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Sammanfattning 
 

 
Titel:  
Goodwillredovisning inom IT-branschen – en praxisundersökning 2005-2007 
Författare: 
Johan Holmberg och Sofia Westman 
Handledare:  
Arne Fagerström 
 

Från och med 2005 skall alla noterade koncerner inom EU redovisa i enlighet med IFRS/IAS. 

Införandet av IFRS/IAS har inneburit en rad förändringar för goodwillredovisningen och de 

nya reglerna anses vara mer svårhanterliga än föregående regelverk. Tidigare undersökningar 

har påvisat att området är problematiskt och att det ännu inte finns någon klar praxis vilket 

medför att företagen tillämpar reglerna på olika sätt.  

 

Uppsatsens syfte är att beskriva och undersöka IT-branschens redovisningspraxis av goodwill. 

Genom att uppfylla syftet kan dels användaren av de finansiella rapporterna få en bättre 

förståelse för goodwillposten, dels kan uppsatsen ge stöd åt framtida forskning och 

utformning av nya redovisningsregler rörande goodwill. För att uppnå syftet har IT-företagen 

på Stockholmsbörsens Large-, Mid- och Small-cap listor undersökts. Det har gjorts genom en 

genomgång av företagens årsredovisningar samt intervjuer med två av företagen.  

 

Uppsatsen ger en beskrivande bild av den rådande goodwillredovisningen. Det har 

framkommit att goodwillposten inom IT-branschen utgör en större del av köpeskillingen än 

vad den gör i det genomsnittliga börsnoterade företaget. Det kan förklaras av att en stor del av 

företagens värde ligger i personalen samt dess kompetens och att det enligt IFRS/IAS inte är 

möjligt att särredovisa personal som en tillgång. Värdet fångas istället upp av goodwillposten. 

Uppsatsen har vidare visat på att det utifrån kraven i IFRS/IAS finns vissa avvikelser och 

brister i redovisningen. Den mest uppenbara bristen är avsaknaden av upplysningar rörande 

ett flertal punkter. Orsaken har bland annat visat sig vara företagens ovilja att redovisa något 

som kan tolkas som prognoser. Bristerna kan även ses som indikationer på att 

övervakningssystemet inte fungerar som det skall och att revisorerna inte är tillräckligt 

noggranna i sina kontroller.  

 

Nyckelord: Goodwill, IFRS, IT branschen, Nedskrivning, Rörelseförvärv 
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1 Inledning 

 

Det inledande kapitlet ger en bakgrund till det ämne som uppsatsen behandlar. Vidare 

presenteras de problem som finns på området och diskussionen leder fram till uppsatsens 

frågeställningar och syfte. Sist i kapitlet presenteras uppsatsen avgränsningar. 

 
 

”- Jag skiter väl i goodwillen så länge vi har ett positivt kassaflöde, ropade Birgersson från 

podiet.” (Sunesson 2003) 

 

Citatet ovan är taget ur artikeln ”Framfab blev en symbol för bubblan”, ur Dagens Nyheter 

2003. Artikeln handlar om Framfab och företagets väg genom IT-bubblan. Birgersson 

grundade Framfab och citatet är hans svar på frågan om hur företaget skulle hantera de 

enorma goodwillposter på cirka en och en halv miljarder kronor som erhållits vid nyligen 

gjorda rörelseförvärv. Följden blev slutligen att 1500 anställda miste jobbet och ett börsvärde 

motsvarande hela Svenska kullagerfabriken försvann. (Sunesson 2003) 

 

Goodwill uppstår vid rörelseförvärv när anskaffningsvärdet överstiger verkligt värde av de 

förvärvade nettotillgångarna och är således en restpost (IFRS/IAS 2007). Ändå utgör ofta 

goodwillposten merparten av köpeskillingen vid ett rörelseförvärv (Gauffin och Nilsson 

2006). En undersökning gjord av Ernst & Young visade att så mycket som 56 procent av 

köpeskillingen vid rörelseförvärv utgjorde goodwill och resterande del var ungefär jämt 

fördelad på materiella och immateriella1 tillgångar. Posternas andel av köpesumman beror 

givetvis på vilken bransch det rör sig om men generellt utgör goodwillposten en förvånansvärt 

stor del. (www- EYE 5) Goodwillen skall därefter årligen omvärderas till sitt verkliga värde 

och det är upp till företagen att göra värderingen (IFRS/IAS 2007). Drygt 50 procent av en 

koncerns tillgångsmassa, hänförlig till dotterföretag, skall således värderas utifrån företagets 

uppfattning om framtiden och vissa menar att goodwillreglerna kan leda till nästa bubbla 

(Holmquist 2004). 

 

                                                 
1 En immateriell tillgång är en tillgång utan fysisk form. (IFRS/IAS 2007) 
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1.1 Bakgrund 
Från och med 2005 skall alla noterade koncerner inom Europeiska Unionen (EU) redovisa i 

enlighet med International Financial Reporting Standards/International Accounting Standard 

(IFRS/IAS). Det är ett harmoniseringsprojekt som syftar till att öka kvaliteten av den 

finansiella rapporteringen och skapa mer internationellt enhetliga redovisningsprinciper 

(Jansson et al 2004). Då företag blir alltmer internationaliserade och ofta har utländska 

investerare innebär det att kravet på jämförbarhet mellan företag i olika länder ökar. Den nya 

normgivningen är ett led i arbetet med att skapa en harmoniserad redovisning inom EU 

(www- Kommissionen 2000). Parallellt pågår även ett konvergensarbete mellan USA och EU 

med målet att öka likformigheten inom redovisningen, vilket har lett till en redovisning som 

kommit att bli allt mer inriktad mot verkligt värde. Resultatet är att International Accounting 

Standards Board:s (IASB) standarder, IFRS/IAS, nu till stor del följer den amerikanska 

motsvarigheten, General Accepted Accounting Principles (GAAP). Vissa standarder har 

omarbetats och andra har tillkommit. (Jansson et al 2004) De ändringar som påverkat 

goodwillredovisningen är bland annat IAS 222 som 2004 ersattes av IFRS 33. Införandet av 

IFRS 3 ledde även till att IAS 384 uppdaterades vilket innebar att ett större antal immateriella 

tillgångar skall identifieras och redovisas separat vid rörelseförvärv och således inte ingå i 

goodwill. (www- Deloitte IFRS 3) En omarbetning av IAS 365 fick till följd att 

goodwillposten inte längre får skrivas av under den bedömda nyttjandeperioden, istället skall 

posten skrivas ned vid behov (Jansson et al 2004).  

 

Innan övergången till IFRS/IAS redovisade svenska noterade företag enligt 

Redovisningsrådets redovisningsrekommendationer (RR), vilka i stort överensstämde med 

dåvarande motsvarigheterna i IFRS/IAS. Goodwill redovisades till anskaffningsvärde minskat 

med ackumulerade avskrivningar. Avskrivningarna gjordes över den bedömda 

nyttjandeperioden, vilken maximalt fick uppgå till 20 år. Vid varje bokslutstillfälle gjordes 

utöver avskrivningen även en bedömning av huruvida det skett en värdeminskning av 

goodwillposten. Om så var fallet skulle postens återvinningsvärde6 beräknas och en eventuell 

nedskrivning skulle belasta årets resultat. Således användes både av- och nedskrivningar. Om 

                                                 
2 Rörelseförvärv och samgåenden 
3 Rörelseförvärv 
4 Immateriella tillgångar 
5 Nedskrivningar 
6 Det högsta av försäljningsvärdet minus försäljningskostnader eller nyttjandevärdet. Nyttjandevärdet är då 
framtida kassaflöden beräknade till nuvärde. (IFRS/IAS 2007) 
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postens värde vid senare tillfälle ökade fanns möjlighet att återföra en tidigare gjord 

nedskrivning. (Persson och Hultén 2006) I goodwillposten ingick ofta immateriella tillgångar 

såsom varumärken, kundrelationer och patent (www- EYE 5).  

 

Med dagens regler måste dock immateriella tillgångar, vilka förr ofta fanns med i 

goodwillposten, särredovisas i större utsträckning (www- EYE 5). Endast när den 

immateriella tillgången inte kan värderas på ett tillförlitligt sätt får den slås ihop med 

goodwill. Enligt IFRS/IAS är det emellertid i de flesta fall möjligt att göra en tillförlitlig 

värdering. (IFRS/IAS 2007) Goodwill skall redovisas till anskaffningsvärdet minskat med 

ackumulerade nedskrivningar. Posten definieras som en immateriell tillgång med obestämd 

nyttjandeperiod. Även upplysningskraven har förändrats och blivit mer omfattande. (Persson 

och Hultén 2006) 

 

1.2 Problemdiskussion 
Efter införandet och omarbetningen av IFRS/IAS har kraven på företagens redovisning 

förändrats. De nya reglerna för värdering och identifiering av tillgångar vid rörelseförvärv är 

mer omständliga och mer svårhanterliga än tidigare. Många företag upplever det besvärligt att 

tillämpa de nya standarderna. (www- EYE 5) IFRS/IAS är ett principbaserat regelverk och 

därmed inte detaljstyrande utan innehåller endast minimikrav. Därmed uppstår ett fritt 

tolkningsutrymme som kan orsaka förvirring och ovisshet om hur standarden skall tillämpas i 

introduktionsskedet då ingen praxis har hunnit utvecklats. Det medför att olika företag gör 

olika tolkningar av standarderna vilket i sin tur kan innebära att olika företag tillämpar 

regelverket på olika sätt. Jämförbarheten mellan företagen blir därmed lidande. (Buisman 

2006)  

 

Visar det sig vid ett nedskrivningstest att det redovisade värdet är högre än det förväntade 

framtida värdet skall nedskrivning ske. Det innebär att många företag i goda tider slipper 

skriva av sin goodwill och kan följaktligen visa upp ett bättre resultat. I lågkonjunktur 

däremot, kommer de flesta att bli tvungna att skriva ned sin goodwill, vilket påverkar 

resultatet negativt. De nya reglerna medför således ökade svängningar i resultatet. (www- 

EYE 5) Resultatsvängningar från år till år är oftast inte önskvärda utan företagen strävar efter 

en jämn vinstutveckling. Holmquist (2004) skriver att flera experter varnar för att lyfta in 

dolda värden i redovisningen. De menar att det uppstår en uppenbar risk när företagen inte 
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längre behöver lägga in goodwillavskrivningar i kalkylerna. För att undvika negativa resultat 

är det möjligt att vissa företag väljer att göra alltför positiva bedömningar av de framtida 

värdena. Därmed undviks belastningar på resultatet i form av goodwillnedskrivningar. 

Företagsledningen i företag med bonussystem grundade på resultatet torde vara extra benägna 

att upprätthålla ett positivt resultat. Det kan leda till att så kallade luftslott7 bildas och i värsta 

fall att en bubbla skapas där hela marknaden överhettas. Balansomslutningen och resultatet 

hålls då uppe med hjälp av felaktiga bedömningar av framtiden tills dess att marknaden blir 

misstänksam. (Holmquist 2004)  

 

En annan typ av kritik som riktats mot borttagningen av avskrivningar och införandet av 

nedskrivningar är att företagen strategiskt kan välja år för nedskrivning. Om företaget har ett 

dåligt år och uppvisar ett svagt resultat ökar sannolikheten att de väljer att göra 

nedskrivningar det året. Eftersom deras resultat redan är svagt påverkas inte aktiekursen i 

märkbar grad av nedskrivningen. Genom ett sådant tillvägagångssätt undviker de 

nedskrivningar i bättre tider och kan på så sätt uppvisa ett betydligt bättre resultat. De 

framtida positiva reaktionerna av att inte behöva skriva ned goodwill ett resultatmässigt bra år 

anses väga upp den negativa effekten av att skriva ned ett redan dåligt år. (Jordan et al 2007)  

 

För att användaren av finansiella rapporter själv skall kunna skapa sig en bild av 

goodwillposten är det av stor vikt att företagen lämnar de upplysningar som krävs av 

IFRS/IAS. Om företagen inte tillämpar samma värderings- och redovisningssätt uppkommer 

snedvridningar i rapporterna och jämförbarheten mellan företag minskar. Användare av 

finansiella rapporter kan få en felaktig bild när ett företag skriver ned goodwill i ett läge där 

ett annat företag inte skulle ha gjort det. Resultaten kan också skilja sig åt på grund av olika 

tillvägagångssätt vid nedskrivningstesten. För att undvika feltolkningar och för att kunna 

bedöma ett företag på ett korrekt sätt måste användare av finansiella rapporter vara medveten 

om förekomsten av eventuella skillnader i redovisningen mellan företag och om hur väl 

rådande standard följs. Tidigare undersökningar har påvisat att området är problematiskt och 

att det ännu inte finns någon klar praxis vilket medför att företagen tillämpar reglerna på olika 

sätt. 

 

                                                 
7 Ljus men verklighetsfrämmande framtidsdröm (Nationalencyklopedin, sökord: Luftslott) 
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Nu har det gått tre år sedan införandet av IFRS/IAS och det är därför av intresse att undersöka 

huruvida företagen har anpassat sig till regelverket och tillämpar det på ett homogent sätt. IT-

branschen anses vara intressant för den här uppsatsen eftersom den som regel kan antas bestå 

av en stor andel immateriella tillgångar. Dessutom har den relativt nyligen varit utsatt för en 

bubbla, delvis beroende på goodwillposten. 

 

1.2.1 Frågeställningar 
Problemdiskussionen har visat på några olika synpunkter angående den nuvarande 

goodwillredovisningen, vilket har lett fram till följande frågeställningar: 

 

• Hur ser redovisningen av goodwill ut i samband med rörelseförvärv och efterföljande 

värdering inom IT-branschen?  

 

• Avviker företagens goodwillredovisning från IFRS/IAS? 

o Om ja, vad beror avvikelserna på? 

 

Genom att besvara frågeställningarna ges en bild av hur redovisningen av goodwill ser ut 

bland IT-företagen och uppsatsen syfte, vilket beskrivs nedan, kan uppfyllas. 

 

1.3 Syfte 
Uppsatsens syfte är att undersöka och beskriva IT-branschens redovisningspraxis av goodwill 

för att ge läsaren av de finansiella rapporterna en större förståelse för goodwillposten. Vidare 

syftar uppsatsen till att utgöra ett underlag för framtida forskning och utveckling av 

goodwillreglerna. 

 

1.4 Avgränsningar 
Uppsatsen avser att behandla goodwillposten vid rörelseförvärv och de efterföljande 

nedskrivningstesterna av densamma. Övriga immateriella tillgångar tas inte upp. Vidare 

hanteras enbart omständigheterna vid förvärv av dotterföretag. Förvärv av intresseföretag 

samt inkråmsgoodwill med mera behandlas inte. 
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Uppsatsen är avgränsad till att omfatta svenska IT-företag noterade på Stockholmsbörsens 

Large-, Mid- och Small-cap listor. Avgränsning i tid är gjord utifrån införandet av det 

nya/omarbetade regelverket. De år som har studerats är således 2005-2007. Vidare kommer 

uppsatsen endast att behandla IASB:s rekommendationer, andra internationella 

redovisningsorgan såsom Financial Accounting Standard Board (FASB) beaktas inte i 

uppsatsen.  

 

Definitionen av ett IT-företag varierar och flera olika branschindelningar finns. För att 

företagen i den här uppsatsen skall vara jämförbara och för att resultaten skall vara mer 

generaliserbara inom det valda segmentet har Verket för Näringslivsutvecklings (NUTEK) 

branschindelning använts. Den grundas på den internationella indelningen gjord av 

”Organisationen för ekonomiskt samarbete och utveckling” (OECD). OECD använder 

indelningen eftersom den ökar jämförbarheten mellan olika länder. (Lundqvist och Johnreden 

2000) Utifrån indelningen inriktas uppsatsen på företag benämnda som ”datakonsulter och 

dataservice”. En förteckning över branschindelningen finns i bilaga 1 och de aktuella 

företagen i urvalet finns i bilaga 2. IT-företag vilka omfattas av en annan definition behandlas 

inte i uppsatsen. 
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2 Metod  

Valet av metod och ansats som används i en uppsats styrs helt av vad som ämnas undersökas, 

vilken typ av undersökning det är fråga om och vilken data eller information som behövs. 

Metoderna kan användas enskilt eller i kombination med varandra, det ena angreppssättet 

behöver inte utesluta det andra. (Bell 2000) De val av metoder som görs och på vilket sätt 

data samlas in måste noga motiveras av författaren till en uppsats. Utan en motivering av 

metod tappar uppsatsen sin trovärdighet och kommer följaktligen inte att bli accepterad av 

läsaren. (Malcom 2003) Nedan kommer tillvägagångssättet för den här uppsatsen att 

presenteras och motiveras.  

 

2.1 Uppsatsens tillvägagångssätt 
De frågeställningar som skall besvaras i uppsatsen är hur IT-företagen redovisar goodwill 

samt om redovisningen avviker från IFRS/IAS och i så fall varför. Det innebär att uppsatsen 

dels är en beskrivande praxisundersökning och dels undersökande där orsaker till eventuella 

avvikelser från IFRS/IAS förklaras med hjälp av teorier.  

 

Den inledande frågeställningen syftar till att beskriva ett visst beteende vid ett visst tillfälle. 

Det innebär att redovisningspraxis inom det aktuella området är det intressanta. Enligt 

Laughlin (1995) är praxisundersökningar inom redovisningsämnet viktiga. De bidrar till en 

större empirisk kunskap, vilken senare kan användas i vidare forskning samt vid utformning 

av nya standarder. Standarder som företagen inte följer i praktiken fyller ingen funktion och 

det är därför nödvändigt med praxisundersökningar. (Laughlin 1995) I en beskrivande ansats 

är det väsentliga att visa hur något faktiskt är eller har varit. Insamlandet av korrekt data och 

metoden för insamlingen är därför en av de viktigaste variablerna för att få en tillförlitlig 

uppsats. (Malcom 2003) I den beskrivande delen av uppsatsen har goodwillredovisningen i 

totalt 90 årsredovisningar studerats. År 2005 omfattar uppsatsen 31 företag, året efter ingår 30 

företag och under 2007 ingår 29 företag. Det minskande urvalet beror på att två företag har 

blivit uppköpta. Uppsatsen ger därmed en beskrivande bild av förekommande praxis utifrån 

årsredovisningarna, inte utifrån de faktiska händelserna inom företaget. Den beskrivande 

frågeställningen besvaras i uppsatsens empirikapitel. 
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Den avslutande frågeställningen är av mer undersökande karaktär. För att ge svar på huruvida 

det förekommer avvikelser har resultatet från den inledande frågeställningen jämförts med de 

krav som finns i rådande standarder. Intervjuer med koncernredovisningscheferna på två av de 

aktuella företagen har genomförts i syfte att få en djupare förståelse för hur de upplever de 

krav som ställs i standarderna och för att finna svar på varför eventuella skillnader gentemot 

rådande standarder uppkommer. Den undersökande delen av uppsatsen består således av 

fallstudier av två företag. Med fallstudie menas i den här uppsatsen inte den vida omfattning 

som många forskare anser är signifikant för en fallstudie. Enligt Scapens (1990) är det oftast 

inte rimligt att studera en helhet och alla aspekter av den. Istället bör forskaren sätta upp 

gränser för vilken del den aktuella fallstudien skall undersöka. Med ett sådant fokus kan en 

del studeras noggrant och övriga delar får helt enkelt överlåtas åt kommande forskning. 

Fallstudier är inom redovisning framförallt användbara för förklarande studier (Scapens 1990) 

och är därmed lämpliga för den här uppsatsen eftersom orsakerna till att företagen redovisar 

på ett visst sätt skall undersökas.  

 

2.2 Datainsamling 
Insamlingen av data föregicks av litteraturstudier och genomgång av det aktuella regelverket, 

IFRS/IAS. Litteraturstudier av vetenskapliga artiklar, tidigare uppsatser och undersökningar 

gav en bättre förståelse för vilka problemområdena var och hur företagen faktiskt skall 

behandla goodwill. Förstudierna underlättade genomgången av årsredovisningarna och gjorde 

det enklare att söka relevant information.  

 

2.2.1 Årsredovisningar 
De data som har använts för att beskriva hur de aktuella företagen redovisar goodwill har 

samlats in via företagens årsredovisningar. Årsredovisningarna har laddats ner från respektive 

företags hemsida samt, i de fall de funnits tillgängliga, beställts i tryckt format från antingen 

företagens hemsidor eller från finansportalen.se. Årsredovisningarna utgör primärdata, dock 

kan det finnas en risk att informationen i dem inte helt överensstämmer med verkligheten. 

Årsredovisningarna skall ge en bild av verkligheten men kan vara förskönad av företagen. De 

punkter som har undersökts i årsredovisningarna är: 
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� Fördelning av köpeskilling vid rörelseförvärv, 

� vad företagen anser att goodwillposten består av, 

� hur väl upplysningskraven rörande goodwill är uppfyllda, 

� hur nedskrivningstest genomförs, 

� vilken metod som har använts vid nedskrivningstesten och 

� hur nedskrivningar redovisas och motiveras.  

 

Informationen har därefter sammanställts i Excel. Medelvärden för de numeriska värdena har 

räknats fram och jämförelser mellan olika företags årsredovisningar har kunnat göras på ett 

tydligt sätt. Numeriska värden ger stöd och tyngd åt analysen även om de inte används för att 

testa i förväg uppsatta hypoteser (Malcom 2003). På så sätt har en bild av rådande praxis 

kunnat ges. En praxisundersökning har inga uppsatta hypoteser om hur något skall vara utan 

beskriver endast rådande förhållanden (Laughlin 1995). 

 

2.2.2 Intervjuer 
För att uppnå en djupare förståelse räcker det inte med att endast studera årsredovisningarna. 

Personliga intervjuer behövs för att ge utrymme åt individens åsikter och kommentarer. 

(Repstad 2007) Intervjuer med koncernredovisningschefer på två av företagen har genomförts 

för att undersöka hur företagen upplever dagens redovisning av goodwill.  

 

Förberedelserna inför intervjuerna bestod av litteraturstudier angående intervjuteknik. Utifrån 

det konstruerades en intervjuguide, vilken återfinns i bilaga 3. Intervjuguiden innehöll de 

frågor och ämnen som skulle tas upp och fungerade som en riktlinje under intervjuerna. 

Utifrån den gavs respondenten utrymme att tala fritt. En alltför strukturerad intervju kan göra 

intervjuaren blind för nyanser i svaren och kan även låsa interaktionen med respondenten 

(Ryen 2004). Öppna intervjuer möjliggör att information som inte har behandlats i 

intervjuguiden framkommer genom att respondenten får tala fritt (Repstad 2007). Intervjuerna 

genomfördes av två intervjuare där den ena ställde frågorna och ansvarade för att 

intervjuguiden följdes i tillräckligt stor utsträckning. Den andra intervjuaren kunde 

koncentrera sig på att lyssna och ställa relevanta följdfrågor. Intervjuerna gjordes på 

respondentens arbetsplats för att intervjupersonen skulle känna sig hemma och bekväm i 

miljön. Vidare spelades samtliga intervjuer in och transkriberades. Fallföretagen och 

respondenterna behandlades konfidentiellt i uppsatsen efter deras önskemål om det.  
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2.2.3 Tidigare forskning 
Tidigare studier och uppsatser har använts för att göra jämförelser med resultaten från den här 

uppsatsen. De har även utgjort en utgångspunkt för uppsatsen och varit till hjälp för att få en 

bild av problematiken inom området. Undersökningar är inte alltid varit helt vetenskapliga 

utan kan till exempel vara gjorda av revisionsbyråer och redovisningsorganisationer. Vidare 

utgör de sekundärinformation och kan vara vinklade eller gjorda i annat syfte än den här 

uppsatsen. Undersökningarna ifråga har inte utgjort data för några slutsatser utan enbart 

använts för jämförelser och eventuellt för att bekräfta eller förkasta tidigare 

undersökningsresultat. Genom att jämföra dem med resultaten från IT-branschen nås en 

uppfattning om i vilken utsträckning skillnaderna är branschspecifika.  

 

2.3 Uppsatsens trovärdighet 
Det är alltid nödvändigt att förhålla sig kritisk till den insamlade informationen. Materialet 

måste granskas för att avgöra hur giltig och tillförlitlig informationen är. (Bell 2000) 

 

2.3.1 Insamlad data 
Tidigare uppsatser och undersökningar är sekundärdata som har sammanställts tidigare i ett 

eller flera led. Trovärdigheten i sekundärdata är i regel lägre än hos primärdata eftersom den 

kan ha tolkats på ett annat sätt eller i annat syfte än vad den används för i den här uppsatsen. 

(Bryman och Bell 2007) I syfte att höja trovärdigheten har flera oberoende uppsatser och 

undersökningar använts, så kallad triangulering, för att kontrollera att de stämmer överens. 

Om flera sekundärkällor ger samma information ökar trovärdigheten för dem (Bryman och 

Bell 2007).  

 

Det empiriska underlaget i uppsatsen består till stor del av årsredovisningar. Här är det möjligt 

att mindre feltolkningar kan ha gjorts i de fall informationen rörande goodwill var knapp. En 

grundlig genomgång av regelverket och tidigare studier genomfördes för att få en bättre 

förståelse för problemet och ökade möjligheter att söka relevant information. För att få fram 

rätt information måste det vara klart vad som eftersöks (Hartman 1998). Genomgången bidrog 

till att en struktur för vad som skulle studeras i årsredovisningarna fanns innan genomförandet 

vilket var till stor hjälp för att kunna tolka årsredovisningarna på rätt sätt. Eventuella 
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feltolkningar bedöms därför vara små och därmed inte ge någon signifikant effekt på 

resultaten. 

 

Största hotet mot trovärdigheten i uppsatsen är intervjumaterialet.  

 

”Vad som är oundvikligt är att vi handskas med människor, och inom forskningssamhället 

innebär det individer med sin egen handlingsplan och med ett eget anseende att bygga upp 

och skydda.”8 (Malcom 2003, s.6) 

 

Citatet pekar på att respondenterna kan vara partiska när det gäller det egna företaget och det 

föreligger en risk att svaren är vinklade för att framställa företaget och respondenten själv i 

bra dager. För att undvika alltför vinklade svar har känsliga frågor ställts på ett neutralt sätt 

där respondenten inte behöver svara utifrån det egna företaget utan i mer övergripande 

perspektiv. Respondenterna och fallföretagen behandlas även konfidentiellt i uppsatsen. 

Genom ett sådant förfarande erhålls en mer sanningsenlig bild av hur respondenten anser att 

det förhåller sig.  

 

Vidare när det gäller intervjuerna finns en viss risk för feltolkningar. Genom att spela in 

intervjuerna och transkribera dem har den risken minskats. Transkriberingen har skickats till 

intervjupersonen vilket har gett denne möjlighet att kommentera innehållet ytterligare. Inga 

sådana kommentarer har dock gjorts. Inspelningarna bedöms inte ha utgjort någon nackdel för 

intervjuerna eftersom de har godkänts av respondenten. Repstad (2007) menar även att en 

förberedd intervju ändå är en så pass konstlad situation att en bandspelare varken gör till eller 

från för kvaliteten på intervjun. Intervjuerna utfördes av två intervjuare vilka tillsammans 

genomförde analysen. I de fall olika tolkningar av empirin har uppstått har de diskuterats och 

transkriberingen granskats en gång till. På det sättet har förekommande feltolkningar 

minimerats.   

 

2.3.2 Analys 
Det finns en rad teorier som beskriver hur en analys bör genomföras. De två främsta hoten 

mot objektiviteten vid analys av data är, enligt Feldman (1995), påverkan av åsikter som en 

                                                 
8 Översatt från: “What is inescapable is that we are dealing with people, and in the research community that 
means individuals with their own agenda and with reputations to build and protect.” 
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intervjuperson framhåller samt påverkan av tidigare forskares resultat och teorier. Eftersom 

kunskap inom området är nödvändigt för att utföra en uppsats är det svårt att helt undvika 

påverkan. Det är dock viktigt att författaren är medveten om de här faktorerna och att de kan 

påverka analysen. Vidare är det viktigt att försöka hålla en tydlig gräns mellan 

empiriinsamling och analys. Genom att analysera redan under insamlingsfasen riskerar 

författaren att dra för tidiga slutsatser och därmed nöja sig med den empiri som redan samlats 

in. (Feldman 1995) 

 

Analysen av information insamlad från årsredovisningarna är snarare en sammanställning än 

en analys. Uppsatsen är i det här avseendet beskrivande och analysen består således av en 

sammanställning av årsredovisningarna för att beskriva hur goodwill redovisas. I den 

beskrivande delen torde således inte analysen påverkats av ovanstående faktorer eftersom den 

som sagt snarare är en sammanställning. Analys av det insamlade intervjumaterialet kan 

däremot ha påverkats av förkunskaper men i största möjliga mån har analysen genomförts på 

ett objektivt sätt eftersom medvetenhet om problemet har funnits. 

 

2.3.3 Generaliserbarhet 
Generaliserbarhet, eller extern validitet, anger i vilken grad resultatet kan överföras på andra 

enheter (Bryman och Bell 2007). När det gäller de beskrivande resultaten i uppsatsen är det 

troligt att de till stor del är branschspecifika och därför inte bör generaliseras till andra 

branscher. Det är möjligt att företag i branscher med till exempel mycket immateriella 

tillgångar har mer utvecklade metoder för att särredovisa dem skilt från goodwill än företag i 

branscher med få immateriella tillgångar. Däremot är det troligt att en generalisering bland 

IT-företagen kan göras, givet att hänsyn tas till extrema undantagsfall eftersom spridningen 

kan vara stor även inom en och samma bransch.  

 

Resultaten från den undersökande delen av uppsatsen baseras på fallstudier med två utvalda 

företag. Att utifrån svaren från de två företagen påstå att det är möjligt att generalisera till 

andra företag är riskabelt. Scapens (1990) menar att det är svårt att genom fallstudier få ett 

statiskt säkerställt resultat. Likväl är resultaten värdefulla, de är till hjälp för kommande 

forskning genom att utgöra en grund för att ställa upp hypoteser eller utöka fallstudien. 

(Scapens 1990) Den här uppsatsen är inte tillräckligt omfattande för att en generalisering skall 

vara möjlig. Respondenternas åsikter överensstämde dock i stort vilket ger en indikation att en 
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viss mättnad av intervjuer uppnåtts. Det är således troligt att de resultat som framkommit är 

relevanta och kan utgöra en utgångspunkt vid undersökning av andra företag och branscher. 
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3 Teori och tidigare forskning  

I följande kapitel presenteras de för uppsatsen relevanta teorier samt tidigare forskares 

resultat och åsikter. Kapitlet inleds med ett avsnitt med förklaringar av viktiga begrepp i 

uppsatsen för att läsaren skall få en bättre förståelse för ämnet. Efter det följer ett avsnitt som 

behandlar värdering till verkligt värde samt vilka problem som kan uppstå vid densamma. 

Slutligen presenteras teorier som kan hjälpa till att förklara företags sätt att redovisa 

goodwill.  

 

3.1 Definitioner 
I det följande avsnittet ges definitioner och förklaringar till några, för uppsatsen, relevanta 

begrepp. Dels presenteras IFRS/IAS:s begreppsdefinitioner och dels tidigare forskares åsikter 

och kommentarer rörande området. 

 

3.1.1 Rörelseförvärv och goodwill  
Ett rörelseförvärv innebär att separata företag eller verksamheter förs samman till en enhet, en 

resultatenhet med gemensam rapportering. I stort sett alla rörelseförvärv innebär att ett 

företag, förvärvaren, får ett bestämmande inflytande9 över den förvärvade enheten. 

Tillsammans bildar de en ”koncern” där det förvärvande företaget benämns moderföretag och 

det förvärvade dotterföretag. (IFRS/IAS 2007) 

 

Goodwill kan beskrivas som det övervärde som uppkommer vid rörelseförvärv på grund av en 

avvikelse mellan det förvärvade företagets marknadsvärde och substansvärde10. Med andra 

ord uppkommer goodwill när köpeskillingen överstiger de övertagna nettotillgångarna. 

Utifrån det uppkomna övervärdet skall det förvärvande företaget i så stor utsträckning som 

möjligt identifiera de immateriella tillgångar som är möjliga att värdera objektivt, exempelvis 

varumärken samt kund- och leverantörskontrakt. De immateriella tillgångarna subtraheras 

därefter från det initiala övervärdet och redovisas som separata poster. (IFRS/IAS 2007) Den 

främsta orsaken till att köpeskillingen ofta överstiger nettotillgångarna är att förvärvaren även 

                                                 
9 Ett företag antas erhålla bestämmande inflytande när det övertar mer än hälften av de röstberättigade andelarna 
om inget annat framgår. (IFRS/IAS 2007, s.101) 
10 Värdet på eget kapital som tillhör aktieägarna i moderföretaget  
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betalar för framtida vinster. Det är även vanligt att förvärvaren förväntar sig synergieffekter i 

form av till exempel kostnadseffektiviseringar och därför är beredd att betala ett högre pris. 

Framförallt i högkonjunktur är det vanligt att priserna pressas högt över värdet på 

nettotillgångarna och därmed blir goodwillposten större. (Dogra 2005) Eriksson (2002) menar 

att goodwillen kan tolkas som en betalning för ekonomiska fördelar och synergieffekter som 

förväntas generera avkastning i framtiden. IASB:s definition av goodwill finns bland annat i 

IFRS 3 och lyder: 

 

”[…] en betalning för framtida ekonomiska fördelar som inte går att definiera enskilt eller 

redovisa separat” (IFRS/IAS 2007, s.107). 

 

Dogra (2005) menar dock att goodwillvärdet ofta inte är någon genomtänkt post utan kan 

uppstå på grund av att företagen dras med i budgivningar och inte vill ge sig. 

Köpeskillingarna kan bli omotiverat höga och följden blir inte sällan nedskrivningar med 

stora effekter på resultatet som följd. Dogra (2005) har en mer kritisk beskrivning av 

goodwillposten än de ovan nämnda. Han menar att det är en tillgång i balansräkningen som 

egentligen inte kan identifieras som en tillgång. I posten inkluderar företagen även 

transaktionskostnader och en mängd andra kostnader i så stor utsträckning som möjligt. Han 

påpekar även att i en likvidation av företaget är inte posten värd något alls. (Dogra 2005)  

 

När ett rörelseförvärv genomförs och en goodwillpost uppstår skall den fördelas på de 

kassagenererande enheter som anses gynnas av synergieffekter. Dessa enheter behandlas i 

nästa avsnitt. 

 

3.1.2 Kassagenererande enheter 
Vid nedskrivningstest skall goodwillen testas på var och en av kassagenererande enheterna 

som har tilldelats ett goodwillvärde. Enligt IAS 36 definieras en kassagenererande enhet som:  

 

”[…] den minsta identifierbara grupp av tillgångar som vid en fortlöpande användning ger 

upphov till inbetalningar som i allt väsentligt är oberoende av andra tillgångar eller grupper 

av tillgångar”. (IFRS/IAS 2007, s. 450) 
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En kassagenererande enhet skall motsvara nivån för den interna styrningen. Nivån får inte 

heller vara större än segmentindelningen enligt IAS 14. (IFRS/IAS 2007) Nilsson11, via 

Pettersson och Thorsson (2007), menar att den här storleksbegränsningen inte har påverkat 

revisorerna i någon större utsträckning när det kommer till bedömningen av de 

kassagenererande enheterna. Om företagen har angett primärsegmentet som kassagenererande 

enhet godkänns det även om den interna övervakningen sker på en lägre nivå. Standarden 

tolkas som att den ger ett spann där företagen kan välja vilken nivå de vill lägga sig på. 

Lägstanivån har inte tagits i tillräckligt stor beaktning. (Pettersson och Thorsson 2007)  

 

Revisionsbyrån Ernst & Young skriver också att det är den interna övervakningen som skall 

styra identifieringen av kassagenererande enheter. Ett exempel som belyser det är följande: 

Ett återförsäljarföretag köper en ny återförsäljningskedja bestående av 20 butiker. Butikerna 

finns utspridda i fem olika länder och varje butik ses om en separat kassagenererande enhet. 

Företaget anser att goodwill skulle kunna hänföras till varje butik för sig. Företaget är dock 

primärt uppdelat i geografiska segment där vart och ett av de fem länderna utgör ett eget 

segment i enlighet med IAS 14. På vilken av de två nivåerna, primärsegment eller butik, som 

nedskrivningsbehovet skall prövas, beror på vilken nivå den interna styrningen övervakar 

investeringen. Övervakas varje butik enskilt skall goodwillen prövas på butiksnivå. 

Övervakas istället varje segment skall nedskrivningstesten genomföras på segmentnivå. 

Goodwillen hänförlig till butikerna i ett och samma segment slås ihop med tidigare förvärvad 

goodwill i segmentet och nedskrivningstestet görs på hela summan. (www- EY 2007)  

 

Nilsson, via Pettersson och Thorsson (2007), menar att om gränsdragningen för de 

kassagenererande enheterna är alltför bristfällig kan det leda till att de kassagenererande 

enheterna blir större än vad de borde vara. När enheterna blir större kan det innebära att värdet 

på dem ökar och företaget kan därmed undvika nedskrivningsbehov. (Pettersson och Thorsson 

2007) 

                                                 
11 Intervju med Sven-Arne Nilsson, redovisningsexpert från Deloitte, genomförd av Pettersson och Thorsson 
(2007) 
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3.2 Verkligt värde 
Redovisning går mot en allt mer ’verkligt värde’ - baserad redovisning (Jansson et al 2004). 

Goodwill är en av de poster som skall värderas till verkligt värde. Men vad är då verkligt 

värde och för vem är det verkligt? Definitionen av verkligt värde enligt IASB är:  

 

”Det värde till vilket en tillgång skulle kunna överlåtas eller en skuld regleras, mellan 

kunniga parter som är oberoende av varandra och har ett intresse av att transaktionen 

genomförs”. (IFRS/IAS 2007, s. 116) 

 

Nedan presenteras grunderna i en diskussionsrapport avseende IASB:s värderingsgrunder som 

gavs ut 2005. Innehållet ger en bild av hur diskussionerna kring verkligt värde förs och vad 

som kan bli verklighet i framtiden. Vidare presenteras även en del av den kritik som riktas 

mot redovisning till verkligt värde samt vilka problemområdena kan tänkas vara. 

 

3.2.1 Vad är verkligt värde? 
IASB gav 2005 ut en diskussionsrapport angående värderingsgrunder som sammanfattats och 

diskuterats i Balans av Thinggaard och Nilsson (2007). I rapporten särskiljs värderingar som 

syftar till marknadsvärde och värderingar som är företagsberoende. Marknadsvärde syftar till 

att återspegla det värde som en tillgång eller skuld har vid en transaktion utifrån marknadens 

förväntningar av framtida kassaflöden som tillgången eller skulden ger upphov till. 

Företagsberoende värderingar syftar till en värdering baserad på företagsledningens 

förväntningar och riskpreferenser. Begreppet verkligt värde är dock vidare än marknadsvärde 

eftersom det även ger möjlighet till värderingar vid de tillfällen det inte finns någon marknad 

att tillgå. Värderingar görs då genom att uppskatta vad värdet skulle ha varit om det hade 

funnits en aktiv marknad. Enligt rapporten är värdering utifrån marknadsvärde det mest 

eftersträvansvärda och förslag på framtida ändringar för reglerna rörande företagens 

bedömningar ges. (Thinggaard och Nilsson 2007) Än så länge tillåts emellertid 

företagsberoende värderingar av verkligt värde när det inte finns något marknadspris att tillgå. 

Figur 1 nedan beskriver förfarandet vid värderingen av verkligt värde enligt IFRS/IAS (2007). 
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Figur 1: Värdering till verkligt värde 

 
 
Hur värdering bör göras i steg tre (i figur 1) framgår inte helt klart i IFRS/IAS 2007. IASB:s 

diskussionsrapport från 2005 säger också att företagsberoende bedömningar kan ge upphov 

till att jämförbarheten mellan företag minskar när företagen gör på skilda sätt eller, avsiktligt 

eller oavsiktligt, gör felaktiga uppskattningar. (Thinggaard och Nilsson 2007) I avsnittet 

nedan presenteras några faktorer som gör att verkligt värde kan ge upphov till skillnader 

mellan olika företag. 

 

3.2.2 Problematiska faktorer  
Shipper (2005) menar att det finns en oenighet och osäkerhet bland revisorer, 

redovisningsekonomer och ekonomer om hur verkligt värde skall användas. Värdering till 

verkligt värde där uppskattningar ofta behöver göras har gjort att olika åsikter och metoder 

vuxit fram vilket har lett till oenighet mellan förespråkare av de olika metoderna. (Shipper 

2005) 

 

Shipper (2005) har identifierat ett antal faktorer i redovisning till verkligt värde som ger 

upphov till oenighet och osäkerhet. Den första är det faktum att verkligt värde får uppskattas. 

Det behöver inte hänföras till någon marknad utan ett uppskattat pris för vad oberoende, 

intresserade parter skulle komma fram till räcker. Oenighet uppstår om hur de 

uppskattningarna skall göras. En annan faktor är de krav som regelverken ställer på företagens 

Marknadsvärde på 
identiska tillgångar/ 
skulder om det finns 

Om det inte finns marknadsvärden enligt steg 
1� använd marknadsvärden för snarlika 

tillgångar/ skulder om det finns 

Om inga marknadsvärden finns � använd någon annan 
metod, t.ex. nuvärdesberäkningar av framtida förväntade 

kassaflöden. 

Steg 1 � 

Steg 2 � 

Steg 3 � 

Källa: Inspirerad av IFRS/IAS 2007 
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finansiella rapporter. Ett exempel är kravet att redovisningen skall vara tillförlitlig. Vissa 

anser att verkligt värde och tillförlitlighet inte är förenliga. Olika tolkningar av reglerna och 

av vad kraven innebär ger upphov till skillnader mellan användarna. Shipper (2005) menar att 

trots att uppskattade värden kan variera stort innebär det för den skull inte att de är 

otillförlitliga. Värdet mäts utifrån tillgänglig information och erhålls ny information vid ett 

senare tillfälle ändras värdet efter hand. Så länge uppskattningarna grundas på tillgänglig 

information är de alltså att se som tillförlitliga. En tredje faktor som Shipper (2005) anser 

skapar oenighet är kostnads-/intäktsföringen över resultaträkningen när verkligt värde 

förändras. Framförallt är det intäktsföringen som går emot äldre redovisningsmetoder 

eftersom vinsten ännu inte har realiserats. (Shipper 2005) 

 

För att komma till rätta med problemen tror Shipper (2005) att praxis och mer detaljerade 

beskrivningar på hur företagen skall gå till väga kommer att efterfrågas av företagen. Mer 

likformiga finansiella rapporter kommer att efterfrågas av investerare och andra användare. 

(Shipper 2005) Tidigare forskning har undersökt hur väl de nya reglerna avseende 

särredovisningen av immateriella tillgångar följs. Området har visat sig problematiskt och det 

är möjligt att Shippers (2005) faktorer kan förklara det till viss del. Resultatet av de tidigare 

undersökningarna presenteras i det kommande avsnittet. 

 

3.2.3 Särredovisning av immateriella tillgångar 
Enligt de nya reglerna skall företagen särredovisa samtliga immateriella tillgångar och värdera 

dem till verkligt värde. Att värdera till exempel ett varumärke kan vara svårt och tidigare 

forskning tyder också på att företagen inte har anpassat sig till de nya reglerna fullt ut.  

 

En undersökning gjord av revisionsbyrån Ernst & Young tyder på att många företag 

fortfarande inte särredovisar immateriella tillgångar i någon större utsträckning utan istället 

låter goodwillposten fånga upp värdet. Den minskning av goodwillposten som förväntades bli 

resultatet av de nya IFRS/IAS-reglerna har inte upplevts i samma utsträckning som väntat. 

Det kan bero på att företag helt enkelt inte vet hur de skall gå till väga och att det inte finns 

någon tydlig beskrivning av förfarandet. Ernst & Youngs undersökning bygger på de 33 

största företagsförvärven i Sverige under 2005. Fördelningen av köpeskillingen varierade stort 

mellan företag men genomsnittsfördelningen visade att 56 procent fördelades på goodwill, 22 
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Ernst & Youngs 
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Gauffin och Nilssons 
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25%

23%
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Övriga
Nettotillgångar

Immateriella
Tillgångar

Goodwill

procent på materiella tillgångar och 22 procent på immateriella tillgångar. (www- EYE 5) 

Fördelningen visas nedan i diagram 1. 

 

Även en undersökning gjord 2005 av Gauffin och Nilsson (2006) tyder på att det finns en del 

oklarheter med företagens redovisning av goodwill vid företagsförvärv. Undersökningen 

omfattade samtliga 261 noterade företag på Stockholmsbörsen. Av dem hade 98 företag 

genomfört minst ett förvärv under det aktuella året. Undersökningen visade att en betydande 

del endast redovisar en goodwillpost och underlåter att särredovisa immateriella tillgångar. 

IFRS 3 kräver en redogörelse av de faktorer som bidrog till att köpeskillingen blev så stor att 

en goodwillpost uppkom. Kommentarerna visade sig ofta vara bristfälliga och svårtolkade. I 

undersökningen utgjorde netto materiella tillgångar 25 procent av den genomsnittliga 

köpeskillingen och immateriella tillgångar, såsom varumärken, kundrelationer, patent, 

pågående forskning och utveckling 23 procent. Goodwill utgjorde resterande del, närmare 

bestämt 52 procent. (Gauffin och Nilsson 2006) Resultatet från de båda undersökningarna 

visas nedan i diagram 1. 

 

Diagram 1: Fördelning köpeskilling enligt tidigare undersökningar 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Källa: Gauffin och Nilsson 2006 samt www- EYE 5 

 

Som diagrammet visar kom de båda undersökningarna fram till ungefär samma resultat 

avseende fördelningen av köpeskillingen. Tillvägagångssättet i de här undersökningarna har 

utgjort grunden för den här uppsatsen för att jämförelser skall vara möjliga. Gauffin och 

Nilsson följde under 2007 upp undersökningen och studerade 2006 års årsredovisningar. I 

undersökningen konstaterar de att fördelningen av köpeskillingen är densamma som 

föregående år, övriga nettotillgångar utgör 25 procent, immateriella tillgångar 23 procent och 
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goodwill 52 procent. Angående upplysningskraven noterades en viss förbättring jämfört med 

2005 men bristerna var fortfarande tydliga. (Gauffin och Nilsson 2007) 

 

3.3 Taktisk redovisning och övervakning 
Som nämnts tidigare värderas ofta goodwill utifrån företagens egna förväntningar på framtida 

värden. När en sådan redovisning tillämpas ökar företagens möjligheter att anpassa 

redovisningen efter egna önskemål jämfört med tidigare metoder när goodwillen skrevs av 

proportionerligt under en viss period. Nedan presenteras två teorier som beskriver hur företag 

genom att anpassa redovisningen kan påverka det som i slutänden presenteras i de finansiella 

rapporterna och varför de väljer att göra på ett visst sätt. Sist i kapitlet presenteras även ett 

avsnitt om övervakning. 

 

3.3.1 Resultatutjämning 
Income smoothing, eller resultatutjämning på svenska, är ett välkänt fenomen inom 

redovisningsämnet. Som namnet antyder handlar det om att företag strävar efter att ha en 

jämn resultatutveckling över tid. Det finns flera fördelar för ett företag att visa upp jämna 

resultat år efter år. Till exempel blir relationen mellan företagsledningen och investerarna 

bättre, de anställda känner sig säkrare och skattekostnaderna hålls på en jämn nivå. Ett stabilt 

företag utan stora svängningar är en säkrare investering och gör att förhållandet mellan ägare 

och ledning blir bättre. Avkastningskravet från investerarna blir lägre i ett företag som inte har 

stora resultatsvängningar eftersom det är en säkrare placering. Det i sin tur gör det lättare för 

företaget att finansiera verksamheten via utomstående finansiärer. År med dåliga resultat kan 

leda till att de anställda oroar sig för sina jobb. År med ovanligt höga resultat kan göra att de 

anställda anser sig vara värda högre lön och bonus vilket i sin tur kan leda till osämja mellan 

ledningen och de anställda. Psykologiska aspekter kan också spela in. Om ett företag visar ett 

lägre resultat än förväntat kan det leda till att förväntningarna inför framtiden blir omotiverat 

låga. Den psykologiska oron kan leda till att företaget börjar gå sämre och hamnar i en ond 

cirkel. Det motsatta kan hända vid en plötslig ökning av resultatet. Genom att hålla ett stabilt 

resultat undviks de här problemen. (Hepworth 1953) 

 

Resultatutjämning kan åstadkommas på flera olika sätt. Företagen kan till viss del påverka 

intäkterna, kostnadsföra vissa typer av immateriella tillgångar eller redovisa dem som 
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tillgångar, skifta mellan olika redovisningsmetoder som ger olika utslag på resultatet och på 

olika sätt påverka av- och nedskrivningarna. (Hepworth 1953) I den här uppsatsen är det 

påverkningen av resultatet med hjälp av nedskrivningar av goodwill som undersöks. 

 

Det redskap som används för resultatutjämning måste enligt Copeland, via Riahi-Belkaoui 

(2003), ha vissa specifika egenskaper för att vara användbart. Den skall vara av 

engångskaraktär och inte binda företaget till framtida åtgärder, den skall baseras på 

professionella bedömningar och vara i linje med de redovisningsregler som omfattar 

företaget, effekten måste motsvara de årliga resultatsvängningarna, det får inte krävas en 

verklig transaktion med någon utomstående part och den måste kunna göras självständigt eller 

i samband med andra åtgärder kontinuerligt över tiden. Beidelman, via Riahi-Belkaoui 

(2003), anser att enbart två av faktorerna är nödvändiga. Han menar att redskapet endast 

behöver göra det möjligt för företagsledningen att reducera resultatsvängningar över tiden och 

att åtgärden inte får binda företaget till framtida åtgärder. (Riahi-Belkaoui 2003) 

 

3.3.2 Djupdykning 
En klassisk teori inom redovisning är positivistiska redovisningsteorin12. Den är inriktad på att 

förklara varför redovisningen ser ut som den gör och varför vissa företag använder en 

redovisningsmetod medan andra inte gör det. Teorin tar fasta på hur individer påverkar 

redovisningen och menar att alla individuella handlingar görs utifrån ett opportunistiskt syfte, 

det vill säga utifrån vad som ger mest nytta för individen. Om till exempel bonussystem är 

grundat på resultatet är det troligt att ledningen kommer att välja redovisningsprinciper som är 

resultathöjande och därmed gynnar deras bonus. Det kan till exempel innebära att företagen 

underlåter att genomföra nödvändiga nedskrivningar för att hålla uppe resultatet. (Deegan och 

Unerman 2006)  

 

Utifrån resonemanget ovan är även djupdykningsteorin13 enkel att förstå. Djupdykningsteorin 

behandlar redovisningsåtgärder som påverkar resultatet negativt och vid vilka tillfällen 

företag väljer att göra dem (Healy 1985). Den menar att om ett företag uppvisar ett sämre 

resultat under ett år ökar sannolikheten att det väljer att göra nedskrivningar under den 

perioden. Namnet ”djupdykning” kommer från innebörden av teorin, företaget gör ett 

                                                 
12 Översatt från: ’Positive accounting theory’ 
13 Översatt från: ’Big bath theory’ 
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resultatmässigt djupdyk. Ett exempel på redovisningsåtgärder som påverkar resultatet negativt 

är nedskrivningar av goodwill. Företagen skall göra nedskrivningar när det finns behov av det. 

Bedömning görs av företagen och det finns således möjlighet för dem att tidigarelägga eller 

senarelägga nedskrivningen. (Healy 1985)  

Teorin är kopplad till företagens bonussystem och tar framförallt sikte på den nedre 

skiktgränsen. När bonussystemen är kopplade till resultatet kommer ledningen att sträva efter 

att nå ett högt resultat. Det finns ofta olika resultatnivåer vilka utgör skiktgränser för 

bonusutdelningen. Om ett företaget under ett år inte når upp till den nedre skiktgränsen för 

bonusen kommer inte heller bonusen bli lägre om resultatet försämras ytterligare, den ligger 

redan på den lägsta nivån. Under de här förutsättningarna är det, enligt teorin, mer troligt att 

ledningen kommer välja att göra nedskrivningar det aktuella året än ett år med ett högre 

resultat. Bonusen påverkas inte negativt det aktuella året men däremot ökar chansen för att nå 

upp till de högre skiktgränserna nästkommande år eftersom de resultatpåverkade 

nedskrivningarna redan är gjorda. (Healy 1985, Shuto 2007) 

 

De ovan givna teorierna visar att det finns ett flertal incitament för att påverka och anpassa 

redovisningen. Sådana förfaranden påverkar kvaliteten och jämförbarheten i de finansiella 

rapporterna. Införandet av IFRS/IAS standarder syftar huvudsakligen till att öka kvaliteten 

och jämförbarheten på de finansiella rapporterna mellan länderna inom EU. Målsättningen är 

således inte möjlig att uppnå utan någon form av övervakning och kontroll som säkerställer 

att reglerna efterföljs på ett tillfredställande sätt. Det krävs därmed ett effektivt tillsynssystem 

som ger företagen incitament att tillämpa reglerna. (Brown och Tarca 2005) 

 

3.3.3 Övervakning 
Ett effektivt övervakningssystem kan enligt Brown och Tarca (2005) beskrivas som en 

trepartsprocess. Dels skall det finnas ett effektivt kontrollsystem inom företaget som 

säkerställer att reglerna efterföljs, dels oberoende revisorer med expertkunskap rörande de 

regler som skall följas. Vidare krävs det även ett väl fungerande tillsynsorgan som innehar 

nödvändig kunskap och makt att uppnå en väl fungerande övervakning. Makten åstadkoms 

genom ett effektivt sanktioneringssystem. (Brown och Tarca 2005) 

 

Tillsynsorganen i de europeiska länderna har tidigare varit av skilda slag. Vissa länder har 

tillämpat privat övervakning medan andra har bedrivit tillsyn i statlig regi. Ett behov av att 
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skapa en likformig tillsynsstruktur inom Europa fanns således. Efter införandet av IFRS/IAS 

2005 inleddes ett omfattande arbete med att samordna tillsynen. (Brown och Tarca 2005) I 

Sverige förekom tidigare ett system med en så kallad övervakningspanel, vilket innebar ett 

privat system med självreglering. Sedan 2006 är det finansinspektionen som har det 

övergripande ansvaret för tillsynen av de svenska börsföretagen. Finansinspektionen delegerar 

ett visst praktiskt ansvar till de berörda marknadsplatserna. (www- Finansinspektionen 2006) 

 

En undersökning från Tyskland visade på att förekomsten av resultatutjämning var betydligt 

lägre bland företag som använde något av de fyra största revisionsbolagen14 (Tendeloo och 

Vanstraelen 2005). Vidare tyder tidigare forskning på att desto större företagen är desto bättre 

är de på att följa de regler som finns. Framförallt är de företag som även är noterade i USA 

bättre på att följa reglerna. Det beror antagligen dels på att goodwillreglerna använts under en 

längre tid i USA och dels att övervakningen är hårdare där än i Europa. (www- EYE 5) 

 

3.4 Analysmodell  
Uppsatsen skall beskriva redovisningen av goodwill inom det valda segmentet samt 

undersöka om det finns skillnader mot regelverket och vad de kan bero på. Hur IT-företagen 

de jure skall hantera goodwill framgår av IFRS/IAS, hur företagen de facto gör är det som 

uppsatsen skall beskriva. Det har lett fram till följande analysmodell (figur 2): 

                                                 
14 Ernst & Young, Deloitte, KPMG, Öhrlings Pricewaterhouse Coopers. 
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Figur 2: Analysmodell 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

Analysen tar sin grund i regelverket IFRS/IAS och undersöker hur de delar som presenterats i 

teoriavsnittet kan påverka redovisningen, i analysmodellen kallas de ”teoretiska faktorer”. Det 

är troligt att det utöver de teoretiska faktorerna kan framkomma att andra faktorer påverkar 

företagens goodwillredovisning. I analysmodellen kallas de ”övriga faktorer”. Företagens 

finansiella rapporter måste godkännas av revisorerna. Övervakningen är därför en viktig del. 

Påverkan av teoretiska och övriga faktorer leder via övervakningen fram till det som är praxis 

inom IT-branschen.  
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4 Regelverket IFRS/IAS  

I följande kapitel sammanfattas de regler som gäller för redovisningen och värderingen av 

goodwill utifrån IASB:s regelverk IFRS/IAS. Vissa författare har även använts som källor för 

att förtydliga vad som menas i regelverket. IFRS/IAS utgör grunden i den här uppsatsen då 

den skall beskriva hur företagen i det undersökta segmentet redovisar goodwill och om det 

finns skillnader mot regelverket. 

 

4.1 Föreställningsramen 
Alla standarder som IASB tar fram har sin grund i föreställningsramen. Den arbetades fram av 

IASB:s föregångare, International Accounting Standards Committeé (IASC) och togs i bruk i 

slutet av 1980-talet. Ramverket syftar till att vägleda IASB vid utformande av regelverket och 

behandlar bland annat redovisningens syfte, kvalitativa egenskaper, struktur och 

grundläggande egenskaper. (Holm och Persson 2005) Regelverket IFRS/IAS är principbaserat 

vilket ger ett visst utrymme för fria tolkningar (IFRS/IAS 2007). 

 

4.1.1 Kvalitativa egenskaper 
Föreställningsramen innehåller ett antal kvalitativa egenskaper som arbetats fram för att 

säkerställa att den information som finns i rapporterna är användarvänlig för externa 

intressenter (IFRS/IAS 2007). Företagets borgenärer, ägare och övriga intressenter behöver 

information som kan tjäna som underlag för sitt beslutsfattande (Eriksson 2002). Den 

information som lämnas i rapporterna skall för det första vara relevant och begriplig. Alltför 

avancerad information bör således utelämnas om den inte tillför något för beslutsunderlaget. 

Det förutsätts dock att användaren har en rimlig kunskapsnivå inom affärsverksamhet, 

ekonomi och redovisning. För det andra skall informationen vara tillförlitlig vilket innebär att 

den inte skall innehålla felaktigheter eller vara vinklad. Användaren måste kunna förlita sig på 

att de angivna uppgifterna är riktiga och ger en korrekt bild. Det innebär att information som 

är svår att värdera och förknippas med stora risker utelämnas i rapporterna. (IFRS/IAS 2007) 

 

Föreställningsramen anger även jämförbarhet som en viktig kvalitativ egenskap. Användarna 

måste ges möjlighet att bilda en uppfattning om trender i företagets ställning och resultat 

genom att över en längre period göra jämförelser av de finansiella rapporterna. Företaget 
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uppnår jämförbarheten genom att använda sig av samma redovisningsprinciper och presentera 

informationen på ett likartat sätt över olika redovisningsperioder. Vidare måste det även råda 

jämförbarhet mellan olika företag. (IFRS/IAS 2007) Kravet på jämförbarhet gäller inte minst 

företag i samma bransch. Det är därför viktigt att företagen tillämpar samma 

redovisningsprinciper och regelverk. Jämförbarhet och strikt likformighet bör inte jämställas. 

Jämförbarheten får inte åstadkommas på bekostnad av tillförlitlighet och relevans och inte 

heller utgöra ett hinder för utvecklandet av mer informativa räkenskaper. (Eriksson 2002) 

 

4.1.2 Tillgångar och dess värdering 
En tillgång är en resurs som kontrolleras av företaget och som förväntas innebära framtida 

ekonomiska fördelar för företaget. Ett grundläggande kriterium för huruvida en tillgång skall 

tas upp i balansräkningen är att det skall vara sannolikt att de ekonomiska fördelarna kommer 

att tillfalla företaget och att anskaffningskostnaden kan mätas på ett tillförlitligt sätt. 

Tillgångar delas upp i materiella, finansiella och immateriella. En immateriell tillgång är en 

tillgång utan fysisk form. (IFRS/IAS 2007)  

 

I föreställningsramen presenteras olika metoder som kan tillämpas vid värdering av en 

tillgång (IFRS/IAS 2007). Svensk redovisning har länge dominerats av 

anskaffningsvärdesprincipen vilken i sin tur kan härledas från försiktighetsprincipen. 

Tillgångar har traditionellt sett redovisats med ett visst mått av försiktighet. (Eriksson 2002) 

Dagens redovisning är mer inriktad på värdering utifrån verkligt värde. Tanken är att det skall 

ge en mer rättvisande bild av företaget och därmed ge relevant information till investerare och 

andra användare av finansiella rapporter (Shipper 2005).  

 

4.2 Värdering och redovisning vid förvärvstillfället 
Nedan, i figur 3, ges en sammanfattande beskrivning av förfarandet vid värdering och 

redovisning av ett rörelseförvärv vilket kommer att beskrivas närmare i det här avsnittet. 
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Figur 3: Sammanfattning rörelseförvärv 

 

 
Figur 3 kan användas som ett komplement i det här kapitlet för att lättare förstå vilken del av 

förvärvsprocessen de olika avsnitten beskriver. Som bilden visar skall förvärvsmetoden 

användas vid samtliga rörelseförvärv och metoden beskrivs i nästa avsnitt.  

 

4.2.1 Förvärvsmetoden 
Enligt IFRS 3 skall förvärvsmetoden användas vid samtliga rörelseförvärv. Metoden kan 

sammanfattas i tre steg där det första är att identifiera vem som är förvärvare. 

Förvärvsmetoden förutsätter att en av parterna kan ses som förvärvare. Förvärvare är det 

företag som får ett bestämmande inflytande över den andra parten. Andra steget i metoden är 

att beräkna anskaffningsvärdet. Anskaffningsvärdet utgör summan av det verkliga värdet för 

erlagda tillgångar, uppkomna eller övertagna skulder, de egenkapitalinstrument15 som 

förvärvaren emitterat samt alla kostnader som är direkt hänförliga till förvärvet. Verkligt 

värde beräknas vid förvärvstidpunkten vilken är den tidpunkt då ett bestämmande inflytande 

erhålls. Tredje steget är att fördela anskaffningsvärdet på förvärvade tillgångar, övertagna 

skulder och eventualförpliktelser, vilket innebär att förvärvaren skall redovisa dem till 

verkligt värde. Enligt IAS 38 skall en immateriell tillgång som erhålls vid ett rörelseförvärv 

redovisas skilt från goodwill om dess verkliga värde kan räknas på ett tillförlitligt sätt och om 

tillgången är identifierbar. För att den skall vara identifierbar skall den för det första passa in 
                                                 
15 T.ex. aktier som emitteras från det förvärvande bolaget för betalning av förvärvet 

Källa: Inspirerad av IFRS/IAS 2007 
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på definitionen av en tillgång och för det andra vara avskiljbar eller uppkomma ur 

avtalsenliga eller andra juridiska rättigheter. Den del av köpeskillingen som återstår efter 

fördelningen skall redovisas som goodwill. (IFRS/IAS 2007) 

 

4.2.2 Beräkning av verkligt värde och goodwill 
När tillgångar skall värderas till verkligt värde skall marknadspriser användas för att 

bestämma värdet. När det inte finns marknadspriser att tillgå får företaget själva göra 

värderingen. Verkligt värde blir det pris som det förvärvande företaget skulle ha betalat vid 

förvärvstidpunkten om transaktionen skulle ha ägt rum mellan oberoende, kunniga och 

intresserade parter. Om bedömningen görs på det här sättet skall nyligen gjorda och likartade 

transaktioner beaktas om det finns några. Ett tredje sätt att bedöma verkligt värde kan, för 

företag som regelbundet förvärvar och avyttrar unika immateriella tillgångar, vara att ha 

färdiga modeller som räknar ut verkligt värde. De kan till exempel grundas på nuvärdet av de 

uppskattade framtida ekonomiska in- och utflödena som tillgången förväntas föra med sig. 

(IFRS/IAS 2007) 

 

När nettoanskaffningsvärdet är lägre än det verkliga värdet skall en ny identifiering och 

värdering göras. Visar även den andra värderingen att nettoanskaffningsvärdet är lägre än det 

verkliga värdet skall överskottet redovisas som en intäkt i resultaträkningen. När det istället är 

det verkliga värdet som är lägre än nettoanskaffningsvärdet skall skillnaden redovisas som 

goodwill. Goodwill motsvarar de framtida ekonomiska fördelar som förväntas följa med 

förvärvet men som inte kan identifieras enskilt och därmed inte heller redovisas separat. Till 

exempel kan det röra sig om immateriella tillgångar av typen som ej kan värderas på ett 

tillförlitligt sätt. Goodwillen skall fördelas på de kassagenererande enheter som anses ta del av 

den. Enligt IFRS 3 skall förvärvaren redovisa den goodwill som uppkommer i ett 

rörelseförvärv som en tillgång. (IFRS/IAS 2007) 

 

4.2.3 Upplysningskrav enligt IFRS 3 
IFRS 3 innehåller en mängd krav på upplysningar som det förvärvande företaget måste lämna 

på grund av genomförda rörelseförvärv. Upplysningarna är till för att det skall vara möjligt för 

läsaren av företagets finansiella rapporter att bedöma de effekter som rörelseförvärvet för med 

sig. (IFRS/IAS 2007)  
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För goodwillposten finns en rad upplysningskrav. Kostnader som har redovisats som goodwill 

skall beskrivas med avseende på vilka faktorer som har bidragit till kostnaden. Vidare skall 

även en beskrivning av de immateriella tillgångar som inte har redovisats skilt från goodwill 

finnas. I beskrivningen skall även en förklaring till varför det inte har gått att värdera dem på 

ett tillförlitligt sätt finnas med. Företaget skall även lämna upplysningar om ändringar i det 

redovisade värdet för goodwill under perioden. Det skall göras genom en avstämning mellan 

redovisade värden vid periodens början respektive periodens slut. (IFRS/IAS 2007) 

 

4.3 Värdering och nedskrivningar efter första redovisningstillfället  
Det redovisade goodwillvärdet skall efter förvärvstidpunkten prövas minst en gång per år och 

om det visar sig att värdet är högre än verkligt värde skall goodwillposten skrivas ned i 

enlighet med IAS 36. Avskrivning av goodwill över en viss tid är inte längre tillåtet. 

(IFRS/IAS 2007) Nedan, i figur 4, ges en sammanfattande beskrivning av förfarandet vid 

nedskrivningstest av goodwill vilket kommer att beskrivas närmare i det här avsnittet. 

 

Figur 4: Sammanfattning nedskrivning goodwill 

 

 
Figur 4 kan användas som ett komplement i det här kapitlet för att lättare förstå vilken del av 

förvärvsprocessen de olika avsnitten beskriver.  

Källa: Inspirerad av IFRS/IAS 2007 
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Externa informationskällor 
 
� Nedgång av marknadsvärde ej beroende av 

tillgångens ålder eller normala användning. 
 

� Negativa förändringar under perioden i 
t.ex. marknadsförutsättningar i vilken 
tillgången är avsedd att användas 
 

� Förändringar som påverkar diskonterings-
faktorn, t.ex. förändrad marknadsränta. 
 

� Börsvärdet på företaget är lägre än det 
redovisade egna kapitalet 

Interna informationskällor 
 

� Tillgången är föråldrad eller skadad 
 
� Betydande förändring under perioden som 

t.ex. avveckling eller planering av 
avveckling av verksamhet dit tillgången är 
hänförlig 

 
� Den antagna avkastningen verkar i den 

interna rapporteringen bli lägre än tidigare 
antaganden. 

 

Källa: Inspirerad av IFRS/IAS 2007, IAS 36 p.12 

4.3.1 När skall nedskrivning ske? 
IAS 36 reglerar nedskrivningar för bland annat goodwill. Enligt standarden skall nedskrivning 

ske när en tillgång har minskat i värde och det redovisade värdet överstiger 

återvinningsvärdet. Återvinningsvärdet skall beräknas minst en gång per år eller så snart det 

finns indikationer på att en nedskrivning behövs. Det finns många faktorer som kan indikera 

att en nedgång har skett och det är upp till företaget att välja vilka indikationer som används. 

IAS 36 anger i p.12 en lägsta nivå för vilka indikationer som skall tas hänsyn till vid 

bedömningen. Indikationerna delas in i externa och interna informationskällor enligt tabell 1 

nedan. (IFRS/IAS 2007) 

 

Tabell 1: Indikationer på nedskrivningsbehov  

 

 

Uppräkningen är inte fullständig utan utgör exempel vilket framgår av p.13 i IAS 36 där det 

står att ett företag kan identifiera andra indikationer och att de också leder till att företaget 

måste testa nedskrivningsbehovet. (IFRS/IAS 2007) 

 

4.3.2 Prövning av nedskrivningsbehov 
När nedskrivningsbehov av goodwill prövas fördelas goodwillen på de kassagenererande 

enheter som anses vara gynnade av synergieffekter hänförliga till förvärvet och därmed bör 

inneha en goodwillpost. Om inte goodwillen med säkerhet, utan endast på godtyckliga 

grunder, kan hänföras till särskilda enheter slås flera enheter ihop till en grupp till vilken 

goodwill kan hänföras. (IFRS/IAS 2007) De enheter och/eller grupper av enheter som 

goodwill fördelas på skall: 
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”[…] motsvara den lägsta nivån i företaget på vilken goodwillen i fråga övervakas i den 

interna styrningen av företaget, och inte vara större än ett segment baserat på antingen 

företagets primära eller sekundära indelningsgrund som fastställts i enlighet med IAS 14 

Segmentrapportering”. (IFRS/IAS 2007, s.462). 

 

Enligt IAS 14 finns det två olika segment, rörelsegrenar och geografiska segment. Vilket 

segment som blir det primära styrs bland annat av de risker som företaget utsätts för. 

(IFRS/IAS 2007) Från och med 2009 kommer segmentrapporteringen att förändras och IAS 

14 ersättas av en ny standard, IFRS 8. Ersättningen är en följd av samarbetet mellan IASB och 

FASB. Utifrån den nya standarden skall företagen presentera sina segmentrapporter med ett 

företagsledningssynsätt vilket innebär att segmentindelningen skall ske utifrån företagets 

interna styrning istället för rörelsegrenar eller geografiska segment. (www- Deloitte 2007) 

 

När goodwillen har fördelats skall återvinningsvärdet för gruppen/enheten beräknas. 

Återvinningsvärdet är det högsta av antingen verkligt värde minus försäljningskostnader eller 

nuvärdet av framtida kassaflöden som gruppen/enheten antas ge upphov till, så kallat 

nyttjandevärde vilket beskrivs närmare i nästa stycke. Om det visar sig att återvinningsvärdet 

är mindre än det redovisade värdet skall det senare skrivas ned och kostnadsföras i 

resultaträkningen. (IFRS/IAS 2007) 

 

Beräkningen av nyttjandevärde kan ske på flera sätt och IAS 36 ger exempel på ett par 

metoder. Oavsett vilken metod som används anger IAS 36 tre principer som skall styra alla 

tillämpningar av nuvärdesberäkningar när nyttjandevärde beräknas. Den första är att de 

räntesatser som används vid diskontering av kassaflöden skall stämma överens med de 

antaganden som har gjorts i kassaflödena. Den andra är att alla uppskattningar skall vara 

opartiska och inte påverkas av något som inte har någon koppling till tillgången. Den tredje 

principen är att uppskattningar inte får utgöras av ett enda, mest troligt, alternativ utan skall 

grundas på intervallet av möjliga utfall. Ytterligare ett krav som framgår av IAS 36 p.55 är att 

diskonteringsfaktorn skall anges innan skatt. (IFRS/IAS 2007) 
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4.3.3 Upplysningskrav enligt IAS 36 
De upplysningar som skall lämnas med hänseende på goodwill är bland annat följande: 

 

� redovisat värde av goodwill  

� om nyttjandevärde eller verkligt värde minus försäljningskostnader är grunden för 

återvinningsvärdet 

� om nyttjandevärde använts skall en utförlig beskrivning av bland annat viktiga 

antaganden och vilken period prognosen sträcker sig över finnas med 

� om verkligt värde minus försäljningskostnader har använts skall det framgå hur 

verkligt värde har beräknats  

� om ett viktigt antagande rimligen skulle kunna förändras och därmed ge upphov till att 

ett nedskrivningsbehov uppkommer skall det framgå med hur mycket enhetens 

återvinningsvärde överstiger redovisat värde, vilket värde det viktiga antagandet har 

uppskattats till samt hur mycket det måste förändras för att återvinningsvärdet skall 

motsvara redovisat värde. (IFRS/IAS 2007) 

 
Vidare måste företagen lämna upplysningar om genomförda nedskrivningar. Det finns även 

krav på upplysningar av enskilda kassagenererande enheter om de har tilldelats en betydande 

del av goodwillen. (IFRS/IAS 2007) 
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5 Empiri 
 

Empirikapitlet är uppdelat utifrån var informationen har samlats in. De två huvuddelarna är 

således årsredovisningar och fallföretag. Årsredovisningsavsnittet är en sammanställning av 

genomgången av de aktuella företagens årsredovisningar, fallföretagsavsnittet behandlar den 

information som framkommit under intervjuerna. 

 

5.1 Årsredovisningar 
Under 2005 ingår 31 IT-företag i urvalet. Det efterföljande året, 2006, ingår endast 30 företag 

eftersom ett har blivit uppköpt och det efter uppköpet endast var möjligt att hitta 

årsredovisningar för det amerikanska moderföretaget. Under 2007 ingår 29 företag på grund 

av att ett av företagen har senarelagt utgivningen av sin årsredovisning och den därmed inte 

fanns tillgänglig innan uppsatsen slutfördes. Nedan ges en sammanställning av den väsentliga 

informationen som samlats in via årsredovisningarna. De värden som presenteras är 

avrundade till närmsta heltal. 

 

5.1.1 Värdering och redovisning vid förvärvstillfället 
Vid beräkning av fördelning av köpeskillingen har den delats upp i tre delar, goodwill, 

immateriella tillgångar och övriga nettotillgångar. Övriga nettotillgångar utgörs av samtliga 

kvarvarande tillgångar16 minus samtliga skulder och eventualförpliktelser. Samtliga värden är 

i verkligt värde. Om ett företag har gjort flera förvärv under ett och samma år har de i 

uppsatsen slagits ihop och redovisats som ett. Vissa förvärv avviker kraftigt från 

medelfördelningen. Det mest avvikande förvärvet hade till exempel fördelningen: Goodwill 

241%, Immateriella Tillgångar 52%, Övriga Nettotillgångar – 193%. För att undvika 

snedvridna värden på grund av de förvärven har två olika fördelningar räknats fram. Det 

första innefattar samtliga förvärv det aktuella året, det andra är ett justerat värde där de 

förvärv som avviker kraftig har uteslutits. Det är emellertid inte ovanligt att förvärven har ett 

negativt värde på ”Övriga Nettotillgångar”. Därför har de förvärven räknats med i de fall de 

inte är alltför avvikande. 

 

                                                 
16 Exklusive immateriella tillgångar och goodwill 
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Första undersökningsåret – 2005 

Det första undersökningsåret, 2005, var det 18 företag som hade genomfört rörelseförvärv. Av 

dem har fyra ansetts vara alltför avvikande och har därför inte tagits med i det justerande 

värdet. Fördelningen av köpeskillingen visas nedan i diagram 2. Det vänstra diagrammet visar 

den ojusterade fördelningen och det högra visar fördelningen utan de fyra avvikande 

förvärven. 

 

Diagram 2: Fördelning av köpeskilling 2005 

 

 
 

Goodwillposten utgör 69 procent (73 ojusterat) av köpeskillingen, immateriella tillgångar 17 

procent (26) och övriga nettotillgångar 14 procent (1). Goodwillposten som uppstår vid 

förvärven består oftast av synergieffekter. I 16 av förvärven uppstod goodwill och i hälften av 

dem anges det att synergieffekter utgör en stor del av posten. Endast ett fåtal företag 

specificerar var den förväntade synergin kommer att uppstå och varför. Tjugofem procent av 

företagen anger även att personalens kompetens eller det förvärvade företagets höga 

lönsamhet ingår i goodwill. Endast ett företag inkluderar immateriella tillgångar som inte har 

kunnat särredovisas i goodwill. De tillgångarna var produktnamn och kundrelationer. 

Tjugofem procent av de förvärvande företagen anger inte vad goodwillposten består av. 

Kostnader som är direkt hänförliga till förvärvet, och därmed redovisas som goodwill, anges 

av knappt 44 procent av företagen. Inget företag beskriver mer exakt vad kostnaderna består 

av. 

 

Fördelningen av köpeskillingen per företag visas i diagram 3. Företaget med störst avvikelser 

visas separat för att spridningen inte skall bli för stor. De som inte ingår i det justerade värdet 

är markerade med ”(Undantas)”.  
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Diagram 3: Fördelning per företag 2005 

 
 
 

Orc Softwares förvärv, vilket är det som avviker kraftigast, är ett förhållandevis litet förvärv 

och köpeskillingen var endast drygt 100 000 SEK. Det är ofta små förvärv som det här som 

avviker mest och de är därför inte lämpliga i de justerade genomsnitten då de ger stor effekt 

på värdena trots att de är förhållandevis små. 

 
 

Andra undersökningsåret – 2006 

Under 2006 hade 20 företag gjort rörelseförvärv och av dem är det två stycken som anses 

avvika för mycket för att tas med i den justerade fördelningen. Fördelningen visas nedan i 

diagram 4.  

 

Diagram 4: Fördelning av köpeskilling 2006 
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Goodwillposten uppgår till 64 procent (58 ojusterat) av köpeskillingen, immateriella 

tillgångar 24 procent (33) och övriga nettotillgångar 12 procent (9). Fördelningen per företag 

visas i diagram 5 nedan. De företag som inte ingår i det justerade genomsnittet är markerade 

med ”(Undantas)”.  

 

Diagram 5: Fördelning per företag 2006 

 
 

Av de 20 rörelseförvärven under 2006 var det 18 som gav upphov till en goodwillpost. 

Synergieffekter var även det här året den vanligaste förklaringen till goodwillposten, 67 

procent av företagen uppgav det som en del av förklaringen. De flesta av företagen angav 

även vad synergieffekten ansågs bestå av samt vilka delar av företaget som förväntades dra 

nytta av synergierna, exempelvis kostnadseffektivisering mellan vissa rörelsegrenar. Den 

andra stora delen av goodwillen ansågs vara personalens kunskap, drygt 30 procent angav det. 

Inget företag redovisade immateriella tillgångar som goodwill. Tjugotvå procent av företagen 

angav inte vad goodwillen bestod av. Femtio procent av företagen redovisar summan av 

kostnader som är direkt hänförliga till förvärvet. Ett av företagen angav även närmare vad 

kostnaderna bestod av.  
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Tredje undersökningsåret – 2007 

Under 2007 genomförde 17 företag rörelseförvärv. Två av dem har ansetts för avvikande för 

att tas med i det justerade genomsnittet eftersom förvärven endast bestod av goodwill. 

Goodwillposten storlek har ökat betydligt och utgör i genomsnitt 78 procent (81 ojusterat) av 

köpeskillingen. Posten immateriella tillgångar har minskat från tidigare år och utgör endast 

elva procent. Fördelningen visas i diagram 6 nedan. 

 

Diagram 6: Fördelning av köpeskilling 2007 

 
 

Fördelningen per företag visas i diagram 7. De två företag som inte tagits med i det justerade 

genomsnittet är markerade med ”(undantas)”. 

 

Digram 7: Fördelning per företag 2007 
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Samtliga förvärv under 2007 gav upphov till goodwillposter. Liksom tidigare år ansågs posten 

bestå av synergieffekter. Näst intill samtliga företag som har angett synergieffekter som 

förklaring har även förklarat på vilket sätt de förväntar sig att de skall uppstå och vilka 

enheter som gynnas. Personal och kompetens anges som förklaring i en tredjedel av 

förvärven. En stor del anger även att framtida vinster utgör en stor del av goodwillvärdet. 

Drygt 20 procent anger inte vad posten består av. Inget företag anger att goodwillposten 

innehåller några immateriella tillgångar som inte har kunnat särredovisas. Andelen företag 

som redovisar kostnader som är hänförliga till förvärvet har ökat till närmare 60 procent men 

inget av företagen anger närmare vad kostnaderna består av. 

 

5.1.2 Kassagenererande enheter 
 
 

Första undersökningsåret – 2005 

Av de undersökta företagen hade cirka sextio procent rörelsegren som primärt segment och 

fyrtio procent hade geografiska områden. Av de förstnämnda angav drygt tjugo procent att 

rörelsegrenen avsåg hela koncernen. Nästan hälften av samtliga företag saknade ett sekundärt 

segment.  

 

Av 85 procent av årsredovisningarna framgick det på vilken nivå de kassagenererande enheter 

hade identifierats. I samtliga fall utom ett hade testet utförts på segmentnivå eller lägre. Det 

vanligaste var att varje enskilt dotterföretag sågs som en kassagenererande enhet, en tredjedel 

av företagen gjorde på det sättet. Ytterligare en tredjedel av företagen har använt antingen det 

primära eller sekundära segmentet som indelning av kassagenererande enheter. De företag 

som angett att testen utförs på samma nivå som den interna övervakningen sker har inte angett 

mer precist än så vad det innebär. Hur stor del av företagen som gjort på respektive sätt 

framgår av diagram 8.  

 

 

Andra undersökningsåret – 2006 

Under 2006 hade företagen samma segmentindelning som under 2005. Däremot hade en liten 

förändring skett i identifieringen av kassagenererande enheter. För det första var det en större 

del av företagen, 93 procent (85 föregående år), som angav vilken nivå som användes. 

Andelen som fördelade per dotterföretag hade också ökat medan andelen som använde 
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antingen primärt eller sekundärt segment hade minskat. Det här året var det två företag som 

hade hela koncernen som kassagenererande enhet och därmed större kassagenererande enhet 

än företagens primära segment. Fördelningen för 2006 visas i diagram 8.  

 

 

Tredje undersökningsåret – 2007 

Segmentindelningen är under 2007 i stort sett densamma som under de två tidigare åren 

förutom i ett fåtal företag. Däremot har identifieringen av kassagenererande enheter förändrats 

vilket framgår av diagram 8.  

 

Diagram 8: Kassagenererande enheter 2005-2007  

 

 

En betydligt större del använder det här året segmentnivån och ytterligare några företag väljer 

att se hela koncernen som kassagenererande enhet. Utvecklingen har under åren således gått 

mot allt större kassagenererande enheter. 
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5.1.3 Värdering och nedskrivningar efter första redovisningstillfället 
 
 

Första undersökningsåret – 2005 

Under 2005 utgjorde goodwillposten i genomsnitt 22 procent av de undersökta företagens 

koncernbalansomslutningar. Det var knappt tio procent av företagen som inte redovisade 

någon goodwill överhuvudtaget, utan de företagen blir genomsnittet istället 27 procent.  

Vid nedskrivningstesten använde nästintill samtliga företag nyttjandevärde för att beräkna 

återvinningsvärdet. Ett av företagen skriver inte vilken metod de har använt, istället har IAS 

36 citerats ordagrant med innebörden att återvinningsvärdet är det högsta av försäljningsvärde 

minus försäljningskostnader eller nyttjandevärdet. Ett företag skriver att det använder 

försäljningsvärde för jämförelser när det finns indikationer på ett sådant värde, annars 

används nyttjandevärdet.  

 

Hur nyttjandevärdet har beräknats finns det noter om i de flesta årsredovisningarna. Tre 

företag, drygt elva procent, nämner inte något om hur de har gått tillväga. Övriga företag 

anger som regel vad de bedömda framtida kassaflödena grundas på. Uppgifter om över vilken 

tid beräkningen sträcker sig över framgår endast i drygt 40 procent av fallen. Diagram 9 visar 

hur stor procentuell del av företagen som beräknat kassaflöde utifrån ett visst antal år. De 

vanligaste antagandena som angavs var diskonteringsfaktorn och tillväxttakten. Diagram 10 

och 11 visar vilken diskonteringsfaktor samt tillväxttakt som har använts. Som framgår av 

diagrammet ligger diskonteringsfaktorn mellan åtta och sexton procent innan skatt. 

Tillväxttakten ligger som regel mellan noll och fyra procent.  

 

En beskrivning av beräkningen finns oftast med i årsredovisningarna. Företagen beskriver 

sammanfattande med ord hur de har gått tillväga men aldrig med några numeriska 

beräkningar av hur de har gjort. Information om förändringar i viktiga antaganden som skulle 

ge upphov till nedskrivningar är ovanlig, 60 procent nämner inget om sådana förändringar. De 

övriga som faktiskt nämner något skriver exempelvis att om tillväxttakten efter det tionde året 

skulle vara noll procent skulle det fortfarande inte uppstå något nedskrivningsbehov eller att 

förändringar med tio procent i antaganden inte ger upphov till nedskrivning. 
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Vidare var det knappt tio procent, tre företag, som gjorde nedskrivningar. Nedskrivningarna 

uppgick i genomsnitt till en procent av det ingående redovisade goodwillvärdet. Orsaken till 

nedskrivningarna framgick inte helt klart av årsredovisningarna i två av fallen. I det ena fallet 

angavs att det var hänförligt till ett avyttrat dotterföretag men utan någon närmare 

specifikation. I det andra fallet gavs ingen information alls om nedskrivningen. Det tredje 

företaget angav orsaken till nedskrivningen, den var hänförlig till en lägre resultatutveckling 

än förväntat i ett av dotterföretagen.  

 

 

Andra undersökningsåret – 2006 

Under 2006 utgjorde goodwillposten i genomsnitt 25 procent av koncernernas 

balansomslutning. Exklusive de företag som inte redovisade någon goodwill blev 

genomsnittet 28 procent. Även under det här året använde samtliga företag nyttjandevärde för 

beräkning av återvinningsvärde. Samma företag som 2005 angav att försäljningsvärde 

används när det finns indikationer på ett sådant värde angav även det under 2006, dock hade 

nyttjandevärdet använts. Beskrivningar av beräkningarna av nyttjandevärdet gavs av alla utom 

ett företag. Den totala tiden som beräkningen sträcker sig över framgår inte i 74 procent av 

fallen. Den procentuella fördelningen på antal år framgår av diagram 9. 

 
De viktigaste faktorerna angavs precis som för 2005 vara diskonteringsfaktorn och 

tillväxttakt. Tillväxttakten framgick i drygt 70 procent av fallen och låg mellan noll och åtta 

procent. Diskonteringsfaktorn framgick i knappt 90 procent av årsredovisningarna och låg 

mellan åtta och nitton procent. Fördelningarna visas i diagram 10 och 11. Liksom föregående 

år anger företagen med ord hur de har gått tillväga vid beräkningen av nyttjandevärde men 

inga kompletta beräkningar visas. Information om förändringar i viktiga antaganden som 

skulle leda till nedskrivningsbehov saknas i 48 procent av årsredovisningarna. En fjärdedel av 

företagen har skrivit att inga rimliga förändringar i antaganden skulle leda till något 

nedskrivningsbehov. Ytterligare en knapp femtedel ger exempel på förändringar som inte 

skulle ha lett till nedskrivningar. Den sista delen, knappt åtta procent, ger beskrivningar av vid 

vilka värden som ett nedskrivningsbehov skulle uppstå. 

 

Drygt elva procent av företagen gjorde nedskrivningar under 2006. Anledningarna till 

nedskrivningsbehovet gavs i samtliga fall och orsakerna var att budgeterna inte hade uppnåtts 
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och i ett fall att konsulternas intjäningsförmåga hade minskat. Den genomsnittliga 

avskrivningen i förhållande till det ingående redovisade värdet av goodwill var sju procent. 

Inget av företagen som gjorde nedskrivningar 2005 gjorde det under 2006. 

 

 

Tredje undersökningsåret – 2007 

Under 2007 utgjorde goodwillposten 29 procent av koncernernas balansomslutning och utan 

det företag som inte har någon goodwillpost blir genomsnittet 30 procent. Alla undersökta 

företag utom ett har således en goodwillpost under det sista undersökningsåret. 

Nyttjandevärdet är återigen det som uteslutande har använts för beräkning av 

återvinningsvärdet och alla företag utom ett har en kortare beskrivning av hur de har gått 

tillväga. Andelen företag som anger vilken tid beräkningen sträcker sig över är högre än de 

två tidigare åren men fortfarande är det mer än hälften av företagen som inte skriver något om 

det. Antal år i beräkningarna för de undersökta åren framgår av diagram 9 nedan. 

 

Diagram 9: Tidsperiod för beräkning av nyttjandevärde 

 

 

Den antagna tillväxttakten och diskonteringsfaktorn som använts vid beräkningarna av 

nyttjandevärdet framgår i ungefär lika stor utsträckning som under 2006. Ett fåtal av företagen 

anger att de har använt en diskonteringsfaktor efter skatt vilket inget företag har gjort de 

tidigare åren. Den använda tillväxttakten och diskonteringsfaktorn under de tre åren framgår 

av diagram 10 respektive diagram 11 nedan.  
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Diagram 10: Prognostiserad tillväxttakt i nyttjandevärdet 

 

 

Av de företag som anger den prognostiserade tillväxttakten är det, som diagrammet ovan 

visar, vanligast att den ligger mellan två och fyra procent. De anger även ofta att de använt sig 

av externa branschanalyser för att fastställa tillväxttakten. 

 

Diagram 11: Diskonteringsfaktor 
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Andelen företag som anger vilken diskonteringsfaktorn de använt har ökat kraftigt under de 

tre åren och under 2007 är det drygt 90 procent som har upplysningar om det. Den ligger som 

regel mellan 11 och 15 procent innan skatt. Även när det gäller information om förändringar 
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som skulle ge upphov till ett nedskrivningsbehov har en större del av företagen lämnat 

upplysningar under 2007. Skillnaden från tidigare år är emellertid inte markant och det är 

fortfarande 40 procent som inte skriver något om antagandenas känslighet. Dessutom är det 

under 2007 inget företag som anger hur stora förändringar som krävs för att 

nedskrivningsbehov skall uppstå. Istället skriver en stor del av företagen att inga rimliga 

förändringar ger upphov till ett nedskrivningsbehov. 

 

5.2 Fallföretag 
Följande del av empirin baseras på intervjuer med representanter från två IT-företag, i det 

följande benämnda Företag X och Företag Y. Respondenterna, vilka benämns CFO17 X och 

CFO Y, har båda god inblick och kunskap vad det gäller goodwillhanteringen och ansvarar 

för koncernredovisningen inom sina respektive företag.  

 

5.2.1 Företag X och Företag Y 
Företag X är ett renodlat IT- och managementkonsultbolag, de tillhandahåller således inga 

produkter utan enbart tjänster. De arbetar med högteknologiska lösningar inom 

kommunikation, programutveckling och simulering. (CFO X) Företag Y är en ledande 

leverantör av komponentbaserade affärssystem (CFO Y). 

 
Företag X är uppbyggt kring moderföretaget vilket sköter de koncerngemensamma 

funktionerna. Den operativa verksamheten sker i de helägda dotterföretagen vilka bedrivs som 

självständiga resultatenheter som varje månad rapporterar in sitt resultat till moderföretaget. 

Dotterföretagen är i sin tur uppdelade i olika undergrupper. Den interna styrningen sker 

således på dotterföretagsnivå, det är i stort sett bara dotterföretagen själva som arbetar med de 

undre nivåerna. När det gäller Företag X:s segmentrapportering är den primära 

indelningsgrunden rörelsegrenar. Företaget har endast en rörelsegren, konsultverksamhet, 

vilket också följaktligen betyder att de enbart har ett primärt segment. Det sekundära 

segmentet är baserat efter geografiska förutsättningar, det vill säga uppdelat efter de länder 

där verksamhet bedrivs. Nuvarande segmentindelning motiveras med att hela verksamheten 

anses vara, i det närmaste, homogen och utsätts för likartade risker. Den valda indelningen har 

varit flitigt omdiskuterad, men hittills har strukturen fungerat. (CFO X) Citatet nedan tyder på 

                                                 
17 CFO – Chief Financial Officer. Översatt till svenska ”ekonomichef” 
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att CFO X är medveten om att de har en segmentindelning som kan anses vara tveksam sett 

till regelverken. 

 

”Det är ett kärt ämne… (Skrattar)! Vi har väl lyckats hitta det där,… Vi har ett primärt 

segment… bara. Och det är väl en fråga då om… det har varit lite debatt om det där, om det 

är möjligt att ha bara ett primärt segment eller om man måste ha flera. Men vi har väl lyckats 

än så länge.” (CFO X) 

 

Internkontrollen i Företag Y sker på regionnivå. Regionerna baseras på de geografiska 

områden där verksamheten bedrivs. Det rör sig om tre huvudregioner vilka i sin tur är 

indelade i undergrupper. Det är de tre geografiska områden som ligger till grund för den 

primära segmentindelningen. Det sekundära segmentet utgörs av koncernen som helhet. (CFO 

Y) 

 

5.2.2 Värdering och redovisning vid förvärvstillfället 
Både Företag X och Företag Y anger att de särredovisar immateriella tillgångar i större 

utsträckning nu än innan införandet av IFRS/IAS. Företag X redovisade inte några 

immateriella tillgångar alls innan regeländringen. CFO Y menar att de nya reglerna är positiva 

i den bemärkelsen att de ger incitament till större begrundan när det gäller köpeskillingen och 

att priset nu bestäms på ett mer tillförlitligt sätt.  

 

”Jag skulle vilja säga att jag nog tycker att de nya reglerna ger mer eftertanke vid 

förvärvstillfället. Det fanns tider då företag vid förvärv värderades till en multipel av 

omsättningen i bolaget. Förvärvaren betalade till exempel två gånger omsättningen. Dagens 

regler ger mer motiv till förvärvet och det finns anledning att tänka igenom förvärvet på ett 

strukturerat sätt.” (CFO Y) 

 

CFO X är av åsikten att de nya IFRS/IAS reglerna har försvårat goodwillredovisningen och 

tänker då främst på det återkommande omvärderingsmomentet. Han anser att de nya reglerna 

medfört mer arbete och tar större resurser i anspråk. CFO Y anser att det främst är i samband 

med förvärvet som de nya reglerna medför en större arbetsbörda. När det gäller den löpande 

verksamheten menar han att skillnaden är obetydlig.  

 



~ Empiri ~ 

 

 

 
47 

Företag X:s goodwillpost motiveras med att förvärven medför potentiella synergieffekter och 

bättre lönsamhet. När det gäller konsultbolag uppkommer en speciell situation vid förvärv 

eftersom en mycket viktig del av företaget utgörs av dess personal.  

 

”Förklaringen till goodwillposten blir då att företaget får bättre lönsamhet och att det 

uppstår potentiella synergieffekter. Men i själva verket är det till stor del personalen, det är 

ett diffust värde.” (CFO X) 

 

Det är deras kunskap förvärvaren till stor del betalar för. Personalen räknas dock inte som en 

tillgång och kan inte tillskrivas ett övervärde. Goodwillposten blir därför ofta en stor del av 

köpeskillingen. (CFO X)  

 

5.2.3 Kassagenererande enheter 
IAS 36 säger att de enheter som goodwill fördelas på skall motsvara den nivå i företaget 

vilken övervakas i den interna styrningen. Vidare får enheterna inte vara större än ett segment 

enligt IAS 14. (IFRS/IAS 2007) Företag X har valt att identifiera dotterföretagen som 

enskilda kassagenererade enheter. Det motiveras med att de inte har integrerats med den 

befintliga verksamhetsstrukturen utan placerats som enskilda enheter med eget resultatansvar. 

Dotterföretagen är mindre än både det primära och sekundära segmentet, vilket uppfyller 

kravet i IAS 36. (CFO X) 

 

Företag Y ser hela företaget som en enda kassagenererande enhet och genomför 

avskrivningstesten på hela företaget. Indelningsgrunden motiveras med att det sekundära 

segmentet består av hela företaget och att företaget kan anses bestå av endast en rörelsegren, 

nämligen att utveckla, sälja och implementera företagets affärssystem. (CFO Y)  

 

”[…] vi tolkade reglerna som så att det inte får vara större än ett segment baserat på 

antingen företagets primära eller sekundära indelningsgrund. Vår primära indelningsgrund 

är de tre regionerna[…] Sen har vi ingen annan än den geografiska indelningen så vår 

sekundära är hela företaget, och eftersom det stod antingen eller så…” (CFO Y) 

 

CFO Y hänvisar även till synergieffekter i form av så kallade korsflöden. Han menar att om 

företaget exempelvis skulle genomföra ett förvärv i USA är det fel att endast beakta de 
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effekter som uppkommer i just USA. Det kan förhålla sig så att alla delar av företaget gynnas 

av förvärvet. I slutet av 1990-talet genomförde Företag Y en internationell expansion. Motivet 

till förvärven var att en internationell närvaro var förutsättningen för att långsiktigt attrahera 

internationella kunder även på de lokala marknaderna där Företag Y verkar. Därför bedömdes 

goodwillen vara en koncerntillgång istället för att enbart härledas de enskilda marknaderna. 

(CFO Y) 

 

Frågan är vilken fördelningsnivå som skall eftersträvas, skall fördelningen ske på den lägsta 

nivån18 eller är det möjligt att ligga i spannet upp till den högsta nivån19? CFO X menar att det 

ur redovisningssynpunkt är önskvärt att bryta ned till lägsta möjliga nivå. Samtidigt vill 

företaget hålla det på en så hög nivå som möjligt eftersom det ger större utrymme för egna 

bedömningar. Företag X och deras revisorer har fört en dialog huruvida den valda 

segmentnivån är lämplig och hittills har de godtagit den. (CFO X) År 2009 kommer nya 

regler rörande segmentindelning att införas, IAS 14 ersätts då av IFRS 8. Syftet är att närma 

sig de amerikanska reglerna och indelningen kommer i större utsträckning att spegla det 

interna styrningsperspektivet. Den primära och sekundära segmentindelningen försvinner och 

det kommer endast att finnas ett segment, där uppföljningen av verksamheten skall ske. (CFO 

Y)  

 

”För att följa IFRS 8 skall segmentindelningen vara exakt som ledningen har indelat 

verksamheten. På den nivån skall också nedskrivningstest för goodwill göras. Så står det och 

då kommer vi liksom inte undan. Vi blir tvungna att fördela ut det då.” (CFO Y) 

 

CFO X förmodar att de kommer att tvingas tänka om och bilda nya segment. Det är inte helt 

otänkbart att indelningen då kommer att ske utifrån de olika dotterföretagen. CFO Y tror 

däremot att företaget kommer att behålla sin nuvarande segmentindelningsgrund baserad på 

geografiska regioner, men med den skillnaden att fler segment kommer att krävas. Han ser 

inga större problem med införandet av den nya standarden förutom att de kommer bli tvungna 

att genomföra fler nedskrivningstest än vad de gör idag. (CFO Y) 

 

                                                 
18 Den interna styrningen 
19 Segment enligt IAS 14 
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5.2.4 Värdering och redovisning efter första redovisningstillfället 
Både Företag X och Y genomför nedskrivningstest en gång per år i samband med 

årsbokslutet. Utgångspunkten för omvärderingen är den fastlagda budgeten för 

nästkommande år. Utifrån den görs en prognos och en kassaflödesvärdering för de kommande 

åren. Utöver det årliga förfarandet kan särskilda nedskrivningstest göras om behov skulle 

föreligga. Varken Företag X eller Företag Y har några särskilda fastställda indikationer som 

skall signalera om en nedskrivning av goodwillposten är nödvändig. Tänkbara faktorer som 

skulle kunna framkalla ett särskilt nedskrivningstest är exempelvis att det verkliga resultatet 

inte skulle uppnå det budgeterade. (CFO X, CFO Y) CFO Y nämner även marknadens 

agerande som en tänkbar indikator. Om börskursen plötsligt skulle falla och marknaden kom 

att värdera bolaget till ett värde understigande bolagets egna kapital ses det som en indikation 

på att goodwillen är för högt värderad och således i behov av nedskrivning. (CFO Y) På 

senare år har det inte, varken i Företag X eller Företag Y, uppkommit något skäl till att 

genomföra särskilda nedskrivningstest. I slutet av varje år genomförs en uppföljning där 

företaget utvärderar det faktiska resultatet. (CFO X, CFO Y)  

 

Vid nedskrivningstesten används återvinningsvärdet som utgångspunkt. Om det redovisade 

goodwillvärdet överstiger återvinningsvärdet måste en nedskrivning ske. Återvinningsvärdet 

definieras, enligt IAS 36, som det högsta av antingen försäljningsvärdet eller nyttjandevärdet. 

Det kan vara problematiskt att beräkna försäljningsvärdet av goodwill eftersom det är svårt att 

få ett exakt värde. Utgångspunkten är börsvärdet, vilket justeras upp ett antal procentenheter 

motsvarande det som brukar betalas utöver börskursen. (CFO Y) Båda företagen använder sig 

dock uteslutande av nyttjandevärdet. Respektive företag har utarbetat en modell för att 

standardisera och underlätta beräkningen. (CFO X, CFO Y) Företag X genomför en 

approximation där ett första steg är att göra en kassaflödesvärdering för de olika enskilda 

enheterna. Värderingarna summeras ihop och ställs i relation till det totala börsvärdet. 

Förhoppningsvis stämmer det värdet någotsånär överens med den andel som enheten utgör av 

koncernen. (CFO X)  

 

Under senare delen av 1990-talet rådde lågkonjunktur och en annan marknadssituation än 

idag. De flesta företagen var lågt värderade och många hade dålig lönsamhet. Under den 

perioden genomförde Företag Y nedskrivningstester med relativt korta intervaller, minst ett 

par gånger om året men snarare en gång i kvartalet. Vid testerna användes både 
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nyttjandevärdet och försäljningsvärdet som utgångspunkt. CFO Y menar att det under sådana 

omständigheter inte går att trovärdigt motivera ett visst värde utan att ta hänsyn till alla 

tillgängliga indikationer.  

 

5.2.5 Problematiska faktorer 
Respondenterna är eniga om att själva framräknandet av posten är relativt enkel. Goodwill är 

en restpost som uppkommer genom skillnaden mellan köpeskillingen och de förvärvade 

tillgångarna och skulderna. De anser emellertid att de nya reglerna gjort redovisningsarbetet 

mer komplicerat och att reglerna är vagt utformade. Det mest uppenbara problemet är de 

skillnader som uppkommer genom att företagen tolkar reglerna på olika sätt, främst är det 

oklarheter rörande hur stor andel av goodwillen som skall särredovisas (CFO X, CFO Y) 

 

”På ett sätt är det väldigt enkelt att värdera goodwillen, det blir skillnaden mellan de 

identifierbara tillgångarna och det som har betalats. Det är själva innehållet som är svårt att 

identifiera och det är här problemen börjar.” (CFO Y) 

 

Enligt de nya reglerna skall tillgångarna värderas till sitt marknadsvärde och särredovisas. 

Därmed kan poster som inte ursprungligen fanns i det förvärvade bolagets balansräkning 

uppkomma i koncernbalansräkningen. De värdena bygger till stor del på antaganden och det 

finns risk för att olika företag gör på olika sätt. (CFO X) Företag Y tog hjälp av externa 

experter vid värderingen medan Företag X utförde arbetet på egen hand. Företaget skall 

försvara sin goodwillpost genom att motivera varför värdet är rimligt. Hänsyn skall tas till 

investeringar som görs för att bevara värdet, det vill säga så kallade ersättningsinvesteringar. 

Här uppkommer ett problem när det gäller konsultbolag, att rekrytera fler medarbetare anses 

inte vara en investering i enlighet med traditionell ekonomisk teori. De här omständigheterna 

gör det problematiskt att värdera och fördela goodwillen. (CFO X) 

 

”Det är inte som en maskin som du kan ta på utan det är mycket svårare att värdera när det 

gäller människor.” (CFO X) 

 

CFO X säger att det finns ett antal bolag i branschen som genomfört en mycket stor mängd 

förvärv och de har samlat på sig enorma goodwillposter. Som exempel ges ett bolag med ett 

börsvärde kring 800 miljoner och ett goodwillvärde på cirka 1000 miljoner i sin 
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balansräkning. Goodwillen värderas till ett högre värde än företaget som helhet. Frågor som 

följaktligen uppkommer är huruvida det finns ett nedskrivningsbehov eller inte och vad som 

händer om nedskrivning måste göras? Hur klarar företaget av att motivera den stora posten 

och vad anser de att den består av? CFO X menar att det kanske skulle behövas striktare 

regler för hur värderingen skall genomföras.  

 

CFO X och CFO Y är överens om att det mest komplicerade vid nedskrivningstest är att alla 

värden bygger på bedömningar och antaganden om framtiden. Det anses vara problematiskt 

eftersom det rör sig om subjektiva värden. För de närmaste åren kan en relativt säker bild 

uppnås. Desto längre framåt i tiden beräkningar skall göras, desto svårare blir det att göra 

rimliga antaganden. Det mest problematiska, rent tekniskt sett, rör kassaflödesberäkningarna 

enligt CFO X. IFRS/IAS anger att en diskonteringsfaktor före skatt skall användas vid 

beräkningarna. All kassaflödesteori och alla kassaflödesmodeller utgår däremot från en 

kapitalkostnad efter skatt. Det blir inte teoretiskt rätt att först använda ett avkastningskrav före 

skatt och därefter diskontera med ett kassaflöde efter skatt. I praktiken används därför en 

diskonteringsfaktor efter skatt vilken sägs motsvara en diskonteringsfaktor före skatt. (CFO 

X) 

 

5.2.6 Taktisk redovisning och övervakning 
IASB:s regler är principbaserade vilket medför att det kan uppkomma ett visst utrymme för 

möjligheter att påverka resultatet i önskad riktning. Goodwillposten kan användas för att 

antingen göra större nedskrivningar än nödvändigt för att minska resultatet eller genom att 

underlåta att göra nödvändiga nedskrivningar påverka resultatet positivt. Båda respondenterna 

ställer sig tveksamma till att resultatutjämning är något som är vanligt förekommande i IT-

branschen i dagsläget. CFO Y menar att det nu konjunkturmässigt råder goda tider med 

tillfredställande lönsamhet och att det därför inte finns vare sig anledning eller önskan att 

påverka resultatet i någon riktning. De ställer sig däremot inte främmande till att 

resultatpåverkan skulle kunna utnyttjas vid en framtida lågkonjunktur. CFO Y påpekar vidare 

att förfarandet med resultatutjämning, att undvika att göra nödvändiga nedskrivningar, är 

ohållbart i längden. Om det vid uppföljningen upprepade gånger visar sig att företaget gjort 

alltför positiva prognoser, genom att övervärdera framtida kassaflöden, tappar prognoserna till 

slut sin trovärdighet. Goodwillposten blir omöjlig att motivera. Vidare påpekar han att det 
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även med de gamla avskrivningsreglerna fanns möjlighet att påverka resultatet i önskad 

riktning genom att välja olika avskrivningstider. (CFO Y)  

 

CFO X anser det även möjligt att vissa företag genomför djupdyk, vilket innebär att företaget 

passar på att göra stora avskrivningar under en period med ett redan dåligt resultat. Det 

innebär, tvärtemot resultatutjämning, att svängningarna i resultatet ökar. CFO X menar att 

marknaden fort glömmer en engångsföreteelse, att ett år med riktigt dåligt resultat är att 

föredra jämfört med flera år med halvdåliga.  

 

”Det är möjligt att företagen tänker att nu genomför vi ett omstruktureringsprogram så då tar 

vi lite nerskrivningar på samma gång medan vi ändå är igång. Marknaden kommer ändå 

bara att rensa undan det där.”(CFO X) 

 

Det är svårt för marknaden att kontrollera och sätta sig in i företagens goodwillhantering. 

Företaget skall motivera sin goodwill, det vill säga redogöra för att posten är rimlig. Enligt 

IFRS/IAS skall företaget i årsredovisningen noggrant beskriva alla antaganden det gör för att 

motivera sin goodwill. Det är något företagen undviker i så stor utsträckning som möjligt. De 

flesta företag redovisar grundläggande antaganden såsom använd diskonteringsfaktor medan 

andra inte anger någon information. Det gör det svårt för en extern läsare att avgöra huruvida 

företagets antaganden är rimliga. De nya reglerna har således medfört mycket större frihet för 

bolagsledningen att bestämma vilket inte alltid är av fördel för marknaden. (CFO Y) 

 

”Vi lämnar inte ut alla antaganden, och de flesta företagen gör det inte heller. Det företaget 

gör om det lämnar ut alla uppgifter är att lägga en prognos, och vi lämnar inte prognoser.” 

(CFO X) 

 

Revisorn är den enda externa part som har möjlighet att bedöma och påverka företagens 

uppskattningar. Det är revisorernas uppgift att avgöra huruvida företagens antaganden är 

riktiga och att prognoserna är rimliga. CFO Y menar att det de kan göra är att kontrollera 

antaganden med hjälp av externa analytiker och att jämföra tidigare prognoser mot verkligt 

utfall. Om de har varit någotsånär samstämmiga är det ganska troligt att även den aktuella 

prognosen ifråga är rimlig och hållbar. Vidare säger han att revisorns uppgift inte är 

oproblematisk. Det krävs mycket kunskap och kurage för att bestrida företagsledningen och 
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hävda att deras bedömning av framtiden är felaktig och att ett annat värde skall användas. 

Revisorn har inte bättre kunskap än företagsledningen om framtiden och det finns inga 

objektiva bevis för vad som är rätt eller fel. (CFO Y) CFO X menar att om inte revisorn har 

några tidigare beräkningar att jämföra med är svårt att motbevisa företagsledningen. 
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6 Analys 
 

I analyskapitlet analyseras empirin med hjälp av teorin och regelverket IFRS/IAS. Analysen 

är uppdelad i tre delar. Den första delen behandlar förvärvstillfället, den andra de 

efterföljande värderingarna och eventuella nedskrivningar. I den sista delen diskuteras 

resultatutjämning, djupdykning samt övervakning. 

 

6.1 Värdering och redovisning vid förvärvstillfället 
En genomgång av årsredovisningarna för 2005-2007 tyder på att rörelseförvärv inom IT-

branschen som regel ger upphov till en större goodwillpost än vad det genomsnittliga 

förvärvet på Stockholmsbörsen gör. Enligt undersökningarna gjorda av Ernst & Young 

(www- EYE 5) samt Gauffin och Nilsson (2006, 2007) ligger den genomsnittliga 

goodwillposten på 52-56 procent av köpeskillingen. IT-branschen ligger betydligt högre och 

har ett justerat20 genomsnitt på 69 procent år 2005, 64 procent år 2006 och hela 78 procent 

under 2007.  

 

Enligt Gauffin och Nilsson (2006) motsvarade immateriella tillgångar 25 procent av 

köpeskillingen. I den här uppsatsen har det visat sig att fördelningen inom IT-branschen var 

17 procent år 2005, 24 procent år 2006 och endast 11 procent under det sista 

undersökningsåret. Andelen immateriella tillgångar är således lägre inom IT-branschen än 

inom undersökta grupperna i de tidigare undersökningarna. Det är anmärkningsvärt eftersom 

IT-branschen om någon torde innehålla förhållandevis mycket immateriella tillgångar, 

företagen säljer olika sorters mjukvara eller utför konsulttjänster. Posten övriga nettotillgångar 

har dessutom visat sig utgöra endast hälften av vad den motsvarar i de tidigare 

undersökningarna. Det torde tyda på att det finns en större del immateriella tillgångar bland 

IT-företagen. Det är emellertid inte fallet, istället är det goodwillvärdet som fångar upp en 

större del av köpeskillingen vilket medför en mindre andel redovisade immateriella tillgångar. 

För att undersöka vad som orsakar de stora goodwillposterna analyseras i nästa avsnitt 

goodwillpostens innehåll. 

                                                 
20 Exklusive de mest avvikande förvärven, se avsnitt 5.1 
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6.1.1 Goodwillpostens innehåll 
Generellt blir upplysningarna rörande goodwill bättre och bättre i takt med varje undersökt år. 

En allt större andel av företagen anger till exempel vad goodwillposten anses bestå av och 

dessutom blir beskrivningarna mer utförliga. 

 

Särredovisning av immateriella tillgångar 

Immateriella tillgångar får inte längre ingå i goodwillvärdet men tidigare undersökningar har 

indikerat att regeländringen inte har fått någon större effekt för särredovisningen av 

immateriella tillgångar (www- EYE 5). Vad som har framkommit i den här uppsatsen är att 

företagen i stor utsträckning faktiskt särredovisar immateriella tillgångar. CFO X påpekade 

bland annat att de innan regeländringen inte särredovisade några immateriella tillgångar 

medan de idag särredovisar alla som är möjliga att särredovisa. Vidare ansåg CFO Y att de 

nya reglerna är bättre eftersom särredovisningen ger en större förståelse för vad det är 

företaget betalar för vid förvärv. I årsredovisningarna är det endast ett företag som har angivit 

att det finns immateriella tillgångar som inte har särredovisats. Under förutsättning att 

företagen har lämnat korrekt information i årsredovisningarna har de således anpassat sig till 

regeländringen i större utsträckning än vad tidigare undersökningar påvisat. Den här 

uppsatsen går därmed emot tidigare undersökningarna på det här området, de immateriella 

tillgångarna utgör inte någon betydande del av goodwillposten. Immateriella tillgångar kan 

således inte förklara de stora goodwillposterna inom IT-branschen och därmed måste det 

finnas någon annan faktor som är orsaken.  

 

Synergieffekter, personal och kompetens 

Eriksson (2002) definierar goodwill som en betalning för ekonomiska fördelar och 

synergieffekter som förväntas ge avkastning i framtiden. Vad företagen själva anger som 

förklaringar är ofta synergieffekter, personal/kompetens och framtida vinster. Under de tre 

undersökta åren angav 50-67 procent av de förvärvande företagen att goodwillen var hänförlig 

till synergieffekter. Det första året fanns det ingen ytterligare beskrivning av hur företagen 

förväntade sig synergier eller vilka enheter som förväntades bli gynnade. Upplysningarna blev 

dock bättre med tiden, under 2006 och 2007 angav de flesta förklaringar till synergieffekterna. 

Det är emellertid föga troligt att synergieffekter är orsaken till att IT-branschen generellt har 

större goodwillposter än andra företag. Synergieffekter torde uppstå även inom andra 
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branscher i ungefär samma utsträckning. Erikssons (2002) definition av goodwill tyder även 

på att synergieffekter är en av de vanligaste förklaringarna, oavsett bransch.  

 

Den näst vanligaste förklaringen till goodwillposten hos de undersökta företagen är 

personalen och dess kompetens. Cirka 30 procent av företagen förklarar goodwillposten med 

att den är hänförlig till det förvärvade företagets personal och kompetens. Personalen är 

knappast att se som synergieffekter, frågan är om de kan ses som ekonomiska fördelar? De 

undersökta företagen bedriver till stor del konsultverksamhet vilket är kunskapsintensivt och 

det är naturligt att företagen värderar personalen högt vid rörelseförvärv. CFO X framhöll 

även att personalen är deras viktigaste resurs. En kunskapsrik personal är således att se som 

en ekonomisk fördel inom IT-branschen och troligen även orsaken till de stora 

goodwillposterna. IT-företagen lägger en stor del av köpeskillingen på personal och 

kompetens vid förvärv. De posterna får däremot inte särredovisas enligt IFRS/IAS och 

hamnar istället i goodwillposten. Kunskapsintensiva branscher kan således förväntas ha större 

goodwillposter än andra branscher.  

 

Framtida lönsamhet 

Personal och kompetens får inte, vilket nämnts ovan, redovisas som en tillgång enligt 

föreställningsramen eftersom kontrollkriteriet inte kan uppfyllas. Företagen kan inte 

kontrollera enskilda individer i den meningen att de bestämmer när individen, tillgången i det 

här fallet, skall avyttras. Den anställde kan sluta närhelst denne själv vill. Företagen får 

således inte särredovisa dem som immateriella tillgångar och det pris som det förvärvande 

företaget har betalat för personalen hamnar i goodwillposten. Det leder till vissa problem med 

jämförbarheten mellan företag vilket kan förklaras med hjälp av Shippers (2005) teori om 

problematiska faktorer i verkligt värde. En viktig faktor, enligt Shipper (2005), är kopplingen 

till kraven i regelverken. Företag uppfattar reglerna på olika sätt vilket leder till oenighet och 

därmed minskad jämförbarhet. I det här fallet ligger problemet i att IFRS/IAS inte tillåter att 

personal och kunskap tas upp som tillgångar. Vissa företag anser det därmed vara svårt att 

motivera personal och kompetens som förklaringar till goodwillposten eftersom det i princip 

är detsamma som att redovisa dem som tillgångar. Dogras (2005) beskrivning av goodwill 

som en tillgång som egentligen inte är en tillgång stödjer också resonemanget. Personal är inte 

att se som en tillgång men likväl är det personalen som till stor del utgör goodwillvärdet. För 

att komma förbi problemet väljer företagen att förklara goodwillposten med, det något vida 
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uttrycket, ”framtida lönsamhet”. Framtida lönsamhet är enklare att värdera och motivera än 

personalen, vilket även CFO X nämnde under intervjun.  

 

Resonemanget ovan ger stöd åt ytterligare en av Shippers (2005) problematiska faktorer, 

nämligen att tillåtandet av uppskattade värden ger upphov till oenighet. Företagen anser att 

det är svårt att motivera ett visst värde på personalen och väljer därför att kalla det något helt 

annat som de känner att de kan försvara på ett bättre sätt. Framtida lönsamhet är ett betydligt 

vidare begrepp än en mer specifik resurs som personalen, därmed ger det även utrymme för 

mer uppskattningar i beräkningarna. Dock hämmar det jämförbarheten mellan företag. 

Ytterligare en förklaring kan vara att företagen inte riktigt vet vad de har betalat för och 

därmed hänför det till framtida lönsamhet. Ett sådant resonemang stöds av Dogra (2005) som 

menar att företagen ofta betalar mer än vad som är skäligt. Goodwillvärdet har då skapats 

genom att det förvärvade företaget är övervärderat och det finns egentligen ingenting som 

motsvarar goodwillvärdet. Likväl måste företagen motivera värdet och det görs enklast genom 

att hänvisa till framtida lönsamhet. 

 

Sammanfattning 

Det kan konstateras att goodwillposten inom IT-branschen som regel består av synergieffekter 

och personal/kompetens, även om den senare går under andra namn. Personalen och dess 

kompetens är också förklaringen till de stora goodwillposterna jämfört med andra branscher. 

Personal och kompetens får inte särredovisas som en tillgång vilket gör att företagen anser det 

svårt att motivera sådana värden i goodwillposten. Det i sin tur leder till bristande 

jämförbarhet mellan företagen. 

 

6.2 Värdering och nedskrivningar efter första redovisningstillfället 
I de företag som innehar en goodwillpost utgör den i genomsnitt knappt 30 procent av 

balansomslutningen. Spridningen mellan företagen är relativt stor, vissa företag har ingen 

goodwillpost medan den i andra företag utgör betydligt mer än hälften av balansomslutningen. 

Tillvägagångssättet vid nedskrivningstest är däremot nästan detsamma i samtliga företag. I de 

kommande avsnitten diskuteras tillvägagångssätten vid värdering och nedskrivningar efter 

första redovisningstillfället. 
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6.2.1 Kassagenererande enheter 
Nivån för de kassagenererande enheterna ligger som regel högt i förhållande till vad IAS 36 

förespråkar. Enligt standarden får inte en kassagenererande enhet vara större än ett segment. 

Vidare skall nivån för enheten motsvara den nivå där den interna styrningen sker. (IFRS/IAS 

2007) I uppsatsen har det visat sig att segmentindelningen är den mest förekommande 

indelningen för kassagenererande enheter. Under 2007 hade mer än hälften av företagen 

kassagenererande enheter på segmentnivå. Tendensen under de undersökta åren har även varit 

att fördelningen har skett på en allt högre nivå. Ytterligare en stor del ser varje dotterföretag 

som en kassagenererande enhet. I de fallen motsvarar ofta varje dotterföretag ett enskilt 

segment vilket gör att andelen som använder segmentindelning är högre än vad som först 

framgår av årsredovisningarna. Endast 15 procent anger att de identifierar kassagenererande 

enheterna på samma nivå som den interna övervakningen. Resterande del anger inte alls på 

vilken nivå goodwillen fördelas.  

 

Av de företag som har kassagenererande enheter på segmentnivå finns det ett antal som ser 

hela koncernen som ett segment och därmed även testar goodwillvärdet på den nivån. Företag 

Y är ett exempel, deras primära segment är geografiskt och det sekundära, rörelsegrenar, ses 

som hela koncernen eftersom de endast har en rörelsegren. CFO Y menar att de tolkar IAS 36 

som att de får välja på antingen primärt eller sekundärt segment. De valde sekundärt och 

motiverar på så sätt att de har hela koncernen som en kassagenererande enhet. CFO X menar 

att IAS 36 ger ett stort tolkningsutrymme och företagen helst vill hålla enheterna på en hög 

nivå eftersom det ger större möjligheter till egna bedömningar. Revisorerna godkänner det så 

länge som det kan motiveras utifrån IAS 36. Standarden ger som sagt ett stort 

tolkningsutrymme varför det kan bli stora skillnader mellan olika företag. Uppsatsen tyder på 

att företagen föredrar en så hög nivå som möjligt och att det godkänns av revisorerna på grund 

av att IAS 36 kan tolkas på flera sätt. Det är i linje med vad tidigare undersökningar har 

kommit fram till.  

 

Nilsson, via Pettersson och Thorsson (2007), menar att om de kassagenererande enheterna blir 

för stora kan det leda till att värdet på dem ökar och att företagen därmed kan undvika 

nedskrivningar. CFO X bekräftar det och säger att företagen vill ha en så hög indelningsnivå 

som möjligt eftersom det ger större utrymme för egna bedömningar. I teorikapitlet 

presenterades ett antal faktorer som måste vara uppfyllda för att ett verktyg skall kunna 
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användas för resultatutjämning. Två av faktorerna är att verktyget skall kunna motsvara 

fluktuationerna i resultatet samt vara grundade på professionella bedömningar och vara i linje 

med befintliga regelverk. Genom att företagen väljer en högre fördelningsnivå för de 

kassagenererande enheterna får de också mer utrymme för egna tolkningar. Således kan 

företagsledningen enklare motivera ett värde som motsvarar fluktuationerna i resultatet. 

Antagandena är fortfarande grundade på professionella bedömningar, företagsledningen bör 

vara de som bäst kan uppskatta företagets framtid. Företagen följer även befintliga regelverk 

eftersom IAS 36 ger ett stort tolkningsutrymme. Tolkningsutrymmet har till och med visat sig 

ge möjlighet för företagen att se hela koncernen som en kassagenererande enhet.  

 

I och med införandet av IFRS 8 år 2009 kommer företagen tvingas att dela upp företaget i 

segment utifrån den interna styrningen. Det kommer troligen leda till att flera av de 

undersökta företagen får ändra nivån för sina kassagenererande enheter och att 

nedskrivningstesten kommer ske på en mer likvärdig nivå i företagen. 

 

6.2.2 Nedskrivningstest 
Vid nedskrivningstesterna har samtliga företag använt sig av nyttjandevärdet vid beräkningen 

av återvinningsvärdet för goodwill. Enligt IAS 36 skall det högsta av försäljningsvärde minus 

försäljningskostnader eller nyttjandevärde användas. (IFRS/IAS 2007) Det är dock inget 

företag som använt försäljningsvärdet eller ens räknat på det. Ett företag skriver i 

årsredovisningen att de använder försäljningsvärde om det finns indikationer på ett sådant 

värde. CFO Y menar att i dagens läge när det råder högkonjunktur är försäljningsvärdet ofta 

högre än nyttjandevärdet. Därmed övervärderas inte goodwillen om nyttjandevärde används. 

Uttalandet styrks även av Dogra (2005) som menar att företagsvärdet ofta övervärderas i 

högkonjunktur. CFO Y menar att nyttjandevärdet är relativt enkelt att räkna fram när väl 

beräkningsmodellerna har tagits fram. Modellerna återanvänds varje år och företaget behöver 

endast sätta in de nya värdena för att på så sätt få ut ett nytt nyttjandevärde.  

 

Till skillnad mot vad IFRS/IAS förespråkar använder således företagen det lägsta av 

försäljningsvärdet och nyttjandevärdet. Det får emellertid inga större konsekvenser eftersom 

om inget nedskrivningsbehov uppstår vid beräkningen av nyttjandevärdet, uppstår det inte 

heller något nedskrivningsbehov om ett högre värde, försäljningsvärdet, skulle användas. 

CFO X menar att nyttjandevärdet är enklare än försäljningsvärdet att räkna fram. CFO Y 
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Marknadsvärde på 
identiska tillgångar/ 
skulder om det finns 

Om det inte finns marknadsvärden enligt steg 
1� använd marknadsvärden för snarlika 

tillgångar/ skulder om det finns 

Om inga marknadsvärden finns � använd någon annan 
metod, t.ex. nuvärdesberäkningar av framtida förväntade 

kassaflöden. 

Steg 1 � 

Steg 2 � 

Steg 3 � 

Källa: Inspirerad av IFRS/IAS 2007 

Försäljningsvärde 

Nyttjandevärde 

anser däremot inte att det är svårare att räkna ut försäljningsvärden än nyttjandevärden. På 

samma sätt som för nyttjandevärde krävs det att företaget har en utarbetad modell för hur 

beräkningarna skall genomföras. När modellen väl finns tillhanda ser inte CFO Y några större 

svårigheter med att räkna ut värdet. Han påpekar också att de tidigare, i slutet av 90-talet, 

använde sig av försäljningsvärdet eftersom de flesta företagen vid den tiden var lågt värderade 

på marknaden. (CFO Y) Anledningen till att samtliga företag har använt nyttjandevärde kan 

vara att de flesta företag anser det enklare att räkna fram. Har de väl arbetat fram en modell 

för det ändamålet är det betydligt enklare att fortsätta med samma metod istället för att byta 

till försäljningsvärdet. En annan tänkbar orsak kan vara att eftersom nyttjandevärdet ger större 

utrymme för företagsbaserade bedömningar ger det också företagsledningen en större 

möjlighet att påverka värdet.  

 

Användandet av enbart nyttjandevärde är ingen stor avvikelse från regelverket, det som kan 

hända är att värderingen blir mer försiktig än vad IFRS/IAS kräver. Värderingen sker 

emellertid på den lägsta av de nivåer som IASB förespråkar för värdering av verkligt värde, 

steg 3 i figur 5. Försäljningsvärdet skulle däremot motsvara steg 1 i figur 5 och den högsta 

nivån verkligt värde skall värderas utifrån. Enligt IASB:s värderingsgrunder motsvarar 

nyttjandevärde den ”sista utvägen” och företagen skall endast använda den metoden när det 

inte finns några andra alternativ. 

 

Figur 5: Värdering till verkligt värde 2 
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Ett möjligt problem med att använda enbart nyttjandevärde för beräkningar av 

återvinningsvärdet är att det kan bli stora skillnader mellan olika företag. Shipper (2005) säger 

att en av de största faktorerna till att det råder oenighet angående redovisning till verkligt 

värde är att uppskattade värden används. IASB nämner också att företagsbedömda värden kan 

leda till ökade skillnader mellan företag (Thinggaard och Nilsson 2007). Inom IT-branschen 

används enbart uppskattade värden, nyttjandevärdet, vilket således ger upphov till 

omotiverade skillnader mellan företagen. CFO X säger, liksom Shipper (2005), att det 

antagligen skulle behövas striktare riktlinjer för hur beräkningarna skall göras för att 

åstadkomma en minskning av skillnaderna mellan företagen.  

 

Upplysningar  

IFRS/IAS ställer ett flertal krav på att företagen skall lämna utförliga upplysningar om hur de 

har gått tillväga vid beräkningen av nyttjandevärde. De flesta undersökta företagen lämnar 

vissa upplysningar men långt ifrån så utförliga som IFRS/IAS kräver. Uppsatsen bekräftar 

således tidigare forskning av bland annat Gauffin och Nilsson (2006) där det framkommit att 

företagens upplysningar är svårtolkade och bristfälliga. Upplysningarna som ges är ofta den 

använda tillväxttakten och diskonteringsfaktorn samt en enklare beskrivning av hur 

beräkningen gjorts. Anledningen till de knappa upplysningarna är troligen att företagen inte 

vill visa beräkningar av kassaflöden, eller göra det möjligt för läsaren att själv räkna ut dem, 

eftersom det i princip är detsamma som att ge en prognos för företagets framtid. CFO X är 

medveten om att det försvårar för läsaren av rapporterna men menar att de inte tänker lämna 

prognoser om sina framtida kassaflöden.  

 

IASB:s föreställningsram anger ett antal kvalitativa egenskaper gällande företagens finansiella 

rapporter för att de skall vara användarvänliga och fungera som beslutsunderlag. Bland annat 

skall rapporterna vara tillförlitliga vilket kan ifrågasättas när bristen på upplysningar är 

omfattande. Det här är antagligen en av de allvarligaste bristerna i goodwillredovisningen, 

avsaknaden av upplysningar gör de finansiella rapporterna mindre tillförlitliga. Shipper 

(2005) menar att uppskattade värden är tillförlitliga om de grundas på tillgänglig information. 

De undersökta företagen väljer att inte presentera informationen och värdena grundas således 

på information som inte är tillgänglig för externa parter. 
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Ytterligare en orsak till att det lämnas få upplysningar kan vara att företagen är medvetna om 

att de inte gör på det sätt som regelverket förespråkar. Eftersom de är medvetna om 

avvikelsen väljer de helt enkelt att inte skriva något alls. CFO X anger exempelvis att de 

använder en diskonteringsfaktor efter skatt vid beräkningen av nyttjandevärdet, trots att 

IFRS/IAS säger att den skall vara före skatt. I årsredovisningen anges däremot att den 

motsvarar en diskonteringsfaktor före skatt. Anledningen är att all värderingsteori utgår från 

ett avkastningskrav innan skatt och att det därför blir teoretiskt fel att använda ett 

avkastningskrav före skatt. Han tror sig även vara relativt säker på att flera företag gör på 

liknande sätt. (CFO X) Det innebär att praxis skiljer sig från regelverket eftersom kraven är 

svåra att uppfylla. Av den anledningen kan således företag utelämna information eller lämna 

felaktig information eftersom de är medvetna om att de inte gör som regelverket föreskriver. 

 

6.2.3 Nedskrivningar 
Under 2005 och 2006 var det endast en liten del av företagen som gjorde nedskrivningar och 

de motsvarade en relativt liten del av det ingående redovisade värdet. Under 2005 var den 

genomsnittliga nedskrivningen en procent och under 2006 var den sju procent. Under 2007 

ökade de genomsnittliga nedskrivningarna till 16 procent. Orsaken till ökningen kan vara att 

det mesta tyder på att konjunkturen har vänt under 2007 och företagens tillväxt mattats av.  

 

IFRS/IAS ställer krav på upplysningar rörande känsligheten i de antaganden som använts i 

nyttjandevärdet. Om det är troligt att ett nedskrivningsbehov skulle uppstå vid en förändring i 

ett antagande måste det anges. Upplysningarna saknas i många fall vilket kan bero på att 

ledningen gjort bedömningen att inga förändringar ger upphov till ett nedskrivningsbehov. De 

företag som anger något om det i sina årsredovisningar ger ofta upplysningar om den lägsta 

nivå som testet utförts på och skriver att på den nivån skulle inte heller något 

nedskrivningsbehov uppstå. En annan vanlig formulering är att inga rimliga förändringar 

skulle leda till ett nedskrivningsbehov. Upplysningarna är således relativt vaga och säger inte 

mycket om hur känsligt värdet är för förändringar. Tidigare forskning har också konstaterat 

att de här upplysningarna är svårtolkade. I uppsatsen har totalt 90 årsredovisningar granskats 

och endast i tre av dem har företagen angett vid vilken nivå ett nedskrivningsbehov faktiskt 

uppstår.  
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År 2007 gjorde sex företag nedskrivningar och de flesta var relativt stora. Som mest 

motsvarade nedskrivningen 20 procent av ingående värdet på goodwillposten. Det företaget 

skrev ned goodwillposten med 357 Mkr. Anledningen till nedskrivningen framgick inte av 

årsredovisningen och föregående års årsredovisning angav inte heller några upplysningar 

angående förändringar som skulle ge upphov till ett nedskrivningsbehov. Det är 

anmärkningsvärt att inga upplysningar ges under 2006 när de året efter gör nedskrivningar 

motsvarande 20 procent av goodwillvärdet och drygt 11 procent av hela balansomslutningen. 

Investerare och andra användare av årsredovisningen hade ingen möjlighet att förutse 

nedskrivningen. Det aktuella företaget anger i årsredovisningen för 2007 att en 

omstrukturering av företaget har ägt rum. Om nedskrivningarna är en följd av 

omstruktureringen borde det ha tagits upp 2006, antagligen hade företagsledningen redan då 

vetskap om att en omstrukturering skulle ske.  

 

Exemplet ovan är det mest extrema under de tre åren men bristen på upplysningar om 

väsentliga förändringar är tydlig. De flesta av företagen som gjort nedskrivningar har inte 

angett någon information om förändringar som skulle ge upphov till nedskrivningar i det 

föregående årets årsredovisning. Anledningen till den knappa informationen är troligen 

densamma som för de knappa beskrivningarna för beräkningarna av nyttjandevärde, företagen 

vill inte lämna någon information som kan tolkas som prognoser. Som diskuterats tidigare 

påverkar det tillförlitligheten i företagens finansiella rapporter negativt. 

 

6.3 Taktisk redovisning och övervakning 
Värdering av goodwill kräver att företagsledningen gör antaganden och bedömningar om 

framtida kassaflöden. Genom att anpassa antagandena kan företagsledningen till viss del 

påverka storleken på nedskrivningarna och därmed även påverka årets resultat. Antagandena 

bygger på bedömningar av framtiden vilket gör det svårt för revisorer och externa intressenter 

att bedöma riktigheten i dem.  

 

6.3.1 Resultatutjämning 
I teorikapitlet presenterades två rekvisit som, enligt Beidelman via Riahi-Belkaoui (2003), 

måste vara uppfyllda för att det skall vara möjligt att använda goodwillposten för 

resultatutjämning. Det måste vara möjligt för företagsledningen att reducera de årliga 
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resultatsvängningarna och åtgärden får inte binda företaget till några framtida åtaganden. Som 

diskuterats tidigare i analysen ger tolkningsutrymmet i IFRS/IAS företagen möjlighet att på 

olika sätt påverka goodwillpostens värde. Genom att exempelvis ha stora kassagenererande 

enheter ökar möjligheterna att påverka värdet och därmed även möjligheten att reducera 

resultatsvängningarna på ett effektivt sätt. Det första rekvisitet är således uppfyllt. Vidare får 

inte en åtgärd binda företaget till framtida åtgärder. Om ett företag undviker att göra 

nedskrivningar under flera år kommer det sannolikt att uppmärksammas av revisorn eftersom 

företaget ständigt måste ändra sina antaganden för att kunna motivera värdet. Problemet som 

det andra kriteriet skapar är således att det är svårt för företagen att motivera ändringar i 

antaganden år efter år. Företagen binds till att någotsånär följa sina antaganden även 

kommande år.  

 

Copeland, via Riahi-Belkaoui (2003), anger ytterligare tre rekvisit som måste vara uppfyllda 

för att resultatutjämning skall vara möjligt. Förutom de som angetts i föregående stycke måste 

åtgärden baseras på professionella bedömningar och vara i linje med de rådande 

redovisningsreglerna. Åtgärden får inte heller kräva en verklig transaktion med en 

utomstående part och måste kunna utföras kontinuerligt över tiden. Kravet på professionella 

bedömningar kan anses uppfyllt. De individer som ingår i företagsledningen är ofta erfarna, 

välutbildade och väl insatta i företaget. Således bör de kunna ses som professionella 

bedömare. Tolkningsutrymmet i IFRS/IAS har i den här uppsatsen visats sig ge företagen 

möjligheter att motivera tveksamma beslut med hjälp av regelverket. Ett exempel är 

indelningen av kassagenererande enheter som även har diskuterats ovan. Åtgärderna är 

således ofta i linje med regelverket även om reglerna har töjts ut en hel del. Det första 

rekvisitet kan därmed anses vara uppfyllt.  

 

Goodwillposten kräver aldrig några transaktioner med utomstående parter utan grundas helt 

på företagens beräkningar av nyttjandevärdet. Det rekvisitet är därmed också uppfyllt. Det 

sista rekvisitet är däremot mer problematiskt. Liksom diskussionen ovan, om företagens 

begränsade möjligheter att ändra sina antaganden från år till år, påverkas även möjligheten att 

kontinuerligt utföra åtgärden eftersom det rimligen kräver förändrade antaganden. Revisorn 

tillåter troligen inte att företagen gör stora ändringar i antagandena varje år och 

kontinuitetsrekvisitet kan därmed inte uppfyllas. Sammanfattningsvis är resultatutjämning via 

goodwillposten teoretiskt möjligt i den meningen att företagen till viss del kan styra när de vill 
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göra nedskrivningar. För att påverka resultatet enstaka år är goodwillposten mycket 

användbar. Goodwillposterna är ofta stora i förhållande till den totala balansomslutningen och 

värdena är ofta diffusa vilket gör att de kan få mycket stora effekter på resultatet. I längden är 

det emellertid tveksamt om ett företag kan motivera sådana åtgärder som krävs för att en 

långsiktig resultatutjämning skall vara möjlig.  

 

CFO X är, liksom CFO Y, tveksam till att goodwillposten används för resultatutjämning. 

CFO X kan dock tänka sig att företag ibland skjuter fram nedskrivningar till senare år. CFO 

X:s tankar styrker därmed uppsatsen analys av möjligheterna till resultatutjämning via 

goodwillposten. Påverkan på enstaka år är möjlig och till viss del trolig men i längden är det 

svårt för företagen att använda sig av goodwillposten för resultatutjämning. Sedan de nya 

goodwillreglerna infördes har det varit högkonjunktur i Sverige vilket kan ha inneburit att 

företagen inte har behövt göra åtgärder för att uppnå ett tillfredställande resultat. Däremot är 

det, enligt CFO Y, möjligt att vissa företag skulle vidta resultatutjämnande åtgärder i en 

lågkonjunktur. Möjligheterna till resultatutjämning anser CFO X främst ligger i motiveringen 

av nyttjandevärdet. En mer aggressiv företagsledning kan tänkas klara sig undan med högre 

uppskattade värden. (CFO X)  

 

I den här uppsatsen har det inte framkommit några tydliga tecken på att resultatutjämning har 

förekommit. Antalet företag som har genomfört nedskrivningar är relativt lågt vilket också 

gör det svårt att se något mönster. Vid en jämförelse av resultatet från de tre åren är det inget 

företag som har ett ”jämnt” resultat och avskrivningarna har knappast gjort det jämnare. CFO 

Y säger att Företag Y använder sig av externa experter för att få hjälp med vissa viktiga 

antaganden som till exempel branschens möjliga tillväxttakt de kommande åren och 

diskonteringsränta. En relativt stor del av företagen har angett att de använder antaganden 

gjorda av externa bedömare och det kan också vara en ytterligare förklaring till att 

resultatutjämning inte verkar ha förekommit under den aktuella perioden. Genom ett sådant 

förfarande minskar företagens möjlighet att resultatutjämna. 



~ Analys ~ 

 

 

 
66 

6.3.2 Djupdykning  
I fråga om djupdykning förekommer inom IT-branschen är CFO X och CFO Y av delad åsikt. 

CFO Y kan inte tänka sig att ett företag vill sänka sitt resultat mer än nödvändigt. CFO X kan 

däremot tänka sig att till exempel ett företag som genomför omstruktureringar även passar på 

att göra nedskrivningar för att, så att säga, bli av med dem.  

 

Teorin rörande djupdykning säger att företag är mer benägna att göra nedskrivningar de år 

resultat är sämre än normalt för att på så vis kunna visa upp ett bättre resultat efterföljande år. 

CFO X kan tänka sig att det förekommer eftersom marknaden snabbt glömmer ett dåligt 

resultat. Han menar att ett riktigt dåligt år är bättre än flera halvdåliga. I den här uppsatsen 

finns det några företag som möjligen har tänkt i sådana banor när de har gjort nedskrivningar. 

Till exempel har några företag inte gjort några nedskrivningar under vare sig 2005 eller 2006 

när deras resultat var relativt höga. Under 2007 har de lägre resultat och har dessutom 

genomfört nedskrivningar. Det skulle kunna tyda på djupdyk men kan även bero på att 

marknaden har svalnat och att de därmed helt enkelt inte kunde motivera lika höga 

tillväxttakter som tidigare år. Ytterligare ett exempel är det företag som skrev ned goodwillen 

20 procent det året de genomförde omstruktureringar.  

 

Det är i det här fallet, liksom vid analys av resultatutjämning, för få företag som har gjort 

nedskrivningar för att det skall gå att se något klart mönster och dra några säkra slutsatser. I 

enskilda fall finns det dock tydligare indikationer på att djupdyk skulle kunna ha förekommit 

än att företagen har resultatutjämnat. Resonemanget i avsnittet om resultatutjämning tyder på 

att även djupdykning är teoretiskt möjligt. Företagen har möjlighet att till viss del välja vilket 

år de ska göra nedskrivningar vilket är ett krav för att taktiska djupdykningar skall vara 

möjliga. 

 

6.3.3 Övervakning 
Syftet med införandet av IFRS/IAS var att öka kvaliteten på de finansiella rapporterna och 

skapa en enhetlig redovisning. Diskussionen i det här analyskapitlet har visat på att det 

förekommer avvikelser från IFRS/IAS och att företagen tolkar reglerna på olika sätt. Eftersom 

det faktiskt förekommer avvikelser torde det tyda på att övervakningssystemet inte fyller sin 

funktion. 
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Enligt Brown och Tarca (2005) är det revisorn som skall säkerställa att företagen följer de 

aktuella reglerna. Revisorn skall ha en sådan expertis som krävs för att denne skall kunna 

uppfylla sin uppgift. (Brown och Tarca 2005) Övergången till en redovisning mer inriktad på 

verkligt värde har gjort att nya situationer har uppstått som revisorn måste behärska. Exempel 

på det är en mer omfattande kunskap om företagsvärdering för att kunna kontrollera 

företagens beräkningar av goodwillpostens återvinningsvärde. CFO Y framhåller att det krävs 

en mycket kompetent revisor för att bestrida företagsledningen när det kommer till 

bedömningar av framtida värden.  

 

Uppsatsen har emellertid funnit att även mer lättkontrollerade avvikelser från IFRS/IAS 

förekommer. CFO X säger till exempel att många företag använder en diskonteringsfaktor 

efter skatt för att beräkna nyttjandevärde. Under 2007 angav till och med vissa företag i sina 

årsredovisningar att de använt en diskonteringsfaktor efter skatt. IFRS/IAS skriver däremot att 

en diskonteringsfaktor innan skatt skall användas. Avvikelsen kan tyckas vara obetydlig men 

om revisorerna godkänner en avvikelse kan företagen se det som ett tecken på att de kan få 

ytterligare avvikelser godkända och en ond cirkel skapas. Revisorns uppgift är att säkerställa 

att regelverket efterföljs. Bristerna är inte stora men de finns där och kan leda till större 

avvikelser i framtiden.  

 

Tidigare forskning tyder på att företag i USA följer goodwillreglerna i större utsträckning 

vilket till viss del kan förklaras med att övervakningen är hårdare där än i Europa (www- EYE 

5). Noggrannare kontroller kan vara nödvändigt för att åtgärda problemet. I Sverige har, 

förutom revisorn, även marknadsplatsen ett visst ansvar. Kontrollen hos dem kan ifrågasättas 

då företagen även är deras kunder, marknadsplatsen är därmed inget oberoende organ. 

Möjligen vill de inte genomföra sanktioner mot sina ”kunder” och övervakningssystemet, som 

Brown och Tarca (2005) beskriver, tappar därmed sin effektivitet. 
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PRAXIS 
Avvikelser från IFRS/IAS förekommer. 

Främst rörande krav på upplysningar 

samt nivån för identifiering av 

kassagenererande enheter. 

Goodwillposterna är generellt större 
än inom andra branscher. 

PROBLEMATISKA FAKTORER 
I VERKLIGT VÄRDE: 
Skillnader och oenighet 

uppstår till följd av 

företagsbedömda värden samt 

redovisning av personal och 
kompetens.  

IFRS/IAS 

DJUPDYKNING: 
Teoretiskt möjligt och kan 
förekomma i enskilda fall. 

RESULTATUTJÄMNING: 
Teoretiskt möjligt på kort 

sikt men inga tecken på att 

det förekommit under den 
undersökta perioden. 

Prognoser: 
Företagens ovilja att lämna 

information som kan tolkas som 

prognoser för framtiden gör att 

jämförbarheten och 

tillförlitligheten minskar. 

Teoretiska faktorer 

IFRS/IAS: 
Ett för stort tolkningsutrymme 

och till viss del icke 

användarvänliga regler ger 

upphov till avvikelser från 

IFRS/IAS samt skillnader mellan 
företagen. 

Övriga faktorer 

ÖVERVAKNING 
Revisorerna godkänner redovisning som 

avviker från IFRS/IAS. Tydligast visar 

sig det genom att företagen tillåts 

använda en diskonteringsfaktor efter 
skatt.  

6.4 Sammanfattning analys 
I det här avsnittet sammanfattas analysen med hjälp av den analysmodell som presenterats i 

teoriavsnittet. Figur 6 nedan är en utveckling av analysmodellen. 

 

Figur 6: Sammanfattning analys 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Analysen har visat att praxis i vissa avseenden avviker från IFRS/IAS. Avvikelserna kan till 

viss del förklaras med hjälp av de teoretiska faktorerna i analysmodellen. Uppsatsen har även 

funnit belägg för att även andra faktorer påverkar företagens redovisning, i modellen kallade 

övriga faktorer. I det kommande kapitlet presenteras uppsatsens slutsatser. 



~ Slutsatser och diskussion ~ 

 

 

 
69 

7 Slutsatser och diskussion 
 

I följande kapitel presenteras uppsatsens slutsatser. Slutsatsen knyter samman uppsatsens 

delar och sammanfattar analysen. Kapitlet är strukturerat efter frågeställningarna och 

avslutas därefter med förslag till vidare forskning samt metodkritik. 

 

7.1 IT-branschens goodwillredovisning 
Uppsatsen har visat att goodwillposten utgör en mycket stor del av köpeskillingen. Under de 

tre undersökta åren har den i genomsnitt utgjort mellan 64 och 78 procent. Den genomsnittliga 

goodwillposten vid rörelseförvärv, hos företag noterade på Stockholmsbörsen, utgör drygt 50 

procent av köpeskillingen. Inom IT-branschen utgör den delen således ytterligare tio till trettio 

procent. Andelen immateriella tillgångar har visat sig utgöra en mindre del än vad de i 

genomsnitt gör på Stockholmsbörsen. Anledningen till den höga goodwillposten och den 

förhållandevis låga andelen immateriella tillgångar har visat sig vara den höga värderingen av 

personalen och dess kompetens. Eftersom personalen inte kan särredovisas från goodwill blir 

följaktligen andelen immateriella tillgångar lägre. Förutom personal och kompetens utgörs 

goodwillposten av synergieffekter såsom till exempel kostnadsbesparingar.  

 

Goodwillposten utgör, under de undersökta åren, i genomsnitt knappt 30 procent av 

koncernernas balansomslutning. När ett nedskrivningstest ska genomföras skall goodwillen 

fördelas på kassagenererande enheter. Inom IT-branschen är det vanligast att en 

kassagenererande enhet motsvarar ett segment enligt IAS 14 eller ett dotterföretag. I de fall de 

motsvarar ett dotterföretag är det inte ovanligt att varje enskilt dotterföretag är ett segment. 

Samtliga företag använder nyttjandevärdet för att kontrollera det redovisade goodwillvärdet. 

Beräkningen grundas på budgetar för ett till fem år framåt i tiden samt kassaflödesprognoser 

för tiden därefter, upp till 30 år som längst. Tillväxttakten som används i beräkningarna antas 

som regel ligga mellan två och fyra procent och en diskonteringsfaktor mellan åtta och femton 

procent används. De ovan nämnda siffrorna grundas på de företag som har lämnat information 

om dem. Storleken på nedskrivningarna som har genomförts är i genomsnitt, sett över de tre 

åren, cirka sju procent av det ingående redovisade goodwillvärdet i koncernen. Anledningarna 

till nedskrivningar är vanligtvis att det budgeterade resultatet inte har uppnåtts eller att 

förväntade synergieffekter har uteblivit. 
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7.2 Avvikelser från IFRS/IAS 
Uppsatsen har påvisat vissa avvikelser och brister i redovisningen utifrån kraven i IFRS/IAS 

och i det följande avsnittet presenteras de mest väsentliga skillnaderna samt troliga orsaker till 

att de uppstår. 

 

Noter och upplysningar 

Den mest uppenbara bristen som har uppmärksammats vid granskningen av 

årsredovisningarna är avsaknaden av förklarande upplysningar rörande ett flertal områden 

inom goodwillredovisningen. Ett tydligt exempel på att upplysningskraven i IFRS/IAS inte 

uppfylls är noter rörande beräkningen av nyttjandevärdet. Företagen lämnar ofta en viss 

mängd information men inte tillräckligt för att den externa intressenten själv skall kunna 

bedöma beräkningen. Uppsatsen har visat på att upplysningsbristen beror på att företagen inte 

vill lämna prognoser för framtiden och därför medvetet väljer att inte redovisa informationen. 

Det leder till att tillförlitligheten i rapporterna minskar eftersom de redovisade värdena 

grundas på information som inte finns tillgänglig för externa parter. 

 

Kassagenererande enheter och taktisk redovisning 

Tidigare forskning har visat på att företagen tenderar att dela in enheterna efter segment 

snarare än efter den interna styrningen. Även i den här uppsatsen har det visat sig att företagen 

i regel försöker dela in de kassagenererande enheterna på så hög nivå som möjligt. 

Tolkningsutrymmet utnyttjas till fullo av företagen. Genom att se koncernen som ett segment 

har vissa företag kunnat motivera hela verksamheten som en enda kassagenererande enhet för 

sina revisorer. Det gör det lättare för företagen att påverka och motivera goodwillvärdet vilket 

ökar möjligheterna till resultatutjämning och djupdykning.  

 

Goodwillposten har visat sig olämplig för långsiktig resultatutjämning men det är däremot 

fullt möjligt att påverka resultatet enskilda år. Djupdykningar är således teoretiskt fullt 

möjliga, de kräver endast åtgärder enstaka år. I uppsatsen har inga tecken på resultatutjämning 

kunnat ses. Det kan dock inte uteslutas att enskilda företag under sämre perioder väljer att 

anpassa sina antaganden för att få ett högre nyttjandevärde och på så sätt undvika 

nedskrivningar. Uppsatsen har heller inte funnit några tydliga tendenser på att företagen 

systematiskt gör djupdyk men det kan misstänkas i enskilda fall. 
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Återvinningsvärde och övervakning 

Avvikelser från IFRS/IAS rörande återvinningsvärdet har kunnat urskiljas i uppsatsen. 

Förutom de upplysningsbrister som tidigare har diskuterats förekommer framförallt två 

uppenbara skillnader. Den första är att samtliga företag enbart använder nyttjandevärdet för 

att beräkna återvinningsvärdet. Användandet av enbart nyttjandevärde kan leda till att 

skillnaderna mellan företagens finansiella rapporter ökar eftersom de i större utsträckning 

grundas på företagsbaserade värden. Den andra tydliga avvikelsen från IFRS/IAS gäller 

kravet på att använda en diskonteringsfaktor före skatt vid nuvärdesberäkningarna av 

nyttjandevärdet. Värderingsteori använder däremot en faktor efter skatt. För att undkomma 

problemet används, enligt CFO X, en faktor efter skatt men i de finansiella rapporterna anges 

att en diskonteringsfaktor före skatt har använts. Under 2007 har några företag till och med 

skrivit att de använt en diskonteringsfaktor efter skatt. Standarden är i det här avseende inte 

användarvänlig vilket leder till att företagen väljer att kringgå reglerna.  

 

Det finns således uppenbara brister i goodwillredovisningen, både mindre och mer allvarliga, 

vilket tyder på att revisorns arbete inte alltid är oklanderligt. Tydligast visar det sig i 

användandet av en diskonteringsfaktor efter skatt trots att IFRS/IAS uttryckligen säger att en 

diskonteringsfaktor före skatt skall användas. Det här är visserligen en liten avvikelse men om 

revisorn tillåter ett avsteg från regelverket finns det risk att även allvarligare företeelser 

godkänns.  

 

Avslutande diskussion 

Redovisningen företag emellan blir mer enhetlig allt eftersom praxis utvecklas. För att 

ytterligare minska skillnaderna mellan olika företag samt mellan praxis och IFRS/IAS, krävs 

antagligen vissa åtgärder. Det är möjligt att det behövs en anpassning av regelverket som gör 

att det överensstämmer mer med hur företagen faktiskt gör idag. Tillåta användandet av en 

diskonteringsfaktor efter skatt och ange tydligare riktlinjer för hur beräkningarna av 

nyttjandevärde skall göras är exempel på förändringar som både skulle minska avvikelserna 

från IFRS/IAS och skillnaderna mellan företagen. En strängare och mer effektiv övervakning 

skulle också främja en mer enhetlig redovisning. Tillförlitligheten i rapporterna skulle därmed 

också öka. För att sådana ändringar skall bli aktuella krävs det fler undersökningar som den 

här, i vilka praxis för olika branscher fastställs.  
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7.3 Förslag till fortsatt forskning 
Empiriska undersökningar utgör grunden för nya standarder och utveckling av gamla. Den här 

uppsatsen har visat på ett par brister i rådande goodwillredovisning. Genom att göra 

motsvarande undersökning inom andra branscher kan ett tydligare underlag arbetas fram för 

huruvida bristerna är branschspecifika eller om det är regelverket som bör anpassas. 

 

Särredovisningen av immateriella tillgångar skilt från goodwill är också ett område som är av 

intresse att studera. Av det som framkommit i den här uppsatsen särredovisas näst intill 

samtliga immateriella tillgångar. Det är dock inte otänkbart att goodwill till viss del innehåller 

immateriella tillgångar men att företagen helt enkelt väljer att inte lämna upplysningar om 

dem. En undersökning inriktad mer på själva särredovisningen samt värderingen av 

immateriella tillgångar skulle därför vara av intresse. 

 

Ytterligare förslag är att undersöka vilka effekter införandet av IFRS 8 kommer att föra med 

sig och om det får någon effekt på storleken på företagens kassagenererande enheter. Ett sista 

förslag är att inrikta en liknande undersökning mer på vad revisorerna anser om 

goodwillredovisningen och hur de genomför sina revisioner. 

 

7.4 Metodkritik 
I efterhand kan konstateras att det hade varit intressant med ytterligare intervjuer med 

framförallt revisorer för att få deras åsikter rörande goodwillredovisningen. Det hade gett 

uppsatsen ytterligare en infallsvinkel men det bedömdes inte vara av intresse i 

inledningsskedet av arbetet. Ytterligare intervjuer med företag kunde ha gjorts men det är 

tveksamt om det hade bidragit till ytterligare information då en viss mättnad fanns redan efter 

två intervjuer. En eller två intervjuer till hade antagligen inte gjort någon större skillnad. 

Alternativet hade varit att endast fokusera på intervjuer och att genomföra betydligt fler. Det 

hade dock fått ske på bekostnad av granskningen av årsredovisningarna vilka bedöms ha 

tillfört avsevärd information. Nämnas bör också att det var svårt att få access till företagen 

eftersom de tilltänkta respondenterna var upptagna med bokslutsarbete under våren då 

uppsatsen genomfördes. De två respondenterna som ställde upp var däremot tillmötesgående 

och anses ha bistått med mycket användbar information. 
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När det gäller arbetet med årsredovisningarna kunde förberedelserna ha varit bättre. 

Kunskapen om vad som skulle studeras var god men däremot upptäcktes nya intressanta delar 

efterhand som arbetet fortgick. Det innebar att årsredovisningarna fick granskas upprepade 

gånger. Lärdomen till senare arbeten är att det är bättre att samla, vad som kan tyckas, för 

mycket information i början istället för att behöva gå tillbaka vid senare tillfällen. 

 

Under arbetets gång har ett flertal seminarier genomförts. Vid dessa tillfällen har uppsatsen 

genomgått opponeringar. Opponenterna har dock varit desamma under merparten av tiden. 

Möjligtvis hade det varit mer givande och utvecklande att byta opponentgrupper för att på så 

sätt få flera olika synpunkter på uppsatsen.  
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Bilagor 
 

 
 

 

Bilaga 1: Branschindelning  

Branschkod

Enligt OECD

ELEKTRONIKINDUSTRI
3001 Tillverkning av kontorsmaskiner
3002 Tillverkning av datorer och annan informationsbehandlingsutrustning
3130 Tillverkning av elektrisk tråd och kabel
3210 Tillverkning av elektroniska komponenter
3220 Tillverkning av radio-/TV-sändare samt app för trådtelefoni resp telegrafi
3230 Tillverkning av radio- och TV-mottagare samt apparater för upptagning

och återgivning av ljud- och videosignaler
3320 Tillverkning av instrument och apparater för mätning, kontroll,

provning, navigering m.m. utom industriell processtyrning
3330 Tillverkning av instrument för styrning av industriella processer

IT-RELATERADE TJÄNSTER
Handel med IT-varor

5143 Partihandel med radio- och TV-varor
5164 Partihandel med kontorsmaskiner och kontorsutrustning
5165 Partihandel med teleprodukter och elektronikkomponenter
7133 Uthyrning av kontorsmaskiner och kontorsutrustning inkl. datorer

Telekommunikation
6420 Nätdrift
6420 Radiering (radiostationer)
6420 Kabel-TV-drift

Datakonsulter och dataservice
7210  Konsultverksamhet avseende maskinvara
7220 Datakonsultverksamhet
7220 Programvaruproduktion
7230 Databehandling
7240 Databasverksamhet
7250 Underhåll och reparation av datorer och andra kontorsmaskiner
7260 Övrig datoranknuten verksamhet

Benämning

 
   Källa: Lundqvist och Johnreden 2000, s.24 
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Bilaga 2: Företag som ingår i undersökningen 

Företag   Noterade på lista (L=Large Cap, M=Mid Cap, S=Small Cap) 

         

         

Acando   S      

Addnode   S      

Aspiro   S      

Boss Media   S      

Connecta   S      

Cybercom    S      

Enea Data   S      

HiQ International   M      

IBS   S      

IFS   M      

Jeeves Information System   S      

Know IT   S      

Lawson Software (ingår endast 2005)   L      

LBI International AB   M      

Modul 1 Data   S      

MSC Konsult    S      

Nocom   S      

Novotek   S      

Orc Software   M      

Prevas   S      

ProAct IT   S      

Readsoft   S      

Semcon   M      

Sigma   S      

Softtronic   S      

Technology Nexus   S      

Teleca   S      

Telelogic (ingår endast 2005 och 2006)   M      

Teligent   S      

Tieto Enator   L      

TradeDoubler   M      
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Bilaga 3: Intervjuguide  

 
 
ALLMÄNT OM FÖRETAGET 
 
� Skulle du kort vilja presentera dig själv och Företag X/Y samt beskriva vilken roll du 

har i företaget?  
 
� Hur är företaget uppdelat sett utifrån den interna styrningen? 

o Vilka nivåer övervakas i den interna styrningen? 
 
� Vilka segment är företaget uppdelat i utifrån IAS 14 – Segmentrapportering? 

 
 
RÖRELSEFÖRVÄRV  
  
� FRÅGA OM AKTUELLA FÖRVÄRV (ej specifik p.g.a. konfidentiellitet)  

 
� Vad består GW-posten av från de aktuella förvärven? 

 
� Vilka kassagenererande enheter ansågs gynnas av synergieffekter vid förvärven? 

 
� Passade företagen in i Företag X/Y befintliga struktur eller fick de omorganiseras? 

o Om ja, vad har det fått för påverkan för goodwillfördelningen? 
 

� Vilka faktorer anser du generellt är problematiska när det gäller goodwillposten vid 
rörelseförvärv? 

 
 
NEDSKRIVNINGAR 
 
� Bortsett från de årliga nedskrivningstesten, vid vilka tillfällen gör ni nedskrivningstest?  

o Har ni några speciella indikationer på nedskrivningsbehov som ni övervakar?  
 
� Enligt IAS 36 – Nedskrivningar, skall goodwillvärdet fördelas på de kassagenererande 

enheter som gynnas av synergieffekter och nedskrivningstestas. På vilken nivå 
genomför ni nedskrivningstest? 
 

� IAS 36 säger att de enheter som goodwill fördelas på skall ”motsvara den lägsta nivån i 
företaget på vilken goodwillen i fråga övervakas i den interna styrningen av företaget, 
och inte vara större än ett segment baserat på antingen företagets primära eller 
sekundära indelningsgrund som fastställts i enlighet med IAS 14 Segmentrapportering”.  
 
Vad anser du att denna skrivning innebär? 

 
� När man har fördelat GW på de kassagenererande enheterna skall man enligt IAS 36 

beräkna återvinningsvärdet för dessa. Återvinningsvärdet är det högsta av 
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försäljningsvärdet minus försäljningskostnader eller nyttjandevärdet. Hur går ni tillväga 
för att beräkna försäljningsvärdet av Goodwill? 
 
 

� Vilka moment anser du vara mest problematiska och komplicerade vid 
nedskrivningstest av goodwill? 
o Anser du att vägledningen i regelverken är tillräckligt preciserade när det gäller  

goodwillredovisning?  
 
 
PROBLEMATIK OCH ÅSIKTER 
 
� Anser du att övergången till de nya reglerna för goodwill underlättat eller försvårat 

redovisningen i förhållande till tidigare redovisning? 
o Vad har i så fall blivit lättare/svårare? 

 
� Särredovisar ni immateriella tillgångar i större utsträckning nu än vad ni gjorde innan 

införandet av IFRS/IAS? 
 

� Vilka huvudsakliga skillnader tror du det finns inom redovisningen av goodwill mellan 
olika företag inom er bransch? 

 
 
RESULTATUTJÄMNING M.M. 
 
� Vid beräkning av återvinningsvärde görs ju en hel del antaganden. Tror du att vissa 

företag utnyttjar dessa antaganden för att på så sätt styra resultatet i önskad riktning?  
o Vilka möjligheter anser du att dagens goodwillredovisning ger för 

resultatutjämning? 
o Hur noga kontrolleras detta av revisorer och marknaden? 

 
� Tror du att vissa företag föredrar att göra nedskrivningar de år som resultatet redan är 

lågt för att slippa eventuella bonusavdrag och för att kunna visa ännu starkare resultat 
kommande år? 



 

 

 


