eller för att tillhandahålla varor eller tjänster, för uthyrning till 

andra eller i administrativt syfte”. 

 

För att avgöra om det är en immateriell tillgång måste tre kriterier vara uppfyllda, vilka 

är desamma som när andra tillgångar definieras; identifierbarhet, kontroll och förekomst 

av framtida ekonomiska fördelar. Företaget måste identifiera resursen, vilket innebär att 

kunna särskilja tillgången från övriga tillgångar. Kontroll är att företaget anses ha 

kontroll över de framtida ekonomiska fördelarna, som den immateriella tillgången antas 

frambringa.  

Figur 1. Definition av en immateriell tillgång 

Källa: Öhrlings PricewaterhouseCoopers  
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Förekomst av framtida ekonomiska fördelar innebär att företaget antas få ökade framtida 

intäkter och/eller minskade framtida kostnader från den immateriella tillgången.
4
 

Exempel på dessa tillgångar är kundrelationer och patent.  

 

Idag är det viktigt att immateriella tillgångar finns med i redovisningen, eftersom de 

spelar en allt större roll i den moderna ekonomin för att det är de som främst gör att 

ekonomin utvecklas
5
. År 2005 kom det nya regler, IFRS 3, för börsnoterade företag, som 

kräver att företag ska särskilja de immateriella tillgångarna som har en begränsad 

nyttjandetid från goodwill. Goodwill ska inte skrivas av, den ska däremot värderas. Om 

värdet är lägre än det redovisade anskaffningsvärdet ska den skrivas ner. Denna 

värdering ska göras minst en gång per år, även om det inte finns någon indikation på att 

värdet kan ha minskat. Syftet med införandet vara att få mer enhetliga principer 

internationellt sett.
6
 

 

Goodwill är ett exempel på en immateriell tillgång med obegränsad nyttjandetid och 

utgörs utav den del av anskaffningsvärdet för ett företag som överstiger det verkliga 

värdet av förvärvade identifierbara tillgångar efter avdrag för skulder.
7
 Anledningen till 

att ett företag betalar ett sådant övervärde beror oftast på att de ser framtida ekonomiska 

fördelar. 

 

Några exempel på immateriella tillgångar med begränsad nyttjandetid är: kundkontrakt, 

programutveckling och varumärken. Dessa tillgångar ska skrivas av löpande under den 

beräknade nyttjandetiden. Även immateriella tillgångar med begränsad nyttjandetid kan 

företag behöva göra en nedskrivningsprövning på, men detta behövs bara om det finns 

indikationer på att värdet på tillgången har minskat. 

1.2 Problemformulering 

I och med det nya regelverket, IFRS 3, som trädde ikraft år 2005 måste börsnoterade 

företag särskilja sina immateriella tillgångar mer än tidigare. Detta medför att företag 

måste granska och värdera sina immateriella tillgångar noggrant vid förvärv. Innan 

IFRS 3 var det vanligt att företag redovisade alla immateriella tillgångar som goodwill 
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vilket de inte får göra idag. Företag måste idag särskilja de immateriella tillgångar som 

har en begränsad nyttjandetid från goodwill. Detta kan innebära problem för företag vid 

rörelseförvärv. Det kan vara svårt att veta vad som är goodwill och vad som ska 

särskiljas från den posten. Ibland är det nämligen svårt för företag att tydligt se vad som 

är vad då de förvärvar ett annat företag.  

 

Det kan kännas förvirrande med immateriella tillgångar på grund av att det används 

olika metoder för att beskriva och tolka dem. En annan anledning till att det kan kännas 

förvirrande är att det ofta anses att en tillgång antingen är immateriell eller materiell, 

men det är inte fullt så enkelt. En tillgång som är immateriella i ett visst sammanhang, 

behöver inte vara det i ett annat. 
8
 

 

Utifrån ovanstående har författarna till denna uppsats valt att se på hur tre banker 

behandlar immateriella tillgångar. Anledningen till att banker har valts är för att banker 

gör många rörelseförvärv och i och med dessa uppstår stora poster med immateriella 

tillgångar. Författarna har valt att belysa följande punkter: 

 Hur arbetar olika banker med att särskilja immateriella tillgångar med begränsad 

nyttjandetid från goodwill och finns det skillnader mellan hur detta tillämpas i 

praktiken före och efter införandet av IFRS 3? 

 Vad finns det för problem vid behandling av immateriella tillgångar? 

1.3 Syfte 

Denna studie har till syfte att studera hur företag har anpassat sig till de nya reglerna 

IFRS 3. 

1.4 Avgränsning 

IFRS 3 finns i större delen av hela världen men författarna har valt att avgränsa sig till 

Europa på grund av att de tittar på införandet av IFRS 3 som skedde 2005, det 

införandet gällde enbart Europa. Författarna har valt tre börsnoterade företag, då 

börsnoterade företag är tvingade att redovisa enligt IFRS 3. Denna studie ska fokusera 

på tre företag inom bankväsendet; Nordea, SEB och Swedbank. Anledningen till denna 

avgränsning är för att författarna vill se om denna homogena grupp har anpassat sig 

efter reglerna i IFRS 3, vad gäller immateriella tillgångar. Studien kommer inte att 
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behandla negativ goodwill, då denna ska tas upp direkt som en intäkt i 

resultaträkningen.
9
 Författarna kommer inte ta upp upparbetad goodwill i denna studie, 

då IFRS 3 handlar om rörelseförvärv. 
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2. Metod 

 I detta avsnitt beskrivs tillvägagångssättet för arbetet, det vill säga vilka metoder som 

har använts för att samla in information från primär- och sekundärkällor och hur 

arbetet utförts. Det ges även motiveringar till de valda metoderna. 

2.1 Val av undersökningsobjekt 

I denna uppsats kommer företag i samma bransch att studeras och hur de har anpassat 

sig till de nya reglerna IFRS 3. Författarna har valt bankbranschen. Det har nu gått 

några år sedan IFRS 3 togs ikraft och det är intressant att undersöka hur dessa banker 

har tagit in de nya reglerna och hur väl immateriella tillgångar med begränsad 

nyttjandetid särskiljs från goodwill. Det är även intressant att undersöka om det finns 

problem vid särskiljningen. Då författarna hade kontakt med en utav de valda 

undersökningsobjekten föll det sig naturligt att undersöka företag inom samma bransch. 

 

Författarna granskade från början årsredovisningar från nio olika banker, men bestämde 

sig för att endast undersöka de större bankerna eftersom. De verkade mer intressanta då 

de har stora poster med immateriella tillgångar och eftersom de genomför många 

företagsförvärv. Därav valdes de tre bankerna; Nordea, SEB och Swedbank. Genom att 

studera dessa tre banker anser författarna att det ger tillräcklig information för att kunna 

fullfölja denna studie.  

2.2 Metodansats  

Författarna använde sig av befintliga regelverk och jämförde dem med hur det faktiskt 

görs i praktiken med hjälp av årsredovisningar, detta innebär att en deduktiv 

metodansats har använts. Den största skillnaden mellan deduktiv och induktiv metod är 

att den första testar en befintlig teori, medan den senare syftar på att genom empiri 

skapa en egen teori. När en deduktiv metod används i en studie har den teori som 

utgångspunkt. Meningen med sådana studier är att med hjälp av teorin förstärka, 

förkasta eller utveckla den
10

.  
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2.3 Tillvägagångssätt 

2.3.1 Litteraturinsamling 

För att få en djupare kunskap om immateriella tillgångar och hur de ska behandlas 

samlades material in, både från artiklar och böcker. Artiklarna söktes fram genom 

databaser. De databaser som användes var; Google, JSTOR och ProQuest. De sökord 

som användes var bland annat; goodwill, IFRS 3, immateriella tillgångar, impairment 

test och intangibles. Sökorden användes var för sig och kombinerades på olika sätt. 

Böckerna erhölls med hjälp av samma sökord men då användes BOOK-IT, Mälardalens 

högskolebiblioteks databas för böcker. Författarna anser att materialet kommer från 

säkra källor, på grund av att det bland annat kommer från stora redovisningsbyråer och 

välrenommerade författare. Den litteratur som samlades in har använts för att författarna 

på ett mer relevant sätt kunde ta till sig och förstå den empriska undersökningen.  

2.3.2 Empiriinsamling 

För att kunna genomföra denna studie och få fram material för att kunna analysera och 

till slut komma med en slutsats har författarna genomfört en personlig intervju, 

sammanställt material från respektive banks årsredovisningar och kompletterat 

informationen därifrån med frågor via e-post. 

 

Intervjun genomfördes med två personer från Investor Relations på Nordea i 

Stockholm. Författarna valde att intervjun skulle vara semi-strukturerad, vilket innebär 

att den hölls sig inom vissa förutbestämda teman, med öppna frågor. Denna 

intervjumetod ger respondenterna möjlighet att svara ganska fritt.
11

 Innan intervjun 

skickade författarna ut e-post med frågor till respondenterna. Detta gjordes en vecka 

innan intervjun, för att respondenterna skulle vara förberedda på vilka slags frågor som 

skulle komma upp på intervjun.  

 

Under intervjun antecknade författarna stödord löpande, samtidigt som intervjun 

spelades in. Anledningen till att intervjun spelades in var för att få med allt som sades. 

Risken när det förs anteckningar är att det missas viktig information, både vad som sägs 

direkt och indirekt. Det indirekta kan till exempel vara pauser och tonfall. Författarna 

hade möjlighet att komma med följdfrågor då det genomfördes en kvalitativ intervju. 
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Följdfrågorna bidrar till att intervjun blir flexibel och följsam efter respondenternas 

svar.
12

  

 

Nordea, SEB och Swedbanks årsredovisningar som avändes är från 2003 till 2006. 

Dessa år valdes för att få en jämförelse av hur det var innan och efter IFRS 3 infördes. 

Årsredovisningarna hämtades ifrån bankernas webbplatser, med undantag från Nordeas, 

som författarna fick per post. Nordeas poster med immateriella tillgångar är redovisade i 

euro i årsredovisningarna. För att lättare kunna jämföra de olika bankernas poster, 

omräknades Nordeas poster till svenska kronor med hjälp av Riksbankens hemsida
13

 för 

valutaomräkning. Författarna använde kursdag 29:e december för respektive 

årsredovisningsår.  

 

Årsredovisningarna användes för att få reda på hur bankerna redovisar och värderar 

immateriella tillgångar och hur immateriella tillgångar med begränsad nyttjandetid 

särskiljs från goodwill. Författarna använde dem även för att se vilka olika slags 

immateriella tillgångar bankerna redovisar och hur mycket som var vad, procentuellt 

sett. Granskningen av bankernas årsredovisningar gick till på det viset att författarna tog 

ut de delar som handlade om immateriella tillgångar och studerade dem extra noggrant. 

Detta sammanställdes i både text och i form utav tabeller och diagram i empiriavsnittet. 

I tabellerna har värdet för de olika immateriella tillgångsposterna satts i relation till den 

totala posten med immateriella tillgångar, för att få fram procentuella värden som går att 

jämföra mellan de olika bankerna. 

 

Efter att författarna hade tittat på årsredovisningarna kvarstod ett antal frågetecken för 

att kunna få ett trovärdigt underlag av hur bankerna redovisar och värderar immateriella 

tillgångar och även hur de särskiljer immateriella tillgångar med begränsad nyttjandetid 

från goodwill. Författarna funderade även på om bankerna upplever några problem vid 

hanteringen av dessa. För att få svar på dessa frågor skickades det e-post med frågor till 

samtliga banker (se bilaga 2). Olika frågor togs fram beroende på den information 

författarna saknade efter att ha undersökt bankernas årsredovisningar. Vissa 

respondenter svarade inte utförligt nog, vilket gjorde att det krävdes ytterligare frågor. 
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Författarna valde att ställa de kompletterande frågorna via e-post, på grund av att 

respondenterna gavs mer tid att svara på frågorna, än vad de hade fått vid till exempel 

en telefonintervju. 

2.4 Validitet och Reliabilitet  

Validitet och reliabilitet är två mått som mäter en studies trovärdighet. Med validitet 

menas att det som mäts är relevant till det som uppsatsen handlar om. Reliabilitet avser 

att mätningen sker på ett tillförlitligt sätt. I en studie bör det alltid eftersträvas att uppnå 

hög validitet och reliabilitet.
14

 För att höja graden av reliabilitet har författarna valt att 

ställa liknande frågor till de tre bankerna som ingick i undersökningen. Respondenterna 

tog god tid på sig att svara, därför anser författarna att tillförlitligheten är hög.  

 

Studiens trovärdighet kan ha minskat eftersom endast en intervju har genomförts, men 

författarna tror dock inte att så är fallet då intervjuresultatet i stort sett bara användes till 

att få hjälp med att tolka årsredovisningarna.  

 

Årsredovisningar hör till en organisations externredovisning, vilka ska ge väsentlig och 

viktig information till aktieägarna, kreditgivarna och långivarna.
15

 Författarna anser 

därför att de studerade årsredovisningarna ger pålitlig och tillförlitlig information, 

eftersom en årsredovisning ska ge en rättvisande bild utav företagets ekonomiska 

ställning. 

 

2.5 Kritik mot valda metoder 

Efter att författarna hade tolkat årsredovisningarna kvarstod inte många frågor, därför 

ansåg författarna att det inte behövdes nån intervju hos bankerna utan att det räckte att 

ställa de resterande frågorna via e-post. Nackdelen med e-postfrågor är att det missas 

det indirekta som sägs som syns vid personliga intervjuer, men detta skulle dock inte ha 

någon påverkan då författarna använde sig av specifika frågor. Dessa specifika frågor är 

mer teoretiskt än personligt förankrade därför tror inte författarna att det indirekta har 

någon påverkan. 
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3. Teoretisk referensram 

I detta kapitel redovisas den teoretiska referensram som ligger till grund för den 

empiriska undersökningen.  

3.1 Traditioner inom redovisningen 

Utvecklingen av redovisningen i de industrialiserade länderna kännetecknas utav två 

olika redovisningsteorier, den kontinentala traditionen som omfattar de västeuropeiska 

länderna förutom Storbritannien, Irland och Holland och den anglosaxiska 

redovisningstraditionen som omfattar de sistnämnda länderna samt USA och de 

brittiska samväldesländerna.
16

 

 

Den anglosaxiska traditionen har sitt ursprung från 1000-talets England och är 

uppbyggd utan nedskrivna lagar, istället är den baserad på sedvanerätt och ha senare 

kompletterats med prejudikatfall i domstolar. Till skillnad från den anglosaxiska 

traditionen är den kontinentala baserad på nedskrivna lagar. Den tradition kommer från 

den romerska rätten på 500-talet. De båda synsätten på redovisning har gett upphov till 

olika syn på vad som menas med ”riktig” redovisning. Enligt den anglosaxiska 

traditionen är en riktig redovisning en som ger en rättvisande bild av verkligheten, 

medan den kontinentala traditionen menar att en riktig redovisning är en som följer 

lagens regler.
17

 

 

Det är relevant att i denna uppsats ta upp både anglosaxisk och kontinental 

redovisningstradition då de båda finns med i den svenska redovisningstraditionen. I och 

med att EU valt att följa IASB:s redovisningsdirektiv, IFRS 3, har utvecklingen gått till 

en mer anglosaxisk syn på redovisningen.
18

  

 

3.1.1 Rättvisande bild och God redovisningssed 

Begreppet rättvisande bild är från början brittiskt, där talas det om en ”true and fair 

view”, som kan översättas till sann och rättvis bild. Ordet rättvisande bild infördes 

genom EU:s direktiv för att harmonisera redovisningen mellan länderna i samband med 

                                                 
16

 Smith (2000) 
17

 Ibid. 
18

 Sandberg, Tuula, Vahlberg (2006), Kandidatuppsats HT-06 Handelshögskolan Göteborg 
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att Storbritannien gick med i EU. Det har skrivits mycket om detta begrepp utan att 

någon egentligen kommit fram till en klar definition.
19

 

 

I Årsredovisningslagen 2 kapitlet, punkt 3 beskrivs rättvisande bild enligt följande: 

”Balansräkningen, resultaträkningen och noterna skall upprättas som en helhet och ge 

en rättvisande bild av företagets ställning och resultat. Om det behövs för att en 

rättvisande bild skall ges, skall det lämnas tilläggsupplysningar. Om avvikelse görs från 

vad som följer av allmänna råd eller rekommendationer från normgivande organ, skall 

upplysning om detta och om skälen för avvikelsen lämnas i en not”. 

 

God redovisningssed innebär att företag är skyldiga att följa redovisningslagstiftningen 

och dess principer som bland annat förekommer i Bokförings- och 

Årsredovisningslagen. Den grundas på en rättslig standard från lagar, praxis och 

rekommendationer. Om ett företag upprättar sin årsredovisning enligt god 

redovisningssed medför detta i normala fall även att företagets ställning och resultat ger 

en rättvisande bild.
20

 

3.1.2 Försiktighetsprincipen 

Innebörden av försiktighetsprincipen är att företag hellre kostnadsför än aktiverar 

utgifter, framförallt i osäkra perioder. Förut var det vanligt att företag använde sig av 

överdriven försiktighet. Företag har med andra ord kostnadsfört utgifter oftare än vad 

som varit motiverat. Nu står det däremot tydligare i Årsredovisningslagen att företag 

enbart får använda sig av rimlig försiktighet.
21

  

 

Försiktighetsprincipen går att se ur två synvinklar; ett äldre och ett modernare sätt. Det 

äldre sättet är att se det som en konjunkturutjämning, vilket har varit ett vanligt sätt att 

se på det i Sverige. Nu är det vanligare att se det ur den modernare synvinkeln, då 

företag väljer att lägga värdet lite under det verkliga värdet. Det senare av de två 

synsvinklarna heter rimlig försiktighet.
22
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21
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22
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Försiktighet räknas som ett kriterium på tillförlitlighet enligt IASB:s ”Framework for 

the preparation and presentation of financial statements”. I ett val mellan två tänkbara 

värden ska det lägsta värdet väljas vid värdering utav tillgångar och tvärtom när det 

gäller skulder. Denna princip har haft och har fortfarande en stor betydelse i de båda 

redovisningstraditionerna.
23

 

3.2 IASB 

International Accounting Standards Board, IASB, som tidigare hette IASC är en 

självständig internationell organisation som arbetar för att förbättra internationell 

finansiell redovisning, samt för mer jämlika internationella redovisningsstandarder. 

Organisationen har sitt säte i London och dess styrelsemedlemmar kommer från nio 

olika länder och från olika kategorier normgivare exempelvis; användare, företag och 

revisorer. IASB ansvarar för IFRS, International Financial Reporting Standards, som är 

den internationella normgivande redovisningsstandarden.
24

  

3.3 IAS 38 och Immateriella tillgångar 

IASB har utarbetat ett regelverk med rekommendation som behandlar immateriella 

tillgångar, som heter IAS 38 Intangible Assets. Denna rekommendation omarbetades i 

och med införandet av IFRS 3 och följer nu dess standard vad gäller immateriella 

tillgångar.
25

 Enligt IAS 38 ska en immateriell tillgång uppfylla fyra kriterier för att 

kunna redovisas på balansräkningen. Dessa är: 

 Den ska vara identifierbar 

 Företaget ska ha kontroll över tillgången 

 Den ska ge upphov till framtida ekonomiska fördelar för företaget 

 Anskaffningsvärdet ska kunna beräknas på ett tillförlitligt sätt 
26

 

 

Den immateriella tillgången med begränsad nyttjandetid ska kunna särskiljas från 

goodwill och måste därför vara identifierbar. Tillgången är identifierbar om den är 

avskiljbar och går att separera från företaget. Med avskiljbar menas att företaget kan 

byta ut, sälja eller hyra ut tillgången, utan att göra sig av med de ekonomiska fördelarna 

som tillgången frambringar. Avskiljbarhet är inget direkt krav för att tillgången är 

                                                 
23
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24
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25

 Ernst & Young (2007) 
26
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identifierbar, utan det finns även andra sätt att identifiera en tillgång på. Kontroll över 

en immateriell tillgång har ett företag då det kan säkerställa att tillgångens ekonomiska 

fördelar kommer företaget till nytta och minimera att andra får ta del av dem. Kravet om 

framtida ekonomiska fördelar innefattar exempelvis intäkter vid försäljning, men kan 

också utgöras av framtida kostnadsbesparingar.
27

 

 

Immateriella tillgångar definieras som icke-materiella tillgångar utan fysisk substans 

och kan delas in i fem olika grupper; marknadsrelaterade, kundrelaterade, konstnärs-

relaterade, kontraktsbaserade och teknologiskt baserade.
28

 Immateriella tillgångar kan 

antingen ha en begränsad eller obegränsad nyttjandetid, vilket betyder att företag 

antingen gör avskrivningar på dem eller inte. De med obegränsad nyttjandetid, till 

exempel goodwill skrivs inte av, utan dessa nedskrivningsprövas varje år eller oftare vid 

behov. De andra som har en begränsad nyttjandetid skrivs av löpande. Exempel på 

dessa är kundrelationer, kundkontrakt, och utvecklingskostnader.
29

  

 

Enligt IAS 38 ska en immateriell tillgång med begränsad nyttjandetid tas upp till 

anskaffningsvärdet och därefter ska avskrivning ske årligen. Avskrivningens syfte är att 

sprida ut tillgångens anskaffningsutgift på de perioder som utgör den totala 

nyttjandetiden för tillgången. Även om tillgångens värde har ökat ska avskrivning ske. 

Nyttjandetiden får högst vara 20 år enligt IAS 38, men vissa undantag kan göras om det 

finns tillräckliga argument till att tillgången skulle ha längre nyttjandetid än 20 år.
30

  

 

Värdet på immateriella tillgångar är relaterat till framtiden. De representerar kompetens 

och potential av framtida tillväxt och vinst. De nuvarande företagsledningarna och 

företagsrapporteringarna är i huvudsak fokuserade på information från det förflutna. Det 

behöver ske ändringar mot ett synsätt där företag tittar mer framåt och använder sig av 

en mer dynamisk ansats, än vid det traditionella där företag bara använder den årliga 

budgeten som underlag. För att nå dit måste planering bli en integrerad del i 

ledningsprocessen som sker vecko- eller månadsvis 
31
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Immateriella tillgångar kan inte på egen hand skapa ett värde eller generera tillväxt, de 

behöver bli kopplade till andra produktionsfaktorer. Det behövs effektiv support och 

förbättringssystem, annars minskar värdet på immateriella tillgångar mycket snabbare 

än värdet på materiella tillgångar.
32

 

3.4 IFRS 3 - Rörelseförvärv 

IFRS 3 är de nya redovisningsreglerna om rörelseförvärv som publicerades den 31 mars 

2004 av IASB. Från och med år 2005 då den togs ikraft är alla europeiska företag som är 

börsnoterade skyldiga att upprätta sin koncernredovisning enligt dessa. Det nya 

regelverket ersatte det gamla som var IAS 22 som även den handlade om 

rörelseförvärv
33

. Enligt IAS 22 var både förvärvsmetoden och poolingmetoden tillåtna 

vid förvärv respektive samgående när detta regelverk gällde. Goodwill skulle vid den 

tiden skrivas av löpande under sin nyttjandetid som bestämdes uppgå till högst 5 år. I 

speciella fall, om lämpliga argument fanns, kunde nyttjandetiden vara längre, dock högst 

20 år.
34

  

 

Den metod som används när företag fastställer de immateriella tillgångarna vid ett 

förvärv är förvärvsmetoden. Efter IFRS 3 är det enbart tillåtet att använda den, 

poolingmetoden som användes vid samgående är inte längre tillåten.
35

 Förvärvsmetoden 

går ut på att företag betraktar förvärvet av ett företag som en transaktion där 

moderbolaget indirekt tar över dotterbolagets tillgångar, skulder och 

ansvarsförbindelser. Förvärvsmetoden består utav tre steg:  

 Identifiering av förvärvaren och tidpunkt för förvärvet 

 Fastställande av anskaffningsvärdet 

 Fördelning av anskaffningsvärdet på förvärvsdagen på förvärvade tillgångar, 

skulder och ansvarsförbindelser 
36

 

 

Förvärvaren är den som erhåller kontrollen och det bestämmande inflytande över 

företaget vid förvärvet. Anskaffningsvärdet är det som förvärvaren betalade för 

företaget. Sista steget som är att fördela anskaffningsvärdet på tillgångar, skulder och 
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ansvarsförbindelser, går till på det sättet att förvärvaren identifierar och värderar dessa. 

Skillnaden mellan anskaffningsvärdet och nettotillgångarnas verkliga värden är det som 

utgör goodwill eller i vissa fall om resultatet blir negativt, negativ goodwill
37

.  

 

Syftet med införandet av de nya reglerna var att få en mer genomskinlig 

förvärvsredovisning, genom att få en bättre bild av förvärvade tillgångars och skulders 

verkliga värde
38

. Det kommer också krävas mer detaljerad information vid transaktioner 

och nedskrivningsprövningar.
39

 Dessutom skapar det mer enhetliga 

redovisningsprinciper internationellt sätt. Dessa standarder överensstämmer nämligen i 

stort med motsvarande standarder i USA.
40

 

 

Den största effekten i och med införandet av IFRS 3 är att företag nu måste särskilja 

identifierbara immateriella tillgångar med begränsad nyttjandetid från goodwill och 

redovisa dem separat på balansräkningen. För att få göra detta måste de uppfylla 

kriterierna för att vara en tillgång, det vill säga det måste vara möjligt att kunna avskilja 

dem från andra tillgångar och deras verkliga värde måste kunna fastställas på ett 

tillförlitligt sätt. Den här sortens immateriella tillgångar har ofta en begränsad 

nyttjandetid, vilket gör att företag ska skriva av dem, vanligtvis löpande under 

nyttjandeperioden.
41

  

 

En annan effekt med införandet av IFRS 3 är att företag inte längre får skriva av 

goodwill, utan istället ska nedskrivningsprövning ske årligen eller mer frekvent om det 

finns omständigheter som tyder på att redovisat värde minskat, detta i enlighet med 

IAS 36, nedskrivningar. Många immateriella tillgångar med begränsad nyttjandetid som 

förut var en del av goodwill, måste med de nya standarderna separeras, identifieras och 

värderas. En tillgång är separerad om den kan bli såld, enskilt eller med andra 

tillgångar.
42

 I och med att företag måste särskilja immateriella tillgångar med begränsad 

nyttjandetid från goodwill mer än de behövde ställer det större krav på de som arbetar 

med redovisningen av immateriella tillgångar. 
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Enligt Johan Ericsson revisor på Öhrlings PricewaterhouseCoopers ställs det större krav 

på revisorer i och med de nya reglerna IFRS 3. Han anser också att det finns ett större 

behov av experthjälp, speciellt vid revision. Ericsson tycker inte bara det är revisorerna 

det ställs högre krav på utan även företagsledning, experter och även de som läser 

årsredovisningarna.
43

  

 

3.5 Goodwill 

I Redovisningsrådets rekommendation nummer 17 punkt 77 beskrivs goodwill som ”en 

betalning för framtida ekonomiska fördelar”. Goodwill uppstår när det finns en positiv 

skillnad mellan aktiernas anskaffningsvärde och de identifierade nettotillgångarnas 

verkliga värde vid förvärvstillfället. Direkt vid förvärvet redovisas goodwill till 

anskaffningsvärdet, och senare till anskaffningsvärdet med avdrag för ackumulerade 

nedskrivningar.  

 

I och med IFRS 3 ska företag inte längre göra avskrivningar på goodwill, istället ska det 

åtminstone varje år göras värderingar för att se om det finns ett behov av att göra 

nedskrivningar. Nedskrivningsprövningen ska göras vid samma tidpunkt varje år. Om 

det finns indikationer på att företagets värde av goodwill inte är lika högt som det 

redovisade värdet, ska prövningen göras oftare än en gång per år
44

.  

 

3.5.1 IAS 36, Nedskrivning 

IAS 36 handlar om när företag ska göra nedskrivningar på sina tillgångar och hur de ska 

få fram nedskrivningsbeloppet. Det ska göras en nedskrivningsprövning årligen, vad 

gäller immateriella tillgångar med obegränsad nyttjandetid som har uppstått vid 

företagsförvärv. Ett exempel på en sådan tillgång är goodwill. Om det finns indikationer 

på att värdet på tillgången kan ha minskat ska prövningen göras oftare än en gång per 

år. Det kan finnas både externa och interna indikatorer. Externa indikationer kan till 

exempel vara att tillgångens marknadsvärde har minskat kraftigt under perioden eller 

teknologisk utveckling. Interna indikationer är bland annat; tillgången är tekniskt 
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föråldrad eller skadad eller att den interna rapporteringen indikerar på att tillgången 

avkastar mindre än förväntat.
45

  

 

Värderingen som ska göras heter impairment test eller nedskrivningsprövning. Denna 

prövning genomförs genom att företaget fastställer återvinningsvärdet för den 

kassagenererande enheten som goodwillposten tillhör. Sedan jämförs det värdet med 

enhetens redovisade värde. Om återvinningsvärdet är lägre än det redovisade ska det 

göras en nedskrivning
46

. En nedskrivning av goodwill får inte återföras.
47

 

 

Nu när företag måste göra en nedskrivningsprövning varje år är det mycket viktigt att 

strukturen av de kassagenererande enheterna är bra. Det är viktigt på grund av att det 

oftast är med hjälp av dessa enheter som företag beräknar värdet på goodwillposten, när 

de gör nedskrivningsprövningen.
48
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3.6 Sammanfattning av den teoretiska referensramen 

 

 

Källa: Egenkonstruerad 

 

Enligt den anglosaxiska traditionen är en riktig redovisning en som ger en rättvisande 

bild av verkligheten, medan den kontinentala traditionen menar att en riktig redovisning 

är en som följer lagens regler, god redovisningssed. IASB är en självständig 

internationell organisation som arbetar för att förbättra internationell finansiell 

redovisning, samt att arbeta för mer jämlika internationella redovisningsstandarder. 

Rättvisande bild och god redovisningssed är en del av redovisningsstandarderna. De nya 

reglerna som IASB har kommit ut med, IFRS 3, är ett led i att göra redovisningen mer 

harmoniserad. I och med införandet av IFRS 3 ändrades bland annat reglerna i IAS 38 

om immateriella tillgångar och reglerna om att immateriella tillgångar med begränsad 

nyttjandetid måste särskiljas från goodwill. Den största inverkan de nya reglerna hade 

på goodwill var att företag inte längre får skriva av värdet på denna post, istället ska en 

nedskrivningsprövning göras årligen. Regler om hur nedskrivningsprövningen och 

nedskrivningar ska gå till finns i IAS 36.  

 

I analysen kommer författarna att använda sig av de teorier och rekommendationer som 

de anser är relevanta för att kunna analysera och testa mot det material som tagits fram 

genom empirin. Ovanstående analysmodell har tagits fram för att kunna se hur de olika 

delarna i teorikapitlet hör ihop och kan kopplas till varandra. De delar i modellen som är 

Figur 2. Sammanfattning av den teoretiska referensramen 
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skuggade kommer inte att behandlas djupgående i analysen utan var till hjälp för att få 

en förståelse och helhet utav redovisningen.  
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4. Empiri 

I detta kapitel redogörs det empiriska materialet som samlats in under arbetets gång. 

Beskrivning av intervjun som genomfördes och de tre utvalda bankernas års-

redovisningar. Som hjälp att förklara årsredovisningarna har svar på e-postfrågor 

använts. 

 

4.1 Nordea 

Nordea är Nordens och Östersjöregionens största finansiella koncern med över 

10 miljoner kunder. Banken är en sammanslagning av fyra nordiska banker och sedan 

2001 bedrivs de som en gemensam enhet under varumärket Nordea. 

4.1.1 Intervju 

Författarna genomförde en intervju den 1 april 2008 klockan 10.00, med Christopher 

Casselblad och Magnus Tholander från Nordea, Smålandsgatan 17 i Stockholm.  

Både Casselblad och Tholander arbetar på avdelningen Investor Relation. 

 

Sammanställning av intervjun: 

De immateriella tillgångarna som Nordea tar upp i sin årsredovisning är framför allt 

goodwill, kundrelaterade immateriella tillgångar och IT-projekt. Den största posten är 

goodwill. De berättar att de måste kämpa för att aktivera goodwillposten. För att titta på 

en specifik goodwillpost är det lättare att titta på resultatet av den kassagenererande 

enheten som den tillhör. 

 

Innan IFRS 3 var den allmänna praxisen vid företagsförvärv på Nordea att ta upp allt 

som varit en immateriell tillgång som goodwill. Numera är det mycket mer strikt när de 

förvärvar ett bolag, de måste särskilja immateriella tillgångar med begränsad 

nyttjandetid från goodwill. Casselblad och Tholander berättade om ett förvärv av en 

rysk bank, som Nordea gjorde under år 2007. I och med detta förvärvade de en stor 

andel goodwill, och även en del immateriella tillgångar med begränsad nyttjandetid, de 

bestod av kundrelaterade immateriella tillgångar. Goodwill och de kundrelaterade 

tillgångarna redovisades separat vid förvärvet.  

 

Casselblad och Tholander berättade att de modeller de använder för att värdera goodwill 

är vad tillgången ger vid försäljning och vilka kassaflöden Nordea kommer att ha 
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genom att nyttja den tillgången. Generellt tittar de på det framtida intjänandet på den 

kassagenererande enheten goodwillposten tillhör. Märker de att värdet inte är detsamma 

gör de en nedskrivning. Vid varje enskilt förvärv kontrolleras vad de faktiskt förvärvar 

och hur mycket som är goodwill respektive vad som är andra immateriella tillgångar.  

4.1.2 Årsredovisningar 2003-2006 

2003 

Immateriella tillgångar redovisas till anskaffningsvärde minskat med ackumulerade 

avskrivningar enligt plan och eventuella ackumulerade nedskrivningar. Avskrivningarna 

är olika beroende på vilken tillgång det är. Till exempel skrivs goodwill av på 20 år om 

värdet uppstod i samband med ett större förvärv, annars är avskrivningstiden 5 till 10 år, 

medan IT- och utvecklingskostnader skrivs av på 3 till 5 år.  

 

2004 

Under 2004 behandlar Nordea immateriella tillgångar på samma sätt som de gjorde 

under 2003.  

 

2005 

Goodwill är skillnaden mellan anskaffningsvärdet och det verkliga värdet på koncernens 

andel av identifierbara nettotillgångar i förvärvade koncernföretag vid förvärvstillfället. 

Den här typen av goodwill redovisas som ”Immateriella tillgångar”. Årligen eller mer 

regelbundet, om det finns indikationer på att det behövs, görs en 

nedskrivningsprövning. Goodwill redovisas till anskaffningsvärde minskat med 

ackumulerade nedskrivningar.  

 

Övriga immateriella tillgångar är bland annat licenser, kundbaserade immateriella 

tillgångar och programutveckling. Licenser och kundbaserade immateriella tillgångar 

skrivs vanligen av på 5 år, medan programutveckling kan variera mellan 3 och 5 år, 

beroende på hur lång nyttjandetiden tros vara.  

 

Casselblad förklarar att när Nordea ska särskilja kundbaserade immateriella tillgångar 

från goodwill börjar de med att titta på vilka identifierbara immateriella tillgångar de 

har som uppfyller kraven i IAS 38. Den del som inte uppfyller kraven på en immateriell 

tillgång i IAS 38 blir normalt goodwill. 
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Vidare förklarar Casselblad att som hjälp för att värdera de identifierbara immateriella 

tillgångarna använder de sig av kassaflödesanalyser, det vill säga Nordeas förväntade 

avkastning på den tillgången. Värdet kan också bedömas utifrån vad de skulle få vid en 

försäljning av tillgången. 

 

2006 

Under 2006 behandlar Nordea immateriella tillgångar på samma sätt som de gjorde 

under 2005.  

 

 2003 2004 2005 2006 

Goodwill 97,03 % 97,33 % 94,55 % 92,70 % 

Andra immateriella tillgångar 2,97 % 2,67 % 5,45 % 7,30 % 

TOTALT (MSEK) 15 267,45 12 809,55 17 618,08 15 442,51 

Tabell 1. Procentandelar goodwill och övriga immateriella tillgångar hos Nordea 

Källa: Egenkonstruerad 

 

4.2 SEB 

SEB är en nordeuropeisk koncern som har 400 000 företagskunder och 5 miljoner 

privatkunder. De finns bland annat i Norden, Baltikum, Tyskland och Ryssland. De har 

20 000 anställda.
49

  

4.2.1 Årsredovisningar 2003-2006 

2003  

År 2003 aktiverades utvecklingskostnader, som är immateriella tillgångar med 

begränsad nyttjandetid, enbart om SEB kunde se att kostnaderna resulterade i en 

identifierbar och kontrollerbar tillgång. Det krävdes också att beräkningen av framtida 

ekonomiska fördelar var tillförlitlig. Immateriella tillgångar värderades till 

anskaffningskostnaden med avdrag för planenliga avskrivningar. Om det fanns 

indikationer på att återanskaffningsvärdet på de immateriella tillgångarna hade minskats 

beräknades det nya värdet ut och en nedskrivning gjordes om det redovisade värdet 

översteg återanskaffningsvärdet.  

 

Avskrivningar på goodwill gjordes årligen. Avskrivningstiden var lika lång som 

goodwillpostens nyttjandetid uppskattades vara, dock aldrig längre än 20 år. 
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Under 2003 och 2004 hade SEB två olika poster immateriella tillgångar; goodwill och 

andra immateriella tillgångar. 

 

2004 

År 2004 behandlades de immateriella tillgångarna på samma sätt som 2003, bortsett 

från de immateriella tillgångarna som uppstod vid nyförvärv under året. Vid förvärven 

som skedde under 2004 gjordes mer detaljerade förvärvsanalyser, för att de förvärvade 

immateriella tillgångarna, till exempel kundregister, skulle kunna särskiljas från 

köpeskillingen. Anledningen till att SEB valde att ändra sin behandling av förvärv, var 

för att redan då börja anpassa sig efter IFRS 3.  

 

2005 

År 2005 och framåt värderades immateriella tillgångar med begränsad nyttjandetid till 

anskaffningsvärdet med avdrag för ackumulerade avskrivningar och eventuella 

ackumulerade nedskrivningar. Exempel på immateriella tillgångar med begränsad 

nyttjandetid som SEB hade var kundregister och utveckling av programvaror. 

Kundregister skrevs av på 20 år och utveckling av programvaror på 3 och 5 år.  

 

De immateriella tillgångarna med obegränsad nyttjandetid, till exempel goodwill, skrivs 

inte av utan varje år görs nedskrivningsprövningen för att se om en nedskrivning är 

nödvändig. Om det finns någon indikation på att värdet på tillgången kan ha minskat, 

ska nedskrivningsprövningen göra mer frekvent. För att veta om det finns ett behov av 

att göra en nedskrivning av goodwillposten, tittar SEB på om det återvinningsbara 

beloppet avseende en kassagenererande enhet eller en grupp kassagenererande enheter, 

som tillgången hör till, understiger det redovisade värde.  

 

Therese Dock som arbetar på avdelningen Group Reporting and Controlling, SEB, 

förklarar att för att få fram goodwill som uppstår vid företagsförvärv räknar de ut 

skillnaden mellan köpeskillingen och det redovisade värdet på det förvärvade bolagets 

tillgångar. En del av denna goodwill kan hänföras till specifika immateriella tillgångar 

som till exempel kundregister och varumärken. Dessa separerar SEB från de 

immateriella tillgångarna och uppskattar värdet på dem. Denna särskiljning och 

värdering måste de göra vid varje förvärv och det är viktigt att se varje förvärv som 

unikt. 



29 

 

Vidare förklarade Dock att när SEB värderar kundbaserade immateriella tillgångarna 

gör de en bedömning av vad kundregistret är värt baserat på vilken produkt det gäller. 

Produkten kan i SEB:s fall vara exempelvis en låneportfölj eller ett 

förvaltningsuppdrag. Utifrån produkten görs en värdering med hänsyn till vad SEB har 

för marginaler på denna typ av kund. De tittar även på hur länge olika kunder har varit 

kund i det förvärvade företaget, det vill säga de försöker få en bild över kundernas 

omsättningshastighet, avtalens löptid, sannolikheten för att kunderna förnyar avtalen 

med mera. Värderingen sker också genom att de tittar på det framtida kassaflödet som 

kunderna i registret förväntas ge upphov till. Det styrs med hjälp av vilka produkter 

kunderna kan tänkas vilja ha, pris och uppskattade volymer. De tar även hänsyn till 

kostnadssynergier som kan uppstå.  

 

Under 2005 hade SEB tre olika poster immateriella tillgångar; goodwill, aktiverade 

anskaffningsvärden och andra immateriella tillgångar. Aktiverade anskaffningsvärden 

handlar exempelvis om aktiveringskostnader i samband med stora IT-projekt eller 

konsultkostnader i samband med större förvärv. Dessa värden skrivs av löpande under 3 

till 5 år och prövas årligen för nedskrivning. 

 

2006 

Exempel på andra immateriella tillgångar är kundregister och utveckling av 

dataprogram. Under 2006 redovisade SEB på samma sätt som de gjorde 2005. 

 

 2003 2004 2005 2006 

Goodwill 97,89 % 95,12 % 77,47 % 74,93 % 

Aktiverade anskaffningsvärden - - 15,36 % 18,27 % 

Andra immateriella tillgångar 2,11 % 4,88 % 7,17 % 6,80 % 

TOTALT (MSEK) 10 486 10 145 15 196 15 572 

Tabell 2. Procentandelar goodwill och övriga immateriella tillgångar hos SEB 

Källa: Egenkonstruerad 

 

Enligt Dock finns det problem att särskilja immateriella tillgångar med begränsad 

nyttjandetid från goodwill, eftersom många som arbetar med redovisning av 

immateriella tillgångar fortfarande anser att det är bättre att redovisa allt som goodwill. 

Anledningen till detta är för att de anser att goodwill har ett mer beständigt värde. Det 
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tas inte med i beräkningen att en nedskrivningsprövning kan föranleda en direkt 

nedskrivning. På detta sätt är de fortfarande för kortsiktiga i sitt tänkande. 

 

4.3 Swedbank 

Swedbank är idag en av de största bankkoncernerna i Norden och Baltikum med cirka 

9 miljoner privatkunder och nästan en halv miljon företagskunder. Dess historia 

innehåller många namnbyten och sammanslagningar
50

.  

4.3.1 Årsredovisningar 2003-2006 

2003 

År 2003 redovisade de immateriella tillgångar i två olika poster, antingen som goodwill 

eller som övriga immateriella tillgångar, som exempelvis utvecklingskostnader. Innan 

IFRS 3 infördes var det tillåtet att skriva av goodwill löpande, vilket Swedbank gjorde. 

Goodwillposten skrevs av individuellt över en begränsad nyttjandetid som uppgick till 

högst 20 år och då med mellan 5 och 20 procent per år. De övriga immateriella 

tillgångarna som togs upp i balansräkningen bokfördes till anskaffningsvärde. 

Avskrivning på dem skedde över tillgångens uppskattade nyttjandetid, vilket kunde 

omprövas och anpassas vid behov och i samband med varje bokslutstillfälle. 

 

Nedskrivningar var heller inte något som Swedbank var tvungen att göra innan de nya 

reglerna infördes, men de prövade vid varje bokslutstillfälle om det förelåg skäl för 

nedskrivning av tillgångar som normalt inte värderades till verkligt värde som 

exempelvis goodwill. Vid prövningen beräknades tillgångens återvinningsvärde och om 

det redovisade värdet översteg återvinningsvärdet skedde en nedskrivning. En 

nedskrivning återfördes om återvinningsvärdet ökat av att det skett en förändring i de 

antaganden som ledde fram till nedskrivning.  

 

2004 

Under 2004 redovisade Swedbank immateriella tillgångar på samma sätt som 

föregående år. 
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2005 

År 2005 var det första året som Swedbank började redovisa efter det nya regelverket, 

IFRS 3, vilket de följer än idag. De nya standarderna innebär att goodwill i koncernen 

nedskrivningsprövas istället för att skrivas av, dessutom är de tvungna att mer noggrant 

särskilja de immateriella tillgångarna med begränsad nyttjandetid från goodwill. 

Swedbank fick nu fyra poster med immateriella tillgångar istället för två; goodwill, 

kundbaserade immateriella tillgångar, varumärken och övriga immateriella tillgångar. 

Kundbaserade immateriella tillgångar har begränsad nyttjandetid, medan varumärken 

har obegränsad nyttjandetid. Oftast har varumärken en begränsad nyttjandetid men i 

Swedbank har den obegränsad nyttjandetid. 

 

Vid rörelseförvärv värderas förvärvad goodwill till anskaffningsvärdet, det vill säga det 

som motsvarar den del av anskaffningsvärdet för den förvärvade rörelsen som 

överstiger verkligt värde för den förvärvade enhetens identifierbara tillgångar och 

skulder. Efter det värderas goodwill till anskaffningsvärdet med avdrag för 

ackumulerade nedskrivningar, eftersom företag inte ska göra några löpande 

avskrivningar på goodwill. Nedskrivningsbehovet prövas varje år och ytterligare om 

omständigheter eller händelser påvisar värdenedgång.  

 

Immateriella tillgångar med begränsad nyttjandetid värderas vid förvärvet till 

anskaffningsvärdet. Sedan värderas de till anskaffningsvärde med avdrag för 

ackumulerade avskrivningar och nedskrivningar. Nyttjandetid och avskrivningsmetod 

prövas och anpassas vid behov i samband med varje bokslutstillfälle.  

 

Henrik Bonde som är redovisningsspecialist på Swedbank förklarar att när Swedbank 

ska värdera de kundbaserade immateriella tillgångarna använder de sig oftast av en 

nuvärdesberäkning av framtida förväntade marginaler för varje affär. För till exempel 

ett lån vet de räntesatsen emot kunden, vilken finansieringskostnad lånet har, vilka 

omkostnader lånet kommer att generera under dess löptid och med hjälp av dessa 

komponenter görs en bedömning hur mycket kreditförluster det kommer att bli i snitt på 

lånet under dess löptid. Det som är kvar är Swedbanks vinstmarginal som sedan 

nuvärdesberäknas för att erhålla tillgångens värde. 
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För att särskilja de kundbaserade immateriella tillgångarna från goodwill förklarar 

Bonde att de börjar med att identifiera de kunder som det förvärvade företaget har vid 

förvärvstillfället, normalt sett via avtalsnummer. Varje kund som har in- eller utlåning 

från en bank har ett unikt nummer för kontot eller lånet, detta kallas för avtalsnummer. 

 

2006 

Under 2006 redovisade Swedbank på samma sätt som 2005. 

 

 2003 2004 2005 2006 

Goodwill 97,88 % 92,72 % 91,36 % 91,55 % 

Varumärken - - 0,64 % 0,64 % 

Kundbaserade - - 4,51 % 4,49 % 

Andra immateriella tillgångar 2,12 % 7,28 % 3,49 % 3,32 % 

TOTALT (MSEK) 5 978 3 763 15 574 15 066 

Tabell 3. Procentandelar goodwill och övriga immateriella tillgångar hos Swedbank 

Källa: Egenkonstruerad 

 

Bonde anser att de problem som finns vad gäller värderingen av immateriella tillgångar 

är att det är ett stort jobb och att det är svårt att följa exakt de förvärvade avtalen. Det är 

viktigt att avtalen hålls isär från andra avtal, den dimensionen saknas dock oftast i 

banksystem. 
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4.4 Sammanställning av den empiriska undersökningen 

 

Diagram 1. Andel goodwill av totala immateriella tillgångar 

Källa: Egenkonstruerad 

 

För att få fram värdet för Swedbanks andel goodwill har värdet för goodwill och 

varumärken summerats. Anledningen till att varumärken har lagts till är för att de 

behandlas på samma sätt som goodwill.  

 

Alla tre banker hade en hög andel goodwill år 2003. Redan till 2004 minskade SEB och 

Swedbanks andel något, medan Nordeas ökade med 0,3 procentenheter. 2005 minskade 

samtliga bankers andel, SEB:s minskade mest. Vidare till 2006 fortsatte andelen 

goodwill att minska hos alla banker, fast minskningen avtog hos både SEB och 

Swedbank.  

 
Diagram 2. Andel immateriella tillgångar med begränsad nyttjandetid av totala immateriella 

tillgångar 

Källa: Egenkonstruerad 
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För att få fram värdet för Swedbanks andel immateriella tillgångar med begränsad 

nyttjandetid har kundbaserade och övriga immateriella tillgångar summerats. SEB:s 

värde har fåtts fram genom att summera aktiverade anskaffningsvärden och andra 

immateriella tillgångar. 

 

2003 var bankernas andel immateriella tillgångar med begränsad nyttjandetid relativt 

låg, den var runt två procent av totala immateriella tillgångar för samtliga. Till 2004 

ökade andelen hos alla banker. Nordeas del minskades marginellt, medan SEB:s och 

Swedbanks ökade markant. Den största ökningen skedde till 2005 för samtliga banker. 

För SEB skedde den största ökningen; 17,65 procent. Till 2006 fortsatte andelen att öka 

hos alla banker, dock började ökningen avta hos SEB och Swedbank.  
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IASB 

IFRS 3 

IAS 38 

Immateriella 

tillgångar 

 

Goodwill 

IAS 36 

Redovisnings-

traditioner 

Rättvisande bild/  

God redovisningssed/ 

Försiktighetsprincipen 

5. Analys och resultat 

I detta kapitel analyserar författarna vad de har fått fram genom empirin och jämför 

med den teoretiska referensramen och resultatet som fåtts fram. 

 

 

Källa: Egenkonstruerad 

 

I analysen kommer författarna till en början att använda sig av de teorier och 

rekommendationer som de anser är relevanta för att kunna analysera och testa mot det 

material som tagits fram genom empirin. Ovanstående analysmodell har tagits fram för 

att kunna se hur de olika delarna i teorikapitlet hör ihop och kan kopplas till varandra. 

De delar i modellen som är skuggade kommer inte att behandlas i större utsträckning i 

analysen, utan var mest till hjälp för att få en förståelse och helhet utav redovisningen. 

Sedan kommer författarna att redovisa resultatet av vad som framkommit av empirin 

och då framförallt om andelarna immateriella tillgångar före och efter IFRS 3. 

5.1 Hur bankerna redovisar immateriella tillgångar under åren 2003-2006 

Efter granskningen av de tre bankernas årsredovisningar från 2003-2006 kunde 

författarna konstatera att bankerna i stort sett har liknande principer vad gäller 

immateriella tillgångar efter övergången till IFRS 3, det såg däremot relativt olika ut 

åren innan. Den största skillnaden var att bankerna använde sig av olika lång 

nyttjandetid, till exempel kunde goodwill skrivas av på allt från 5 till 20 år. De följer de 

redovisningsstandarder och rekommendationer som finns, vilket betyder att goodwill 

inte längre skrivs av och att de särskiljer immateriella tillgångar med begränsad 

Figur 3. Sammanfattning av den teoretiska referensramen 
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nyttjandetid från goodwill mer än förut. Detta har fört med sig att det har uppkommit 

flera poster under den immateriella kategorin hos SEB och Swedbank, dock inte hos 

Nordea. Författarna tror att anledningen till att Nordea inte har fler än två poster med 

immateriella tillgångar är att som det är nu måste de som arbetar med immateriella 

tillgångar kämpa för att få aktivera goodwill. Då det är krävande att bara aktivera 

goodwill, tror författarna att de som arbetar med immateriella tillgångar inte orkar lägga 

ner tid på att få klartecken att dela upp posten ”övriga immateriella tillgångar” i flera 

poster.  

 

Hos de tre bankerna är goodwill den största posten. Kundrelationer är däremot den 

immateriella tillgången som har fått allt större betydelse för bankerna efter de nya 

reglerna infördes, eftersom de ska värderas till verkligt värde med avdrag för årliga 

avskrivningar, vilket utgör värderingsproblem för respektive bank. Innan IFRS 3 hade 

varken Nordea, SEB eller Swedbank dessa värderingsproblem, eftersom de då inte 

särskiljde kundrelationer från goodwill, detta beroende på att avskrivning på goodwill 

fortfarande var tillåtet.  

 

Meningen med IFRS 3 var att få en mer harmoniserad redovisning för företag som är 

börsnoterade i Sverige och i övriga länder som varit tvungna att införa regelverket. 

Harmoniseringen ska resultera i att årsredovisningarna mer och mer liknar varandra, 

både vad det gäller redovisning och uppställning. Författarna kan se att en förändring 

skett mot en mer likartad redovisning i de granskade bankerna, under de år som har 

undersökts.  

 

Före införandet av IFRS 3 hade de tre bankerna; Nordea, SEB och Swedbank 

avskrivningsplaner på goodwillposterna, vilket var helt korrekt enligt de dåvarande 

reglerna som då var IAS 22. De hade i stort sett enbart två olika poster under kategorin 

immateriella tillgångar och dessa var goodwill och andra immateriella tillgångar, vilket 

kunde vara utvecklingskostnader och IT-projekt. Goodwill skrevs av på mellan 5 och 20 

år och de immateriella tillgångarna på mellan 3 och 5 år. Årsredovisningarna från 

respektive bank var mer komplicerade att tolka innan 2005 då det inte var helt klart vad 

som ingick under den immateriella posten, eftersom goodwill även kunde innehålla 

exempelvis kundrelationer som idag måste särskiljas från goodwill. Sammanfattningsvis 
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kan sägas att årsredovisningarna har blivit ett instrument som är lättare att tolka vad 

gäller immateriella tillgångar och där intressenter kan få en mer verklig bild av vad som 

är goodwill och vilka andra slags immateriella tillgångar som finns.  

 

5.2 Ger normerna och rekommendationerna tillräcklig vägledning? 

Normerna och rekommendationerna som börsnoterade företag ska följa när det kommer 

till immateriella tillgångar är bland andra IFRS 3, som handlar om rörelseförvärv. 

Företag har idag inga val om de är ett börsnoterat bolag, utan det är ovanstående 

regelverk som gäller. Det finns normer och regler som ska följas då immateriella 

tillgångar hanteras, men det finns egentligen inga direkta modeller som företag kan följa 

då de exempelvis ska särskilja immateriella tillgångar med begränsad nyttjandetid från 

goodwill, detta beror antagligen på att IFRS 3 fortfarande är relativt nytt.  

 

Förvärvsanalysen som används vid företagsförvärv är visserligen en modell som företag 

måste följa, men att faktiskt tillämpa den i praktiken då det handlar om abstrakta medel 

är inte lika lätt som materiella tillgångar. Det gäller för företag att särskilja immateriella 

tillgångar från goodwill så ”rätt” som möjligt eftersom de måste uppvisa en rättvisande 

bild. De tre undersökta bankerna i denna studie hanterar immateriella tillgångar på 

liknande sätt då uppställningarna i respektive banks årsredovisning liknar varandra. De 

granskade bankerna anser att det finns problem med värderingen och särskiljningen, 

detta kan bero på att vägledningen inte är tillräcklig och att kunskaperna inom området 

är små.  

5.3 Problematik med värdering av immateriella tillgångar 

Under de senaste åren, speciellt i och med implementerandet av IFRS 3 har det blivit 

viktigare med immateriella tillgångar och dess värdering. Värderingsregler finns 

fastställda i normer och rekommendationer, men de granskade bankerna i denna studie 

anser att det finns problematik när de kommer till värderingsfrågorna, speciellt när 

immateriella tillgångar med begränsad nyttjandetid ska särskiljas från goodwill. Många 

anser fortfarande att det är bättre att redovisa allt som goodwill då detta har ett mer 

beständigt värde, eftersom någon nyttjandetid inte kan bestämmas. Swedbanks 

redovisningsspecialist Henrik Bonde berättar om de problem som de upplever när det 

kommer till värderingsfrågor. Det är exempelvis svårt att exakt följa de förvärvade 
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avtalen och det är ett stort jobb att göra detta. Att granska varje förvärv och avtal som de 

gör i dagsläget är väldigt tidskrävande, då de noga får gå in och undersöka vad som har 

begränsad nyttjandetid och särskilja det från goodwill. 

 

Vid värdering av immateriella tillgångar ska företag ta hänsyn till 

försiktighetsprincipen. Meningen är att företag hellre ska aktivera utgifterna än att 

kostnadsföra dem. Detta kan vara svårt eftersom de är vana vid försiktighetsprincipen. 

Det blir extra svårt för länder, såsom Sverige, som brukade använda sig av överdriven 

försiktighet. För att det ska kännas säkrare att inte vara fullt så försiktig gäller det att 

företag har välutvecklade och pålitliga prognoser för att kunna se framtida kassaflöden, 

som de sedan kan grunda sina beslut gällande aktivering av utgifter på. 

 

För att minska de problem och öka kunskapen inom detta område bör bankerna ge sin 

personal, som utför dessa moment, mer information och utbildning om problem som 

finns vid värdering av immateriella tillgångar och hur de ska motverkas. Detta kommer 

att leda till att personalen får mer kunskap och kan möjligtvis särskilja ännu mer än 

idag. 

5.4 Kundrelaterade immateriella tillgångar 

Den immateriella tillgången med begränsad nyttjandetid, som bankerna särskiljer från 

goodwill mer än någon annan är kundrelaterade immateriella tillgångar. När bankerna 

använder sig av den immateriella tillgången syftar de framförallt på olika kundkontrakt 

som ingår när bankerna förvärvar en annan bank. Anledningen till att de framförallt 

särskiljer kundrelaterade immateriella tillgångar kan vara för att de är relativt enkla att 

värdera, eftersom de har många komponenter till sin hjälp under värderingsprocessen.  

 

När Swedbank ska värdera de kundrelaterade immateriella tillgångarna börjar de med 

att jämföra tillgången med kriterierna för en immateriell tillgång som finns i IAS 38. 

Sedan går de vidare och tittat på avtalsnummer som alla kunder som finns i banken har. 

Dessa nummer hjälper till att identifiera vilka slags kunder som finns hos dem. 

Kunderna använder sig av olika bankprodukter och deras avtal är olika långa, vilket har 

olika kostnader och genererar olika mycket vinst. De försöker även att analysera 

kundernas framtida beteende, bland annat genom att se hur länge kunden har varit kund 

hos dem. Med hjälp av de uppgifterna kommer banken långt i värderingsprocessen. För 
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att få en mer exakt värdering tittar de även på de framtida kassaflöden som tillgången 

kommer generera och vad de skulle ha fått vid en försäljning.
51

 I dagsläget när det inte 

finns några klara modeller för hur kundrelaterade immateriella tillgångar ska värderas, 

anser författarna att detta är det lämpligaste sättet att värdera dem på.  

5.5 Andelar immateriella tillgångar före och efter IFRS 3 

Innan införandet av IFRS 3 hade alla tre bankerna en väldigt hög andel goodwill. År 

2003 var cirka 97 procent goodwill av den totala immateriella posten hos samtliga. 

Redan 2004 började SEB och Swedbanks andel goodwill minska, medan Nordeas till 

och med ökade marginellt. Anledning till att SEB:s andel goodwill hade minskat 

berodde på att de redan 2004 behandlade nya förvärv enligt IFRS 3.  

 

När IFRS 3 implementerades minskade samtliga bankers andel goodwill. Efter det 

skiljde bankernas goodwillandel sig åt mer än innan. Nordeas andel goodwill minskade 

med knappt tre procentenheter, men låg jämförelsevis högt. Anledningen till detta kan 

vara för att de inte har urskiljt några specifika poster, utan kallar fortfarande allt utom 

goodwill för ”andra immateriella tillgångar”. Det kan vara svårare att särskilja 

immateriella tillgångar med begränsad nyttjandetid från goodwill om banken endast har 

en post med övriga immateriella tillgångar. Det kan nämligen vara svårt att tänka de 

immateriella tillgångarna som individuella tillgångar. SEB:s goodwillandel blev mycket 

mindre, den minskade med närmre 18 procentenheter. 2005 tar SEB upp en ny post som 

de kallar ”aktiverade anskaffningsvärden”. Det var till stor del tack vare den posten som 

SEB lyckades få ner goodwillposten så pass mycket, för ”andra immateriella tillgångar” 

ökade bara något. Swedbanks andel goodwill ändrades inte mycket mellan 2004 och 

2005, däremot ökade deras post med totala immateriella tillgångar markant, från 3 763 

miljoner till 15 574 miljoner kronor, detta på grund av att de köpte Hansabanken, vilket 

förde med sig en stor goodwillpost.  

 

Till 2006 fortsatte Nordeas andel goodwill att minska ungefär lika mycket som den gjort 

de andra åren. Om Nordea fortsätter som de gjort under de här åren, ser det ut som att de 

kommer fortsätta minska sin andel goodwill, även om det inte går fort. SEB:s 

minskning av andelen goodwill började plana ut, men den fortsatte fortfarande neråt och 
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kommer den nog göra om trenden håller i sig under de närmsta åren också. 

Minskningen av andelen hos Swedbank avstannar nästan helt. Av detta går det att anta 

att goodwillandelen inte kommer att minska mycket mer, om de inte ändrar sina rutiner 

för särskiljning av immateriella tillgångar med begränsad nyttjandetid från goodwill. 
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6. Slutsats 

I detta avsnitt kommer vi att presentera studiens slutsats som författarna kommit fram 

till utifrån syftet och problemformuleringen. Kapitlet avslutas med egen diskussion och 

förslag om fortsatt forskning. 

 

 Hur arbetar olika banker med att särskilja immateriella tillgångar från 

goodwill och finns det skillnader mellan hur detta tillämpas i praktiken 

före och efter införandet av IFRS 3? 

 

Denna studie har till syfte att studera hur företag har anpassat sig till de nya reglerna 

IFRS 3. Innan detta regelverk trädde ikraft redovisade bankerna dessa relativt olika. 

Den största skillnaden var att de hade olika avskrivningstider på immateriella tillgångar. 

Åren innan IFRS 3 lade bankerna nästan alla immateriella tillgångar som goodwill. 

Goodwill och andra immateriella tillgångar hanterades på ett likartat sätt, de skrevs av 

löpande under nyttjandetiden. Det är på grund av detta som bankerna inte lade någon 

större vikt på att särskilja immateriella tillgångar med begränsad nyttjandetid från 

goodwill. 

 

I och med införandet av IFRS 3 skedde en stor förändring hos de undersökta bankerna 

på grund av att goodwill inte längre var avskrivningsbart och att immateriella tillgångar 

som ansågs ha en begränsad nyttjandetid skulle särskiljas från goodwill. Detta 

resulterade i att två av tre undersökta banker fick ytterligare poster under kategorin 

immateriella tillgångar i årsredovisningen, vilket betyder att syftet med det nya 

regelverket har blivit uppfyllt till en liten grad. Syftet var nämligen att redovisningen 

skulle bli mer harmoniserad och genomskinligt. I och med detta har det blivit mer 

komplicerat, då immateriella tillgångar har en större betydelse inom redovisningen och 

för bankerna än för några år sedan innan implementeringen. Inom några år när bankerna 

kommit in ytterligare i IFRS 3, kommer säkerligen redovisningen att vara ännu mera 

lättolkad. Immateriella tillgångar kommer antagligen att ha en allt större roll i 

allmänhet, detta grundar författarna på att de sett att immateriella tillgångar har ökat i de 

undersökta bankerna under de senare åren.  
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 Vad finns det för problem vid behandling av immateriella tillgångar? 

 

Immateriella tillgångar är abstrakta och därför inte lika lätta att visualisera som de 

materiella tillgångarna och kan på grund av detta vara svåra att hantera. De immateriella 

tillgångarna kan vara extra svåra när de ska särskiljas från goodwill, då det är relativt 

nytt att detta måste göras. I och med detta är det inte säkert att det finns bra rutiner vid 

hanteringen, vilket kan göra det svårhanterat. Materiella tillgångar har hanterats under 

lång tid och bra rutiner har skapats för dem. Detta tyder på att det finns potential att 

ännu en gång skapa rutiner som denna gång kommer hantera immateriella tillgångar. 

Författarna antar dock att det kommer ta tid att skapa dessa rutiner. Under den tiden 

kommer de som arbetar med immateriella tillgångar även få mer erfarenhet, vilket 

kommer göra det ännu enklare och effektivare med både värdering och särskiljning.  

 

Författarna anser att det är viktigt att hela företaget, även ledningen, får en ökad 

förståelse om att immateriella tillgångar spelar en allt större roll. När ledningen får 

större förståelse för att de immateriella tillgångarna är viktiga, blir det enklare för de 

som arbetar med immateriella tillgångar att få genomslag på sina förslag och önskemål. 

6.1 Egen diskussion 

Meningen med införandet av IFRS 3 var bland annat att få redovisningen mer 

genomskinlig. Författarna anser dock att den inte har blivit särskilt mer genomskinlig, 

då det bara är i noterna till balansräkning det har blivit mer tydligt vilka olika slags 

immateriella tillgångar bankerna har.  

 

Författarna har genom denna studie fått en ökad förståelse för regelverket IFRS 3 och 

hur de undersökta bankerna arbetar med immateriella tillgångar. Det har varit givande 

och författarna har lärt sig att det kan vara svårt vid särskiljning av immateriella 

tillgångar med begränsad nyttjandetid från goodwill. För att göra det enklare anser 

författarna att det krävs bättre rutiner, modeller och att de som hanterar immateriella 

tillgångar blir mer hemmastadda inom detta område.  
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6.2 Fortsatt forskning 

Efter genomförandet av denna uppsats har författarna observerat några studieområden 

som vore intressanta att belysa närmare:  

 Det vore intressant att studera ett företags enskilda förvärv och granska hur 

mycket som är goodwill och immateriella tillgångar med begränsad nyttjandetid 

av företagets totala antal tillgångar vid förvärvet.  

 En annan aspekt vore att granska hur ”riktiga” värdena blir då företag särskiljer 

immateriella tillgångar med begränsad nyttjandetid från goodwill, det vill säga: 

Hur vet företag att de har tagit ut de rätta värdena då det handlar om abstrakta 

medel? 
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8. Bilagor 

 

 

1. Intervjumall 

Intervjumall vid besök hos Nordea, Stockholm 2008-04-01 

1. Vilka immateriella tillgångar tar ni upp i årsredovisningen? 

(varför just de?) 

2. Anser ni att det borde vara på annat sätt än det är idag? 

3. Kan ni beskriva de modeller använder ni för att mäta era immateriella tillgångar? 

4. Vad tycker ni om de modellerna ni använder idag? 

5. Tycker ni det vore lämpligare att använda några andra modeller? 

(Varför vore det bättre/tydligare/enklare?) 

6. Vem är det som beslutar om vilka tillgångar som tas upp i redovisningen? 
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2. Intervjumall för e-post 

Nordea 

 Hur gör ni när ni särskiljer de kundbaserade immateriella tillgångar från 

goodwill? 

 Hur värderar ni de kundbaserade immateriella tillgångarna (kundregister)? 

 Vad har ni för principer/modeller när ni värderar? 

SEB 

 Hur gör ni när ni särskiljer de kundbaserade immateriella tillgångar 

(kundregister) från goodwill? 

 Hur värderar ni de kundbaserade immateriella tillgångarna (kundregister)? 

 Vad har ni för principer/modeller när ni värderar? 

 Ser ni något problem med hur ni gör idag? 

 Finns det något som ni skulle vilja förbättra? 

 Vad är aktiverade anskaffningsvärden? 

 Har detta någon avskrivningstid eller har den obegränsad nyttjandetid likt 

goodwillen?  

Swedbank 

 Hur gör ni när ni särskiljer de kundbaserade immateriella tillgångarna från 

goodwill? 

 Hur värderar ni de kundbaserade immateriella tillgångarna? 

 Vad har ni för principer/modeller när ni värderar? 

 Ser ni något problem med hur ni gör idag? 

 Finns det något ni skulle vilja förbättra? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


