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Titel Immateriella tillgångar branschvis – En studie om fördelning och 

inverkan på användbarhet 

 

Författare  Adrian Pinto, Emanuel Vardi & Velid Jahic 

 

Handledare  Stefan Schiller 

 

Bakgrund Immateriella tillgångar har blivit allt viktigare genom åren. Men 

de är också behäftade med en del redovisningsmässiga problem. 

Framförallt finns en problematik med subjektivitet i många av 

bedömningarna. Nyligen gjorda studier har visat att 

implementeringen av IFRS regler skiljer sig avsevärt mellan 

svenska börsföretag. Men hur påverkar sådant egentligen 

användarna och vilka branscher är mest utsatta? 

 

Syfte Syftet med studien är att identifiera om, och i så fall vilka, 

skillnader som föreligger mellan olika branscher i fråga om 

mängden immateriella tillgångar samt att studera hur detta kan 

tänkas påverka användbarheten av finansiella rapporter. 

 

Metod  Studien baseras på en kvantitativ forskningsmetod med vissa 

kvalitativa inslag som komplement. 

 

Resultat Resultatet av studien är att påtagliga branschspecifika skillnader 

tycks finnas.  Viss försiktighet måste dock vidtas eftersom 

undantag även finns. Dess inverkan på användbarhet i finansiella 

rapporter är svårfångad men verkar i första hand kopplat till risk. 

 

Nyckelord Immateriella tillgångar, goodwill, nedskrivning, börsföretag, 

användbarhet, branscher, risk. 



  Abstract 

Abstract 

 

Title Intangible assets in different sectors – A study on distribution and 

its effects on usefulness  

 

Authors  Adrian Pinto, Emanuel Vardi & Velid Jahic 

 

Supervisor  Stefan Schiller 

 

Background Intangible assets have become increasingly important over the 

years. They are however, also a bit troublesome to handle from 

an accounting point of view. The problem is mainly that many 

assessments regarding the valuation tend to become quite 

arbitrary. Recent studies have shown that the implementation of 

IFRS differs significantly between listed companies in Sweden. But 

how does this affect the users and which sectors are most prone 

to be influenced by it?  

  

Aim The aim of this study is to identify differences in terms of 

intangible assets, between sectors, and how such differences may 

affect the usefulness of financial reports. 

 

Completion The study is based primarily on a quantitative research method 

but with some additional qualitative aspects tied to it. 

 

Results The results of this study are that clear differences can be shown 

between sectors. A degree of caution is however also advised 

since certain exceptions exist. Its effects on usefulness seem to be 

primarily tied to different aspects of risk.  

 

Keywords Intangible assets, goodwill, impairments, listed companies, 

usefulness, sectors, risk. 



  Förord 

Förord 

 
Idén till denna uppsats föddes ur vad vi upplevde som ett tomrum i kunskapsområdet. Vi 
tyckte det var svårt att bilda sig en uppfattning om hur mycket av företags tillgångar som 
egentligen är immateriella, eller ens att ha ett hum om det. Studien har i mångt och mycket 
grusat våra för… domar; vilket var bra! Vi trodde exempelvis att IT-branschen skulle ligga i 
den absoluta toppen. Det visade sig vara fel. 
 
Kunskapsbidraget denna studie ger är, enligt vår mening, att i detalj visa hur den 
redovisande mängden immateriella tillgångar skiljer sig åt mellan branscher – information 
som innan denna studie genomförts inte stod att finna. 
 
 
 
Ett stort tack riktas till opponenter och vår handledare! 
 
 
 

Adrian Pinto   Emanuel Vardi  Velid Jahic
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1 Inledning 

1. Inledning 
I detta inledande avsnitt presenteras bakgrunden till studien och varför det valda ämnet är 

viktigt. Vidare diskuteras problemområdet och svårigheterna däri som leder fram till studiens 

syfte och problemformulering. Avslutningsvis finns en disposition över studien som helhet. 

 

1.1 Bakgrund 

Under lång tid har tjänstesektorn vuxit sig allt större. På samma sätt som 

tillverkningsindustrin växte på bekostnad av jordbrukssektorn så har tjänstesektorn vuxit på 

bekostnad av tillverkningsindustrin. Mer än 70 procent av de sysselsatta i Sverige innehar 

numera någon typ av serviceyrke (Grönroos 2007). Samhällsförändringar av ett så 

djupgående slag kommer ofrånkomligen att återspeglas i företagens verksamhet och 

redovisning. Tillgångar såsom intellektuell egendom, forskning & utveckling, licenser, patent, 

varumärken eller kompetens betraktas idag närmast som självklara för ett företags framgång, 

och de immateriella tillgångarnas värde överstiger idag värdet av de materiella (Artsberg 

2005). Långsiktigt är trenden att immateriella tillgångar blir allt viktigare i företagens 

årsredovisningar (Gauffin & Nilsson 2009). 

 

Ett exempel på en ansträngning ifrån det offentliga livets sida som avspeglar vikten av 

immateriella tillgångar är EU:s Seventh Framework Program (FP7). Det är ett 

finansieringsprojekt för forskning, innovation, vetenskap och teknologi som syftar till att 

stärka europeisk konkurrenskraft gentemot övriga världen. Till detta projekt har man tillfört 

inte mindre än 6,4 miljarder euro. Utöver 16 000 deltagare ifrån diverse 

forskningsorganisationer kommer omkring 3 000 SME-företag även att få del av det 

ekonomiska stimulanspaketet (European Commission 2010).  

 

Det råder föga tvekan om att området kommer att ha stor betydelse framöver. Men om än 

viktiga så är immateriella tillgångar även något svårhanterliga rent redovisningsmässigt. Ofta 

blir de föremål för en mängd olika subjektiva bedömningar, inte minst ifråga om hur de skall 

värderas (Artsberg 2005). I takt med att de får en allt större betydelse i redovisningen måste 

man därför hitta sätt att bättre återspegla och hantera dem på i redovisningen (Gauffin & 

Thörnsten 2010a).  
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1.2 Problemdiskussion 

EU:s direktiv från 2005 om att noterade bolag inom unionen skall redovisa enligt IFRS har 

inneburit en mängd förändringar på området. En av dessa var att svenska bolag inte längre 

skall skriva av goodwill enligt plan, utan istället göra årliga nedskrivningsprövningar. Hur 

dessa nedskrivningsprövningar implementerats har emellertid skiljt sig åt avsevärt mellan 

företagen (Gauffin & Thörnsten 2010b). Finanskrisen 2008 var första gången reglerna 

testades i en djup lågkonjunktur och utfallet visar att såväl tolkning som efterlevnad skiljer 

sig åt kraftigt (Grant Thornton 2010). Trots finanskrisen har ytterst lite av nedgången synts i 

goodwillvärdena. En hel del synpunkter har därför kommit ifrån olika håll på hur 

nedskrivningar av immateriella tillgångar skett; eller snarare deras avsaknad (Grefberg 2009). 

Meningen med standarden var att balansräkningarna genom sina årliga 

nedskrivningsprövningar skulle blir mer rörliga och kunna växa och krympa beroende på 

externa omständigheter. Bolagen verkar dock motvilliga att skriva ner överhuvudtaget. De 

femtio största bolagen på den svenska börsen, som år 2008 hade ett goodwillvärde på 788 

miljarder, skrev bara ner dessa med 6 miljarder, vilket motsvarar ungefär 0,76 % (Grefberg 

2009). Standardsättarna IASB och FASB har tagit initiativ för att samordna 

redovisningsreglerna för immateriella tillgångar men beslöt år 2007 att skjuta upp projektet 

tills vidare (IASB 2010). 

 

Man kan emellertid fråga sig om alla bolag drabbas lika hårt av detta. Alla bolag har ju inte 

lika mycket immateriella tillgångar. Svårigheten med den redovisningsmässiga hanteringen 

av de immateriella tillgångarna, liksom vad som verkar vara en viss godtycklighet i 

redovisningen från företagens sida, antyder att bolag som i högre grad består av 

immateriella tillgångar även torde vara mer utsatta. Men hur påverkar det användbarheten i 

dess finansiella rapporter? Om ganska få regler finns som i detalj reglerar hur goodwill och 

andra immateriella tillgångar bör redovisas, eller om åtminstone väldigt mycket utrymme 

finns för subjektiva bedömningar, så borde följaktligen också användbarheten av de 

finansiella rapporterna minska i takt med att storleken på de immateriella tillgångarna ökar. 

Hur mycket immateriella tillgångar ett företag har beror dock på vad de ägnar sig åt. Kanske 

kan det därför vara avhängigt av bransch. Det är vad denna studie ämnar ta reda på. 
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1.3 Syfte 

Syftet med denna studie är att identifiera om, och i så fall vilka, skillnader som föreligger 

mellan olika branscher i fråga om mängden immateriella tillgångar, samt att studera hur 

detta kan tänkas påverka användbarheten av finansiella rapporter. 

 

1.3.1 Forskningsfrågor 

I en ansats att uppfylla studiens syfte avhandlas problemet i två huvudsakliga frågor: 

 

Hur ser fördelningen av immateriella tillgångar ut mellan olika företag i respektive bransch? 

 Vilka likheter och avvikelser finns? 

 Hur stor del av de immateriella tillgångarna utgörs procentuellt sett av goodwill? 

 

Utifrån denna grund behandlas vidare: 

 Vilka implikationer, om några, kan detta tänkas ha för användbarheten av finansiella 

rapporter för de olika branscherna? 

 

1.3.2 Avgränsning 

Denna studie berör endast svenska börsnoterade bolag år 2009 utan jämförelser med 

tidigare år. Studiens avsikt är inte att utreda vad de immateriella tillgångarna består av, hur 

de uppkommit, eller hur de hanterats redovisningsmässigt. Goodwill, liksom övriga 

immateriella tillgångar utgör som regel två poster i en balansräkning och behandlas på 

samma sätt här. En nyckelterm i studien är ’användbarhet’. Eventuella effekter på värdering  

av företagets som helhet ses endast som en indirekt konsekvens av den finansiella 

rapportens användbarhet. 

 

1.3.3 Målgrupp 

Studien vänder sig i första hand till akademiker och yrkesverksamma inom redovisning. Den 

som är intresserad av redovisning eller ämnesområdet i sig är naturligtvis även välkommen 

att ta del av den. Studien är skriven utifrån antagandet att läsaren har vissa tidigare 

kunskaper inom ekonomi och framförallt redovisning. 
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1.4 Disposition 

 
Inledning  

Inledningsvis ges en bakgrund till immateriella tillgångar och svårigheterna med att hantera 

dem. I relation till denna beskrivs studiens problemområde, syfte och frågeställning, samt 

avgränsningar och målgrupp. 

 

Metod 

Här presenteras de metodval som gjorts under genomförandefasen och en beskrivning av 

arbetsprocessen med uppsatsen olika delar, samt vad det betytt för studien. 

 
Teoretisk referensram 

Teoriavsnittet grundas på IASBs föreställningsram, vilken kompletteras med generella teorier 

om immateriella tillgångar. Utöver detta beskrivs även finansiella nyckeltal och teori kring 

branschindelning. 

 

Empiri 

Empirin består av en statistik sammanställning över de immateriella tillgångarna hos 88 

företag i 9 olika branscher, vilket sker via tabeller, diagram och beskrivningar. 

 

Analys   

Analysen sker i två etapper. Den första är en analys av den statistiskt orienterad delen av 

syftet. Den andra är en analys av tänkbar inverkan på användbarhet. 

 

Slutsats 

Slutsatsen presenterar resultaten av studien. 

 
Egna reflektioner 

Detta avsnitt presenterar författarnas egna reflektioner och tankar. 
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2. Metod  
I detta avsnitt beskrivs de metodval och aktiva ställningstaganden som gjorts i samband med 

genomförandet av studien. Utöver en metodvalsbeskrivning för respektive del i studien 

inkluderas även en käll- och metodkritik. 

 

2.1 Syfte och metodval 

Det primära syftet med denna studie är att fastställa vilka skillnader som föreligger i fråga 

om mängden immateriella tillgångar i olika branscher. Det måste kvantifieras och görs därför 

med fördel via mätningar av något slag. Forskningsmetoden för denna studie är således i 

huvudsak kvantitativ. Denna metod används enligt Jacobsen (2002) då data är mätbara och 

kan uttryckas i siffror, tal eller andra mängdtermer, ibland kallat hårddata. Vid insamling av 

sådana data prioriteras som regel bredd framför djup (Ibid.). Data har i denna studie hämtats 

ifrån årsredovisningar för 2009 och är uppgifter om respektive bolags immateriella tillgångar, 

totala tillgångar och eget kapital. Utifrån dessa tre huvudsakliga redovisningsposter har allt 

statistiskt underlag sammanställts. Sekundärt är syftet med studien emellertid även att 

studera hur mängden immateriella tillgångar kan tänkas påverka användbarheten i 

finansiella rapporter. Denna del är inte mätbar och måste istället sägas vara kvalitativ. Sådan, 

icke mätbar, mjuk data kan exempelvis vara tolkning av verbala analyser och intervjuer med 

sakkunniga (Ibid.). I motsats till den kvantitativa forskningsmetoden är den kvalitativa 

lämplig att använda när man vill göra en studie som undersöker något på djupet (Bryman & 

Bell 2005). Metoden för att studera inverkan på användbarhet baseras på material ifrån 

böcker, artiklar och andra litterära källor, kallat en dokument- eller litteraturstudie (Ibid.). 

 

2.2 Studiens forskningsansats  

Då ett forskningsproblem skall undersökas finns det två huvudsakliga tillvägagångssätt att 

beskriva verkligheten på; induktiv och deduktiv metodansats (Jacobsen 2002). Ansatserna 

kännetecknas av sambandet mellan teori och empiri. Deduktiv ansats innebär att man utgår 

ifrån redan befintlig teori eller antaganden om hur något förhåller sig, vilket sedan ligger till 

grund för studien. Forskaren samlar in empiriskt material för att fastställa om dessa 

antaganden skall antas eller förkastas (Bryman & Bell 2007). Induktiv ansats innebär istället 
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att man utgår ifrån problemet i sig, utan några direkta teorier som grund. Utifrån empirin 

dras sedan generella slutsatser i försök att hitta nya teorier (Ibid.). 

 

Denna studies första delsyfte, att studera skillnader mellan företag ifråga om immateriella 

tillgångar, är att betrakta som induktivt eftersom ingen befintlig teori ligger till grund. 

Utgångspunkten är det statistiska dataunderlaget i empirin utifrån vilket generella slutsatser, 

om möjligt, kan dras. Den del av syftet som däremot behandlar användbarhet har en tydligt 

deduktiv ansats eftersom en stark koppling fanns till befintlig teori redan då den delen av 

syftet och problemställningen formulerades. Begreppet användbarhet så som det används i 

denna studie är starkt knutet till IASBs definition i föreställningsramen. Utöver de två ovan 

nämnda ansatserna finns emellertid även en tredje, så kallad, abduktiv ansats (Alvesson och 

Sköldberg 1994). Det är en kombination av de två förstnämnda och är mest lämplig när 

utgångspunkten är både teoretisk och empirisk, vilket medför ett samspel mellan teori och 

empiri. Ibland leder det även till en mindre ensidig metod än de två andra (Ibid.). Studien 

kan i sin helhet därför betraktas som abduktiv. 

 

2.3 Statistiskt urval 

När en statistisk undersökning görs och en viss undersökningsenhet finns som forskaren 

avser studera talar man om en population (Patel & Davidson 2003). Den utgörs av den totala 

mängden objekt som skall undersökas. Av praktiska skäl går det ofta inte att undersöka hela 

populationen varför ett stickprov, eller urval, måste göras. Utifrån detta urval drar man 

sedan slutsatser om hela populationen (Ibid.). 

 

I denna studie utgörs populationen av samtliga bolag noterade på Stockholmsbörsen, totalt 

253 stycken, indelade i 10 olika branscher. Urvalet består av de 10 största bolagen utifrån 

börsvärde ifrån 9 olika branscher. Den bransch som uteslutits är Kraftförsörjning, till följd av 

att den endast innehöll något enstaka bolag. De nio branscher som inkluderats är: 

Dagligvaror, Energi, Finans & Fastighet, Hälsovård, Industrivaror & tjänster, 

Informationsteknik, Material, Sällanköpsvaror & Tjänster och Telekomoperatörer. Ett 

undantag ifrån regeln om 10 företag per bransch har gjorts för Telekomoperatörer där 

endast 8 stycken fanns noterade. Urvalet består därför inte av 90 bolag totalt utan av 88. 
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Dessa är listade under Large-, Mid- och Small Cap, och i undantagsfall på First North. 

Branschindelningen i denna studie är samma som Stockholmbörsens officiella, vilket innebär 

att den följer den internationella GICS standarden 1. Valet att begränsa urvalet till 10 per 

bransch föranleddes av att flertalet branscher endast har ett fåtal stora bolag. En tidig 

sondering av populationen gav för handen att siffrorna endast i väldigt marginell betydelse 

skulle påverkas av att fler än tio inkluderades. Som exempel kan nämnas att det största 

bolaget i vårt urval för branschen Material har en balansomslutning som är ca 500 gånger 

större än det sista minsta. Liknande siffror gäller även för de flesta andra branscher. Den 

bransch där minst storleksskillnad föreligger är Industrivaror- & Tjänster där det största 

bolaget ”bara” är 13 gånger större än det minsta. Branschgenomsnitt för diverse olika 

nyckeltal i denna studie beräknas utifrån företagens sammanslagna siffror, det vill säga 

branschens gemensamma balansomslutning, immateriella tillgångar och eget kapital. Den 

inverkan som små företag ger på det statistiska utfallet blir därför förhållandevis negligerbar.  

 

Att tvärtom beräkna ett genomsnitt för en bransch utifrån exempelvis mängden 

immateriella tillgångar i fasta procentsatser och dela dessa med antalet bolag i branschen 

skulle gett ett utfall som blivit missledande. Med en sådan metod hade små bolag viktats på 

samma sätt som stora, trots att de inte utgör samma proportion av branschen. Att inte göra 

så grundas på att de stora bolagen bör väga tyngre i egenskap av att de i verkligheten utgör 

en större proportion av branschen – det gäller oavsett om man mäter marknadsandelar, 

omsättning, mängden totala tillgångar, antal anställda, eller annan variabel. Stora företag är 

branschen, i statistisk mening, och blir av naturliga skäl därför mest dominanta. Inverkan på 

forskningsresultaten av att ett visst antal små bolag inte kommer med i urvalet har därför en 

marginell betydelse. 

 

2.4 Arbetsprocess och insamling av empiriskt material 

När idén till uppsatsens problemområde stod klar så lades en stor del av grunden till studien 

genom att läsa diverse artiklar ifrån år 2005 till 2010 i tidskriften Balans. Vi försökte på så 

sätt tidigt skaffa oss en övergripande bild av ämnesområdet och problematiken. Vi hade 

vissa förkunskaper på området men detta tillvägagångssätt hjälpte oss att tydligare precisera 

                                                        
1 GICS står för Global Industry Classification System. Se referensramen för mer information. 
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syfte, problem och avgränsning. Det gjordes även i en strävan att göra studien mer tidsenlig 

och relevant i ett större sammanhang. Som exempel kan nämnas att det procentuella 

förhållandet mellan immateriella tillgångar och eget kapital aldrig skulle ha inkluderats om 

det inte vore för några av de tidigare studier som gjorts på området. 

 

Insamlingen och processen med att sammanställa det statistiska underlaget till empirin 

bestod i att ladda ner årsredovisningar för de 88 bolagen som omfattades av urvalet. Dessa 

sorterades efter de nio branscher som studien omfattar. Sifferuppgifterna ifrån de finansiella 

rapporterna fördes över till ett exceldokument för att bearbetas. För att minimera 

felskrivningar överfördes dessa genom att kopiera och klistra in snarare än att skriva in 

siffrorna manuellt. Det gjordes i den mån det var möjligt. I undantagsfall förekom det att 

årsredovisningar var skrivskyddade vilket erfordrade extra noggrannhet i att kontrollera så 

att siffrorna stämde. Ett fåtal bolag redovisade även i utländsk valuta, bland annat US dollars, 

brittiska pund och Euro. För omräkning till svenska valutan användes växelkursen på 

balansdagen (se appendix 1). Bearbetningen av de rådata som användes skedde slutligen via 

ett tiotal beräkningar till relevanta nyckeltal för att konstruera tabeller och diagram. 

 

2.5 Analysmetod  

Processen med att analysera materialet har skett i två huvudsakliga etapper, vilket resulterat 

i analysen också är uppdelad i två delar. Den första behandlar den statistiskt orienterade, 

kvantitativa delen av frågeställningen medan den andra, kvalitativa delen, inbegriper olika 

aspekter av användbarhet. Fokus för den första delen ligger på att jämföra branscherna. Det 

statistiska underlaget har här bearbetats specifikt i syfte att svara på frågeställningen om 

vilka skillnader som finns mellan branscher. Bearbetningen och framställningen av detta 

underlag kan därför sägas ha varit en aktiv del i analysprocessen. Uppdelningen har dock 

även gjorts för att enklare särskilja de första, något mer konkreta, forskningsresultaten ifrån 

den senare, mer öppet diskuterande delen. I mesta möjliga mån undviks därför teoretiska 

resonemang i den första delen. Det stöd referensramen utgör i denna första etapp är i form 

av att utgöra ett kunskapsunderlag för begreppsanvändning, nyckeltal, information om 

immateriella tillgångar som företeelse mm. samt att via tidigare forskning placera studien i 

en textomgivning som gör att resultaten får ett sammanhang. 
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Mot bakgrund av den statistiska framställningen analyseras i det andra skedet den del av 

syftet som handlar om användbarhet. Det görs utifrån IASBs föreställningsram och de 

egenskaper som tillsammans utgör det teoretiska stödet för användbarhet som begrepp. 

Tillvägagångssättet ansågs lämpligt eftersom teorin här är en integrerad del av studiens syfte. 

Det var även lägligt eftersom det medförde mer systematik i analysen. Ett annat skäl är 

företagen i studien redovisar enligt IFRS och därför bör ha använt samma begreppsapparat i 

sina rapporter. Via delaspekterna var analysprocessen att på så sätt nå fram till vad som 

sammanfattningsvis kan sägas om användbarhet. 

 

2.6 Metodkritik: Validitet och reliabilitet 

För att beskriva en studies trovärdighet används ofta begreppen validitet och reliabilitet som 

mått. Validitet anger studiens giltighet, främst i bemärkelsen att den verkligen mäter vad 

som avses (Björklund & Paulsson 2003). För att uppnå hög validitet krävs att måtten som 

används också utvärderas (Ejvegård 2003). Reliabilitet har att göra med hur tillförlitliga 

mätningarna är, något som exempelvis kan återspeglas av i vilken grad man kan få samma 

resultat om studien upprepas. Okontrollerade eller tillfälliga fel som kan inverka på 

kunskapsutvecklingen skall inte få förekomma (Bryman & Bell 2005). För att uppnå hög 

reliabilitet krävs att de olika stegen i mätprocessen är precisa (Patel & Davidson 2003).  

 

Vad gäller denna studies mer statistiskt orienterade syfte ter sig validiteten, enligt vår 

mening, vara synnerligen hög. Något självklart alternativ till den metod som valts för att ta 

reda på mängd och fördelning av immateriella tillgångar hos svenska börsföretag finns av allt 

att döma inte. På de flesta punkter ter det sig också ganska självklart att studien mäter vad 

den avser att mäta, i mångt och mycket på grund av att måtten är så pass enkla. Vad gäller 

den andra, mer kvalitativt orienterade delen finns däremot ett visst utrymme för diskussion 

om huruvida tillvägagångssättet är det optimala. Man skulle exempelvis kunna tänka sig att 

genomföra intervjuer med analytiker och andra användare för att ta reda på hur de 

immateriella tillgångarna påverkar finansiella rapporters användbarhet. Utöver att bli 

betydligt mer tidskrävande skulle studien dock även ha fått en lite annan vinkling. Målet med 

studien var inte att ta reda på den upplevda inverkan på användbarhet hos en viss grupp 

användare utan snarare vilka implikationer det kan tänkas ha för användbarhet i en bredare, 



 
10 Metod 

mer teoretisk bemärkelse. I egenskap av att på denna punkt vara en litteraturstudie har dock 

möjligheten funnits att lyfta in externa studier av sådan natur, vilket vi gjort genom att 

inkludera via Whitwell et al. (2007). Denna forskargrupp har genomfört djupintervjuer med 

ett 60-tal analytiker. Frågan är då om vi i en egen intervjustudie skulle ha kunnat 

åstadkomma mer än Whitwell et al. (2007) som skulle tillfört något. 

 

I fråga om studiens reliabilitet, det vill säga att det mäts på rätt sätt, tycks även denna vara 

förhållandevis god. Specifikt ifråga om huruvida studien kan upprepas och uppnå samma 

resultat bör reliabiliteten vara i det närmaste hundraprocentig. Samma studie kan utföras i 

efterhand och uppnå samma resultat eftersom årsredovisningarna finns tillgängliga 

offentligt och siffrorna inte ändras. Ett villkor för att uppnå hög reliabilitet är dock att de 

siffror som förts in stämmer överens med de data som hämtats. Som nämnts ovan har vi 

försökt minimera sådan problematik genom att kopiera siffrorna vid överföringen från 

årsredovisningarna. Samma princip har använts då beräkningar gjorts, det vill säga att aldrig 

skriva in en siffra för hand om det går att kopiera. Centralt för reliabiliteten är även att 

årsredovisningarna är tillförlitliga. Det kan tyckas vara självklart och onödigt att påpeka men 

upprepade redovisningsskandaler har visat att det inte alltid kan tas för givet. Ett exempel 

nyligen här i Sverige är HQ banks redovisning. Studier som basers på felaktig data resulterar 

självklart också i felaktiga slutsatser. En kanske än viktigare aspekt av ifrågasättandet av 

tillförlitligheten i årsredovisningarnas siffror är att bolag justerar redovisningsinformation 

utifrån vad som är mest gynnsamt. Alternativa källor utöver bolagens finansiella rapporter 

finns emellertid inte att tillgå. Vad gäller det kvalitativa syftet om användbarhet kan 

reliabiliteten möjligtvis vara något lägre. Det bör dock enligt vår mening inte betraktas som 

fullt lika avgörande. Detta syfte har en något mjukare framtoning och är framförallt avsett 

att föra en diskussion kring, och i bästa fall ge en indikation om, hur användbarheten kan 

påverkas; inte att dogmatiskt fastslå något. I sin beskaffenhet blir reliabiliteten högre på 

grund av att syftet är något mer öppet.  
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2.7 Studiens referensram  

Data kan delas in i två huvudkategorier; primärdata och sekundärdata (Halvorsen 1992). 

Primärdata avser ny data som forskaren själv samlat in genom användning av 

datainsamlingsmetoder. Sekundärdata är information som redan finns tillgänglig i en eller 

annan form (Ibid.). I denna studie har endast sekundärdata använts. Det gäller såväl för 

studiens statistiska del som för den litteratur som ligger till grund för analysen kring 

användbarhet. Det sistnämnda innefattar material såsom artiklar, litteratur och 

redovisningsstandarder och utgör studiens referensram. Den har valts utifrån empirins 

innehåll och vad som har ansetts nödvändigt en analys av denna. Tanken är att läsaren inte 

skall behöva gå utanför studien för att finna information om något som används i studien. 

 

Utöver litteraturen i referensramen har ett avsnitt som behandlar finansiella nyckeltal även 

inkluderats i studien. Dessa nyckeltal är – med undantag för soliditet – så ovanliga att ingen 

extern teoretisk källa finns att tillgå. Två av dem uttrycker bara en procentuell proportion. 

Vad det tredje nyckeltalet, för immateriella tillgångar i procent av eget kapital, uttrycker är 

inte helt självklart. Trots goda föraningar om dess innebörd valde vi att få en extern åsikt och 

kontaktade därför Björn Gauffin, verksam i Grant Thornton och författare till en av de 

studier som inspirerat oss till denna. Hans uppfattning är att nyckeltalet återspeglar risk 2. 

Detta används i viss mening som teoretiskt stöd. I övrigt har vi strävat efter att i mesta 

möjliga mån förklara vad samtliga nyckeltal inbegriper, varför de används, och hur beräkning 

sker. 

 

2.8 Källkritik och hänvisningar 

Källkritik innebär att ett ställningstagande görs avseende källornas tillförlitlighet. Forskaren 

ska bland annat ta hänsyn till om källan är vinklad, innehåller korrekta uppgifter eller om den 

är av tveksam kvalitet (Thurén 2005). Artiklar som använts i denna studie är som regel 

skrivna av kända individer inom redovisningsområdet, hämtade framförallt ur FAR Komplett. 

Många av dessa bör kunna anses som tillförlitliga. Vissa artiklar som publiceras i Balans har 

emellertid karaktären av att vara rena partsinlagor. Vi har helt undvikit att använda sådana 

artiklar som baseras på egna åsikter utan bakomliggande fakta eller studier. I ett 

                                                        
2 Mer om detta finns under rubriken Finansiella nyckeltal i teoriavsnittet. 
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undantagsfall, för debatten om goodwill, har dock en sådan artikel inkluderats för att 

exemplifiera hur debatten kan låta. Alla litterära källor har i övrigt granskats kritiskt. 

 

För källhänvisningar har Harvardsystemet använts. Fotnoter används för att göra förklaringar 

eller förtydliganden. Studien har följt den guide som finns tillgänglig på Högskolan i Borås 

hemsida (www.hb.se) under bibliotek – skriva & presentera – skrivteknik & formalia. 

Harvardsystemets texthänvisning består generellt sett av författarens efternamn och 

därefter året det publicerats. 
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3. Teoretisk referensram 
Detta avsnitt syftar i första hand till att redogöra för de mest centrala teorierna på området 

för immateriella tillgångar. En konceptuell, redovisningsteoretisk del inleder avsnittet och 

följs av en mer praktiskt orienterad del om tidigare forskning som på ett något mer 

verklighetsnära sätt knyter an till studiens problemområde. Avslutningsvis behandlas även 

teori om branschklassificering och finansiella nyckeltal. 

 

3.1 IASBs föreställningsram och begreppsapparat 

Företagen i denna studie redovisar i enlighet med IFRS. Som stöd och vägledning vid tolkning 

och användning av deras standards har IASB utfärdat en så kallad föreställningsram. Den 

syftar även till att tydliggöra vilka tankegångar och redovisningsprinciper som ligger till grund 

för deras standards såväl för användarna som för standardsättarna själva (IASBs 

Föreställningsram). I den mest övergripande meningen syftar finansiell rapportering till att 

tillgodose det allmänna behovet av information om företagets ekonomiska ställning. Vad 

som presenteras i en finansiell rapport skall med andra ord ske främst med externa 

användare i åtanke. En grundval för utformningen är således att finansiella rapporter 

tillhandahåller information som är användbar vid ekonomiskt beslutsfattande. 

Begreppet ’användbarhet’ är en hörnsten i sammanhanget men låter sig dessvärre inte 

fångas som enkelt definierbart i alla lägen. Upplevd användbarhet kan variera beroende på 

den enskildes behov och förutsättningar. Standardsättaren har i ett försök att systematisera 

definitionen infört en handfull andra, närliggande, begrepp som avspeglar olika aspekter av 

redovisningens kvalité. Tillsammans påverkar dessa egenskaper informationens 

användbarhet. Annorlunda uttryckt innebär det att om redovisningsinformationen präglas av 

de uppställda egenskaperna så bör även rapporten kännetecknas av användbarhet. Fyra 

huvudsakliga sådana ställs upp; begriplighet, relevans, väsentlighet och tillförlitlighet. Även 

en handfull andra, underliggande begrepp fogas till dessa som viktiga dimensioner av de fyra 

huvudsakliga (Ibid.). 
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3.1.1 Kvalitativa egenskaper hos användbarhet 

 

1. Begriplighet är en egenskap som redovisningen kan anses ha om den är lättförståelig. 

Denna förståelse grundar sig dock på ett antagande om vissa förkunskaper hos 

användaren inom ekonomi i allmänhet, och redovisning i synnerhet. Sådan 

information som är viktig för användarna får emellertid inte utelämnas ur rapporten 

på grunderna att den skulle vara svårförstådd för vissa användare (Ibid.). 

 

2. Relevans kan sägas känneteckna sådan information som påverkar användarens 

beslut eller bedömning av företagets ställning. Det gäller oavsett om det rör sig om 

förflutna, nutida eller framtida händelser. Dessa tidsaspekter är inbördes relaterade i 

betydelsen att tidigare händelser ofta påverkar bedömningen av nutida eller framtida 

skeden. Ett underliggande begrepp som kopplas till relevans är ’väsentlighet’, vilket 

kan sägas vara en egenskap som karakteriserar informationen om ett utelämnande, 

eller en felaktighet, skulle innebära att användaren fattar ett annat beslut (Ibid.). 

 

3. Tillförlitlighet är en väldigt mångfacetterad egenskap med en mängd underliggande 

begrepp knutna till sig. Tillförlitlighet innebär i grund och botten att informationen 

skall gå att lita på; huvudsakligen i bemärkelsen att informationen skall vara fri från 

väsentliga felaktigheter och vinkling. Användaren skall kunna förlita sig på att 

informationen är vad den utger sig att vara, eller vad den rimligtvis kan antas vara. 

Exempelvis kan information vara relevant men samtidigt så osäker att den blir 

oanvändbar (Ibid.).  

 

En term som anslutits till begreppet tillförlitlighet är ’korrekt bild’. Det innebär att 

informationen måste återspegla de transaktioner den utger sig för. Som regel löper 

redovisningsinformation ofta en risk att inte alltid ge en korrekt bild av vad den 

ämnar. Det är dock inte på grund av vinkling utan är snarare ett inneboende problem 

hos redovisningen att identifiera eller mäta det som skall redovisas. I kontrast till 

detta finns begreppet ’neutralitet’ som innebär att redovisningen ej får vara vinklad. 

Informationen skall anses vinklad om man genom urval eller presentation påverkar 
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beslut eller bedömningar i syfte att uppnå ett förutbestämt mål. Informationen 

måste även präglas av ’försiktighet’. Ett mått av försiktighet skall vidtas för att 

hantera den osäkerhet som finns. För exempelvis kundfordringar och andra risker 

skall osäkerheten hanteras genom att upplysningar lämnas i rapporten. Försiktighet 

praktiseras också genom att tillgångar och intäkter inte får överskattas, och skulder 

och kostnader inte får underskattas (Ibid.). 

 

I fråga om hur informationen presenteras för användaren och hur detta påverkar 

tillförlitligheten används begreppet ’innebörd och form’ som kanske bättre förklaras 

av sin engelska orginalterm substance over form. Den innebär att innehållet i 

rapporten skall vara överordnat den form i vilket den presentas. Mer specifikt bör 

alltså inte informationen presenteras på ett sådant sätt att innehåll och den 

ekonomiska verkligheten försvagas vid uppfyllandet av de rent formella kraven. 

Slutligen betonas även ’fullständighet’ som en aspekt av tillförlitlighet och innebär att 

information inte får utelämnas vilket, om så sker, ofta gör att övrig information blir 

oriktig, missledande och därmed också otillförlitlig (Ibid.). 

 

4. Jämförbarhet är en egenskap som tar sin utgångspunkt i att redovisningsinformation 

skall utformas så att underlaget kan användas vid jämförelser, såväl mellan olika 

företag som för ett och samma företag över en given tidsperiod.  Värderingsprinciper, 

liksom hur själva framställningen av informationen sker, måste därför göras på ett 

likformigt sätt. Utöver formatet innebär det att information skall lämnas om vilka 

redovisningsprinciper som har tillämpats och effekterna av det, samt diverse 

upplysningar. Det är även viktigt att den finansiella rapporten innehåller 

jämförelseuppgifter från tidigare perioder. Jämförbarhet är inte att förväxlas med 

likformighet, som skulle kunna hindra utvecklingen på redovisningsområdet (Ibid.). 
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3.2 Immateriella Tillgångar 

Via sitt namn kan immateriella tillgångar ge en god antydan om vad det handlar om även om 

en mer exakt definition kan vara svårare. Immateriella tillgångar som med sitt fullständiga 

namn egentligen heter immateriella anläggningstillgångar skiljer sig ifrån övriga två typer av 

anläggningstillgångar i att de till skillnad ifrån de finansiella är icke-monetära och ifrån de 

materiella i att de är just immateriella. De har allt som oftast dessutom bara ett värde i 

kombination med andra tillgångar. Dess icke substantiella natur har gjort att de ofta hamnat 

i fokus för diskussioner och oenighet om hur de skall hanteras redovisningsmässigt. För 

tillgångar ställs generellt sett tre kriterier upp för att något skall få tas upp som en tillgång: 

Den skall vara identifierbar, den skall innebära en framtida ekonomisk fördel, och man skall 

ha kontroll över den (IASBs Föreställningsram). Immateriella tillgångar tenderar att vara 

något problematiska på all tre punkter. Ett grundläggande problem har varit 

identifierbarheten. Hur identifierar man något som saknar fysisk substans, kan man fråga sig. 

Identifierbarheten för immateriella tillgångar sker emellertid inte genom att det är fysiskt 

påtagligt utan genom att det är specifikt. Immateriella tillgångar som företeelse uppstår då 

man spenderar resurser på något som förvisso inte har en fysisk substans men som har ett 

värde. Det kan exempelvis röra sig om forskning och utveckling, goodwill som uppstår vid ett 

förvärv till följd av att ett övervärde har betalas för tillgångarna, marknadsföring som höjer 

värdet på ett varumärke, eller ett inköp av licenser. Vad som är viktigt är med andra ord att 

det har en specifik tillämpning. Att spendera resurser på något som genererar immateriella 

värden kallas för att ’upparbeta’ en immateriell tillgång (Artsberg 2005). 

 

Föga tvekan råder om hur viktiga immateriella tillgångar har kommit att bli. Numera är de 

immateriella investeringarna större än de materiella, det vill säga de utgör hos de flesta 

bolag en större del av anläggningstillgångarna än de materiella. Dess värden bearbetas och 

utvecklas även alltmer aktivt av bolag (Falkman 2001). En viktig konsekvens av de 

immateriella tillgångars utbredning är att de utgör en vital del av substansvärdet i bolagen 3 

(Stolowy et al. 2001). En delförklaring till utvecklingen kan vara att företag i allt högre 

utsträckning konkurrerar med kunskap och intellektuella resurser, oavsett företagstyp. 

Exempel på det är ökningen i uppkomsten av kunskapsföretag där de totala tillgångarna 

                                                        
3 Substansvärdet är det marknadsmässiga värdet av bolagets tillgångar, minus skulderna.  
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mestadels består av humankapital eller forskning och utveckling (Høegh-Krohn & Knivsflå 

2000). Immateriella tillgångar är dock även behäftade med vissa svårigheter. Falkman (2001) 

beskriver det som svårt att utveckla generella kriterier för vad som utgör en tillgång och 

skriver att: ”Det som utgör en immateriell tillgång för ett företag behöver inte utgöra en 

tillgång för ett annat. Dessa problem blir större när det gäller immateriella tillgångar än när 

det gäller materiella tillgångar” (Falkman 2001, s. 61). 

 

3.2.1 Svårigheter med immateriella tillgångar 

Något som löper igenom samtliga aspekter av den redovisningsmässiga hanteringen av 

immateriella tillgångar är ett visst mått av subjektivitet som finns i bedömningarna (Artsberg 

2005). Forskning och utveckling är ett tydligt exempel. Utgångspunkten i redovisningen är 

att en immateriell tillgång skall hanteras på samma sätt som en materiell i bemärkelsen att 

om erkännandekriterierna och tillgångsdefinitionen uppfylls så bör den aktiveras 4. Det har 

emellertid av tradition alltid ansetts som ett svaghetstecken att aktivera immateriella 

tillgångar (Ibid.). Mentaliteten att ”den som har råd skriver av” har i huvudsak berott på att 

avskrivningarna är skattemässiga avdragsgilla och därför inneburit att endast företag med 

dålig lönsamhet historiskt sett har valt att aktivera. Ett annat skäl kan vara att dess värde är 

mer eller mindre svårbedömt, vilket i praktiken innebär att det bedöms ifrån insidan av 

bolaget. Företagsledningens bedömningar väger i fallet med immateriella tillgångar mycket 

tyngre än vad de skulle ha gjort för andra anläggningstillgångar. När svårigheter i värdering 

och redovisningsmässig hantering uppstår får det även effekter som spiller över på 

exempelvis värderingen av bolagets totala tillgångar, vinster och nyckeltal och på mängden 

eget kapital. En del kritiker hävdar att dessa beräkningar är så subjektiva att det leder till att 

jämförbarheten mellan olika företag brister (Artsberg 2005). Problem med subjektivitet 

ifråga om värdering av de immateriella tillgångarna leder till att ju större de immateriella 

tillgångarna är desto större är också risken att en vinst är felvärderad (Whitwell et al. 2007). 

 

                                                        
4
 Aktivering innebär att en utgift tas upp i räkenskaperna som en tillgång. Motsatsen, att kostnadsföra, innebär 

att utgiften istället behandlas redovisningsmässigt som en kostnad.   



 
18 Teoretisk referensram 

3.2.2 IAS 38 Immateriella tillgångar 

Redovisningsstandarden IAS 38 antogs år 1998 (Deloitte 2010) och har till syfte att redogöra 

för hur immateriella tillgångar, som inte uttryckligen innefattas av andra IAS standarder, bör 

redovisas. Den anger kriterier för klassificering, värdering och för vilka upplysningar som 

måste lämnas (IAS 38 p. 1). Standarden definierar en immateriell tillgång som: ”en 

identifierbar icke-monetär tillgång utan fysisk form.” (IAS 38 p. 8). Specifikt vad gäller 

skillnaden mellan goodwill och övriga immateriella tillgångar fastställer IAS 38 att:  

 

Definitionen av en immateriell tillgång kräver att en immateriell tillgång är identifierbar 

för att skilja den från goodwill. Goodwill som redovisas vid ett rörelseförvärv är en 

tillgång som representerar de framtida ekonomiska fördelar som uppkommer från andra 

tillgångar förvärvade i ett rörelseförvärv som inte är enskilt identifierade och separat 

redovisade (IAS 38 p. 11). 

 

Nyttjandeperioden för en immateriell tillgång kan enligt standarden vara antingen 

bestämbar eller obestämbar och två värderingsmetoder tillåts därför; avskrivning och 

nedskrivning (IAS 38 p. 97 & 107). I fråga om hur immateriella tillgångar uppstår förbjuder 

IAS 38 däremot erkännande av internt upparbetad goodwill (IAS 38 p. 48). Detsamma gäller 

även bland annat internt upparbetade varumärken och kundregister (IAS 38 p. 63). Andra 

typer av internt upparbetade tillgångar erkänns endast i viss utsträckning och reglerna är 

förhållandevis strikta (Artsberg 2005). En tydlig distinktion görs mellan å ena sidan forskning 

och utveckling via begreppsanvändningen forskningsfas och utvecklingsfas, varav endast den 

sistnämnda kan aktualiseras som en tillgång. Dock finns en serie krav som måste uppfyllas 

innan utvecklingskostnader kan aktiveras. Bland annat skall det vara tekniskt möjligt för 

företaget att färdigställa tillgången, man skall ha för avsikt att använda eller sälja den och 

den skall kunna generera ekonomiska fördelar (IAS 38 p. 52-57).  
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3.2.3 IAS 36 Nedskrivningar 

IAS 36 Nedskrivningar, infördes liksom IAS 38 år 1998 (Deloitte 2010). Standarden behandlar 

nedskrivningar inte bara för immateriella utan för alla typer av tillgångar med undantag för 

sådana som har en egen standard tillägnad sig, exempelvis varulager eller finansiella 

instrument (IAS 36 p 2). Syftet med standarden är att bolagets tillgångar inte redovisas till ett 

högre värde än återvinningsvärdet. Ett högre värde uppstår om det redovisade värdet 

överstiger nuvärdet av framtida inbetalningsöverskott, antingen genom försäljning eller vid 

användning i verksamheten (IAS 36 p. 1). Särskilda regler finns i IAS 36 för goodwill. Goodwill 

skall prövas årligen avseende nedskrivningsbehov eller skrivas ned omedelbart om en 

indikation finns på att det redovisade värdet överstiger återvinningsvärdet (IAS 36 p. 90). Vid 

en nedskrivning av goodwill sjunker värdet på tillgångssidan och en kostnad uppstår i 

resultaträkningen (Lönnqvist 2006). En viktig sak att ta fasta på i reglerna för nedskrivningar 

är också att en nedskrivning som gjorts får inte återföras (IAS 36 p. 124-125). 

 

3.3 Goodwill 

Goodwill är en immateriell tillgång som i diverse sammanhang ändå ofta behandlas som en 

separat företeelse. Det kan ha sin förklaring i att det är den överlägset största immateriella 

tillgången och ofta utgör uppemot 60-70 % av de immateriella tillgångarna (Lindén 2010). 

Kanske har goodwill därför också blivit ganska omdiskuterad. En tillgång som uppgår till stora 

belopp i balansräkningen och dessutom är något vag till sin natur blir lätt föremål för debatt. 

Trots att en förhållandevis tydlig definition av vad goodwill i redovisningsteoretisk mening är 

så finns det delade uppfattningar om vad goodwill är i praktiken (Artsberg 2005). För att 

bara nämna några av dem som här i Sverige haft synpunkter på goodwill som fenomen 

skriver Drefeldt (2009): 

 

Låt oss ställa den filosofiska frågan; vad är egentligen goodwill? Översatt till svenska blir 

det väl god vilja? Men speglar balansposten företagsledningens vilja att ett förvärv ska ge 

bra avkastning eller är det företagsledningens framtida förhoppning om en bra 

avkastning? Eller är det kanske en önskan om avkastning. Det senare är mer åt det 

drömmande hållet och ibland tror jag att det är precis vad det faktiskt är – en dröm 

(Drefeldt 2009). 
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Rent matematiskt, menar hon, är goodwill en residualpost som uppstår vid företagsförvärv 

(Ibid.). Engström (2010) som motsätter sig hennes påstående menar istället att det vid 

företagsförvärv görs en noggrann analys av det förvärvade bolagets tillgångar, som värderas 

till verkligt värde. Denna analys baseras på vad parterna är villiga att betala, menar han, så 

när dessa värden har förtydligats finns det därmed inga svårigheter i att redovisa ett 

rättvisande värde. Om det å andra sidan visar sig att företagsledningen inte kan urskilja dess 

värde så följs heller inte IASBs regelverk (Ibid.). 

 

3.3.1 IFRS 3 Rörelseförvärv 

IFRS 3 Rörelseförvärv är den standard som reglerar den enda typ av goodwill som enligt IFRS 

tillåts, nämligen förvärvad sådan. Standarden infördes i mars 2004 och heter på engelska 

Business Combinations (Deloitte 2010). Den är tänkt att förbättra relevans, tillförlitlighet och 

jämförbarheten i informationen för det rapporterande bolaget som uppstår vid ett 

rörelseförvärv (IFRS 3 p. 1). En goodwillpost uppstår om det förvärvade bolaget köps till ett 

högre pris än dess identifierbara tillgångar. Det definieras i IFRS 3 som: ”En tillgång som 

representerar framtida ekonomiska fördelar som uppkommer från andra tillgångar 

förvärvade i ett rörelseförvärv som inte är enskilt identifierade och separat redovisade.” 

(IFRS 3). Sådana framtida ekonomiska fördelar kan ha sin grund i synergier mellan de 

identifierbara förvärvade tillgångarna, eller mellan tillgångar som var för sig inte uppfyller 

kriterierna för redovisning i finansiella rapporter, men som ändå i sin helhet utgör ett 

mervärde (IAS 38 p. 11). 

 

3.4 Tidigare forskning 

En hel del studier har under senare år gjorts i Sverige om immateriella tillgångar och ämnet 

har även diskuterats flitigt i tidsskrifter som Balans. Mycket kritik har riktats mot hur 

användningen av IFRS skett. Mot bakgrund av den mer konceptuellt teoretiska 

framställningen ovan är det viktigt att belysa olika aspekter av hur redovisningen sker i 

praktiken. Immateriella tillgångar i största allmänhet tycks vara behäftat med en problematik 

i hur värdering och hantering i teorin är skiljt ifrån hur det sker i realiteten. 

 



 
21 Teoretisk referensram 

3.4.1 Värdering av goodwill i praktiken 

Diskrepansen mellan standardsättarnas intentioner och bolagens faktiska implementering av 

reglerna har dokumenterats i studier av bland annat Gauffin & Thörnsten (2010) och 

Grefberg (2009). Det framkommer särskilt tydligt i fallet med goodwill. Internt upparbetad 

goodwill får inte tas upp som en tillgång, och nedskriven goodwill får heller inte återföras. 

Nedskrivningsprövningar, som berörs under stycket om IAS 36, blir därför särskilt viktiga för 

den enda typ av goodwill som då återstår; förvärvsgoodwill.  

 

Det finns två tillvägagångssätt för hur nedskrivningsprövningar sker. Om något av dem 

resulterar i ett värde som är minst lika högt som det bokförda värdet behöver ingen 

nedskrivning göras. Det ena sättet innebär att man beräknar verkligt värde minus 

försäljningskostnad vilket oftast sker utifrån marknadsvärdet på liknande tillgångar. Det 

andra sättet innebär att man försöker bedöma tillgångens nyttjandevärde. Värdet bestäms 

via en diskontering av de kassaflöden som tillgången kan antas ge upphov till. I synnerhet 

vad gäller det sistnämnda tillvägagångssättet uppstår utrymme för en hel del subjektivitet i 

bedömningen (Grefberg 2009). Av samtliga noterade bolag som år 2008 gjorde 

goodwillprövningar så går det endast i fyra av fallen utläsa att de inte använde 

nyttjandemetoden (Gauffin & Thörnsten 2010a). Koncernerna slipper på så sätt att skriva ner 

sin goodwill – förutsatt att bedömningen är något sånär rimlig. Som regel är det dock 

ledningen själva som i allt väsentligt har det betydande inflytandet över hur den 

bedömningen ser ut (Grefberg 2009). 

 

I en sammanställning över samtliga 259 noterade bolag på Svenska OMX Nordic och deras 

nedskrivningar av immateriella tillgångar (eller snarare avsaknad) i spåren av finanskrisen 

påvisar Gauffin och Törnstens studie (2010) att användningen av reglerna i IAS 36 om 

nedskrivningstest tycks vara ganska godtycklig. Den breda merparten företag använder 

nyttjandevärdeberäkning som grund för nedskrivningsprövningen av goodwill. För att 

beräkna nyttjandevärdet används en diskonteringsränta som skall återspegla förväntad 

avkastning på tillgången. Studien kartlade de diskonteringsräntor som använts i bolagens 

värderingar vilka i genomsnitt låg på 11,5 procent. Trots det faktum att en lågkonjunktur 

rådde år 2008 så valde 54 procent – alltså mer än hälften – att bibehålla samma 

diskonteringsränta som under högkonjunkturen tidigare år. Mest häpnadsväckande var 
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emellertid att nästan en tredjedel av bolagen valde att sänka den. En lägre 

diskonteringsränta resulterar i ett högre värde på de kassaflöden som diskonteras, vilket i sin 

tur minskar behovet av nedskrivningar. Endast 17 procent av bolagen valde att höja 

diskonteringsräntan för att återspegla de nya, sämre, omständigheterna. Samma författare 

konkluderar att:  

 

Om marknaden och bolagen inte utför nedskrivningar når vi på lång sikt en situation där 

de flesta noterade bolagens balansräkningar domineras av goodwill. Genom att 

goodwillposten dessutom försvaras av subjektiva bedömningar om framtida kassaflöden 

baseras alltmer av de noterade bolagens koncernmässiga egna kapital på subjektiva 

bedömningar om framtiden (Gauffin & Thörnsten 2010a). 

 

3.4.2 Jämförbarhet – Två företag i samma bransch 

Immateriella tillgångar innebär ofta betydande svårigheter för användare att göra 

jämförelser mellan bolag inom samma bransch eftersom företagsledningarnas bedömningar 

kan skilja sig åt (Gauffin & Thörnsten 2010b). Ett tydligt exempel är SEB och Swedbank där 

företagsledningarna haft vitt skiljda uppfattningar om utvecklingen i Baltikum. Det har 

återspeglats i såväl diskonteringsränta som i antaganden om tillväxttakt, vilket påverkat 

nedskrivningsprövningen hos respektive bolag (Ibid.). En skribent i Veckans Affärer (VA) 

skriver om sakfrågan att: 

 

VA tycker att Handelsbanken och SEB är mest intressanta just nu. På papperet är dock 

Swedbank billigast. Det är den enda bankaktien som fortfarande värderas lägre än eget 

kapital. Aktien står i 70 kronor medan eget kapital per årsskiftet uppgick till 77 kronor. 

Problemet är att goodwillposten för Baltikumrörelsen utgör 12 kronor per aktie i 

balansräkningen och justerar man för den uppenbara övervärderingen handlas 

Swedbank till 108 procent av eget kapital och är egentligen inte särskilt billig (Petterson 

2010). 

 

Vad exemplet belyser är problematiken med graden av subjektivitet som finns vid 

värderingen av goodwill, trots att verksamheten och riskerna är i det närmaste identiska 

(Gauffin & Thörnsten 2010b). 
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3.4.3 Påverkan för användare 

Malmqvist (2010), ordförande för Sveriges finansanalytikers förening, påvisar i en studie om 

börsens reaktioner att immateriella tillgångar vid ett kursfall ofta inte fungerar som den 

bromskudde andra typer av tillgångar gör, vilket Eniro är ett exempel på. Bolaget tappade ca 

90 procent av sitt börsvärde från år 2007 till 2008. Normallt sett, menar Malmqvist, brukar 

sådana fall indikera stora finansiella problem men så var det inte för Eniro. Visserligen 

redovisade de ett något sämre resultat, men inga direkta förluster. Bolaget hade emellertid 

Stockholmsbörsens största goodwillvärde: cirka fem gånger det egna kapitalet. Eniro är dock 

inget undantag (Ibid.). Malmqvists (2010) studie indikerar att för bolag med höga 

goodwillvärden tenderar kursfallet att bli mycket kraftigare. Han skriver att:  

 

De slutsatser jag drar är därför att goodwillposten är att likna vid en riskfaktor, ungefär 

som hög belåning. Den utgör ingen kurspress när vinsterna i bolaget stiger, men om de 

faller träffas bolagen dubbelt - dels av oron för de fallande vinsterna, dels av oron för att 

goodwillposten ska behöva skrivas ner (Malmqvist 2010). 

 

Även studier om hur användare mer konkret uppfattar värderingen av immateriella 

tillgångar har gjorts. I en studie baserad på djupintervjuer med ett 60-tal analytiker 

publicerad i Journal of business research angående aktieanalytikers bedömningar av 

immateriella tillgångar är slutsatsen att det innebär en utmaning för såväl analytiker som 

investerare (Whitwell et al. 2006). Svårbegripligheten och komplexiteten i att göra en 

grundlig bedömning av ett företags immateriella tillgångar resulterar i att endast de individer 

som specialiserat sig på en viss bransch, eller ett specifikt företag, kan skaffa sig kunskap 

som är djup nog för att göra en riktig bedömning.  Hög specialisering leder till en bättre 

värdering vilket missgynnar de små analytikerhusen som oftast inte har samma resurser, 

personal och specialkunskap att tillgå. Studiens slutsatser är att immateriella tillgångar 

överlag är fortsatt svårförstådda av både analytiker och användare och att bedömningen av 

värdet på tillgångarna därför blir i hög grad beroende på analytikerns förmåga att bedöma 

framtiden och den specialisering inom området som finns (Ibid.). 

 



 
24 Teoretisk referensram 

3.5 Finansiella nyckeltal 

För att kvantifiera de aspekter av immateriella tillgångar som mäts används i denna studie 

en handfull olika nyckeltal. Vissa av dessa nyckeltal är ganska vedertagna medan andra är 

egenhändigt konstruerade i syfte att kunna svara på studiens problemformulering. Samtliga 

nyckeltal som inkluderats i studien beskrivs nedan. 

  

3.5.1 Soliditet 

Soliditet är ett mått som ger viss upplysning på bolagets finansiella risk och ställning 

(Hansson et al. 2006). Måttet visar ägarnas riskkapital dvs. hur stor del av det totala kapitalet 

som är finansierat med eget kapital (Bernhardsson 2007). Formeln är: Eget kapital / 

Tillgångar. I denna studie har soliditet inkluderas eftersom det anger förändringen i 

relationen mellan de två huvudsakliga måtten; immateriella tillgångar i förhållandet till totalt 

kapital och eget kapital. Soliditet fungerar alltså här som en slags förklaringsvariabel. En 

tumregel gällande soliditet brukar oftast vara runt 25-30 %, då företagets finansiella ställning 

är i balans (Ibid.) (Hansson et al. 2006). Bolag inom industrisektorn befinner sig typiskt sett 

kring detta intervall eller ibland aningen högre. Vad gäller handelsföretag kan soliditet ofta 

ligga något lägre, antaget att lokaler hyrs, eftersom att tillgångarna är mindre bundna 

(Hansson et al. 2006). 

 

3.5.2 Tre nyckeltal för immateriella tillgångar 

Det första av de tre nyckeltal som används för immateriella tillgångar är immateriella 

tillgångar i procent av totala tillgångar. Nyckeltalet säger hur stor del de totala tillgångarna 

som är immateriella (inklusive goodwill). Formeln är: Immateriella tillgångar / Totala 

tillgångar. Det andra nyckeltalet är mängden goodwill i procent av de immateriella 

tillgångarna. Det har inkluderats mestadels för att det tillför ett visst informationsdjup. 

Under vissa omständigheter kan det ge indikationer som annars skulle förbigåtts exempelvis 

om mängden goodwill är synnerligen hög eller låg. Formeln är: Goodwill / Immateriella 

tillgångar. Slutligen har även ett nyckeltal för immateriella tillgångar i procent av eget kapital 

inkluderats.  
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Användningen av detta sistnämnda nyckeltal är inte helt självklar. Att inkludera det 

aktualiserades i samband med undersökningen av problemområdet då det användes som ett 

av huvudmåtten i en studie av Grant Thornton (2010). I brist på teoretiskt underlag som 

behandlar detta nyckeltal valde författarna till denna studie att kontakta Gauffin. Hans 

uppfattning är att det återspeglar risken med de immateriella tillgångarna. Nedskrivningar 

slår mycket kraftigt på det egna kapitalet, menar han, vilket ibland innebär att bolaget 

tvingas genomföra en nyemission för att kompensera för minskningen av det egna kapitalet 

till följd av nedskrivningen 5. Andra exempel på andra tänkbara konsekvenser kan nämnas 

att Aktiebolagslagen 25 Kap, § 13 föreskriver att ett bolag skall begäras i likvidation om 

hälften eller mer av aktiekapitalet har förbrukats. Formeln för nyckeltalet är: Immateriella 

Tillgångar / Eget kapital. 

 

3.6 Branscher: Teori och klassificering 

För en studie som denna där de immateriella tillgångarna studeras i olika branscher är det 

centralt att branschklassificering har en nära relation med verksamhetstyp om några 

samband skall kunna hittas. I vardagligt tal använder man ofta ord 

som ”restaurangbranschen”, ”byggbranschen” vilket sällan sammanfaller med vad man i mer 

teoretiska ordalag menar med bransch. En branschindelning bygger inte alltid på vilken 

produkt som säljs, utan kan istället baseras på likheter i form av känslighet inför externa 

faktorer och makrovariabler. Branschen Sällanköpsvaror är ett exempel på det och består av 

alltifrån kläder till mediatjänster och husvagnar. Vad bolagen i denna bransch har 

gemensamt är deras konjunkturkänslighet i konsumentled (Avanza 2010i). Det finns dock 

flera olika branschindelningar, exempelvis Svensk Näringsgrensindelning (SNI) som ibland 

används i nationalekonomiska sammanhang och statistik, och en EU standard för 

branschindelning (NACE) vilket den svenska (SNI) bygger på (SCB 2010). Svenska börsen, 

tidigare kallad Stockholmsbörsen, numera OMX Nordic köptes år 2007 upp av NASDAQ och 

använder sedermera samma klassificeringssystem som övriga koncernen. Denna bygger på 

ett klassificeringssystem kallat Global Industry Classification Standard (GICS) 6 (MSCI 2010a). 

                                                        
5
 Se appendix 11 för e-posten ifrån Gauffin i sin helhet. 

6 GICS utvecklades i samarbete mellan Morgan Stanley Capital International och Standard & Poor’s som båda 
tillhandahåller bl.a. globala aktieindex. 
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3.6.1 GICS: Global Industry Classification System 

GICS bygger på en uppdelning i fyra nivåer. Endast den översta utgör den egentliga 

branschen. De fyra nivåerna är: Branscher (10 st.) Industrigrupper (24 st.) Industrier (68 st.) 

och Subindustrier (154 st.) 7. Indelningen bygger på ’bottom-up approach’ i bemärkelsen att 

ett företag först klassificeras utifrån vilken subindustri den tillhör. Denna subindustri tillhör 

sedan en industri vilken i sin tur tillhör en industrigrupp och slutligen en bransch. Volvo 

klassificeras exempelvis på den lägsta indelningsnivån (subindustri) som ’Byggnads- och 

jordbruksmaskineri och tunga fordon’ vilket i nivån ovanför (industri) tillhör ’maskiner’ och i 

sin tur (industrigrupp) ’kapitalvaror’ för att på högsta nivån (bransch) tillhöra ’Industrivaror– 

och tjänster’ (Nasdaqomx 2010). 

 

Figur 1: GICS uppbyggnad i nivåer 

 
 

En tanke bakom hur subindustrier och industrier på de olika nivåerna grupperas ihop är 

bland annat att de skall återspegla så kallad ’indexkontinuitet’. Det innebär att det skall 

finnas ett gemensamt rörelsemönster i ett index. Alltså, när ett bolag i ett branschindex rör 

sig bör även andra bolag typiskt sett röra sig (MSCI 2010b). Huvudsyftet med att göra 

branschindelningar på börsen är att det skall bli enklare både för investerare och noterade 

bolag att analysera och jämföra hur olika delar av ekonomin utvecklas (MSCI 2010a). Vidare 

möjliggör en enhetlig standard internationella jämförelser (Ibid.). En mer detaljerad 

beskrivning av respektive bransch som används i studien görs i anslutning till empirin.  

                                                        
7
 Termerna som används på engelska är: Sectors (10), Industry group (24), Industries (64) respektive Sub-

industries (139) i nedstigande storleksordning. 

Subindustrier (154)  

Bransch (10) 

 

 

Industrigrupper (24) 

Industrier (68) 
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4. Empiri 
Detta avsnitt redogör för den statistiska sammanställningen av branscherna som utgör det 

empiriska underlaget. Fyra huvudsakliga variabler ligger till grund för de data som redovisas; 

bolagens immateriella tillgångar, goodwill, eget kapital och totala tillgångar. 

 

4.1 Statistisk sammanställning 

Undersökningen omfattar de tio största företagen ifrån nio olika branscher, totalt cirka 90 

företag 8. Namnet på respektive bransch är som regel ganska självförklarande. I vissa fall är 

det dock svårt att veta exakt vad som omfattas. Varje underrubrik börjar därför med en kort 

beskrivning av branschen. Avhandlingen av respektive bransch är sedan uppdelad i tre 

moment. Det första är en tabell vars siffror uttrycks i absoluta tal (Mkr) med undantag för 

nyckeltalet soliditet. Bolagens ordningsföljd i dessa tabeller sker utifrån börsvärde. Det gör 

att ett företag med en mindre balansomslutning ibland kan hamna högre upp i listan än ett 

med större. Nästa figur är ett stapeldiagram i blått och lila som uttrycker mängden 

immateriella tillgångar i procent av de totala. Den tredje figuren, i silver och guld, beskriver 

mängden immateriella tillgångar i procent av eget kapital vilket här ofta refereras till 

som ’IM/EK-värdet’. Skillnaden mellan dessa två typer av diagram har att göra med soliditet. 

Lågt eget kapital kan förstärka utfallet i den andra typen av diagrammet jämfört med den 

första och belyser på så sätt vissa aspekter som annars skulle saknas.  Utöver tabeller och 

diagram medföljer även resonemang, kommentarer och förklarande text. Denna står som 

regel ovanför respektive figur. Speciell uppmärksamhet ägnas framförallt åt sådana fenomen 

som är avvikande eller av andra skäl särskilt intressanta att belysa. Avsikten med statistiken 

är att utreda hur fördelningen av immateriella tillgångar ser ut i olika branscher varpå 

avvikelser eller andra faktorer som stör eller riskerar att snedställa siffrorna bör lyftas fram 

så att genomsnittsvärden inte blir missvisande 9. 

 

                                                        
8 Ett undantag ifrån detta görs för branschen Telekomoperatörer där endast åtta större bolag finns.  
 

9
 Läsaren bör göras uppmärksam på att eventuella skillnader mellan tabell och diagram kan uppstå till följd av 

avrundningar. Tabellerna uttrycks i absoluta tal, inklusive tusental, vilket dock inte visas. Den som använder 
siffrorna ifrån årsredovisningarna kommer emellertid att få samma resultat. 
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4.1.1 Dagligvaror 

Dagligvarubranschens gemensamma nämnare är dess koppling till livsmedel och andra icke 

varaktiga konsumtionsvaror, däribland vissa hygienprodukter och kosmetika. Även 

återförsäljare inkluderas, såsom stormarknader, köpcenter och butikskedjor (Avanza 2010a). 

Branschens största företag är Swedish Match som huvudsakligen tillverkar tobaksprodukter 

(Swedish Match 2009). Ett annat av de lite större företagen i branschen är Hakon Invest som 

bland annat innehar en stor andel i livsmedelskedjan ICA (Hakon Invest 2009). Ytterligare en 

stor aktör i branschen är Axfood med kedjor som Hemköp, Willys och Dagab (Axfood 2009). 

 
Tabell 1: Branschsiffror, Dagligvaror 

Dagligvaror (MSEK)             
Bolag Balansomslutning EK  IMM.T  Goodwill Övr. IM Soliditet 

Swedish Match  16 337 903 3 792 2 609 1 183 6% 
Oriflame SDB 6 314 1 623 192 55 136 26% 

Hakon Invest  11 383 10 218 1 494 712 782 90% 
Axfood 7 173 2 635 2 143 1 539 604 37% 

Aarhus Karlshamn  8 513 2 949 764 652 112 35% 
Black Earth Farming SDB 2 615 2 069 59 55 3 79% 

Cloetta  1 113 711 143 91 52 64% 
Trigon Agri 1 595 1 177 0 0 0 74% 

Alpcot Agro  1 165 941 11 4 7 81% 

Miedelfart Sonesson  1 338 707 904 609 295 53% 

Branschens siffror 57 545 23 933 9 501 6 327 3 174 42% 

 

Mängden immateriella tillgångar i relation till de totala är i denna bransch överlag ganska 

ojämnt. Företaget som har i särklass mest är Midelfart Sonesson vars immateriella tillgångar 

utgör närmare 70 % av de totala. Bortsett ifrån den stora goodwillposten utgörs de 

framförallt av varumärken, huvudsakligen olika typer av naturläkemedel (Midelfart 2009). 

Tre företag i branschen utmärker sig genom sin nästan totala avsaknad av immateriella 

tillgångar; Trigon Agri, Black Earth Farming, och Alpcot Agro, med sina 0, 2 och 1 procent 

respektive. Samtliga tre sysslar med framförallt spannmålsproduktion i Ryssland och andra 

östländer (Trigon, Black Earth & Alpcot 2009). Genomsnittet för branschen ligger på omkring 

17 %. Justerat för Swedish Matchs påverkan sjunker detta med 3 % ner till 14 %. 
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Diagram 1: Immateriella tillgångar och goodwill i procent av totala tillgångar 
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4.1.2 Finans och Fastighet 

Branschen Finans och Fastighet inkluderar bankverksamhet, investmentbolag och bolag 

verksamma på fastighetsmarknaden. Utöver de mest självklara typerna av verksamhet 

inkluderas även diverse finanstjänster, tillgångsförvaltning och mäkleriverksamhet (Avanza 

2010b). Av de tio företag som här inkluderats i urvalet, till följd börsvärde, är samtliga 

antingen banker eller investmentbolag. De fyra första och största i tabellen utgörs av de 

svenska storbankerna och efterföljs av sex stycken investmentbolag. Den tydliga 

kategorisering som uppstår till följd av bolagens natur har markerats extra i tabellen för att 

understryka de två nu nämnda företagstyperna i respektive block. 

 

Tabell 2: Branschsiffror, Finans och Fastighet 

Finans & Fastighet (MSEK)             

Bolag Balansomslutning EK  IMM.T  Goodwill Övr. IM Soliditet 

Nordea Bank 5 208 457 230 076 30 242 25 101 5 141 4% 

Handelsbanken 2 122 843 83 088 7 319 6 759 560 4% 

SEB 2 308 227 99 669 17 177 10 829 6 348 4% 
Swedbank 1 794 687 89 974 17 555 15 368 2 187 5% 

Investor 170 224 142 673 16 0 16 84% 

Industrivärden 53 790 42 544 0 0 0 79% 

Ratos 40 858 16 802 20 382 18 507 1 875 41% 
Kinnevik 53 240 41 675 836 836 0 78% 

Lundbergföretagen 73 036 42 950 110 83 27 59% 

Melker Schörling 16 408 14 490 0 0 0 88% 

Branschens siffror 11 841 770 803 941 93 637 77 483 16 154 7% 

 

Mängden immateriella tillgångar i denna bransch är i det närmaste helt obefintliga. 

Genomsnittet är endast 1 %. Gemensamt för både banker och investmentbolag är att de 

som regel inte har några immateriella tillgångar alls, och att de i dem få fall där det 

förekommer utgörs av framförallt goodwill, närmare bestämt till 83 %. Ett specifikt bolag 

skiljer sig dock markant på den punkten, nämligen Ratos. Hos detta företag uppgår mängden 

immateriella tillgångar till 50 % av balansomslutningen, varav goodwill är 91 %. I motsats till 

övriga investmentbolag i tabellen opererar Ratos som ett holdingbolag fokuserat på ”förvärv, 

utveckling och försäljning” av onoterade företag (Ratos 2010). Följden är att den goodwill 

som uppstår i samband med förvärv konsolideras in i koncernen och återspeglas i den 

finansiella rapporten (Ratos 2009). 
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Diagram 3: Immateriella tillgångar och goodwill i procent av totala tillgångar 
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4.1.3 Hälsovård 

Hälsovård är en bransch som består av företag som på ett eller annat sätt har verksamhet 

som kretsar kring vård. Det består av två huvudområden, dels företag som ägnar sig åt 

produktion, utveckling och försäljning av läkemedel och bioteknikprodukter, dels företag 

som sysslar med produktion av vårdutrustning eller andra produkter och tjänster relaterade 

till vård, exempelvis vårdanläggningar och organisationer (Avanza 2010c). Typiskt sett utgör 

läkemedelsbolagen stommen i denna bransch, varav Astra Zeneca i Sverige väger klart tyngst. 

Verksamheten för nästföljande två bolag i tabellen, Getinge och Elekta, är medicinsk 

utrustning och sjukvårdsapparatur (Getinge, Elekta 2009 ). Liksom i fallet med Finans och 

Fastighet har en extra markering i tabellen gjorts för att understryka en inbördes skillnad, 

här med avseende på storlek. 

Tabell 3: Branschsiffror, Hälsovård 

Hälsovård (MSEK)             
Bolag Balansomslutning EK  IMM.T  Goodwill Övr. IM Soliditet 

Astra Zeneca 393 085 149 024 158 286 70 780 87 506 38% 
Getinge 37 498 12 562 20 353 14 183 6 170 34% 
Elekta 8 515 3 244 2 880 2 224 656 38% 
Meda 33 023 13 664 27 453 13 260 14 193 41% 
Swedish Orphan Biovitrum 2 806 1 353 1 159 25 1 134 48% 

Active Biotech 498 189 0 0 0 38% 
Q-Med 2 259 1 953 76 46 31 86% 
Diamyd Medical 89 71 17 0 17 79% 
Medivir 205 154 5 0 5 75% 
BioGaia 180 161 2 0 2 90% 

Branschens siffror 478 158 182 375 210 231 100 518 109 713 38% 

 

Mest anmärkningsvärt av det som framkommer i diagrammet nedan är att de fem första, 

stora, bolagen har synnerligen stora immateriella tillgångsposter på omkring 45-50 % av de 

totala tillgångarna jämfört med de fem, små, som har ett genomsnitt på endast omkring 4-

5 %. Det motsvarar bara ca en tiondel av de storas. Exakt varför storlek tycks uppvisa en 

tendens av att inverka i så hög utsträckning är svårt att veta, men intressant att notera. 

 

Värt att notera är även vad de immateriella tillgångarna utgörs av. Tvärtemot andra 

branscher där goodwill utgör huvuddelen av de immateriella tillgångarna så består de i 

denna bransch i lägre utsträckning av goodwill än av övriga immateriella tillgångar. Av allt att 

döma är det en konsekvens av branschmässigt stora poster för forskning och utveckling, 

patent och varumärken. Två undantag finns emellertid i branschen som uppvisar ett motsatt 

förhållande till denna huvudregel, nämligen Getinge och Elekta med 70, respektive 77 
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procent goodwill. Dessa två bolag är dock de enda i urvalet som tillverkar medicinska 

anordningar såsom utrustning och apparatur, snarare än läkemedel. Även Q-med utgör dock 

ett undantag i att de har en något högre goodwill, men detta bolag ägnar sig åt att utveckla 

produkter för implantat och kosmetiska skönhetsprodukter (Q-med 2009). De immateriella 

tillgångar för Q-med utgör emellertid bara 3 % av balansomslutningen varför också mängden 

goodwill blir något negligerbar. Meda är det bolag i branschen som procentuellt sett har 

klart mest immateriella tillgångar. Endast 17 % av Medas tillgångar är icke-immateriella. 

 

Diagram 5: Immateriella tillgångar och goodwill i procent av totala tillgångar 
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Diagram 6: Immateriella tillgångar och goodwill i procent av eget kapital 
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prospekteringslicenser i Ukraina av någon anledning värdelösa och skrevs ner i ett svep. 

Balansomslutningen gick ifrån 139 miljoner ner till 15 miljoner (Capital Oil 2009). Värt att 

notera är också att bolaget EnQuest bara varit börsnoterade sedan april 2010. På grund av 

betydande kapitaltillförsel ifrån börsen har bolaget gått ifrån en balansomslutning på 4 756 

miljoner upp till 10 711 miljoner (EnQuest 2010). Vad gäller mängden goodwill är 

genomsnittet till synes ganska högt, 85 %. Den mest intressanta avvikelsen i detta avseende 

är Lundin Petroleum vars immateriella tillgångar endast till 12 % utgörs av goodwill. 

Resterande 88 % utgörs av licenser (Lundin Petroleum 2009). 

 

Diagram 7: Immateriella tillgångar och goodwill i procent av totala tillgångar 
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Diagram 8: Immateriella tillgångar och goodwill i procent av eget kapital 
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immateriella rättigheter såsom patent och varumärken, liksom utvecklingsarbeten som 

tillsammans utgör dessa 40 % (Hexagon 2009). 

 

Diagram 9: Immateriella tillgångar och goodwill i procent av totala tillgångar 
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4.1.6 Telekomoperatörer 

Branschen Telekomoperatörer omfattar bolag verksamma på marknaden som operatörer för 

telefoni (Avanza 2010f), vilket inte skall förväxlas med IT. Branschen Telekomoperatörer 

domineras av de tre jättarna TeliaSonera, Tele2 och Millicom. Den minsta av dessa tre, 

Millicom, har en balansomslutning som är cirka 170 gånger så stor som bolaget på fjärde 

plats i tabellen. TeliaSonera är emellertid betydligt större än de övriga två med en 

balansomslutning på 269 miljarder. Det kan även noteras att TeliaSonera även är det bolag 

som särskiljer sig på flest punkter: de har det högsta IM/EK-värdet, de har mest immateriella 

tillgångar i procent av totala tillgångar, och de har också störst andel goodwill. 

 

Tabell 6: Branschsiffror, Telekomoperatörer 

Telekomoperatörer (MSEK)             
Bolag Balansomslutning EK  IMM.T  Goodwill Övr. IM Soliditet 

TeliaSonera 269 670 142 499 100 239 85 737 14 502 53% 
Tele2 40 379 28 465 12 413 10 179 2 234 70% 
Millicom Int. Cellular 42 880 16 535 7 478 3 922 3 556 39% 
DGC One 230 124 49 0 49 54% 

Phonera 194 86 43 36 7 44% 
AllTele 220 76 143 9 134 35% 
Bredband2 i Skandinavien 139 41 74 69 5 30% 

SeaNet Maritime Comm 60 19 0 0 0 31% 

Branschens siffror 353 772 187 845 120 439 99 953 20 487 53% 

 

Hos de tre stora bolagen tycks fördelningen av immateriella tillgångar i förhållande till totala 

vara förhållandevis jämn. Vad gäller de små bolagen är fördelningen i snitt också 

förhållandevis jämn. Med de tre stora bolagens inverkan exkluderad är genomsnittet för de 

immateriella tillgångarna i procent av de totala 37 %, jämfört med 34 % om de inkluderas. 

De små bolagen skiljer sig alltså inte anmärkningsvärt ifrån de stora, med undantag för 

Alltele och Bredband 2 som innehar betydligt större immateriella tillgångar, 65 % och 53 % 

vardera. Det kan även noteras att SeaNet Maritime inte har några immateriella tillgångar alls. 

Genomsnittet för branschen är att 34 % av tillgångarna är immateriella varav 83 % är 

goodwill. 
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Diagram 11: Immateriella tillgångar och goodwill i procent av totala tillgångar 

 
 

Vad gäller immateriella tillgångar i procent av eget kapital för Telekomoperatörer är hamnar 

många företag i branschen på vad som jämförelsevis tycks vara höga värden. De två små 

bolagen Alltele och Bredband 2 har 187 % respektive 179 %. Övriga bolag som också är små; 

DGC One och Phonera visar något lägre värden med sina 39 % och 50 % respektive, vilket 

tyder på att storlek inte har någon avgörande inverkan. Branschens genomsnitt för 

immateriella tillgångar i procent av eget kapital är 67 %. TeliaSonera påverkar branschs 

siffror påtagligt. På många punkter kan dock poängteras att bolaget har väldigt 

branschtypiska siffror. Utfallet blir snarlikt även utan TeliaSonera. 

 

Diagram 12: Immateriella tillgångar och goodwill i procent av eget kapital 
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4.1.7 Material 

Företagen i Materialbranschen ägnar sig åt produktion av råvaror och råmaterial som 

används framför allt i industriverksamhet såsom metaller, mineraler, skogsindustriprodukter, 

byggmaterial, kemikalier, glas, papper och förpackningsprodukter (Avanza 2010g). Till den 

sistnämnda hör bl.a. branschens största bolag Svenska Cellulosa Aktiebolaget, SCA. 

 

Tabell 7: Branschsiffror, Material 

Material (MSEK)             

Bolag Balansomslutning EK  IMM.T  Goodwill Övr. IM Soliditet 

SCA 149 859 67 906 22 551 19 147 3 404 45% 

Boliden 33 258 16 257 3 359 3 328 31 49% 

SSAB 60 419 31 002 25 075 19 701 5 374 51% 

Holmen 32 176 16 504 27 0 27 51% 

Lundin Mining Corp. SDB 26 770 20 866 1 788 1 788 0 78% 

Höganäs 5 118 2 653 291 129 162 52% 

Billerud 9 081 3 995 96 30 66 44% 

Stora Enso 118 970 53 183 2 870 2 138 733 45% 

Rörvik timber  1 218 12 126 122 4 1% 

Nordic Mines 294 250 158 0 158 85% 

Branschens siffror 437 163 212 628 56 341 46 383 9 959 49% 
 

De immateriella tillgångarna utgör överlag en tämligen liten del av balansomslutningen för 

denna bransch. Genomsnittet är 13 %. Merparten av de immateriella tillgångarna utgörs 

också i genomsnitt till 82 % av goodwill. De två bolag särskiljer sig ifrån övriga branschen och 

har en något högre siffra är SSAB och Nordic Mines med sina runt 40-50 procentiga värden. 

Soliditeten i branschen är överlag jämn mellan företag och ligger på runt 50 %. Lundin 

Mining med 78 % och Nordic Mines med 85% har högst och står i bjärt kontrast till Rörvik 

Timber med sin särskilt låga soliditet på endast 1 % (se vidare nedan). 

 

Diagram 13: Immateriella tillgångar och goodwill i procent av totala tillgångar 
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Hand i hand med de låga siffrorna för immateriella tillgångar överlag, och en genomsnittlig 

soliditet på runt 50 %, är också det genomsnittliga IM/EK-värdet för branschen 

förhållandevis lågt: 26 %. En stor avvikelse finns inte desto mindre, vilket är Rörvik Timber. 

Intressant att notera är att mängden immateriella tillgångar i Rörvik Timber egentligen inte 

är särkilt hög, endast 10 %. Satt i relation till deras låga soliditet på endast 1 % blir IM/EK-

värdet hela 1079 % - Det högsta av alla bolag som denna undersökning omfattar. 

 

Diagram 14: Immateriella tillgångar och goodwill i procent av eget kapital 
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Ericsson är det överlägset största bolaget i branschen och styr i hög grad utfallet statistiskt 

sett. De övriga företagen på listan är jämförelsevis väldigt små. En central fråga blir därför: 

Hur representativt är Ericsson för resten av branschen? Vad gäller soliditet är Ericsson 

branschtypiskt. Den genomsnittliga soliditeten utan Ericsson är 55 % jämfört med 53 % om 

det inkluderas. De immateriella tillgångarna inom branschen blir i genomsnitt något högre 

om Ericsson exkluderas men som syns i tabellen nedan är överlag ganska jämt. Störst 

avvikelse står HiQ International för med sina 44 %. Proportionen goodwill är till synes ganska 

låg i genomsnitt, även då Ericsson exkluderas, och uppgår till endast 57 %. Nästan hälften 

utgörs alltså av övriga typer av immateriella tillgångarna. Emellertid pendlar denna siffra en 

del, alltifrån Axis och Net Entertainments 0 % upp till HiQ Internationals 95 %. Fem bolag 

ligger under Ericssons goodwillproportion medan fyra ligger över. Ironiskt nog är siffran för 

branschens genomsnitt på denna punkt exakt 57 % om Eriksson helt exkluderas – samma 

som om bolaget inkluderas. Mängden immateriella tillgångar i förhållande till 

balansomslutningen hade emellertid varit 7 % högre överlag om inte Ericsson inkluderats. 

 

Diagram 15: Immateriella tillgångar och goodwill i procent av totala tillgångar 
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mest ifrån genomsnittet genom att ha högst respektive lägst är TradeDoubler med 99 

procent och Axis med 13. 

 

Diagram 16: Immateriella tillgångar och goodwill i procent av eget kapital 

 

 

4.1.9 Sällanköpsvaror och tjänster 

Branschen Sällanköpsvaror och tjänster är tämligen bred. Den kännetecknas av försäljning 

inom detaljhandel för privat konsumtion och beskrivs därför som konjunkturkänslig. De 

verksamheter som bolagen i branschen ägnar sig åt är ganska mångskiftande och inbegriper 

alltifrån kläder till elektronik och mediatjänster (Avanza 2010i). 

 

Tabell 9: Branschsiffror, Sällanköpsvaror och tjänster 

Sällanköpsvaror- & tjänster  (MSEK)           

Bolag Balansomslutning EK  IMM.T  Goodwill Övr. IM Soliditet 

Hennes & Mauritz 54 363 40 613 1 674 424 1 250 75% 

Electrolux 72 696 18 841 5 273 2 274 2 999 26% 

Modern Times Group 14 651 5 680 6 662 5 239 1 423 39% 

Husqvarna 30 229 12 126 10 872 6 461 4 411 40% 

Autoliv SDB 37 115 17 435 12 373 11 555 818 47% 

JM 9 930 3 668 62 62 0 37% 

Clas Ohlson 2 843 1 646 0 0 0 58% 

Eniro 17 192 6 112 14 453 12 088 2 365 36% 

Kappahl 3 354 380 1 340 696 645 11% 

Unibet Group 2 460 1 419 1 723 1 415 308 58% 
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Mauritz, Electrolux, JM och Claes Ohlsson, med sina 3, 7, 1 och 0 procent vardera utgör de 

immateriella tillgångarna en nästan obefintlig del av balansomslutningen. Två företag utgör 

en direkt motpol till dessa med sina hög värden, nämligen Eniro med 84 % och Unibet med 

70 %. Mellangruppen utgörs av MTG 45 %, Husqvarna 36 %, Autoliv 33 % och KappAhl 40 %. 

Genomsnittet för branschen är 22 %, ett värde som sänks något av att de två största bolagen 

ligger lägre än de flesta övriga. I genomsnitt utgörs de immateriella tillgångarna i branschen 

till 74 % av goodwill. Återstoden består som regel av varumärken (Årsredovisning 10 2009). 

 

Diagram 17: Immateriella tillgångar och goodwill i procent av totala tillgångar 
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10 För de tio största bolag inom denna bransch 
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Diagram 18: Immateriella tillgångar och goodwill i procent av eget kapital 
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5. Analys 
Analysen i detta avsnitt är uppdelad i två huvudsakliga etapper. Den första behandlar det 

statistiska underlaget och den del av frågeställningen som berör fördelning av immateriella 

tillgångar och branschmässiga skillnader. Den andra delen berör frågeställningen om vilka 

implikationer detta kan tänkas ha för användbarheten av finansiella rapporter. 

5.1 Statistiskt utfall 

I denna första del av analysen har nya och mer aggregerade modeller konstrueras genom en 

användning av de data som finns i empirin. Användningen av likartade diagram görs för att 

mer konsekvent anknyta till empirin. Diagrammen i detta avsnitt återspeglar nu emellertid 

hela branscher snarare än enskilda företag. En rangordning från högst till lägst har även 

gjorts för att förtydliga utfallet. 

 

5.1.1 Relationen till totalt kapital 

Nedan finns en uppställning över den statistiska sammanställningen för samtliga branscher 

mätt i förhållande till de totala tillgångarna.  

 

Diagram 19: Övriga immateriella tillgångar och goodwill i procent av totala tillgångar 11

 

I det spektrum som framkommer i ovanstående diagram kan en närmare titt på de två 

branscher som utgör varandras motpoler vara en god idé. Syftet med denna uppsats är att 

                                                        
11 För mer specifik information om uträkningar och tabeller för branschsammanställningen, se appendix. 
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klargöra om, och i så fall vilka, skillnader som föreligger mellan olika branscher ifråga om 

mängden immateriella tillgångar. Mängden immateriella tillgångar i branschen Hälsovård är 

mer än 40 gånger större än i Finans och Fastighet. Här framstår skillnaden alltså som ganska 

otvivelaktig. Viktigt att notera är dock att Finans och Fastighet, på grund av bankerna, har en 

osedvanligt hög balansomslutning – den överlägset högsta av alla branscher med sina 11 

triljoner jämfört med den näst högsta, Industrivaror- och tjänster som har 1 triljon. Satt i 

relation till branschen med näst lägst mängd immateriella tillgångar, Energi, så har Hälsovård 

ändå 10 gånger mer. Trots att inga fasta kriterier används för vad en ’skillnad’ konstitueras 

av förefaller det ändå tydligt att betydande skillnader kan sägas finnas. De immateriella 

tillgångarna för branscherna i den övre delen av spektrumet, Hälsovård och Telekom, uppgår 

till 35–40 % medan branscherna i det lägre spektrumet Energi och, Finans och Fastighet 

endast uppgår till 1-5 %. 

 

5.1.2 Kapitalstrukturens påverkan 

Vad som skiljer nedanstående tabell ifrån den ovanstående är hur soliditeten påverkar 

utfallet. Som framgår av diagrammet nedan då mängden immateriella tillgångar sätts i 

relation till mängden eget kapital är att, i likhet med i diagrammet ovan, ligger Hälsovård 

klart högst med ett branschgenomsnitt på 115 %. Nästföljande bransch i ordningen är 

Telekomoperatörer som även i diagrammet ovan låg näst högst och här hamnar på 64 %. 

 

Diagram 20: Övriga immateriella tillgångar och goodwill i procent av eget kapital 
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Fyra branscher har emellertid bytt plats i de två diagrammen till följd av skillnader i soliditet. 

Finans och Fastighet och Energibranschen har bytt plats i likhet med IT-branschen och 

Industrivaror och Tjänster. Skillnaden mellan de två sistnämnda vad gäller mängden 

immateriella tillgångar totalt sett är egentligen inte särskilt stor, 14 % jämfört med 18 %. 

Platsbytet består alltså uteslutande i ganska kraftiga skillnader i soliditet; 52 % mot 31 % för 

respektive. Värt att notera är också att de två branscherna Material och Industrivaror- och 

tjänster har snarlika mängder immateriella tillgångar i förhållande till de totala; 13 % 

respektive 14 %. Återigen sker en skiftning till följd av skillnader i soliditet där Industrivaror 

ligger betydligt lägre än Material med ca 30 % mot 50 %. Med undantag för just dessa fyra 

som kastats om är fördelningen i övrigt mellan de två hittills berörda diagrammen relativt 

identisk. Spännvidden i detta diagram är likartad det första och Hälsovård uppvisar i särklass 

högst branschgenomsnitt. Energibranschen, tillsammans med Finans och Fastighet, är 

återigen de som har betydligt lägst – men nu i synnerhet Energibranschen som här endast 

har 8 %, jämfört med Hälsovårds 115 %. Utan de två bolag som höjer medlet hade 

genomsnittet i branschen Energi legat på endast 1 %. 

 

5.1.3 Goodwill som proportion 

Mängden goodwill som de immateriella tillgångarna består av har här rangordnats från 

högst till lägst och uppvisar en generellt sett hög och jämn mängd goodwill i de fyra första 

branscherna. En vag trappformation kan sedan ses för de fem sista. 

 
Diagram 21: Goodwill och övriga immateriella i procent av totala immateriella tillgångar 
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Det kanske mest anmärkningsvärda av vad som framkommer i detta diagram är att 

Hälsovård, som låg högst i de två första diagrammen här ligger sist. Hälsovård är med andra 

ord den bransch som har mest immateriella tillgångar, men som å andra sidan i minst 

utsträckning består av goodwill. Vice versa ligger på motsvarande sätt Energi och Finans och 

fastighet som var lägst i de två första diagrammen nu istället högst. De har alltså lägst 

mängd immateriella tillgångar, men högst proportion goodwill vilket är en tendens som även 

märks hos Material. Trenden bryts dock av Telekomoperatörer som har stora immateriella 

tillgångar överlag men som trots det utgörs av goodwill. En matris finns nedan som visar 

förhållandet mellan goodwill i procent av de immateriella tillgångarna, och de immateriella 

tillgångarna i procent av totalt kapital. 

 
Figur 2: Matris över goodwill och immateriella tillgångar i procent, branschvis  

            
 

5.1.4 Jämförelser av branscher sinsemellan 

Något om avvikelserna kan vara lämpligt här i analysen för att göra vissa förtydliganden, och 

för att diskutera hur branschindelning kan tänkas påverka underlaget. Som beskrivits i 

teoriavsnittet görs branschindelningar med andra faktorer i åtanke än bara produkt. I vissa 

fall kan verksamhetsinriktningen hos företagen i branschen framstå som radikalt olika. Ett 

tydligt exempel är branschen Sällanköpsvaror där Eniro, H&M och JM ingår. Även 

Dagligvaror är ett exempel på det, där tre av företagen är veteproducenter i Ryssland och 

resten är dagligvaruhandelskedjor, med undantag för Swedish Match som är ett tobaksbolag 

och branschens största aktör. Det är möjligt att branschklassificeringarna har en stringent 

och logisk grund i hur bolagen samvarierar som index, vilket GICS själva stadgar. Men vad 
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gäller utfallet för de immateriella tillgångarna i bolagen blir resultatet ibland mer spritt för 

just denna typ lite brokiga branscher. Ju mer schablonmässig branschindelningen verkar vara 

desto mer avviker utfallet. Den tydligaste motsatsen till de branscherna är 

Telekomoperatörer. Företagen där har en väldigt snarlik verksamhet och inte ens mellan 

stora och små bolag märks någon väsentlig skillnad. Å andra sidan är det heller inte sant i alla 

sammanhang. Man bör därför vara lite försiktig med att ifrågasätta utfallet på just dem 

grunderna. Även mellan företag med nästan identisk verksamhet finns ibland stora skillnader 

i fråga om de immateriella tillgångarna. Swedbank & SEB är ett exempel som redan berörts i 

teoriavsnittet, men även ett annat exempel har dock dykt upp i denna studie, nämligen H&M 

och KappAhl. De immateriella tillgångarna mellan dessa två är radikalt olika. Hos H&M utgör 

de ungefär 2 % av de totala tillgångarna medan de i KappAhl utgör ca 40 %. Sett i relation till 

eget kapital är skillnaden ännu större; H&M ligger på runt 4 % medan KappAhl på hela 353 %. 

 

5.2 Inverkan på användbarhet 

I denna del av analysen följer en diskussion om relationen mellan immateriella tillgångar och 

dess tänkbara inverkan på användbarheten i de finansiella rapporterna. Denna diskussion 

hade kanske kunnat undvaras, och resultaten av studien skulle stå på egna ben ändå. Delen 

har främst inkluderats eftersom det kan vara svårt att bara utifrån resultaten förstå hur de 

bör tolkas eller användas. Syftet med denna del är därför inte att nå några kategoriska 

slutsatser om användbarhet utan snarare att diskutera vad mängden immateriella tillgångar 

kan tänkas medföra och innebära. Kopplingen till användbarhet är dock inte alldeles självklar. 

Användbarhet är ett vitt begrepp och av den orsaken svårt att analysera kring helt utan 

vidare. Analysen görs därför istället med fördel utifrån de delaspekter som tillsammans utgör 

användbarheten, vilket förhoppningsvis även medför en viss systematik i förfarandet. 

 
Figur 3: Användbarhet och de fyra kvalitativa egenskaperna 
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5.2.1 Begriplighet 

Egenskapen begriplighet innebär att en finansiell rapport skall vara lätt att förstå för 

användaren. En grundläggande utgångspunkt för att man skall kunna finna användbarhet i 

information är förstås att man begriper den. I vilken grad mängden immateriella tillgångar 

påverkar begripligheten tycks vara ganska mångbottnat. 

 

I utgångsläget kan sägas att eventuella problem med begriplighet för immateriella tillgångar 

inte nödvändigtvis bottnar i informationens svårbegriplighet utan snarare dess avsaknad. En 

aspekt av det är de redovisningsstandarder som finns på området. Som behandlats i 

teoriavsnittet ger de specifik vägledning i fråga om mätning och värdering av tillgångarna 

men inte alltid särskilt långtgående krav på utförlighet vad gäller informationsmängd. 

Whitwell et al. (2007) som i en kvalitativ studie genomfört djupintervjuer med ett sextiotal 

aktieanalytiker för att se hur dessa bedömer immateriella tillgångar, når slutsatsen att vare 

sig analytikerna själva eller investerarna som de ger råd till begriper företagens immateriella 

tillgångar i nämnvärd utsträckning. Kanske säger det faktum att fenomenet studeras nästan 

lika mycket som resultaten av studien själv. Konsekvenserna av undermålig begriplighet är 

att investerare inte fullt ut kan bedöma tillgångarnas egentliga nytta. Trots att de 

immateriella tillgångarna utgör en konkret resurs, i bokföringsmässig mening, är risken att 

de uppfattas som så diffusa att de ofta inte alltid erkänns som en egentlig tillgång. Den första, 

och mest direkta implikationen av det är att företag, eller branscher, med stora mängder 

immateriella tillgångar enligt den principen bör ha en proportionellt sett större del av 

balansräkningen som inte går att begripa. 

 

Å andra sidan bör den aspekten av begriplighet kanske heller inte överbetonas. Som noterats 

inledningsvis härrör en del av avsaknaden kanske mest ifrån otillräcklig information, även om 

en hel del synpunkter på bakomliggande bedömningar vid värderingen av de immateriella 

tillgångarna kan vara berättigade. Frågan är i så fall vilken informationsmängd som skulle 

vara nog. Som denna studie påvisat är Hälsovård den bransch som relativt sett har i särklass 

mest immateriella tillgångar. Med ett fiktivt läkemedelsföretag i åtanke kan man undra om 

den mängd information som finns i balansräkningen, med noter, är tillräcklig för att kunna 

göra en skälig bedömning av bolaget. För att ens göra en grundläggande bedömning av 

potentialen och värdet, exempelvis för ett specifikt läkemedel, är det tänkbart att man skulle 
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behöva information om bland annat; antalet sjuka, deras geografiska lokalisation, 

sjukdomstid, tillfriskningsantal, alternativa läkemedel, biverkningar, tillverkningskostnad, 

efterfrågan, operativa risker, duplicerbarhet, patentets varaktighet mm. Det är vidare inte 

heller säkert att man ifrån bolagets sida vill redogöra offentlig för det på en alltför specifik 

nivå. Frågan blir därför om det är balansräkningens egentliga uppgift att förklara på den nivå 

som vore erforderlig. I vissa fall krävs måhända för mycket information. Eventuellt skulle 

man kunna föreställa sig ett system där en hänvisning finns till en extern plats där mer 

information fanns att hämta. Många årsredovisningar läses ändå elektroniskt, så via 

hyperlänkar i noterna till den finansiella rapporten skulle det vara möjligt. Det skulle 

innebära en positiv förändring som kan öka begripligheten. Det ligger dock utanför denna 

studies ansats. 

 

5.2.2 Relevans 

Relevans är den egenskap som redovisningsinformation kan sägas ha om den påverkar 

användarens ekonomiska beslutsfattande. På samma sätt som egenskapen begriplighet kan 

variera beroende på individ kan även bedömningen av vad som är relevant skilja sig åt. 

Tolkning och individuella förutsättningar tycks här bli ledord. Begriplighet, som diskuterats 

ovan, har även en viss inbördes koppling till relevans i bemärkelsen att den person som inte 

begriper informationen heller inte kan bedöma dess relevans. 

 

Relevansen i redovisningsinformationen om immateriella tillgångar kan tänkas bli kraftigt 

avhängigt av användarens tolkning av rapporten. Som påtalats i teoriavsnittet finns en 

mängd synpunkter ifrån diverse olika författare angående subjektiviteten i prövningen av 

goodwill, liksom i den redovisningsmässiga hanteringen av övriga immateriella tillgångar. 

Möjligtvis kan relevansen därför tänkas gå åt båda håll. En användare som i sin tolkning och i 

sitt antagande om att informationen är betydelsefull kan låta den få stor inverkan på dennes 

beslut, medan en annan användare väljer att i det närmaste ignorera den. Relevansen 

svänger i så fall som en pendel och blir lika oberäknelig som spännvidden i den tolkning och 

preferens som finns mellan användare. Trots det är det svårt att ignorera de immateriella 

tillgångarna helt. Som mest kan man justera bort dem, vilket citatet om Swedbank ifrån 

Veckans Affärer återspeglar där aktiekursen justeras till det substansvärde aktien skulle haft 
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om ingen goodwill fanns överhuvudtaget. Att det inte går att bortse ifrån skulle i så fall, 

åtminstone i den bemärkelsen, innebära att informationen är relevant. 

 

Långt viktigare än huruvida informationen upplevs som relevant i sig är dock betydelsen det 

får indirekt. Immateriella tillgångar utgör en del av substansvärdet i bolaget. Den värdering 

och det redovisningsförfarande som ligger till grund för de immateriella tillgångarnas poster 

kan få effekter som spiller över på en mängd andra saker, däribland mängden totalt- och 

eget kapital vilket i sin tur påverkar nyckeltal såsom soliditet och räntabilitet på eget kapital. 

I vissa fall får det resultatpåverkande effekter som syns direkt i resultaträkningen. Ännu mer 

långtgående blir de konsekvenser det kan tänkas få på resursallokering överlag med bland 

annat ändrade aktiekurser, lånevillkor och marknadsbedömningar som följd – inklusive för 

sådana bolag som inte haft något med saken att göra eftersom företag och branscher alltid 

jämförs med varandra. Det i en situation där ett företag, eller en bransch, av något skäl 

skulle tvingas göra nedskrivningar även kan få vitt skilda effekter, helt beroende på mängden 

immateriella tillgångar. Det ger en antydan om att sådana påtryckningar för en bransch som 

Energi eller Material i det närmaste skulle kunna mötas med en axelryckning medan de för 

branscher som Telekom och Hälsovård skulle få allvarliga konsekvenser. 

 

5.2.3 Tillförlitlighet 

Egenskapen tillförlitlighet skall avspegla i vilken mån redovisningsinformationen går att lita 

på, främst i bemärkelsen att den är fri från väsentliga felaktigheter och vinkling. I motsats till 

de ovanstående nämnda egenskaperna – begriplighet och relevans – tycks tillförlitlighet ha 

ytterst lite med individens förutsättningar att göra. Antingen är informationen tillförlitlig, 

eller inte. 

 

I ett första led, vad gäller direkta felaktigheter av framförallt teknisk natur, tycks 

immateriella tillgångar inte ha någon uppenbar koppling till sådan problematik. Vad 

gäller ’vinkling’ förefaller det däremot vara tvärtom. Som behandlats i teoriavsnittet är just 

subjektivitet och godtycklighet vid bedömningarna ett fundamentalt problem för 

redovisningen av immateriella tillgångar. Det gäller vid valet mellan att kostnadsföra eller 

aktivera en utgift såväl som vid goodwillprövningar och tycks av allt att döma vara den i 

särklass största orsaken till ’vinkling’ på området för tillförlitlighet. För de två underliggande 
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begreppen ’innebörd och form’ (substance over form) och ’fullständighet’ är det däremot 

svårt att se några direkta samband. För andra, såsom ’korrekt bild’ (true and fair view) 

liksom ’neutralitet’ återkommer emellertid problematiken. Möjligtvis gäller det 

även ’försiktighet’, i de fall där subjektiviteten leder till en övervärdering av tillgångarna.  

 

En första implikation av detta är att godtyckligheten vid värderingen medför att företag med 

mycket immateriella tillgångar riskerar att vara felvärderade i högre utsträckning. Det 

innebär inte att de faktiskt är det, men det kan vara en faktor som inverkar. En på det 

följande antydan är att värderingen av de immateriella tillgångarna blir mer förlåtlig i en 

bransch där de immateriella tillgångarna är små än i en med stora eftersom det kommer att 

ha en mer marginell betydelse för värderingen av företaget överlag – och vice versa mer 

betydelsefull i en bransch med stora.  

Vad som här sagts om tillförlitlighet har bäring även på egenskapen ’jämförbarhet’. Det är 

svårt – för att inte säga omöjligt – att jämföra två företag som inte använder samma 

grundprinciper vid sina bedömningar. 

 

5.2.4 Jämförbarhet 

Egenskapen jämförbarhet har två huvudsakliga dimensioner; dels mellan företag, dels för ett 

och samma företag över en given tidsperiod. Jämförbarhet är en viktig aspekt för 

användaren i valet och kvalet mellan företag att investera, i och till vilket belopp. Som i fallet 

med relevans har individens förutsättningar liten betydelse för huruvida informationen är 

jämförbar eller ej. Den finansiella rapportens utformning och informationsinnehåll bör 

sannolikt vara det avgörande. 

 

Ett problem som lyfts fram i diskussionen tillförlitlighet ovan är problematiken med 

subjektivitet. Sådan information som präglas av subjektivitet vid värderingen fungerar 

sannolikt ganska illa som underlag för jämförelser. Det spelar roll vid jämförelsen av två 

slumpvis valda företag men än mer intressant just för denna studie är hur jämförbarheten 

påverkas inom en och samma bransch. Utgångspunkten är att företag, i egenskap av snarlik 

verksamhet, skall redovisa på ett något sånär likartat sätt. Med risk för upprepning är 

Swedbank och SEB, som nämnts i teoriavsnittet, i sin behandling av goodwill ett bra exempel 

på hur subjektivitet stör jämförelsen. Vad gäller just jämförbarheten över tid, för ett och 
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samma bolag, aktualiseras problematiken kanske framförallt när om skillnader i ledningens 

bedömningar uppstår. Det är inte ovanligt att företag byter ledning. Om redovisningsregler 

för immateriella tillgångar ger mycket svängrum vid värderingen så kan det följaktligen också 

leda till att en ledning gör en helt annan bedömning än en annan (t.ex. den tidigare). Sådana 

aspekter bör sannolikt ha en inverkan på jämförbarhet över tid och därför göra vissa 

branscher något mer svårjämförliga än andra. En mer indirekt, långtgående konsekvens är 

att en jämförelse som störs i ett led påverkar jämförbarheten i alla led. Det gäller givetvis 

mellan två företag men också mellan branscher och i förlängningen mellan länder. För ett 

branschklassificeringssystem som GICS som syftar till att underlätta jämförelser 

internationellt blir detta särskilt problematiskt. Det vittnar också om hur oerhört beroende 

ett system, som GICS, blir av funktionaliteten i ett annat, här IFRS. 

 

5.2.5 Användbarhet 

Användbarhet betraktas i denna analys, i likhet med IFRS föreställningsram, främst som 

summan av den redovisningskvalité som delarna ger. Den bredaste och mest gemensamma 

nämnaren av de fyra redovisningsmässiga egenskaperna är att de återspeglar olika typer av 

risk. Denna risk på användarsidan ligger i att inte förstå vad de immateriella tillgångarna 

utgörs av, vilken relevans de har, om de är tillförlitliga, eller om de stör jämförbarheten. Det 

framkommer i en parallell till vad Gauffin (appendix 11) uttryckte specifikt i fråga om 

mängden immateriella tillgångar i relation till eget kapital, nämligen att det återspeglar en 

risk. Just därför blir kanske detta nyckeltalet också det mest centrala sättet för användaren 

att hantera det på. Detta gäller förstås inte all risk; det finns en mängd olika typer av risker. 

Men det gäller den risk som finns förknippad med immateriella tillgångar, exempelvis att de 

måste skrivas ner vilket snabbt kan urholka det egna kapitalet, eller att de är fel värderade 

ifrån första början. Trots det nu sagda skulle det emellertid vara vanskligt att påstå att 

företag, eller vissa branscher, av just detta skäl skulle vara mer riskabla att investera i än 

andra. Som framkommit i denna studie har Hälsovård proportionellt sett mest immateriella 

tillgångar – men också minst goodwill. Det är ostridigt att läkemedelsföretag spenderar stora 

summor på forskning och utveckling.  Att döma ut en bransch som mer riskabel på sådana 

grunder vore orättvist. Frågan tycks nämligen vara mer komplex än så. Ett undantag som 

framkommit i denna studie och som belyser det är företaget Capital Oil. De förlorade cirka 
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90 procent av sina tillgångar i ett svep, och bestod nästan uteslutande av immateriella 

tillgångar. Men Energibranschen är den bransch som överlag har i särklass lägst mängd 

immateriella tillgångar i förhållande till eget kapital. Detta belyser förvisso risken med 

immateriella tillgångar men framförallt belyser det också att ett företag inte utan vidare kan 

bedömas efter bransch. Företaget måste alltså i första hand alltid bedömas utifrån sina egna 

förutsättningar även om bransch i bästa fall kan bidra med en första, bred indikation. 
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6. Slutsats 
Slutsatsen av denna studie är att tydliga skillnader mellan olika branscher, ifråga om 

mängden immateriella tillgångar, tycks finnas. Huruvida dessa är stora nog för att man i 

konkreta ordalag skall kunna tala om ’branschmässiga skillnader’ är upp till var och en att 

bedöma. Som exempel på saker som framkommit i denna studie kan nämnas att:  

 

 Branschen Hälsovård har mer än 40 gånger större immateriella tillgångar än vad 

branschen Finans och Fastighet har, sett till mängden immateriella tillgångar i 

förhållande till total kapital, och cirka 9 gånger större än Energibranschen. 

  

 Hälsovård har, mätt i förhållande till mängden eget kapital, ett genomsnitt på över 

115 %. I jämförelse uppgår denna siffra för branschen Energi endast till 8 %. 

 

 Av de likheter som branscher tycks uppvisa ifråga om mängden immateriella 

tillgångar finns fler dimensioner att ta hänsyn till. Hälsovård är den bransch som 

förvisso har störst immateriella tillgångar, men också proportionellt sett minst 

goodwill. 

 

Mängden immateriella tillgångars potentiella inverkan på användbarheten i de finansiella 

rapporterna har också diskuterats. ’Användbarhet’ är emellertid ett komplext begrepp som 

gör att även diskussionen om tänkbar inverkan tenderar att bli ganska mångfacetterad. Trots 

att en koppling till risk för användaren förvisso erkänns i samband med stora immateriella 

tillgångsposter så är konklusionerna av denna studie inte att branscher med stora 

immateriella poster bör undvikas. Slutsatsen är snarare att en viss extra hänsyn kan tas. 

Inverkan på användbarhet tycks i själva verket vara ganska mångbottnad. Företag inom 

samma bransch, med snarlik verksamhet, har i vissa undantagsfall vitt skilda immateriella 

tillgångar, liksom vitt skiljda sätt att hantera dem på. Även bolag som radikalt skiljer sig ifrån 

vad som är branschtypiskt kan förekomma. Hänsyn bör därför tas i första hand till det 

enskilda bolaget, även om branschtillhörighet kan bidra med att ge en generell antydan. 

 



 
58 Egna reflektioner 

7. Egna reflektioner 
När arbetet med empirin påbörjats och vi hade sammanställt sifferunderlaget för den första 

branschen Dagligvaror greps vi av en viss oro för att studien inte skulle nå några resultat. 

Utfallet tycktes splittrat. Swedish Match var en extrem avvikelse gentemot övriga branschen 

och bland övriga bolag kunde inga självklara branschmässiga mönster skönjas. Kanske var 

problemet att branschindelningarna var alltför schablonartade? Analysen skulle i så fall bli 

ett enda långt missnöje över att bolagen i branscherna inte hade tillräckligt mycket 

gemensamt – något som vi visserligen var förberedda på kunde hända. När den andra 

branschen i empirin, Energi, påbörjats kom emellertid en viss lättnad. I kontrast till den 

första framstod den som nästan helt unison och hade dessutom synnerligen små 

immateriella tillgångar. Allteftersom vi arbetade oss igenom bransch efter bransch tycktes 

alltfler intressanta företeelser framträda. 

 
Denna studie har gett ett utfall som överträffat våra förväntningar. Undersökningen har lett 

till att vissa, om än generella, branschmässiga skillnader uppmärksammats, liksom ett visst 

mönster mellan goodwill och immateriella tillgångar. Även diskussionen om hur immateriella 

tillgångar kan påverka användbarhet har lyfts fram på ett nytt sätt, i ljuset av just 

branschmässiga skillnader. 

 
Användningsområdet av den här studien kan variera, men överlag bidrar den enligt vår 

mening till att ge en medvetenhet om hur verkligheten som regel förhåller sig, vilket man 

som intressent kan använda som en generell utgångspunkt. Exempelvis kan det vara 

användbart om man har intresse av en bransch eller ett bolag inom en viss bransch i 

bemärkelsen att man har en ökad vetskap. 

 

7.1 Förslag till vidare forskning 

Denna studie säger ganska lite om specifikt varför det förhåller sig på ett visst sätt. En studie 

som på ett djupare plan tar reda på vad de immateriella tillgångarna som regel består av, 

och dessutom sätter det i relation till olika branscher och verksamhetsinriktningar skulle vara 

intressant. En annan idé är att jämföra exempelvis Sverige och U.S.A. för att på så sätt se om 

det finns samstämmighet i fördelningen av immateriella tillgångar internationellt, och i 

vilken grad. 
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Appendix   

 
Appendix 1 – Valutakurser på balansdagen  

Valutakurs 2010-06-30 Valutakurs 2009-12-31   

$ vs. Kr € vs. Kr  $ vs. Kr  £ vs. Kr 

7,7734 10,26208 7,15741 11,56433 

 
Appendix 2 – Dagligvaror  

Dagligvaror (MSEK)                 

Bolag IMM/EK IMM/BO GW/IMM GW/BO Övr. IM/BO Övr. T/BO Övr. IM/EK GW/EK 

Swedish Match  420% 23% 69% 16% 7% 77% 131% 289% 

Oriflame SDB 12% 3% 29% 1% 2% 97% 8% 3% 

Hakon Invest  15% 13% 48% 6% 7% 87% 8% 7% 

Axfood 81% 30% 72% 21% 8% 70% 23% 58% 

Aarhus Karlshamn  26% 9% 85% 8% 1% 91% 4% 22% 

Black Earth Farming SDB 3% 2% 95% 2% 0% 98% 0% 3% 

Cloetta  20% 13% 64% 8% 5% 87% 7% 13% 

Trigon Agri 0% 0% 0% 0% 0% 100% 0% 0% 

Alpcot Agro  1% 1% 36% 0% 1% 99% 1% 0% 

Miedelfart Sonesson  128% 68% 67% 46% 22% 32% 42% 86% 

Branschens siffror 40% 17% 67% 11% 6% 83% 13% 26% 

 
Appendix 3 – Energi  

Energi (MSEK)                 

Bolag IMM/EK IMM/BO GW/IMM GW/BO Övr. IM/BO Övr. T/BO Övr. IM/EK GW/EK 

Lundin Petroleum 0,5% 0,2% 12% 0,0% 0,2% 99,8% 0,4% 0,1% 

Alliance Oil Company S 1,1% 0,7% 67% 0,4% 0,2% 99,3% 0,4% 0,7% 

EnQuest PLC 18% 11% 67% 7% 4% 89% 6% 12% 

PA Resources 38% 17% 100% 17% 0% 83% 0% 38% 

BlackPearl Resources 0% 0% 0% 0% 0% 100% 0% 0% 

Tethys Oil 0% 0% 0% 0% 0% 100% 0% 0% 

Concordia Maritime B 0% 0% 0% 0% 0% 100% 0% 0% 

PetroGrand  0% 0% 0% 0% 0% 100% 0% 0% 

Africa Oil Corp 0% 0% 0% 0% 0% 100% 0% 0% 

Svenska Capital Oil 0% 0% 0% 0% 0% 100% 0% 0% 

Branschens siffror 8% 4% 85% 4% 1% 96% 1% 7% 
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Appendix 4 – Finans & Fastighet  

Finans & Fastighet (MSEK)                 

Bolag IMM/EK IMM/BO GW/IMM GW/BO Övr. IM/BO Övr. T/BO Övr. IM/EK GW/EK 

Nordea Bank 13% 1% 83% 0% 0% 99% 2% 11% 

Handelsbanken 9% 0% 92% 0% 0% 100% 1% 8% 

SEB 17% 1% 63% 0% 0% 99% 6% 11% 

Swedbank 20% 1% 88% 1% 0% 99% 2% 17% 

Investor 0% 0% 0% 0% 0% 100% 0% 0% 

Industrivärden 0% 0% 0% 0% 0% 100% 0% 0% 

Ratos 121% 50% 91% 45% 5% 50% 11% 110% 

Kinnevik 2% 2% 100% 2% 0% 98% 0% 2% 

Lundbergföretagen 0% 0% 75% 0% 0% 100% 0% 0% 

Melker Schörling 0% 0% 0% 0% 0% 100% 0% 0% 

Branschens siffror 12% 1% 83% 1% 0% 99% 2% 10% 

 
Appendix 5 – Hälsovård  

Hälsovård (MSEK)                 

Bolag IMM/EK IMM/BO GW/IMM GW/BO Övr. IM/BO Övr. T/BO Övr. IM/EK GW/EK 

AstraZeneca 106% 40% 45% 18% 22% 60% 59% 47% 

Getinge 162% 54% 70% 38% 16% 46% 49% 113% 

Elekta 89% 34% 77% 26% 8% 66% 20% 69% 

Meda 201% 83% 48% 40% 43% 17% 104% 97% 

Swedish Orphan Biovitrum 86% 41% 2% 1% 40% 59% 84% 2% 

Active Biotech 0% 0% 0% 0% 0% 100% 0% 0% 

Q-Med 4% 3% 60% 2% 1% 97% 2% 2% 

Diamyd Medical 24% 19% 0% 0% 19% 81% 24% 0% 

Medivir 3% 2% 0% 0% 2% 98% 3% 0% 

BioGaia 1% 1% 0% 0% 1% 99% 1% 0% 

Branschens siffror 115% 44% 48% 21% 23% 56% 60% 55% 

  
Appendix 6 – Industrivaror & tjänster  

Industrivaror & tjänster (MSEK)                 

Bolag IMM/EK IMM/BO GW/IMM GW/BO Övr. IM/BO Övr. T/BO Övr. IM/EK GW/EK 

Volvo 62% 13% 57% 7% 5% 87% 27% 36% 

Atlas Copco 49% 19% 65% 12% 7% 81% 17% 32% 

Sandvik 47% 15% 79% 12% 3% 85% 10% 37% 

Scania 10% 2% 56% 1% 1% 98% 4% 6% 

ABB 24% 10% 87% 9% 1% 90% 3% 21% 

SKF 22% 8% 69% 5% 2% 92% 7% 15% 

ASSA ABLOY 115% 52% 91% 48% 5% 48% 10% 105% 

Skanska 25% 6% 84% 5% 1% 94% 4% 21% 

Alfa Laval 71% 33% 71% 23% 10% 67% 20% 50% 

Hexagon 131% 64% 62% 40% 24% 36% 50% 82% 

Branschens siffror 46% 14% 72% 10% 4% 86% 13% 33% 
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Appendix 7 – Informationsteknik  

Informationsteknik (MSEK)                 

Bolag IMM/EK IMM/BO GW/IMM GW/BO Övr. IM/BO Övr. T/BO Övr. IM/EK GW/EK 

Ericsson 34% 18% 57% 10% 8% 82% 15% 19% 

Axis 13% 7% 0% 0% 7% 93% 13% 0% 

Net Entertainment 27% 19% 0% 0% 19% 81% 27% 0% 

Orc Software 57% 34% 65% 22% 12% 66% 20% 37% 

Industrial & Financial Sys 59% 31% 34% 11% 20% 69% 39% 20% 

Nolato 34% 18% 87% 15% 2% 82% 5% 30% 

HiQ International 59% 44% 96% 42% 2% 56% 3% 56% 

TradeDoubler 99% 28% 83% 23% 5% 72% 16% 83% 

Net Insight 30% 25% 4% 1% 24% 75% 29% 1% 

Micronic Mydata 24% 18% 26% 5% 13% 82% 18% 6% 

Branschens siffror 35% 18% 57% 10% 8% 82% 15% 20% 

 
Appendix 8 – Material  

Material (MSEK)                 

Bolag IMM/EK IMM/BO GW/IMM GW/BO Övr. IM/BO Övr. T/BO Övr. IM/EK GW/EK 

SCA 33% 15% 85% 13% 2% 85% 5% 28% 

Boliden 21% 10% 99% 10% 0% 90% 0% 20% 

SSAB 81% 42% 79% 33% 9% 58% 17% 64% 

Holmen 0% 0% 0% 0% 0% 100% 0% 0% 

Lundin Mining Corp. SDB 9% 7% 100% 7% 0% 93% 0% 9% 

Höganäs 11% 6% 44% 3% 3% 94% 6% 5% 

Billerud 2% 1% 31% 0% 1% 99% 2% 1% 

Stora Enso 5% 2% 74% 2% 1% 98% 1% 4% 

Rörvik timber  1079% 10% 97% 10% 0% 90% 36% 1043% 

Nordic Mines 63% 54% 0% 0% 54% 46% 63% 0% 

Branschens siffror 26% 13% 82% 11% 2% 87% 5% 22% 

 
Appendix 9 – Sällanköpsvaror- & tjänster  

Sällanköpsvaror- & tjänster                  

Bolag IMM/EK IMM/BO GW/IMM GW/BO Övr. IM/BO Övr. T/BO Övr. IM/EK GW/EK 

Hennes & Mauritz 4% 3% 25% 1% 2% 97% 3% 1% 

Electrolux 28% 7% 43% 3% 4% 93% 16% 12% 

Modern Times Group 117% 45% 79% 36% 10% 55% 25% 92% 

Husqvarna 90% 36% 59% 21% 15% 64% 36% 53% 

Autoliv SDB 71% 33% 93% 31% 2% 67% 5% 66% 

JM 2% 1% 100% 1% 0% 99% 0% 2% 

Clas Ohlson 0% 0% 0% 0% 0% 100% 0% 0% 

Eniro 236% 84% 84% 70% 14% 16% 39% 198% 

Kappahl 353% 40% 52% 21% 19% 60% 170% 183% 

Unibet Group 121% 70% 82% 58% 13% 30% 22% 100% 

Branschens siffror 50% 22% 74% 16% 6% 78% 13% 37% 
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Appendix 10 – Telekomoperatörer  

Telekomoperatörer (MSEK)                 

Bolag IMM/EK IMM/BO GW/IMM GW/BO Övr. IM/BO Övr. T/BO Övr. IM/EK GW/EK 

TeliaSonera 70% 37% 86% 32% 5% 63% 10% 60% 

Tele2 44% 31% 82% 25% 6% 69% 8% 36% 

Millicom Int. Cellular 45% 17% 52% 9% 8% 83% 22% 24% 

DGC One 39% 21% 0% 0% 21% 79% 39% 0% 

Phonera 50% 22% 84% 19% 4% 78% 8% 42% 

AllTele 187% 65% 6% 4% 61% 35% 176% 11% 

Bredband2 i Skandinavien 179% 53% 94% 50% 3% 47% 11% 167% 

SeaNet Maritime Comm 0% 0% 0% 0% 0% 100% 0% 0% 

Branschens siffror 64% 34% 83% 28% 6% 66% 11% 53% 

 
Appendix 11 – Gauffin, e-post 

Hej Adrian! 
Min spontana reaktion är att det visar på risken i posten. Nedskrivningar slår i dessa bolag mycket kraftig på det 
egna kapitalet (i koncernen). Vad som ofta då händer i denna typ av bolag är att när de tvingas genomföra 
nedskrivningar behöver de även ta in mera kapital genom en nyemission. Exempel på detta är Eniro. 
 I övrigt låter er undersökning mycket intressant, man kan se på de branschundersökningar som gjort att i vissa 
branscher fördelar man ut mycket av köpeskillingen på immateriella tillgångar och i en del lite. Ni kanske har 
sett den men E&Y publicerade för nästan två år sedan en global undersökning avseende detta. Jag bifogar den 
om ni inte har den. 
 Återkom gärna med fler frågor. 
 Björn Gauffin 
 ___________________________  
Hejsan Björn! 
Vi är 3 studenter vid Linköpings Universitet som just nu arbetar med en magisteruppsats som kartlägger 
mängden immateriella tillgångar, 
branschvis, hos olika företag på börsen. Idén till studien är kraftigt inspirerad av er enormt intressanta 
kartläggning och studie av mängden immateriella tillgångar hos börsnoterade företag. Vi ville dock se mer 
specifikt i vilken grad det var förknippat med branscher, och effekter på användbarhet, så vi har byggt vidare på 
en viss aspekt av samma tema. 
 Hursomhelst.. Ett av de nyckeltal som används i er studie är 'Immateriella tillgångar / Eget kapital'. Vi anser oss 
ha en hyfsat god aning om varför det är viktigt att sätta immateriella tillgångar i relation till just eget kapital, 
men vad tycker du (eller ni som revisorer) rent spontant att nyckeltalet framförallt ger en indikation på? 
 Vänlig hälsning 
 /Adrian 

 


