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Sammandrag 

Denna kvantitativa studie undersöker i vilken utsträckning svenska börsnoterade företag följer 

upplysningskraven om immateriella tillgångar fastställda av IAS 38. Dessutom analyseras 

sambanden mellan omfattningen av upplysningar och sju företagsspecifika faktorer som enligt 

tidigare forskning driver omfattningen av upplysningar. Upplysningar betraktas som ett sätt för 

företag att minska informationsasymmetrin som uppstår när kapitalmarknaden inte har relevant 

och fullständig information om vad beloppen i de finansiella rapporterna baseras på. 

Sambanden mellan variablerna analyserades med hjälp av regressionsanalys där omfattningen 

av upplysningar om immateriella tillgångar var den beroende variabeln och de sju 

företagsspecifika faktorerna var de oberoende variablerna. Resultaten visade att företagen i 

genomsnitt har hög nivå av standardefterlevnad och dessutom har utvecklat sin externa 

redovisning sedan införandet av IFRS. Vidare visade studien att företag som har stor andel 

goodwill och företag som nyligen har skaffat immateriella tillgångar är benägna att lämna mer 

upplysningar.  

Nyckelord: upplysningar, immateriella tillgångar, IAS 38, informationsasymmetri 
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1 Inledning 

Finansiell information som publiceras i företags externa rapportering har en central betydelse 

för en fungerande kapitalmarknad (Healy & Palepu, 2001, s. 406). Globaliseringen av 

kapitalmarknader har lett till att investerare, analytiker och normgivare började ställa högre 

krav på relevans, transparens och jämförbarhet av redovisningsinformation (Glaum et al., 2013, 

s.164). 2005 blev International Financial Reporting Standards (IFRS) det officiella 

gemensamma redovisningsregelverket för alla länder inom den Europeiska Unionen, i syfte att 

hölja redovisningsinformationens kvalité. Undersökningar visar att trots harmoniseringen av 

redovisningsstandarder fortsätter redovisningskvalité skilja sig mellan företagen även idag 

(Daske et al., 2013; Glaum et al., 2013). Daske et al. (2013) menar att eftersom IFRS-

regelverket är princip-baserat, tillåter det stor handlingsfrihet för företagen. Detta gör att några 

företag följer IFRS endast formellt medan andra är motiverade att lämna ut kvalitativ 

redovisningsinformation. Författarna slår fast att införandet av IFRS i sig inte är tillräckligt för 

att säkerställa hög redovisningskvalité utan företagens motivation och incitament spelar en 

avgörande roll.   

             Immateriella tillgångar har varit en utmaning för redovisningen under de senaste 

decennierna då utvecklade länder har gått från industriell ekonomi till kunskapsekonomi 

(Zéghal & Maaloul, 2011, s. 262). I den moderna ekonomin genererar immateriella tillgångar 

en betydlig del av företagens värde men beräkning av dess värde baseras på antaganden och 

förväntningar som är svåra att verifiera (Lev, 2001). IFRS adresserar detta problem genom att 

fastställa ett antal obligatoriska upplysningar där företagen, med hjälp av noter i finansiella 

rapporter, är skyldiga att förklara på vilket sätt det bokförda värdet av immateriella tillgångar 

beräknades. På detta sätt förpliktigar IFRS företagen att lämna ut betydelsefull information till 

kapitalmarknadsaktörer (Healy & Palepu, 2001, s. 406). Trots detta förblir nivån av 

upplysningar om immateriella tillgångar ojämn bland företagen (Glaum et al., 2013, s.164). I 

en studie bland brittiska finansdirektörer och ledamöter i redovisningskommittéer utpekades 

immateriella tillgångar som det mest kontroversiella av 51 problemområden inom redovisning 

och revision (Beattie et al. 2007 citerad i Glaum et al., 2013, s.167).  

             Många studier inom redovisning pekar på att inte alla företag följer de obligatoriska 

upplysningskraven, utan vissa lämnar färre upplysningar än andra. Olika typer av faktorer 

anses påverka omfattningen av upplysningar: ekonomiska och kulturella förhållanden, graden 

av kontroll hos tillsynsmyndigheter samt företagsspecifika faktorer (Popova et al., 2013, s.4). 

Denna studie undersöker nivån av standardefterlevnad bland svenska företag och fokuserar på 

företagsspecifika faktorer som kan påverka omfattningen av upplysningar i företagens 
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årsredovisningar. En ökad förståelse för vad som driver företagen att lämna mer utförliga 

upplysningar kan ge värdefulla insikter för normgivare och tillsynsmyndigheter som kan hjälpa 

att åtgärda brister i företagens redovisning.   

             Det vedertagna sättet att undersöka vilka faktorer som driver omfattningen av 

upplysningar är att skapa ett index som ska avgöra i vilken utsträckning företagen följer 

upplysningskraven och sedan testa ett antal företagsspecifika faktorer mot detta index med 

hjälp av regressionsanalys för att se om det finns ett samband (Beattie et al., 2004). Denna 

studie följer detta tillvägagångssätt och söker svar på följande forskningsfrågor: I vilken 

utsträckning följer svenska företag upplysningskraven om immateriella tillgångar? Vilka 

faktorer gör att vissa företag har högre nivå av standardefterlevnad? 

1.1 Syfte 

Syftet med denna undersökning är att ta reda på i vilken utsträckning svenska börsnoterade 

företag följer IFRS:s obligatoriska upplysningskrav om immateriella tillgångar och identifiera 

företagsspecifika faktorer som påverkar företagens nivå av standardefterlevnad.  

1.2 Disposition 

Kapitel 2 definierar de centrala begreppen, presenterar tidigare forskning i ämnet och 

sammanfattar studiens teoretiska utgångspunkter. Kapitel 3 redogör för hur data samlades in 

och avgränsades, hur variablerna beräknades och analyserades, hur regressionsanalysen 

genomfördes samt vilka konsekvenser de metodiska valen kan ha haft för studiens resultat. I 

kapitel 4 presenteras resultaten av regressionsanalysen. Kapitel 5 innehåller analys av 

resultaten där studiens utfall förklaras med hjälp av de tidigare presenterade teoretiska 

utgångspunkterna. De övergripande slutsatserna samt förslag för vidare forskning presenteras i 

kapitel 6.  
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2 Teoretisk bakgrund 

2.1 Immateriella tillgångar: definition  

Inom redovisning definieras immateriella tillgångar som identifierbara icke-monetära tillgångar 

utan fysisk form som genererar framtida ekonomiska fördelar (IAS 38). För att kunna redovisa 

en tillgång som immateriell ska ett företag ha kontroll över den som oftast grundar sig i 

juridiska rättigheter. Licenser, varumärken, programvaror, rättigheter och kundrelationer är 

några exempel på immateriella tillgångar. Företag kan skaffa immateriella tillgångar antingen 

genom förvärv eller genom att bokföra sina internt upparbetade immateriella tillgångar (IAS 

38).  

             En viktig skillnad mellan immateriella tillgångar och goodwill är att immateriella 

tillgångar måste vara identifierbara, det vill säga ska kunna separeras från företaget för att 

säljas eller överföras till en annan ägare. Goodwill däremot är inte separerbar på samma sätt. 

Detta på grund av att goodwill uppkommer vid förvärv och representerar de framtida 

ekonomiska fördelar som genereras av identifierbara immateriella tillgångar tillsammans med 

de tillgångar som inte kan identifieras och därför inte får redovisas i företagets rapporter som 

tillgångar (IAS 38). Med andra ord, är goodwill en produkt av synergi mellan två typer av 

immateriella tillgångar: identifierbara och oidentifierbara (Brännström & Giuliani, 2009, s.70). 

             Redovisningsregler fastställer att företag som gör förvärv ska beräkna marknadsvärdet 

av alla tillgångar och skulder i det uppköpta företaget (IFRS 3). Skillnaden mellan köppriset 

och summan av alla tillgångarnas marknadsvärde redovisas som goodwill. Detta 

redovisningskrav har som mål att få företagen att identifiera flera immateriella tillgångar vid 

förvärv och allokera mindre till goodwillposten. På detta sätt skapar IFRS 3 förutsättningar för 

att årsredovisningar ska kunna bli mer transparenta och innehålla information som är av 

betydelse för företagens intressenter (Brännström & Giuliani, 2009, s.70). Dock visar studien 

av Brännström och Giuliani (2009) att även efter införandet av IFRS fortsätter företagen att 

redovisa stora goodwillposter och identifiera få immateriella tillgångar vid förvärv. Författarna 

förklarar detta med att företagen ”ärver” stora goodwillposter från de uppköpta företagen och 

har svårigheten att placera immateriella tillgångar i kategorierna angivna i standarder. 

              I denna uppsats står de identifierbara immateriella tillgångarna i fokus. Samtidigt är 

det viktigt att komma ihåg att goodwill och immateriella tillgångar är nära besläktade 

tillgångsslag och skiljs åt enbart på grund av redovisningskraven. Därför spelar goodwill en 

viktig roll i kommande teoretiska resonemang. 
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2.2 Varför är immateriella tillgångar centrala för företag? 

Idag har företagens immateriella tillgångar större vikt i företagens kapital än materiella 

tillgångar (Lev, 2001, s.1). Dock är hela redovisningssystemet uppbyggt efter materiella 

tillgångar, vilket gör att immateriella tillgångar inte alltid reflekteras i företagens värde. 

Eftersom immateriella tillgångar är abstrakta till sin natur kan man sällan uppskatta dess värde 

med säkerhet. Istället görs det ett antal antaganden och ungefärliga uppskattningar för att 

beräkna immateriella tillgångars värde (Glaum, et al., 2013, s. 165). Samtidigt har 

värderingsprinciper som används vid uppskattning av immateriella tillgångarnas värde stor 

påverkan på företagets värde. Detta beror på att i moderna företag kan poster för immateriella 

tillgångar vara betydande. Faktum är att immateriella tillgångar i allmänhet anses vara det 

tillgångsslag som skapar en stor del av företagets värde (Lev, 2001; Qasim et al., 2013; Zéghal 

& Maaloul, 2011). 

2.3 Informationsasymmetri  

Uppskattningar och antaganden som företagen gör för att beräkna immateriella tillgångars 

värde är svåra att verifiera. Avsaknaden av denna information i företagens rapporter kan orsaka 

så kallad informationsasymmetri. Informationsasymmetri innebär att investerare, aktieägare 

och andra intressenter inte har tillgång till relevant information om företaget på samma sätt 

som själva entreprenörerna har (Healy & Palepu, 2001, s. 408). Tidigare forskning har etablerat 

att redovisningsregler kring immateriella tillgångar resulterar i att företagets bokförda värde 

inte ger en rättvisande bild av dess finansiella ställning och potential (Brännström & Giuliani, 

2009, s. 69; Lev, 2001, s.8).  

             Investerare bedömer investeringsmöjligheter utifrån tillgänglig information, och i fall 

denna information inte reflekterar företagets verkliga finansiella ställning har investerare ingen 

möjlighet att skilja på bra och dåliga investeringsalternativ. Detta resulterar i att bra 

investeringsmöjligheter kan bli undervärderade och dåliga övervärderade. Följaktligen, för att 

uppnå en effektiv kapitalmarknad bör informationsasymmetrin mellan entreprenörer och 

investerare vara låg (Healy & Palepu, 2001, s. 408). Låg informationsasymmetri är fördelaktig 

för båda parter: investerare får bättre förståelse av vad en investering i ett visst företag kan 

medföra, vilket gör att entreprenörer får lägre kapitalkostnad (Glaum, 2013, s.164).  
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2.4 Upplysningar 

För att minska informationsasymmetrin behöver företagen göra den interna informationen som 

reflekterar dess aktuella finansiella ställning känd för kapitalmarknaden. Ett sätt att göra detta 

är genom upplysningar i årsredovisningar. Upplysningar utgör en viktig del av 

redovisningsinformationen och studier om upplysningar har länge varit ett populärt ämne inom 

redovisningsforskning (Healy & Palepu, 2001, s. 406). Upplysningar lämnas i form av noter i 

årsredovisningar och innehåller förtydligande detaljer om företagens verksamhet. Vissa 

upplysningar ska företagen lämna i enlighet med redovisningsregler och vissa lämnas frivilligt.  

             Trots att det är svårt att bevisa detta empiriskt, enas forskare om att omfattande 

upplysningar av hög kvalité minskar informationsasymmetrin (Verrecchia, 2001, s.172). Den 

finansiella informationen som företagen publicerar i enlighet med standardsättarnas krav anses 

vara relevant och värdefull för kapitalmarknadsaktörer. Med andra ord, betraktar teoretiker och 

standardsättare obligatoriska upplysningar som ett instrument för att få kapitalmarknader att 

fungera mer effektivt.  

             Genom att noggrant följa redovisningsstandarder och inkludera upplysningar i sina 

årsredovisningar visar företagen att de följer lagstiftningen. På detta sätt försäkrar de 

intressenterna att den publicerade informationen är tillförlitlig (Healy & Palepu, 2001, s. 406).  

             Det finns ytterligare en anledning till varför obligatoriska upplysningar är en viktig del 

av redovisningen. De centrala målen för redovisningsstandarder är att öka transparens och 

jämförbarhet av rapporter över finansiell ställning för att skapa mer fördelaktiga förutsättningar 

för investerare (Beyer et al., 2010, s.316). Den mer ingående informationen som de 

obligatoriska upplysningarna kräver ökar transparensen. På samma sätt ökar även rapporternas 

jämförbarhet eftersom samma upplysningskrav måste följas av alla företag som rapporterar 

under IFRS.  

2.5 IAS 38 

IFRS strävar efter att förse investerare och aktieägare med upplysningar som anses vara 

relevanta för intressenterna. IAS 38 Immateriella tillgångar stipulerar att företag ska lämna 

upplysningar om de principer som användes för att beräkna de immateriella tillgångarnas 

värde. IAS 38 förutsätter att de immateriella tillgångarnas värde baseras i stor utsträckning på 

företagens egna uppskattningar och bedömningar som oftast är omöjliga att verifiera (Glaum, 

et al., 2013, s. 165). För att offentliggöra de använda beräkningsprinciperna kräver standarden 

att företag lämnar utförliga upplysningar. På detta sätt kommer investerare och andra 

intressenter att ha relevant information att basera sina ekonomiska beslut på.  
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2.6 Följer företagen upplysningskraven? 

Trots incitament från IFRS följer inte alla företag upplysningskraven fullt ut. De flesta studier 

om obligatoriska upplysningar undersöker överträdelsen av alla upplysningskrav fastställda av 

IFRS. Denna studie har ett något snävare perspektiv och fokuserar på efterföljningen av 

upplysningskraven om immateriella tillgångar.  

             Owusu-Ansah (2005) undersökte i vilken utsträckning börsnoterade företag i Nya 

Zeeland följde obligatoriska upplysningskrav under åren 1996-1998. Författaren kom fram till 

att företagen följer 94 procent av de obligatoriska upplysningskraven. Popova et al. (2013) 

visade i sin studie att företag i England följde upplysningskraven i hög utsträckning, då de 

under åren 2006-2010 publicerade 91,5 procent av de upplysningar som krävdes av IFRS. 

Författarna förklarar detta med att studiens population bestod av de 350 största börsnoterade 

företagen i London och eftersom dessa företag får mycket uppmärksamhet och granskning 

brukar de hålla hög redovisningskvalité och följa de obligatoriska upplysningskraven. 

Ytterligare är det anmärkningsvärt att studierna av både Popova et al. (2013) och Owusu-

Ansah (2005) visade att med åren hade företagen stegvis blivit mer noggranna och följde flera 

upplysningskrav. Författarna menar att detta kan bero på att företagen hade blivit mer erfarna i 

hantering av redovisningsstandarder och deras redovisningstekniker hade utvecklats med tiden.  

             Glaum et al. (2013) genomförde en studie bland företag från 17 europeiska länder. 

Författarna undersökte årsredovisningar från det första året då IFRS blev obligatoriskt i Europa 

och har funnit att företag uppfyllde upplysningskraven bara till 73 procent när de rapporterade 

om rörelseförvärv och goodwill. Utöver detta visade undersökningen att företag från nordiska 

länder (Sverige, Finland och Danmark) följde upplysningskraven bättre än genomsnittet. På 

detta sätt bekräftade författarna idén om att den historiska utvecklingen av rättssystemet spelar 

en viktig roll för hur kapitalmarknaden byggs upp och regleras, vilket i sin tur påverkar 

utvecklingen av landets finansiella system (La Porta et al. citerad i Glaum et al., 2013, s.175). 

Med andra ord, visade undersökningen att nordiska länder har historiska förutsättningar för att 

agera regelrätt även i redovisningssammanhang.  

             Undersökningen av Glaum et al.(2013) är inte den enda studie som fastställer att 

svenska företag lämnar fler och mer omfattande upplysningar än företag från andra länder. 

Vandemaele et al. (2005) undersökte omfattningen av frivilliga upplysningar om immateriella 

tillgångar i årsredovisningar från engelska, holländska och svenska företag under åren 1998-

2002. Författarna kom fram till att svenska företag lämnar mest upplysningar om immateriella 

tillgångar. Detta förklaras med att svenska företag tidigare än andra har insett att immateriella 
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tillgångar spelar en väsentlig roll för ett modernt företag, vilket fått dem att framhäva de 

immateriella tillgångarna i sina årsredovisningar (Vandemaele et al., 2005, s.419).  

             Studier av Glaum et al. (2013) och Vandemaele et al. (2005) fastställer att företag i 

Sverige sedan minst ett decennium tillbaka har varit ledande i Europa inom rapportering om 

immateriella tillgångar och goodwill.  

2.7 Företagsspecifika faktorer som påverkar omfattningen av upplysningar 

Tidigare forskning visar att faktorer på företagsnivå kan förklara varför företag följer 

upplysningar i viss utsträckning (Ahmed & Courtis, 1999). I detta avsnitt kommer flera 

faktorer att betraktas närmare: Storlek, Andel lån och Tillväxt på grund av att de är mest 

undersökta i tidigare studier och Andel immateriella tillgångar, Andel goodwill, Förändring i 

immateriella tillgångar och Förändring i goodwill som de mest relevanta för denna studie som 

undersöker upplysningar om immateriella tillgångar.  

2.7.1 Storlek 

Tidigare forskning har visat att större företag tenderar att följa redovisningsstandarder i högre 

utsträckning (Wallace & Naser, 1996, s. 344, Ahmed & Courtis, 1999, s. 53). Ahmed och 

Courtis (1999) sammanförde och analyserade resultaten från 29 studier som undersökte 

sambandet mellan omfattningen av upplysningar i företagens årsredovisningar och flera 

företagsspecifika faktorer. Författarna kom fram till att företagets storlek var en av de mest 

undersökta variablerna i de tidigare studierna.  

             Större företag brukar få mer uppmärksamhet, ha flera intressenter och följas noggrant 

av analytiker. Detta skapar en ökad efterfrågan på redovisningsinformation (Popova et al., 

2013, s. 5). Det är särskilt viktigt för större företag att noga följa upplysningskraven eftersom 

de då visar att de följer regelverket och är pålitliga (Iatridis, 2008, s. 219). Dessutom har större 

företag de nödvändiga resurserna och expertisen för att producera mer sofistikerade finansiella 

rapporter till skillnad från mindre aktörer (Glaum, et al., 2013, s. 162). 

             Som det har nämnts tidigare, utgör immateriella tillgångar en stor del av företagens 

värde i den moderna ekonomin. Dock är det mer riskfyllt att investera i immateriella än 

materiella tillgångar (Lev, 2001, s.5) eftersom det finns större osäkerhet i att investeringarna i 

till exempel forskning och utveckling, humankapital och IT-system kommer att resultera i 

framtida kassaflöden. Därför kan man argumentera att större företag generellt investerar mer i 

immateriella tillgångar eftersom de har större möjligheter att ta risken än mindre företag.  
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2.7.2 Andel lån 

Leuz och Verrecchia (2000) genomförde en studie bland tyska företag som bytte 

redovisningssystem och därför var tvungna att lämna mer omfattande upplysningar än tidigare. 

Studien visade att mer upplysningar minskade informationsasymmetrin mellan entreprenörer 

och investerare. Mer specifikt har omfattande upplysningar minskat den komponenten av 

informationsasymmetri som gjorde att företagens kapitalkostnad var hög. Med andra ord, 

minskade företagen sin kapitalkostnad genom att offentliggöra mer information om sin 

verksamhet som var relevant för investerare.  

             Sambandet mellan hög skuldsättningsgrad och omfattande upplysningar är väl 

etablerad i tidigare forskning (Popova et al., 2013, s.12, Ahmed & Courtis, 1993, s. 54). 

Företag med stor andel skulder följer upplysningskraven i högre utsträckning för att tillgodose 

de speciella krav som långivarna ställer. Långivarna begär ofta information som kan försäkra 

dem om att ägare och ledning kommer att möta sina finansiella åtaganden. Genom att noggrant 

följa upplysningskraven och göra informationen om företagets prestationer offentlig försäkrar 

det skuldsatta företaget sina långivare om dess kreditvärdighet (Iatridis, 2008, s. 224). Lev 

(2001, s.96) menar att företag med hög andel av immateriella tillgångar är särskilt sårbara när 

det kommer till kapitalkostnad. Om dessa företag inte följer upplysningskraven noggrant 

riskerar de att drabbas av högre kapitalkostnader.  

 

2.7.3 Tillväxt 

Växande företag som vill ta större marknadsandel är motiverade att ge utförlig 

redovisningsinformation för att vinna förtroende hos kunder, leverantörer och andra potentiella 

intressenter (Iatridis, 2008, s.235). Dessutom påstår Wallace & Naser (1995, s.322) att tillväxt 

skapar ett större behov av extern finansiering och på detta sätt motiveras företagen att lämna 

mer omfattande upplysningar. 

             Lev (2001, s.7) menar att företag som har stor andel immateriella tillgångar är i 

tillväxtstadiet och har potential för utveckling. Nya processer, produkter och tjänster skapas 

genom investeringar i immateriella tillgångar. Det är just dessa investeringar som bidrar till 

företagens tillväxt och skapar större marknadsvärde (Lev, 2001, s.16).  

 

2.7.4 Andel och förändring av immateriella tillgångar och goodwill 

Om posten för immateriella tillgångar är betydande jämfört med företagets andra tillgångar är 

risken stor att informationsasymmetri uppstår mellan entreprenörer som har tillgång till intern 

information och kapitalmarknadsaktörer som hämtar sin kunskap om företaget från 
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årsredovisningen. För att minska informationsasymmetrin kan företaget lämna utförliga 

upplysningar som innehåller detaljer kring beräkningsprinciper och viktiga antaganden som har 

gjorts vid uppskattning av de immateriella tillgångarnas värde.  

             Eftersom goodwill inte har någon fysisk form och beräkningen av dess värde baseras 

på antaganden kan en stor goodwillpost skapa större informationsasymmetri mellan 

entreprenörer som har tillgång till intern information och externa intressenter (Brännström & 

Giuliani, 2009, s.69). Sett från detta perspektiv är det rimligt att hävda att företag som har stora 

goodwillposter är intresserade av att minska den informationsasymmetri som denna abstrakta 

post orsakar. Med hjälp av utförliga upplysningar om alla icke-materiella tillgångar som kan 

orsaka informationsasymmetri kan företag göra den relevanta informationen känd för 

intressenter.  

             Brännström och Giuliani (2009) studerade i sin undersökning upplysningar om 

immateriella tillgångar och goodwill som publicerades i årsredovisningar till följd av förvärv. 

Författarnas tillvägagångssätt förutsätter att efter förvärv tänker företagen igenom vilken 

information de ska inkludera i årsredovisningarna för att tillgodose intressenternas behov av 

relevant information. Man kan spekulera att även i denna undersökning kan det vara givande 

att studera resultaten av förvärv. Vid förvärv ökar företagets immateriella tillgångar och 

goodwill vilket kan motivera företaget att inkludera mer information om dessa tillgångsslag i 

sin årsredovisning. Posten för immateriella tillgångar kan även öka när ett företag redovisar 

sina internt upparbetade tillgångar för första gången. Även i denna situation kan det vara 

viktigt för företaget att lämna mer upplysningar för att undvika informationsasymmetri.  

2.8 Sammanfattning av teoretiska utgångspunkter 

Immateriella tillgångar är en potentiell källa för informationsasymmetri mellan entreprenörer 

och externa intressenter som bedömer företagets finansiella ställning utifrån information 

publicerad i årsredovisningar. Obligatoriska upplysningar som fastställs i IAS 38 ska göra 

finansiella rapporter mer transparenta och jämförbara, vilket i sin tur gör dem mer värdefulla 

för företagens intressenter. Tidigare studier (Ahmed & Courtis, 1999; Popova et al., 2013) 

fastställer att företagen följer upplysningskraven i olika utsträckning. Detta leder oss till frågan 

som är central för denna undersökning – vilka företagsspecifika faktorer gör att vissa företag 

följer upplysningskraven bättre än andra? Tidigare studier (Glaum et al., 2013; Vandemaele et 

al., 2005) har funnit att den generella nivån av standardefterlevnad bland svenska företag är 

hög. Vidare visade undersökningar av Popova et al. (2013) och Owusu-Ansah (2005) att 

företagen lämnar mer upplysningar allt eftersom de vänjer sig vid IFRS:s krav. 
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3 Urval, data och metod 

Utifrån tidigare studier kan man förvänta sig att företag med följande karakteristika har högre 

nivå av standardefterlevnad: företag som är stora, högt belånade, i tillväxtstadiet, med stor 

andel icke-materiella tillgångar och företag som precis har skaffat nya immateriella 

tillgångar/goodwill. För att undersöka sambanden mellan omfattningen av obligatoriska 

upplysningar om immateriella tillgångar och de sju företagsspecifika faktorerna användes 

regressionsanalys. Den beroende variabeln i studien är Omfattningen av obligatoriska 

upplysningar om immateriella tillgångar och de beroende variabler är: Storlek, Andel lån, 

Tillväxt, Andel immateriella tillgångar, Andel goodwill, Förändring i immateriella tillgångar 

samt Förändring i goodwill. Detta kapitel beskriver metodiska val kring datainsamlingen, 

beräkningssätt för samtliga variabler och regressionsanalysen. Slutligen kommenteras 

undersökningens metodiska begränsningar.  

 

3.1 Urval och data 

Urvalet för undersökningen gjordes från företag noterade på Stockholmsbörsens Large Cap 

lista, alltså de största svenska bolagen. Detta på grund av att de största företagen kan tänkas 

vara de som har stora poster för immateriella tillgångar. Undersökningen omfattar två år – 

2005 och 2012, alltså det första och det senaste året då svenska företag var skyldiga att följa 

IFRS i sin redovisning. Den valda tidsramen ger möjligheten att se utvecklingen i 

upplysningarnas omfattning. 

             För att göra observationerna jämförbara sorterades vissa bolag bort vid urvalet. 

Urvalskriterierna presenteras och förklaras i tabell 1 på sida 14. 

             Efter att data hade samlats in kontrollerades den för avvikande värden för att undvika 

att resultatet skulle snedvridas av enskilda observationer (så kallade outliers). Vidare begränsas 

studien till företag som uppfyllde urvalskriterier för både år 2005 och 2012. Av 63 företag på 

Large Cap listan uppfyllde 26 bolag kriterierna. Följaktligen omfattar undersökningen 52 

årsredovisningar.  

             Data för undersökningen hämtades från företagens egna årsredovisningar för att av alla 

informationskanaler som företag använder är årsredovisningen det medium som har störst 

påverkan på kapitalmarknaden (Brännström & Giuliani, 2009, p. 78). Den enda reservation för 

validiteten av denna typ av data är att rapporter för år 2012 kan innehålla värden som är 

ungefärliga och kan komma att justeras i ett senare skede. Börsvärdena för tre företag saknades 

i årsredovisningarna och hämtades från Datastream. 
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Antal bolag på Large Cap listan 63 

Företag som saknade 

immateriella tillgångar  

Då de inte är skyldiga att följa upplysningskraven. 8 

Banker och 

investmentbolag  

Enligt Iatridis (2008, s.227) använder banker och 

investmentbolag i sin redovisning några 

beräkningsprinciper som är skilda från andra branscher. 

10 

Företag med huvudkontor 

utomlands  

Risk för skillnader i redovisning på grund av kultur och 

olika tillsyn. 

8 

Företag med brutet 

räkenskapsår  

 

Under samma räkenskapsår är alla företag utsatta för 

samma externa faktorer, medan verksamheten av företag 

med avvikande räkenskapsår kan påverkas av andra 

externa faktorer, som till exempel förändrad 

marknadssituation eller teknologiska innovationer. 

4 

Företag som använde 

utländska valutor i sina 

rapporter  

Om beloppen skulle räknas om till svenska kronor skulle 

det kunna ge upphov till subjektivitet. 

5 

Företag med negativt eget 

kapital  

Negativa belopp för eget kapital skulle göra beräkningen 

av företagens andel lån omöjlig. 

1 

Outliers (avvikande 

observationer)  

Outliers försvårar statistisk analys 1 

Slutgiltigt urval   26 
Tabell 1. Urvalskriterier  

 

För att säkerställa jämförbarheten mellan observationerna och tillförlitligheten av 

undersökningens resultat avgränsades urvalet på det sätt som beskrevs ovan. Samtidigt 

resulterade dessa avgränsningar i att undersökningen bara omfattar 52 observationer. Enligt 

Saunders et al. (2012, s.266) behöver urvalet bestå av minst 30 observationer för att 

regressionsanalysen ska ge pålitliga resultat. Dock är urvalet så begränsat att varje observation 

har stor påverkan på regressionsanalysens utfall. På grund av detta var det svårt att sortera bort 

outliers, vilket resulterade i att det slutgiltiga datasetet inte är helt homogent.  

3.2 Den beroende variabeln 

För att mäta nivån av standardefterlevnad hos undersökta företagen skapades ett index. 

Först hämtades de obligatoriska upplysningskraven som fastställs i IAS 38 Immateriella 

tillgångar. Två andra standarder som handlar om hantering av immateriella tillgångar (IAS 36 

Nedskrivningar och IFRS 3 Rörelseförvärv) exkluderades från undersökningen. Detta på grund 

av att dessa två standarder handlar mest om goodwill medan IAS 38 är central när det kommer 

till hantering av immateriella tillgångar. Vid sammanställningen av indexet användes den 

svenska översättningen av IAS 38 som finns tillgänglig på FAR online som är en digital 

databas över redovisningsregelverk.  
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             Bara de obligatoriska upplysningskraven i IAS 38 har tagits med i indexet, medan alla 

råd och uppmaningar för frivilliga upplysningar har bortsetts ifrån. Indexet innefattar 10 

punkter (se bilaga) och innehåller upplysningskraven om beräkningen av de immateriella 

tillgångarnas bokförda värde. Det är viktigt att nämna att punkterna 8, 9 och 10 inte behöver 

vara relevanta för alla företag. Till exempel punkt 10 som kräver att företag ska redovisa 

beloppet för forskning och utveckling som kostnadsfördes under året. Punkten blir irrelevant 

för företag som inte har några utgifter för forskning och utveckling under det undersökta året 

eller bokför sina utgifter som tillgång istället för kostnad. I dessa fall markerades dessa punkter 

som irrelevanta och exkluderades från beräkningen av värdet som representerade omfattningen 

av upplysningar hos ett företag. 

             Sedan använde vi indexet för att jämföra upplysningskraven med den information som 

fanns i årsredovisningarna för att koda varje punkt med “1” om informationen fanns och “0” 

om den saknades. Efter att informationen om alla punkter hade samlats in summerades ettorna 

och delades med antalet relevanta punkter, vilket gav en procentsats som uttryckte andelen av 

redovisade obligatoriska upplysningar. Enligt Beattie et al. (2004, s.207) används detta 

tillvägagångssätt i de flesta undersökningar i ämnet.  

             Eftersom resultatet är direkt beroende av hur indexet är uppbyggt och hur 

informationen i årsredovisningarna bedömdes vid kodning innefattar den valda metoden en 

viss grad av subjektivitet (Glaum et al., 2013, s.179).  

             I undersökningen användes ett oviktat index, det vill säga att varje punkt hade samma 

påverkan på det slutliga värde som representerar omfattningen av upplysningarna. Det oviktade 

indexet användes i flera studier i ämnet (Glaum et al., 2013; Owusu-Ansah, 2005; Wallace & 

Naser, 1994). Andra studier (Popova et al., 2013) använde viktat index som innebär att varje 

punkt värderas på en skala, vilket ger ett större inslag av subjektivitet i bedömningen. Trots att 

både oviktat och viktat index tillåter forskarens subjektiva värderingar att påverka resultatet, 

valdes det oviktade alternativet eftersom det ger ett mer neutralt resultat. 

             Den generella svårigheten med att mäta upplysningars omfattning är att upplysningar 

oftast är beskrivande. Det finns nämligen inget universellt sätt att kvantifiera kvalitativ 

information på, och alla befintliga mätmetoder har sina nackdelar (Beattie et al., 2004).  
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3.3 De oberoende variablerna  

För att undersöka tesen om att företag blir bättre på att följa de obligatoriska 

upplysningskraven med tiden, inkluderades en dummyvariabel i undersökningen. Där 

representerades år 2005 som “0” och 2012 som “1”. Om denna variabel får ett signifikant p-

värde i regressionen innebär det att med allt annat lika är det året som förklarar skillnader i 

omfattningen av upplysningar om immateriella tillgångar.   

             För att avgöra vilka företagsspecifika faktorer som påverkar omfattning av 

upplysningar om immateriella tillgångar undersöktes sju variabler. Tabell 2 illustrerar hur 

dessa variabler beräknades. 

 

Variabel 
 

Beräkningssätt 

Storlek                      
 

 

Andel lån 

 
                    

                              
 

 

 

Tillväxt 

 
                               

                             
   

 

 

Andel immateriella tillgångar 

 
                       

                                
 

 

 

Andel goodwill 

 
        

                                
 

 

 

Förändring i immateriella tillgångar 

 
                                       

                                     
   

 

 

Förändring i goodwill 

 
                        

                      
   

 

           Tabell 2. Beräkningssätt av de oberoende variablerna 

 

Att mäta Storlek genom totala tillgångar är den etablerade mätmetoden i tidigare forskning 

(Ahmed & Courtis, 1999). I regressioner användes logaritmerade värden för att minimera 

storlekseffekten (Wallace & Nacer, 1996, s.335).  

             Vid beräkningen av skulder för Andel lån exkluderades alla uppskjutna skatter och 

avsättningar. På detta sätt medräknades bara de finansiella skulderna som uppstår på grund av 



17 

 

upplåning. Detta sätt att beräkna skulder ger en bättre bild av företagets faktiska skyldigheter 

till långivare och leverantörer, alltså intressenter som kan tänkas aktivt följa företags rapporter 

för att försäkra sig om att lånen betalas tillbaka.  

             Vidare använder vi börsvärde istället för bokfört eget kapital i beräkningen av Andel 

lån. Detta på grund av att börsvärde anses vara ett objektivt sätt att mäta företagets prestationer 

eftersom företaget värderas externt, av kapitalmarknadsaktörer (Wallace & Naser, 1996, s. 

322).   

             Variabeln Tillväxt reflekterar företags organiska tillväxt som är resultatet av utveckling 

i dess kärnverksamhet. Tillväxten kan även vara ett resultat av uppköp, vilket återspeglas i 

variablerna Förändring i goodwill och Förändring i immateriella tillgångar. 

3.4 Regressionsanalysen 

I denna studie används en multipel regressionsanalys, som är en etablerad metod för 

undersökning av ekonomiska samband med mer än en förklaringsvariabel (Gujarati och Porter, 

2009, s.21). Regressionen genomfördes i Excel och två signifikansnivåer valdes: 0,05 (5%) och 

0,1 (10%). Den högre signifikansnivån på 10 % inkluderades på grund av att regressionen 

utfördes på få observationer.  

             För att säkerställa tillförlitligheten av regressionsanalysens utfall genomfördes flera 

statistiska tester. Som det har nämnts tidigare, kontrollerades datasetet för outliers. Vidare 

testades variablerna för korrelation med hjälp av korrelationsmatris. I fall några variabler skulle 

ha högre korrelation än 80 % (Gujarati och Porter, 2009), skulle de isoleras från varandra i den 

multipla regressionen för att inte kunna snedvrida resultatet. Dessutom har VIF, måttet på 

korrelation mellan variabler i en linjär regression, tagits fram i SPSS. Enligt Hair et al.(2010) 

indikerar VIF som är över 10 multikollinearitet.  

             Eftersom datasetet innehåller observationer från olika tidsperioder blir även tester för 

autokorrelation och heteroskedasticitet aktuella. Dock genomfördes ingen test för 

autokorrelation då sannolikheten av att autokorrelation är ett problem för denna undersökning 

bedömdes vara liten. Detta på grund av att datasetet innehåller få observationer och omfattar 

inte fler tidsperioder än två år (Hair et al., 2010).  

             För att regressionens resultat ska vara pålitliga måste populationens residualer ha en 

likställd varians, alltså ha homoskedastisk karaktär. Testet för heteroskedasticitet gjordes i 

SPSS: om grafen skulle visa att residuerna formar ett distinkt mönster skulle det indikera att 

heteroskedasticitet är ett problem för denna undersökning (Hair et al., 2010). 
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3.5 Undersökningens metodiska begränsningar  

Det finns flera begränsningar i studien som gör att resultaten måste betraktas med försiktighet. 

Först och främst omfattar undersökningen få observationer eftersom data samlades in manuellt 

vilket var tidskrävande. Detta gör att det statistiska materialet blir begränsat och svårt att 

analysera. Dessutom involverade insamlingen och tolkningen av data för den beroende 

variabeln subjektiva bedömningar, vilket kunde ha påverkat undersökningens utfall.  

             Vidare bör det anmärkas att undersökningens resultat inte kan generaliseras på andra 

typer av företag än de som ingick i urvalet. Undersökningens population är avgränsad till de 

största svenska börsnoterade bolagen, en grupp med liknande karakteristiska drag. Därför är 

resultaten relevanta bara för den valda populationen.  
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4 Resultat 

Deskriptiv statistik för alla variabler förutom Dummy för år presenteras i tabell 3. Som det 

framgår från tabellen är variabeln Förändring i goodwill inte normalfördelad. Detta på grund 

av ett företag som gjorde ett förvärv och fick goodwill nästan tre gånger större jämfört med 

föregående år. Trots att den observationen var en outlier, har den inte tagits bort från urvalet. 

Eftersom antalet observationer var begränsat var bortsortering av outliers en bedömningsfråga. 

Tidigare har en annan outlier tagits bort från urvalet eftersom det företaget har skaffat 28 

gånger större goodwill jämfört med föregående år.  

 Medelvärde Std.av. Min Max 

Upplysningar 0,869 

 

0,126 

 

0,556 

 

1 

Log (Storlek) 4,541 

 

0,544 

 

2,764 

 

5,530 

 

Andel lån 

 

0,114 0,098 0 0,451 

Tillväxt 0,084 

 

0,081 

 

-0,128 

 

0,337  

 

Andel immateriella tillgångar 0,046 

 

0,046 

 

0,0003 

 

0,199 

 

Andel goodwill 0,687 

 

0,289 

 

0 0,991 

 

Förändring i immateriella tillgångar 0,231 

 

0,437 

 

-0,343 

 

1,795 

 

Förändring i goodwill 0,124 

 

3,927 

 

-0,815 

 

2,460 

 

            Tabell 3. Deskriptiv statistik för samtliga variabler förutom Dummy för år (Std.av.=standardavvikelse) 

 

 

Tabell 4 visar korrelation mellan samtliga variabler som ingick i undersökningen. Som det 

framgår från tabellen var det inga variabler som hade en korrelation högre än 80 %. Analys av 

VIF också pekar på att multikollinearitet inte är ett problem för denna undersökning då inga 

VIF var över 10.  Därför testades samtliga variabler tillsammans i den multipla regressionen. 

  Upp-ar Storlek Andel lån Tillväxt Andel IT Andel G För. i IT För. i G Dummy  

Upp-ar 1         

Storlek 0,13 1        

Andel lån 0,26 0,25 1       

Tillväxt -0,19 -0,34 -0,23 1      

Andel IT -0,01 -0,08 -0,02 0,04 1     

Andel G 0,31 0,24 0,17 0,16 -0,13 1    

För. i IT 0,11 -0,11 -0,15 0,06 -0,21 0,05 1   

För. i G 0,03 -0,03 -0,26 0,23 0,07 0,14 0,02 1  

Dummy  0,19 0,15 0,16 -0,42 0,45 -0,15 -0,38 -0,04 1 

Tabell 4. Korrelation mellan samtliga variabler (IT= immateriella tillgångar; G= goodwill; För.= förändring). 
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Figur 1 illustrerar resultatet av testet för heteroskedasticitet. Som det framgår från figuren 

formar residuerna inget distinkt mönster, vilket tyder på att residuerna är av homoskedastisk 

karaktär och regressionens resultat är pålitliga. 

 

 

Figur 1. Test för heteroskedasticitet 

 

Tabell 5 på sida 21 sammanfattar resultaten för den beroende variabeln. Som det har nämnts 

tidigare beräknades värden som representerar omfattningen av upplysningar om immateriella 

tillgångar med hjälp av ett index. Antalet punkter i indexet som var relevanta för varje företag 

varierade (se tabell 5).  I genomsnitt följde företagen upplysningskraven för immateriella 

tillgångar till 84,3% år 2005 (det högsta resultatet 100 % och det lägsta resultatet 56 %). Som 

förväntat har omfattningen av upplysningar om immateriella tillgångar ökat genom åren. År 

2012 följde företagen redovisningskraven i genomsnitt till 88,9 %, vilket är 4,6 procentenheter 

ökning jämfört med år 2005. År 2012 var högsta resultatet 100 % för efterlevnad av standarder 

och det lägsta resultatet 60 %.  

             Ett upplysningskrav som de flesta företagen inte uppfyllde i sina årsredovisningar 

under båda undersökta åren var att redovisa varför vissa tillgångar bedömdes ha obegränsad 

nyttjandeperiod. IFRS fastställer att företag som har immateriella tillgångar med obegränsad 

nyttjandeperiod måste ange åtminstone en specifik faktor som påverkade bedömningen. År 

2012 var det enbart 2 företag av 15 som följde det upplysningskravet och år 2005 var det 2 

företag av 11. 
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Företag 2005 2012 

Omfattningen av 

upplysningar2005 

Antal 

relevanta 

punkter i 

indexet2012 

Omfattningen av 

upplysningar2005 

Antal 

relevanta 

punkter i 

indexet2012 

Alfa Laval 78 9 89 9 

Assa Obloy 80 10 80 10 

Atlas Copco 100 9 90 10 

Boliden 67 9 60 10 

Electrolux 70 10 90 10 

Ericsson 67 9 100 9 

Getinge 90 10 90 10 

MTG 100 8 89 9 

Sandvik 100 9 90 10 

Axfood 100 9 88 8 

Axis  

Communications 

56 9 89 9 

Holmen 78 9 89 9 

Ica gruppen 88 8 88 8 

NCC 100 8 100 8 

Nibe Industrier  89 9 90 10 

Peab 100 8 100 8 

Volvo 78 9 80 10 

TeliaSonera 90 10 100 9 

Tele2 78 9 80 10 

SCA 100 10 100 10 

Wallenstam 100 7 63 8 

SSAB 67 9 100 9 

Skanska 80 10 100 9 

Securitas 78 9 89 9 

Saab 60 10 90 10 

SKF 100 10 89 9 

Medelvärde 84,3  88,9  

Min 56  60  

Max 100  100  

Medelvärde båda åren 86,6  

   Tabell 5. Resultatet för variabeln Omfattningen av upplysningar om immateriella tillgångar i procent. 
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             Tabell 6 sammanfattar resultaten av den multipla regressionen. Som det framgår från 

tabellen visade regressionsanalysen att variablerna Storlek, Andel lån, Tillväxt, Andel 

immateriella tillgångar och Förändring i goodwill inte hade statistisk signifikans. Detta kan 

förklaras med att undersökningens urval bestod av få observationer.  

 

Variabel  Koefficient P-värde 

Konstant 0,69 0,0001 

Log (Storlek) -0,004 0,90 

Andel lån 0,27 0,16 

Tillväxt 0,02 0,93 

Andel immateriella tillgångar -0,19 0,66 

Andel goodwill 0,13 0,04 

Förändring i immateriella tillgångar 0,07 0,12 

Förändring i goodwill 0,01 0,78 

Dummy för år 0,08 0,09 

Justerat R
2                                                                                                                        

0,09 

                                Tabell 6. Resultatet av den multipla regressionen. 

 

 

             Konstanten, det vill säga den punkt där regressionslinjen korsar y-axeln, hade ett 

statistiskt signifikant p-värde på 0,0001. Dessutom hade konstanten en positiv koefficient på 

0,69. Detta innebär att den generella nivån av standardefterlevnad bland de undersökta 

företagen är väldigt hög, då minimipunkten för hela urvalet är 0,69 när det högsta möjliga 

värdet är 1.  

             Andel goodwill hade p-värde på 0,04, vilket tyder på att denna variabel har statistisk 

signifikans. Koefficienten för Andel goodwill är positiv, vilket innebär att med allt annat lika, 

ger en ökning i andelen goodwill en ökning i omfattningen av upplysningar om immateriella 

tillgångar.  

             Vidare visade regressionsanalysen att Dummy för år är positivt associerad med 

omfattningen av upplysningar (p-värde 0,09). Detta innebär att tidpunkten för observationerna 

kan förklara skillnaden i omfattningen av upplysningar om immateriella tillgångar mellan år 

2005 och 2012. Med andra ord, indikerar detta resultat att året då de finansiella rapporterna 

upprättades hade påverkan på den generella nivån av standardefterlevnad hos alla undersökta 

företag.  

             Dessutom har regressionsanalysen visat att Förändring i immateriella tillgångar är 

svagt positivt associerad med omfattningen av upplysningar om immateriella tillgångar. P-

värdet på 0,12 är inte signifikant enligt de valda signifikansnivåerna (mindre än 0,05 eller 
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0,10), men kan ändå betraktas som betydelsefull. Positiv koefficient innebär att om företagens 

immateriella tillgångar ökar under året, lämnar företaget mer utförliga upplysningar om detta 

tillgångsslag. 

             Justerat R
2
 på 0,09 innebär att 9 % av variationen i den beroende variabeln förklaras av 

variationer i de oberoende variablerna.  
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5 Analys 

Undersökningen visade att företagen under de två undersökta åren i genomsnitt följde 

upplysningskraven kring immateriella tillgångar till 86,6 procent, vilket måste betraktas som 

högt. Detta resultat förstärks av det höga värdet för konstanten i regressionsanalysen, som tyder 

på att även företagen med lägst nivå av standardefterlevnad lämnar ett adekvat antal 

upplysningar om immateriella tillgångar. Med utgångspunkt i dessa resultat kan man 

konstatera att de största börsnoterade företagen i Sverige anstränger sig för att redovisa 

utförligt och följa IFRS regler. Detta går i linje med resultaten från tidigare undersökningar av 

Glaum et al. (2013) och Vandemaele et al. (2005) som har funnit att svenska företag lämnar 

utförliga upplysningar om immateriella tillgångar och är bättre på att följa 

redovisningsstandarder än företag från andra europeiska länder. En förklaring till denna 

tendens är att den historiska utvecklingen av rättssystemet i Sverige har skapat förutsättningar 

och incitament för alla aktörer inom det finansiella systemet att agera regelrätt. Denna 

förklaring förutsätter att svenska företag anstränger sig för att följa alla slags standarder och 

bestämmelser och deras noggrannhet i redovisning är bara ett uttryck av den generella 

tendensen mot ett regelrätt beteende. 

             En annan möjlig förklaring för en så hög nivå av standardefterlevnad är att 

undersökningens population bestod av de största bolagen i Sverige. Enligt Popova et al. (2013, 

s.2) får de största börsnoterade företagen mycket uppmärksamhet från intressenter, analytiker 

och samhället i allmänhet. Detta motiverar företagen att publicera högkvalitativa 

årsredovisningar som är upprättade i enlighet med standarderna. Åt andra sidan visade den här 

undersökningen att variabeln Storlek var insignifikant och därför inte kan förklara varför 

företagen följer upplysningskraven i en viss utsträckning. Detta resultat kan i sin tur förklaras 

med undersökningens avgränsning: det kan spekuleras att eftersom undersökningen omfattade 

bara stora bolag var inte observationerna tillräckligt varierande, vilket resulterade i att 

variabeln Storlek inte fick utslag i regressionen. 

             Den höga nivån av standardefterlevnad kan även vara ett resultat av undersökningens 

metodiska begränsningar. Indexet som användes för att mäta hur många av de obligatoriska 

upplysningarna varje undersökt företag hade i sin årsredovisning bestod enbart av tio punkter. 

Dessutom exkluderades en till tre punkter som inaktuella för flera företag. Ett så lågt antal 

punkter kan ha resulterat i att undersökningens resultat blev missvisande. Dock är det viktigt 

att ta hänsyn till att indexet begränsades till tio punkter eftersom undersökningens ändamål var 

att studera bara de obligatoriska upplysningarna. Man skulle kunna bygga ut indexet genom att 
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inkludera de obligatoriska upplysningskraven som berör immateriella tillgångar från andra 

standarder, men då skulle underökningen riskera att vara för stor för den angivna tidsramen. 

             Vidare bekräftade undersökningen tesen om att företagen har blivit mer noggranna på 

att följa upplysningar om immateriella tillgångar sedan införandet av IFRS. Undersökningen 

visade att året då företagens årsredovisningar skapades var en faktor som starkt påverkade 

antalet redovisade upplysningar. Detta beror sannolikt på att år 2005 var första året företagen 

började tillämpa IFRS och de hade begränsad erfarenhet av de nya redovisningsreglerna. I 

enlighet med studier av Popova et al. (2013) och Owusu-Ansah (2005) kan man hävda att 

företagens redovisning har förbättrats med tiden eftersom de lärde sig att applicera nya regler 

och har blivit mer erfarna.  

             Tidigare studier som denna undersökning baseras på har visat att vissa 

företagsspecifika faktorer påverkar omfattningen av upplysningar som företag lämnar i sina 

årsredovisningar. Det antogs att faktorer som påverkar i vilken utsträckning företagen följer 

samtliga upplysningskrav kommer vara relevanta även för denna studie som har ett snävare 

perspektiv och fokuserar på upplysningar som fastställs av en standard.  Följande typer av 

företag förväntades att visa hög nivå av standardefterlevnad: företag som är stora, högt 

belånade, i tillväxtstadiet, med stor andel icke-materiella tillgångar och företag som precis har 

skaffat nya immateriella tillgångar/goodwill. Undersökningen bekräftade två av dessa 

förväntningar. Den visade att företag med hög andel goodwill och företag som har skaffat nya 

immateriella tillgångar tenderar att följa redovisningskraven mer noggrant och lämna mer 

upplysningar om immateriella tillgångar.  

             Att andel goodwill är positivt associerat med omfattningen av upplysningar om 

immateriella tillgångar kan förklaras på följande sätt. Både goodwill och immateriella 

tillgångar är tillgångar som inte har någon fysisk form, utan reflekterar istället företagets 

potential som är svår att kvantifiera. När ett företag beräknar värdet av en icke-materiell 

tillgång utgår det ifrån antaganden och uppskattningar. Därför ger icke-materiella tillgångar 

upphov till informationsasymmetri mellan företagen och deras intressenter. Ju större 

goodwillposten är, desto större blir potentiell informationsasymmetri. För att minska den 

lämnar företagen utförliga upplysningar som innehåller detaljer kring hantering av icke-

materiella tillgångar. Låg informationsasymmetri gynnar investerare och andra intressenter 

som får en bättre bild av företagets finansiella ställning. När företagen förser intressenter med 

relevant information blir värdet av icke-materiella tillgångar verifierbart, så att intressenterna 

kan se hur företagsvärdet har genererats.  
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             Vidare bekräftade undersökningen förväntningen att när företagen skaffar nya 

immateriella tillgångar lämnar de mer omfattande upplysningar om detta tillgångsslag. Det är 

anmärkningsvärt att undersökningen visade att förändringen i immateriella tillgångar men inte 

förändringen i goodwill motiverar företagen att lämna mer upplysningar. Detta kan förklaras 

med att identifierbara immateriella tillgångar oftast har begränsade nyttjandeperioder, i de 

flesta fall tre till fem år. Därför blir informationen om en nyanskaffad immateriell tillgång 

högst aktuell direkt efter förvärvet (om tillgången köptes) eller första gången den redovisades i 

finansiella rapporter (om tillgången upparbetades internt). Det kan spekuleras att eftersom den 

informationen har relevans för intressenter bara under en kort period, försöker företagen 

minska informationsasymmetrin direkt, när den nya immateriella tillgången är som mest 

aktuell. När det kommer till goodwill är situationen annorlunda. Goodwill har per definition en 

obegränsad nyttjandeperiod och därför kan det ses som mindre brådskande att göra den 

aktuella informationen känd för intressenter genom upplysningar. Så förändring i 

goodwillposten från år till år har inte någon omedelbar effekt på omfattningen av upplysningar. 

Istället, som undersökningens resultat visade, är det andel goodwill (alltså den totala 

goodwillen som har skaffats under alla föregående år) som har betydlig påverkan på 

omfattningen av upplysningar om immateriella tillgångar. 

             Undersökningens resultat indikerar att goodwill styr omfattningen av upplysningar i 

högre grad än immateriella tillgångar gör. Detta går i linje med slutsatsen som Brännström och 

Giuliani (2009) kom fram till i sin undersökning: att företagen som gör ett förvärv redovisar 

stora poster för goodwill och identifierar bara få immateriella tillgångar. Företagens 

motvillighet att klassificera sina icke-materiella tillgångar som immateriella kan förklaras med 

att det är lättare för företagen att redovisa en klumpsumma för goodwill istället för att ha flera 

olika typer av immateriella tillgångar med olika långa nyttjandeperioder. Vidare visade denna 

undersökning att ytterst få företag angav anledningar till varför de bedömde att vissa 

immateriella tillgångar hade obegränsad nyttjandeperiod. En möjlig förklaring till detta är att 

företagen ansåg att det var självklart att vissa typer av immateriella tillgångar (som till exempel 

varumärken) hade obestämbar nyttjandeperiod och därför ignorerade upplysningskravet, vilket 

också kan tolkas som motvillighet att ha tillgångar med begränsade nyttjandeperioder. 

Sammanfattningsvis, indikerar denna undersökning att trots incitament från IFRS har goodwill, 

och inte de identifierbara immateriella tillgångarna, den ledande rollen i redovisning av icke-

materiella tillgångar. Detta kan potentiellt förhindra International Accounting Standrads 

Board:s arbete mot mer transparenta årsredovisningar med relevant information som kan hjälpa 

kapitalmarknadsaktörer att göra bättre ekonomiska beslut. Slutligen, kan det konstateras att 
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trots att denna undersökning har visat att svenska företag har en hög nivå av 

standardefterlevnad, finns det fortfarande utrymme för förbättring när det gäller minskning av 

goodwillposter. 

             I denna undersökning var justerat R
2
 bara 9 procent. Detta innebär att de undersökta 

företagsspecifika faktorerna förklarar bara 9 procent av varför några företag är bättre på att 

följa redovisningskraven än andra. Tidigare forskning har visat på lika låg förklaringsgrad av 

samtliga variabler: i studien av Popova et al. (2013) var justerat R
2
 på 6,57 procent och Owusu-

Ansah (2005) 1,34 procent. Detta betyder att flera betydelsefulla faktorer utelämnades i 

undersökningsmodellen. Eftersom tidigare studier i ämnet tenderar att ha ett lågt justerat R
2
 

kan man konstatera att frågan om vad som avgör omfattningen av de obligatoriska 

upplysningarna inte är besvarad än. Allt tyder på att den faktor eller de faktorer som skulle 

förklara en stor del av variationen i omfattningen av upplysningar inte har identifierats. Det kan 

bero på brister i den etablerade undersökningsmetoden som förutsätter att forskaren själv ska 

bedöma omfattningen av upplysningarna, istället för att mäta hur relevanta upplysningarna är 

för kapitalmarknadsaktörer. Det är också möjligt att det inte finns en företagsspecifik faktor 

som har en avgörande betydelse, utan omfattningen av upplysningar är resultat av flera 

kontextuella faktorer som inte kan fångas av regressionsanalysen.  
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6 Slutsatser och förslag för vidare forskning 

Den här studien undersökte sambanden mellan omfattningen av obligatoriska upplysningar om 

immateriella tillgångar i företagens årsredovisningar och ett antal företagsspecifika faktorer. 

Generellt visar resultaten på att företag med högre andel goodwill och nyanskaffade 

immateriella tillgångar tenderar att inkludera mer information om immateriella tillgångar i sina 

årsredovisningar. Vidare visade undersökningen att de största börsnoterade svenska bolagen 

utvecklar sina redovisningsrutiner och följer fler upplysningskrav allt eftersom de vänjer sig 

vid IFRS. 

             Sett till helheten följer svenska företagen upplysningskraven om immateriella 

tillgångar noggrant. Dock följer olika företag de obligatoriska upplysningskraven i olika 

utsträckning. Detta innebär att finansiella rapporter av företagen som inte följer 

redovisningskraven fullt ut kan potentiellt innehålla oegentligheter och bidra till en ökad 

informationsasymmetri mellan entreprenörer och kapitalmarknadsaktörer. Detta gör i sin tur att 

det blir svårare för kapitalmarknadsaktörerna att uppskatta företagets verkliga finansiella 

ställning. På detta sätt bidrar företagen som inte är noggranna i sin externa redovisning till att 

kapitalmarknaden fungerar mindre effektivt.  

             Detaljer kring immateriella tillgångar utgör bara en del av informationen som är 

relevant för kapitalmarknaden. Kunskap om andra typer av tillgångar och olika element av 

företagets verksamhet bidrar också till uppskattning av företagets marknadsvärde. 

Standardsättarnas ambition är att säkerställa en trygg och öppen miljö där 

kapitalmarknadsaktörer får information om allt som kan påverka bedömning av företags 

marknadsvärde. Därför är det viktigt att årsredovisningar avspeglar all relevant information och 

informationsasymmetri mellan företag och kapitalmarknadsaktörer är så låg som möjligt. 

Genom att producera transparenta och regelrätta årsredovisningar skapar företagen fördelar för 

sig själva i form av intressenternas förtroende och lägre kapitalkostnad. Ur ett bredare 

perspektiv bidrar företagen som följer redovisningsregler till stabilitet och öppenhet av hela 

ekonomiska systemet. 

             Generellt sett erbjuder ämnet rika möjligheter för fortsatt forskning. Det skulle vara 

intressant att undersöka omfattning av upplysningar om både goodwill och immateriella 

tillgångar. Eftersom de hör till samma tillgångsslag och omfattas av samma redovisningsregler 

är det rimligt att anta att samma faktorer påverkar omfattningen av upplysningar om alla icke-

materiella tillgångar. Att goodwill och immateriella tillgångar har separerats i denna 

undersökning är inte att föredra, men beror på den begränsade tidsramen för undersökningen. 
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En undersökning som skulle omfatta alla icke-materiella tillgångar skulle ge en mer rättvisande 

bild om vad omfattningen av upplysningar beror på.  

             Det skulle även vara givande att genomföra en jämförande studie där olika typer av 

företag, sett till storlek och bransch, ingick. Den typen av undersökning skulle ge en bättre 

uppfattning om generella tendenser och mönster i företagens standardefterlevnad.  

             Ett annat spår för fortsatt forskning är att inkludera observationer från alla åren sedan 

2005 i undersökningen för att på så vis kunna se hur upplysningars omfattning förändrades 

över tiden hos samma företag. Denna typ av undersökning ger möjlighet att identifiera 

bestående tendenser i företagens redovisning. 
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8 Bilaga: Index för beräkning av omfattningen av upplysningar om 

immateriella tillgångar 

 

Ett företag ska lämna upplysningar 1-9 för varje slag av immateriell tillgång, uppdelade på 

internt upparbetade immateriella tillgångar och andra immateriella tillgångar 

 

1. Ett företag ska lämna upplysningar om nyttjandeperioderna är obestämbara eller bestämbara. 

 

2. I de fall nyttjandeperioder för immateriella tillgångar är bestämbara, ska upplysningar om de 

tillämpade nyttjandeperioderna eller de tillämpade avskrivningssatserna finnas med. 

 

3. I de fall nyttjandeperioder för immateriella tillgångar är bestämbara, ska de 

avskrivningsmetoder som användes redovisas. 

 

4. Ett företag ska lämna upplysningar om det utgående ackumulerade anskaffningsvärdet och 

eventuella ackumulerade avskrivningar (tillsammans med ackumulerade nedskrivningar) vid 

periodens början och slut. 

 

5. Ett företag ska lämna upplysningar om i vilka poster i rapporten över totalresultat som 

eventuella avskrivningar av immateriella tillgångar ingår. 

 

6. Ett företag ska redovisa en avstämning av det redovisade värdet vid periodens början och 

slut som visar tillägg, med klassificering i tillägg genom intern utveckling, tillägg som 

förvärvats separat och tillägg som förvärvats i rörelse(enligt punkt 20 i IAS 38) 

 

7. Ett företag ska redovisa en avstämning av det redovisade värdet vid periodens början och 

slut som visar periodens eventuella avskrivningar. 

 

8 Ett företag ska redovisa en avstämning av det redovisade värdet vid periodens början och slut 

som visar nettot av valutakursdifferenser som uppkommit vid omräkning av de finansiella 

rapporterna till rapporteringsvalutan och vid omräkningen av en utlandsverksamhet till 

företagets rapporteringsvaluta. 

 

9. För en immateriell tillgång som bedöms ha obestämbar nyttjandeperiod, ska ett företag 

upplysa om tillgångens redovisade värde och de faktorer som stödjer bedömningen att 

nyttjandeperioden är obestämbar. När dessa skäl anges ska företaget beskriva den faktor eller 

de faktorer som spelade en betydande roll vid bestämmandet att tillgången har obestämbar 

nyttjandeperiod (genom att beakta de faktorer som anges i punkt 90 i IAS 38). 

 

10. Ett företag ska upplysa om det totala beloppet av utgifter för forskning och utveckling som 

kostnadsförts under perioden. Utgifter för forskning och utveckling innefattar samtliga utgifter 

som direkt kan hänföras till forsknings- eller utvecklingsverksamhet. 

 

 

 

 


