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Abstract 
Background: Swedish accounting practise has changed. This is a result of the adoption of 
regulation nr.  1606/2002 regarding implementation of IAS. IFRS will by applied by 
Swedish listed companies as of January 1, 2005. This means that goodwill no longer will 
be amortized. The value will instead be tested for impairment.  
Purpose: The purpose of this paper is to examine the adjustment of Swedish listed 
companies to the new requirement for goodwill, viewed from the point of producers. The 
purpose is also to appoint how the vision of goodwill has changed. The paper will also 
examine different problems and difficulties that Swedish listed companied have 
encountered by using IFRS.  
 
Restrictions: The paper only examines acquired positive goodwill in Swedish listed 
companies. Taxes are not accounted for. The examination of Annual Reports is restricted 
to the year 2004.  
 



 

Method: The empirical material has been collected by a review of Annual Reports from 
Swedish listed companies and by interviews with selected Swedish listed companies.   
 
Results: The study shows that Swedish listed companies possess knowledge about the new 
requirements and required adjustments for the transition to IFRS have been implemented. 
Thus, there is a possibility that the requirements are not used in a proper manner and 
without consideration of a fare view. The vision of goodwill is now narrower because a 
considerable part of its value is now shown in other intangible assets that must be 
presented separately. Swedish listed companies are positive to those requirements but a 
curtain discontent is felt about impairment test. 
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Inledning 
 

1. Inledning 
 
Det första kapitlet har till syfte att introducera läsaren till det ämne denna 
uppsats avser att behandla. Detta görs genom en övergripande bakgrund 
som åtföljs av en mer preciserad problemställning. Dessa mynnar ut i ett 
antal konkreta frågeställningar och uppsatsens syfte. Kapitlet avslutas med 
en disposition över uppsatsens fortsatta framställning.  

 
1.1 Bakgrund 

 
”Den 1 januari 2005 vaknar alla börsbolag upp till en ny redovisningsvärld.”  

(Sophie Nachemson-Ekwall, Affärsvärlden c, 2004-12-14) 
 
Förändringarnas vindar har börjat blåsa över redovisningsvärlden sedan ett 
beslut om nya redovisningsstandarder antogs inom Europeiska Unionen 
(EU).  Den 19 juni 2002 antogs nämligen Europaparlamentets och Rådets 
förordning (EG) nr. 1606/2002 angående en övergång mot IAS. Som en 
konsekvens av IAS - förordningens införande skall samtliga börsnoterade 
företag, vilka utgör koncerner, från och med 1 januari, 2005 upprätta sin 
koncernredovisning i enighet med IFRS. Införandet av IFRS medför även 
nya regler för värdering och redovisning av förvärvsgoodwill. (Svenberg, 
2003) 

 
”Att avskriva eller icke avskriva goodwill är en fråga som debatterats under mer 
än ett sekel. Frågan är i högsta grad fortfarande levande.” 

(Sven-Erik Johansson, 2004, sid. 29) 
 
Goodwill uppstår vid ett företagsförvärv, i form av ett oidentifierbart 
övervärde som resterar när köpeskillingen fördelas på identifierbara 
nettotillgångar (RR 1:00, FAR 2004). Posten klassificeras som en 
immateriell tillgång men vad står dess värde för egentligen? Innan 
övergången till IFRS ställdes det inte stora krav på att motivera goodwill 
och det värde den representerar. Det ansågs vara tillräckligt att beskriva 
tillgången som ett slags övervärde, utan fysiskt substans, som stod för 
synergieffekter uppkomna vid förvärvet. Otydligheten i beskrivningen av 
goodwill bidrog med tiden till olika synsätt på posten och inte minst till 
olika sätt posten skulle redovisas på. 
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Inledning 
 
Den första svenska regeln om redovisning av goodwill kan spåras tillbaka 
till 1944 års Aktiebolagslag (ABL). I denna stadgas följande: 
 

”Har bolaget övertagit rörelse mot vederlag som överstiger värdet av de med 
rörelsen övertagna tillgångarna, må skillnaden kunna upptagas såsom 
anläggningstillgång i en särskild post. Å denna tillgång skall årligen avskrivas 
skäligt belopp, dock minst en tiondel, där ej på grund av särskilda omständigheter 
avskrivning med en mindre andel må anses tillåtlig enligt allmänna 
bokföringsgrunder och god köpmannased.” 

 (ABL 1944) 
 
Under 1980- talet började den stora förvärvsvågen och alla ställde sig 
frågande till hur de allt större goodwillposterna skulle redovisas 
(Holmqvist, 2004). Nilsson (1998) beskrev dåvarande svensk 
redovisningspraxis för goodwill med, ”alla redovisningssätt i ett land 
samtidigt”. Med det menades att många företag tillämpade den då gällande 
svenska lagen, där goodwill kunde skrivas av över maximalt tio år, medan 
andra valde att istället följa utländska principer. Detta eftersom svenska 
företag ansåg principerna som bättre lämpade för redovisning av sin 
goodwill. (Nilsson, 1998) Nedan följer en tabell över de principer som 
tillämpades under denna eran.  

 

Tabell 1: Tillämpade redovisningsprinciper för goodwill bland svenska 
börsföretag under 1980- talet (Nilsson, 1998)  
 
Amerikansk redovisningsprincip - avskrivningstid 40 år 
Brittisk redovisningsprincip – goodwill skrevs bort direkt mot eget kapital  
Goodwill skrevs ned direkt vid förvärvet som en extraordinär kostnad 
Goodwill skrevs inte av, värdet bibehölls över tiden  

 
Hur goodwill skulle värderas och redovisas var nämligen föremål för 
företagens egna subjektiva bedömningar.  Det rådde stor oenighet om 
vilken metod som på det mest rättvisa sättet avspeglade postens värde. 
Dessutom verkade inte alla övertygade att goodwill hade ett värde 
överhuvudtaget. I syfte att förhindra den rådande utvecklingen och förmå 
företagen att redovisa på ett mer  
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Inledning 
 
enhetligt sätt utkom Föreningen Auktoriserade Revisorer (FAR), år 1987 
med ett uttalande om att en längre avskrivningstid för goodwill än tio år, i 
speciella fall, kunde accepteras. (Nilsson, 1998) År 1991 utgav 
Redovisningsrådet en rekommendation om koncernredovisning, RR 1:96, 
som skulle vara vägledande för alla svenska börsnoterade koncerner. I RR 
1:96 p.45 fastställdes att den ekonomiska livslängden på goodwill inte 
borde överstiga tio år. Maxgränsen fastställdes till tjugo år vilket kunde 
nyttjas om det var starkt motiverat. Att skriva bort goodwill eller att företa 
omotiverade avskrivningar var inte längre möjligt (Nilsson, 1998). De 
flesta koncerner började följa den nya svenska rekommendationen men det 
dröjde inte länge förrän avsteg kunde påträffas (ibid).  
 
Avsteg uppkom i samband med att allt fler svenska företag började 
etableras utanför Sveriges gränser. Utländska börsföretag kunde nyttja 
längre avskrivningstider på goodwill än de svenska, varför de även 
uppvisade högre resultat. Detta ansåg svenska börsföretag som en 
konkurrensnackdel vilket bidrog till att de tog avsteg från de svenska 
reglerna. (ibid) Den ständigt eskalerande internationaliseringen medförde 
därmed att lagstiftarnas makt blev underställd företagens strävan att växa 
och stärka sin ställning konkurrensmässigt. (Holmqvist, 2004) 
 
De efterföljande åren kännetecknades av en allt större globalisering och 
protesterna från börsföretagen blev intensivare (Nilsson, 1998). Studier har 
påvisat att om praxis förändras, kommer även den goda redovisningsseden 
att förändras (Eriksson, 2002). Mycket riktigt kom RR 1:96 att omarbetas 
som följd av förändrad praxis för redovisning av goodwill. I den 
efterföljande RR 1:00, accepterades en avskrivningstid på upp till fyrtio år 
om tillräckliga skäl till detta kunde påvisas. Rekommendationen kom att 
tillämpas från 1 januari, 2002 (FAR 2004). 
 
Eftersom USA utgör en stor del av världsmarknaden har redovisning i 
övriga världen, och därmed även i Sverige, influerats av de amerikanska 
redovisningsprinciperna. I USA blev poolningsmetoden1 särskilt 
uppmärksammad i debatterna och kontroverserna runt goodwill.  

                                                
1 Poolningsmetoden kan användas när två företag går samman. Inget av företagen kan ses som det 
köpande respektive det uppköpta företaget. Varken den ena eller det andra företagets tillgångar och 
skulder omvärderas. Istället företas en hopsummering av de bokförda värdena från respektive företag. 
(Eriksson, 2002) 
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Poolningsmetoden är en konsolideringsmetod som inte föranleder någon 
goodwill, varför ingen goodwillavskrivning som försämrar resultatet 
behöver företas. Amerikanska företag kom som konsekvens av detta att 
missbruka poolningsmetoden i syfte att undankomma uppkomsten av 
goodwill och därmed erforderliga avskrivningar. Detta bidrog till att 
metoden så småningom avskaffades i USA. Framöver tilläts endast 
förvärvsmetoden2. (Nilsson, 1998)  
 
Avskaffandet av poolningsmetoden företogs i samband med införandet av 
Financial Accounting Standard (FAS) 142, den 1 juli 2001. Det som var 
mer revolutionerande var att den nya standarden, som är i kraft än idag, 
medförde att goodwill inte längre skulle skrivas av. Istället prövas 
goodwillvärdet årligen genom en nedskrivningsprövning. Med hjälp av 
denna prövning skall koncernen ta ställning till om goodwillvärdet har 
förändrats och om en nedskrivning behöver företas. (FASB 2004) Ett 
intressant fenomen uppdagades vid införandet av FAS 142. En tredjedel av 
de 100 företag med störst goodwillposter, på den amerikanska börsen, 
valde att skriva ned 30 % av sitt redovisade goodwillvärde (Huefner och 
Largay, 2004).  
 
De amerikanska standardsättarna har som påpekats en stark ställning på 
den internationella redovisningsarenan. Den internationella 
standardsättaren IASB har, i syfte att skapa en mer enhetlig redovisning, 
velat harmonisera dess standarder med US GAAP. Goodwill är inget 
undantag för detta och de nya redovisningsstandarderna som berör 
goodwill kom mer eller mindre att efterlikna de amerikanska. Övergången 
till IFRS, som svenska börsföretag nu står inför, har medfört att goodwill 
måste värderas och redovisas utifrån nya förutsättningar. Värdet skall, i 
likhet med US GAAP, inte längre skrivas av utan utvärderas årligen genom 
en nedskrivningsprövning. Synen på vad som är goodwill kan komma att 
förändras och den återkommande debatten om takten för postens 
värdenedgång är återigen väckt till liv.  
 

”Jag är säker på att redovisningen här kommer att skapa en ny bubbla.” 
 (Peter Malmqvist ur Holmqvist, 2004, sid. 19) 

 
                                                
2 Förvärvsmetoden är en konsolideringsmetod som används när där det tydligt går att identifiera det 
köpande och säljande företaget. Goodwill uppkommer om anskaffningspriset överstiger marknadsvärdet 
av det förvärvade företagets nettotillgångar. (Eriksson, 2002) 
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Immateriella tillgångar utgör en allt större andel av balansomslutningen 
vari den dominerande posten är goodwill (Affärsvärlden a, 2005). De 50 
största börsföretagen har tillsammans goodwill till ett värde av 225 
miljarder kronor vilket motsvarar mer än en fjärdedel av deras egna kapital. 
En konsekvens av att goodwillavskrivningar försvinner, är att de svenska 
börsföretagen kommer att uppvisa avsevärda vinstökningar. (Svensson och 
Isacson, 2004)  

 
1.2 Problemdiskussion 

 
Övergången till IFRS är ett historiskt steg mot en harmoniserad och 
enhetlig redovisning speciellt med avseende på goodwill. IFRS har kallats 
redovisningens Big Bang (SCA, 2005). Förhoppningen är att standarderna 
skall bidra till att jämförbarheten mellan företag internationellt sett ökar. 
Samtidigt skall den nya redovisningsmetoden för goodwill leda till att en 
mer rättvisande bild av postens ekonomiska värde presenteras. Det är dock 
felaktigt att påstå att en fullständig jämförbarhet kommer att uppnås endast 
genom tillämpning av en enhetlig metod. Redovisning av goodwill har 
alltid varit en komplicerad fråga och alla är inte helt övertygade om att 
redovisningen av posten kommer att kunna bli internationellt jämförbar. 
 

”Man måste också ha klart för sig att en nedskrivningsprövning ofta bygger på 
prognostiserade kassaflöden. Sådan prognostisering kan ibland vara mer en fråga 
om konst än vetenskap.” 

(Göran Arnell, 2004-04-06) 
 
De nya standarderna för redovisning av goodwill lämnar nämligen stort 
utrymme för företagens egna uppskattningar och tolkningar (Schwencke, 
2002). Jämförbarhet förutsätter att producenterna av de finansiella 
rapporterna tolkar och tillämpar de föreskrivna reglerna på ett rätt och 
enhetligt sätt. Detta är något som vid en första anblick av både goodwill 
som sådan och den för posten föreskrivna värdeprövningen torde vara svårt 
att åstadkomma.  
 
Sättet att betrakta goodwill och det värde denna representerar har med tiden 
förändrats. Den definition som återfinns i den redovisningsteoretiska 
litteraturen är en aning diffus. Följdriktigt lämnar den stort utrymme för det 
enskilda företaget att bestämma vad posten skall inkludera. IASB har infört  
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hårdare krav på identifiering av immateriella tillgångar som i större 
utsträckning skall avskiljas från goodwill (Ernst & Young, 2004). 
Definitionen på en immateriell tillgång, i IAS 38, har ändrats varför ett 
flertal immateriella tillgångar som tidigare ansågs vara goodwill nu kan 
särredovisas. Synen på goodwill kan därmed återigen komma att förändras. 
Svensk praxis för värdering av immateriella tillgångar är dock inte 
välutvecklad varför värderingen i de flesta fall kommer att erfordra 
specialistkunskaper (Ernst & Young, 2004). 
 
IFRS kräver att företag, redan vid förvärvstillfället, fördelar ut goodwill till 
självständiga grupper av tillgångar, så kallade kassagenererande enheter3. 
Identifieringen av kassagenererande enheter och beräkningen av den andel 
utav goodwill som skall tilldelas dessa kan vara svårt för det enskilda 
företaget att åstadkomma. Även i det avseendet kommer subjektiva 
bedömningar att spela en väsentlig roll och företagen torde ännu en gång 
ställas inför en komplex fråga i sin hantering av goodwill. (Axelman et al, 
2003)  
 
Det största och mest centrala problemet, för ett företag som innehar 
goodwill, är att fastställa dess värde och samtidigt kunna uppskatta hur 
detta värde förändras över den tid tillgången existerar. IFRS 3 och IAS 36 
medför att företag inte längre skall företa goodwillavskrivningar (Axelman 
et al, 2003). När goodwillvärdet bedöms ha minskat skall 
värdeminskningen redovisas som en nedskrivning. Bedömningen görs via 
en slags nedskrivningsprövning, så kallad impairment test4. Grunden för 
denna bedömning är en uppskattning av framtida kassaflöden som goodwill 
förväntas generera. (ibid) Genomförandet av testet kräver att företaget 
måste ta ställning till tämligen många och svårbedömliga faktorer vilket, 
som tidigare påpekats, skapar en stor risk för en felaktig användning av 
standarderna. Röster om standardernas nackdelar har därav låtit sig höras.  
 

“Impairment test is a monster created by accountants.” 
(Michael Porter, 2004) 

 

                                                
3 En kassagenererande enhet definieras som den minsta grupp av tillgångar för vilken det går att fastställa 
löpande inbetalningar som i allt väsentligt är oberoende av andra tillgångar eller grupper av tillgångar 
(IAS 36 p.6). 
4 Den svenska översättningen skulle ungefär lyda såsom nedskrivningstest. Eftersom impairment test är 
ett etablerat uttryck inom svensk redovisning och används i sin engelska form mestadels, kommer detta 
uttryck att i uppsatsen fortsättningsvis tillämpas.  



7 

Inledning 
 

”Nu ersätts en inte särskild bra standard av en mycket dålig standard.” 
 (Tony Sondhi, ur Nilsson, 2003, sid.33)  

 
Citaten ovan insinuerar att vissa finner att nedskrivning av goodwill istället 
för planenliga avskrivningar är en sämre lösning för redovisning av 
goodwill. Motståndarna till impairment test hävdar att företag, vid 
uppskattningen av goodwillvärdet, kommer att ges allt för stort utrymme 
till subjektiva bedömningar (Nilsson, 2003). Detta kommer att skapa en 
större risk för kreativ redovisning. Bedömningarna kan exempelvis komma 
att baseras på bokslutspolitiska beslut istället för på en rättvis bedömning 
av tillgångens verkliga värde. Detta för att företagsledare efterstävar att få 
fram ett i förväg önskat resultat. (ibid.) Därmed finns det inte objektivitet 
utan företag ges tillfälle att företa nedskrivningar när det passar dem 
(Porter, 2004). Eftersom goodwill är en komplex tillgång menar 
motståndarna också att goodwillvärdet inte kan uppskattas på ett 
rättvisande och tillförlitligt sätt, vare sig vid av- eller nedskrivningar. Hur 
skall det enskilda företaget exempelvis kunna se en värdenedgång på något 
som abstrakt inte finns? Kritikerna menar att ingen av nämnda metoder kan 
avspegla goodwillvärdet på ett tillförlitligt sätt varför de föredrar en fortsatt 
tillämpning av avskrivningar. Impairment test är nämligen en mödosam 
och kostsam metod för företagen på grund av dess komplexitet, varför 
företag, i syfte att kostnadseffektivisera, bör välja avskrivningar. (Nilsson, 
2003) 
 

”Genom IFRS får vi regler som innebär att vi slipper brottas med den, i de flesta 
fall, omöjliga uppgiften att bedöma ekonomiskt livslängd på goodwill” 

   (Jansson et al, 2004, sid. 28) 
 
Samma mynt har dock som känt två sidor. Anhängarna till impairment test 
hävdar att ifall reglerna används på ett rätt och enhetligt sätt, kan de även 
komma att avspegla ett mer rättvisande värde på goodwill. Argumenten 
stöds av det faktum att goodwillvärdet årligen kommer att ses över. 
Konsekvent kommer stora övervärden, som uppstått till följd av att 
goodwill inte skrivits av fullt ut i de perioder den faktiskt förbrukats, att 
försvinna. Förespråkarna menar dessutom att den ekonomiska livslängden 
på goodwill, vid förvärvstidpunkten, inte tillförlitligt kan fastställas. Värdet 
behöver vidare inte minska systematiskt endast på grund av tidens gång 
eftersom posten ständigt förnyas genom ersättningsinvesteringar. (Nilsson, 
2003) 
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Svenska börsnoterade företag som utgör koncerner skall i år för första 
gången tillämpa IFRS och impairment test. Uppsatsen avser att undersöka 
hur standarderna som berör goodwill kommer att efterlevas i praktiken. 
Som påpekats ovan finns flera faktorer som antyder att börsföretagen 
kommer att ha svårt att tillämpa standarderna på det sätt de är avsedda att 
tillämpas. En ytterligare stark indikator på detta är att nyligen gjorda 
undersökningar visar att analytiker och företag inte anser sig ha tillräckligt 
med kunskap om IFRS. Till exempel ansåg två tredjedelar av de tillfrågade 
att de inte hade fått tillräckligt med utbildning av sina arbetsgivare (KPMG, 
2005). När redovisningsansvariga inte är fullt införstådda i de regler och 
kriterier som uppställs föreligger det även en stor risk att goodwill åsätts ett 
missvisande värde.  
 
I denna uppsats ligger tyngdpunkten på producenterna av de finansiella 
rapporterna. Problemet kommer således att analyseras utifrån ett 
producentperspektiv där börsföretagens åsikter om de nya standarderna för 
goodwill är av intresse. Som framgått av problemdiskussionen är 
redovisning av goodwill en svårhanterlig uppgift och frågan är 
kontroversiell huruvida vilket som är det bästa sättet att kapitalisera 
goodwill på. Hur företag väljer att redovisa torde vara högst beroende av 
deras inställning gentemot de nya reglerna och hur de väljer att tolka dem. 
 

1.3 Frågeställningar 
 

Med utgångspunkt från ovanstående problemdiskussion skall uppsatsen 
ge svar på följande frågeställningar: 
 
• Hur har synen på goodwill förändrats i samband med införandet av 

IFRS?  
• Hur har svenska börsföretag anpassat sig för övergången till IFRS 

med avseende på goodwill? 
• Vilken inställning har börsföretagen till de nya reglerna och vilka 

eventuella svårigheter finner de vid den praktiska tillämpningen? 
• Varför redovisar börsföretag sin goodwill på det sätt de gör? 
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1.4 Syfte 
 
Syftet med denna uppsats är att utröna hur svenska börsföretag har anpassat 
sig till de nya reglerna för redovisning av goodwill, sett ur ett 
producentperspektiv. Syftet är även att fastställa hur synen på goodwill har 
förändrats. Uppsatsen ämnar även undersöka vad börsföretagen anser som 
problematiskt vid den nya värderingen och redovisningen av goodwill.  
 

1.5 Avgränsningar 
 
Uppsatsen begränsas till att enbart behandla positiv förvärvsgoodwill i 
svenska börsföretag som är koncerner. Detta eftersom det endast är 
koncerner som berörs av IFRS. Skatteffekter av redovisad goodwill 
kommer inte heller att beröras eftersom koncerner inte är skattesubjekt i 
Sverige. Årsredovisningsgranskningen avser endast år 2004 eftersom de 
nya reglerna för redovisning av goodwill inte har tillämpats tidigare.  
 

1.6 Uppsatsens vidare disposition 
 
Efter detta första och inledande kapitel där uppsatsens syfte har 
konkretiserats och förankrats i dess bakgrund och problemdiskussion följer 
det fortsatta dispositionen på uppsatsen enligt följande:  
 
Kapitel två redogör för vetenskapliga metodval och det praktiska 
tillvägagångssättet uppsatsen bygger på. 
 
Kapitel tre presenterar de IFRS – standarder vilka berörs i uppsatsen. 
Samtidigt skildras teorier och annan relevant information som kan beröra 
redovisningen av goodwill.  
 
Kapitel fyra åskådliggör det empiriska materialet som har insamlats genom 
granskning av börsföretagens årsredovisningar och intervjuer med 
representanter från utvalda börsföretag. 
 
Kapitel fem presenterar analysen av det insamlade materialet där empiri 
och teori relateras till varandra. Samtidigt företas även egna reflektioner.  
 
Kapitel sex redogör för de väsentligaste slutsatserna som den föregående 
analysen har föranlett.  
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Kapitel sju reflekterar över tillförlitligheten i undersökningen som 
uppsatsen bygger på.  
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2. Den vetenskapliga metoden och 
praktiska tillvägagångssättet 

 
Detta kapitel beskriver den vetenskapliga metoden som uppsatsen förhåller 
sig till. Denna styrde valet av det metodologiska arbetssättet som följer 
därefter.  
 

 
2.1 Uppsatsens vetenskapliga metodsynsätt 

 
Metodsynsätt kan sägas uttrycka de antaganden forskaren har om 
verkligheten. Inom företagsekonomin kan tre olika metodsynsätt urskiljas; 
det analytiska synsättet, systemsynsättet och aktörsynsättet. Varje synsätt 
har sina skilda och specifika antaganden om den verklighet som skall 
undersökas, det vill säga hur den ser ut och ter sig. (Arbnor och Bjerke, 
1994)  
 
Eftersom intentionen var att utreda hur företag, som kan ses som aktörer, 
upplever, praktiserar och tolkar de nya redovisningsreglerna beträffande 
goodwill antog denna uppsats ett aktörssynsätt. Inom detta synsätt söks 
förståelse för ett problem genom att beskriva dialektiska samband (Arbnor 
och Bjerke, 1994). Detta betyder att forskaren försöker finna samband 
mellan olika aktörers tolkningar av ett visst givet problem. Inom 
aktörssynsättet antas verkligheten vara beroende av människan och dennes 
subjektiva uppfattning. (ibid) Detta kunde likställas med värderingen av 
goodwill som styrs av företagen och deras subjektiva bedömningar. 
Redovisningen och uppfattningen om goodwill är alltså beroende av 
människan i företaget.  
 
Till följd av aktörssynsättet har existerande teorier verkat som en 
utgångspunkt och förförståelsekälla. De har fungerat som riktlinjer i 
tolkningsförfarandet och inte som direkta svar på de studerade problemen. 
Forskarnas förkunskaper och resultat från tidigare gjorda forskningar, har 
också spelat roll. Förförståelse för det studerade problemet var viktigt i det 
avseendet att det kom att överbrygga de skillnader som kunde föreligga 
mellan forskarnas verklighetsbild och aktörernas dito. (Arbnor och Bjerke, 
1994) 
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2.1.1 Vetenskaplig ansats för informationsinsamlig  
 

Det finns två vetenskapliga huvudmetoder som forskare använder sig av 
under informationsinsamlingsfasen; den deduktiva och den induktiva. Den 
deduktiva metoden har sin utgångspunkt i redan befintliga teorier. Utifrån 
dessa teorier företas empiriska undersökningar, som skall bidra till en 
uppfattning, om det som förväntas i teorin också kan anses föreligga i den 
undersökta verkligheten. Det induktiva angreppssättet tar däremot 
utgångspunkt i det empiriska informationsinsamlandet, helt utan 
förevarande förväntningar. Målet för den rent induktiva ansatsen är att 
ingenting skall kunna begränsa den information som insamlas av forskaren. 
(Jacobsen, 2002) 
 
I praktiken kan det sällan påträffas undersökningar med renodlade 
induktiva eller deduktiva ansatser (ibid). Denna uppsats var inget undantag 
för detta. Vid undersökningen utgicks det delvis från de nya IFRS– 
standarderna som berör goodwill vilka tjänade som en utgångspunkt. I 
enlighet med det deduktiva angreppssättet skapade standarderna en 
förförståelseram som kom att testas via empiriska studier av verkligheten. 
Uppsatsen ämnade därmed utreda om det som föreskrivs i standarderna, 
gällande redovisning av goodwill, också tillämpas i praktiken av de 
börsnoterade företagen. 
 
Uppsatsen ämnade också fastställa vad börsföretag anser om de nya 
reglerna och vilka problem de finner vid tillämpningen. Eftersom det rör 
sig om helt nya regler, som tidigare inte har tillämpats, var det vid en 
deduktiv ansats svårt att erhålla en försäkran på att alla relevanta variabler 
skulle bli belysta. Den deduktiva metoden kompletterades därför med en 
explorativ ansats. Den explorativa ansatsen kännetecknas av att forskaren 
ämnar få djupare kunskaper i det denne inte vet så mycket om (Jacobsen, 
2002). Relevanta variabler fastställs därmed under studiens gång för att 
förstå vad problemet består av (ibid). Konsekvent kom undersökningen 
även att ha induktiva inslag som konkretiserades i den explorativa 
undersökningen. Undersökningen gick därmed utanför teoriernas ramar och 
det empiriska materialet insamlades med en mer öppen syn. Nedan följer 
en figur över det ovan beskrivna förfarandesättet.  
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Figur 1: Uppsatsens vetenskapliga angreppssätt (egen konstruktion) 
 

2.2 Undersökningsansats 
 
Syftet med en undersökning kan ha olika inriktningar. Undersökningen kan 
till exempel vara av beskrivande art, förutsägande karaktär eller tjäna som 
beslutsunderlag. En undersökning kan även vara av förklarande art och 
ämnar då att finna en förklaring på varför ett fenomen är som det är. 
Förklarande undersökningar går därmed djupare in i problemet än vad till 
exempel beskrivande gör. (Andersen, 1994) Undersökningen som denna 
uppsats bygger på har ett förklarande syfte. Den ämnar bland annat ge svar 
på hur svenska börsföretag har anpassats till de nya reglerna för goodwill 
samt vilka problem de finner i samband med tillämpningen och varför 
problemen existerar  
 
Uppsatsen bygger på en intervjuundersökning samt en granskning av 
börsföretagens årsredovisningar. Intervjuerna bidrog till att 
problemfrågorna kunde undersökas på djupet, vilket brukar kalla studien 
för en fallstudieansats (Lekvall och Wahlbin, 2001). Genom djupare studier 
hoppas forskaren finna en förklaring till fenomenet varför den explorativa 
ansatsen ofta följes upp med en fallstudie och därmed även 
förklaringsansats (ibid). Som redan framgått kom uppsatsen att följa denna 
sedvana. Studiens kvantitativa inslag återspeglas i 
årsredovisningsgranskningen. Sökandet efter slutsatser som kan relateras 
till en större grupper som undersöks på bredden brukar benämnas 
tvärsnittsansats (Lekvall och Wahlbin, 2001).  
 

2.2.1 Val av metod för datainsamling 
  
Det finns två olika vägar för datainsamling, vilka benämns som den 
kvalitativa och den kvantitativa metoden. Andersen (1994) hävdar, att det  
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inte är frågan om två strikt olika metoder. De skall snarare ses som två 
olika grupper som i ett flertal aspekter kompletterar varandra och till och 
med har vissa gemensamma kännetecken. (Andersen, 1994) Kvalitativa 
metoder väljs i studier där problemformuleringen är tämligen öppen. 
Forskaren avser att erhålla djupa kunskaper och förståelse inom ett område 
som denne inte vet så mycket om. Följdriktigt är metoden lämplig vid 
explorativa ansatser. Metoden kännetecknas vidare av stor öppenhet där 
forskaren endast i ringa omfattning bestämmer, vilken information som 
skall insamlas. Färre element undersöks men mer djupgående. (Jacobsen, 
2002) En strikt kvantitativ metod kännetecknas däremot av en stor grad av 
standardisering. Den är lämplig när forskaren avser att undersöka en större 
grupp genom statistiska mätningar. (Andersen, 1994) 
 
Metoderna kan som nämnts användas i kombinationen med varandra. Detta 
har inte heller undvikts i denna uppsats. Ett begrepp som belyser 
kombinationen på ett bra sätt är triangulering. Triangulering handlar om att 
forskaren, i syfte att förbättra validiteten av sin undersökning, försöker hitta 
mer än en punkt att stå på. Det kan till exempel uppnås genom att flera 
olika källor undersöks varvid även olika datainsamlingsmetoder används 
för att bearbeta dessa. (Jacobsen, 2002) Årsredovisningarna analyserades 
med hjälp av olika kvantitativa mått men även vissa kvalitativa tolkningar 
företogs. Årsredovisningsgranskningen hade formen av en 
förundersökning. Den lade grund för ett mer kvalitativt inriktat arbetssätt 
via djupintervjuerna som koncentrerades till ett fåtal börsföretag. Syftet var 
att kombinera årsredovisningsgranskningen med en djupare förståelse för 
börsföretagens tillämpning av de nya reglerna för goodwill.  
 

2.3 Datainsamlingsmetod 
 

Vid informationsinsamlingen till en viss studie kan forskaren välja mellan 
att använda primär- eller sekundärdata. I de flesta fall krävs båda former för 
att kunna erhålla tillförlitlig information. (Svenning, 2003) Denna uppsats 
hade inslag av både primär- och sekundärdata. Primärdata utgjordes av 
intervjuer med utvalda börsföretag. De sekundärdata som nyttjades var 
publicerade årsredovisningar, lämplig litteratur, vetenskapliga artiklar, 
lämpliga Internetsidor och tidigare gjorda uppsatser. Genom 
kombinationen av olika typer av data, som innehållsmässigt ställdes mot  
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varandra, anbringades större tillförlitlighet till det insamlade 
informationsmaterialet (Jacobsen, 2002).  
 

2.3.1 Populationen för årsredovisningsgranskningen 
 
De börsföretag som studerades under årsredovisningsgranskningen är 
noterade på Stockholmsbörsens A- och O- lista. Listorna är hämtade från 
Affärsvärldens hemsida som kontinuerligt uppdaterar de 
noteringsförändringar som sker på börsen. På nämnda listor fanns totalt 272 
bolag noterade per den 22 april 2005. (Affärsvärlden b, 2005) 
Årsredovisningarna samlades in via besök på företagens hemsidor. Det som 
i årsredovisningarna blev underlag för analys var redogörelserna för hur 
företag redovisade sin förvärvsgoodwill.  
 
De börsföretag som skulle ingå i studien var dock tvungna att uppfylla ett 
antal i förväg uppställda krav. Det första kravet var att företagen skulle vara 
koncerner, eftersom det endast är koncerner som berörs av IFRS. Kraven 
vidsträcktes dessutom till att dessa koncerner skulle ha upprättat och 
redovisat jämförelsesiffror, mellan IFRS och svenska 
redovisningsprinciper, för år 2004. Detta medförde att koncerner som redan 
börjat redovisa och rapportera enligt IFRS inte fick ingå i populationen 
eftersom jämförelsesiffror, mellan svenska redovisningsprinciper och 
IFRS, inte kunde urskönjas. Dessutom fanns ett antal företag, som är 
noterade på börsen i USA varför de tillämpar US GAAP. Enligt EU: s IAS 
2005- förordning kan dessa bolag vänta med IFRS tillämpningen fram till 
år 2007 (PricewaterhouseCoopers, 2005). Företagen i fråga har valt att 
tillämpa detta undantag varför även de uteslöts från vidare studier. 
Undersökningen följde samtidigt i förväg uppställda tidsramar, varför de 
koncerner som inte hade släppt sina årsredovisningar, vid ett givet slutligt 
datum, också utelämnades. Detta kunde bero på antingen förseningar, 
tillämpande av brutna räkenskapsår eller andra okända anledningar. Efter 
utforskande om vilka företag som instämde på de uppsatta kraven kunde 47 
företag5 elimineras från den ursprungliga populationen. Populationen för 
årsredovisningsgranskningen kom sålunda att bestå av 225 svenska 
börsnoterade företag6. 
 

                                                
5 Se bilaga 8 för specifikation av företagen. 
6 Se bilaga 6 och 7 för specifikation av företagen. 
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2.4  Intervjuer med svenska börsföretag 
 
Det har tidigare nämnts att underlaget för denna uppsats även bestod av 
intervjuer i form av personliga möten och telefonintervjuer. En intervju är 
lämplig att använda när forskaren önskar undersöka ett fenomen på djupet. 
Det rör sig oftast om upplevelser, attityder och åsikter hos respondenten, 
varför enbart kvantitativa mätningar av olika slag inte är lämpliga. 
(Andersen, 1994) En enkät med standardiserade frågor skulle exempelvis 
inte ha möjliggjort någon djupare insikt om företagens upplevelser och 
åsikter kring goodwill. Enkäten skulle i så fall ha bestått av komplexa 
frågor och blivit väldigt lång för att motsvarande information som vid en 
djupintervju skulle inbringas. Långa och komplexa enkäter har även en 
tendens att få ett högt svarsbortfall (Svenning, 2003). Följdriktigt valdes 
intervjuer som informationsinsamlingsform. Djupintervjuer gav också 
större utrymme till att utreda eventuella missförstånd som frågorna kunde 
föranleda.  
 

2.4.1 Urvalsmetod för intervjuundersökningen  
 
Vid undersökningar som följer den kvalitativa ansatsen är det ovanligt att 
en totalundersökning görs. Här utförs undantagslöst urvalsundersökningar, 
även när populationen är liten. (Svenning, 2003) Denna uppsats utgick 
också ifrån detta tankesätt, eftersom enbart ett begränsat antal börsnoterade 
företag intervjuades. Populationen bestod av svenska börsnoterade företag. 
Några speciella regler eller formler för urvalsstorleken eller fördelningen 
av undersökningsenheterna i kvalitativa studier finns inte (Svenning, 2003). 
Forskaren får istället själv välja vilka denne vill undersöka närmare (ibid). 
Denne kan också uppställa vissa kriterier för urvalet, något som kallas 
bedömningsurval (Lekvall och Wahlbin, 2001). Grundkriteriet var att det 
intervjuade företaget skulle inneha goodwill. Företag valdes också utifrån 
de revisionsbolag de samarbetade med. Revisionsbolagen har oftast egna 
utarbetade modeller för hur goodwill skall prövas. Syftet var därför att få 
ett urval utan dominans från något revisionsföretag. Författarna kunde 
beakta detta genom studien av årsredovisningarna där revisionsbolaget 
oftast står angiven. Storleken på urvalet bestämdes inte i förväg eftersom 
denna styrdes av den så kallade konvergensprincipen. Principen innebär att 
forskaren stegvis väljer undersökningsenheter tills resultatet konvergerar, 
det vill säga inte  
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tillför något nytt till studien (Lekvall och Wahlbin, 2001) Urvalsstorleken 
styrdes som sagt av denna princip varvid slutligen åtta börsföretag7 
intervjuades. Respondenterna upplystes om att de kunde vara anonyma 
direkt vid den första kontakten. Tre respondenter utnyttjade denna 
valmöjlighet.  
 
I samråd med företagen framkom sedermera de nio respondenterna att vara 
de mest lämpade. Respondenterna var sådana som har en djup inblick över 
företagets redovisningsprinciper och som deltar i beslutsprocessen om hur 
goodwill skall värderas. Det var ytterst väsentligt för denna uppsats att rätt 
personer intervjuades för att svaren skulle bli så rättvisande och tillförlitliga 
som möjligt. Urvalsfel kan nämligen resultera i validitetsproblem vilket 
betyder att undersökningen inte alls mäter det som avses mätas (Svenning, 
2003).  
 

2.4.2 Intervjuplaneringen 
 

Inför en intervju är det väldigt viktigt att planera på vilket sätt en 
respondent skall kontaktas. Detta för att erhålla en så stor medverkan som 
möjligt. (Jacobsen, 2002) Utvalda respondenter kontaktades via e- mail. 
Detta ansågs vara bättre än telefonkontakt eftersom de personer som skulle 
intervjuas oftast är upptagna och därmed inte hinner svara på alla 
telefonsamtal. Kontakten via e- mail gav också större utrymme till att 
förklara vad intervjun skulle gå ut på. Detta gjordes genom ett i förväg 
utarbetat brev8 som skickades till samtliga respondenter. En tydlig 
presentation av intervjuns syfte är dessutom viktig för att förmå 
respondenten till medverkan (Jacobsen, 2002).  
 
Eftersom de nya reglerna för redovisning av goodwill är en relativt ny 
företeelse antogs att företag oftast är intresserade av att veta hur andra 
företag hanterar problematiken. Därför utlovades respondenterna att ta del 
av uppsatsen innehåll, något som ansågs skulle bidra till en högre vilja att 
medverka. Dock fanns även risk att tillfrågade personer inte ville delta just 
på grund av att reglerna är så pass nya. De kunde möjligtvis känna att de 
saknade tillräcklig kompetens om reglerna för att kunna uttrycka sina 
åsikter i en relativt omfattande intervju.  
 
                                                
7 En presentation av de börsföretag som ingick i undersökningen återfinns i bilaga 3.  
8 Brevet återfinns i bilaga 1.  
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I brevet uppmanades respondenterna att svara inom ett visst angivet datum. 
Vid uteblivet svar kontaktades de slutligen också via telefon. Till de 
personer som ville medverka skickades en intervjumall9 med tänkta frågor. 
Intervjumallen kom inte att styra intervjuns gång. Dess syfte var snarare att 
förbereda respondenten på de frågor som kunde ställas. Personliga 
intervjuer är väldigt individuella varför intervjuns gång istället styrdes av 
sättet respondenterna svarade på och de följdfrågor som därvid ställdes. 
Intervjumallen fungerade därför enbart som stöd till att viktiga aspekter 
inte skulle förbises. Nackdelen med att intervjumallen skickades var dock 
att möjligheten till spontana svar reducerades.  

 
2.4.3 Intervjuutformningen  

 
En intervju kan anta olika former (Arbnor och Bjerke, 1994). Liksom 
tidigare nämnts var de intervjuformer som valdes för denna uppsats 
personliga intervjuer och telefonintervjuer. Personliga intervjuer är ofta att 
föredra men de har dock ett antal nackdelar. De kan medföra stora 
resekostnader samtidigt som det också kan vara svårare att få en intervjutid 
(Eriksson och Wiedersheim-Paul, 2001). Eftersom de företag som ingick i 
intervjuundersökningen var väldigt spridda geografiskt sett, var 
telefonintervju ett praktiskt komplement till de personliga intervjuerna. För 
att undvika risken med att väsentlig information inte dokumenterades 
inspelades samtliga intervjuer via bandspelare. Efter transkription 
skickades intervjuerna tillbaka till respondenterna varvid de kunde verifiera 
innehållet och på så sätt öka tillförlitligheten i det insamlade materialet.  
 
Det finns en rad intervjumetoder som forskare kan använda sig av. 
Intervjufrågorna kan vara standardiserade eller ostandardiserade. Likaså 
gäller för svaren. (Arbnor och Bjerke, 1994) Innebörden av att en fråga är 
standardiserad är att alla intervjuade får precis samma fråga samt att 
frågeformuleringen följes strikt hela tiden. Ett standardiserat svar betyder 
att respondenten måste välja mellan fasta svarsalternativ utan utrymme för 
egna svarsformuleringar. Om frågorna inte är av standardiserad karaktär är 
intervjuaren inte bunden, av de på förhand uppställda frågorna, utan kan 
anpassa frågorna helt efter den enskilda intervjuns gång. Ostandardiserade 
svar i sin tur innebär att respondenten kan svara på frågan helt som denne 
vill. Forskaren Hellevik har schematiskt åskådliggjort de olika  

                                                
9 Intervjumallen återfinns i bilaga 2.  
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intervjuformerna med avseende på standardiseringen i frågor och svar. 
(Svenning, 2003)   

 

Tabell 2: Intervjuformer (Svenning, 2003, s.113) 
 

Presentation av 
frågor / svar 

Ostandardiserat  
svar 

Standardiserat 
svar 

Ostandardiserad 
fråga 

Informell intervju Omöjlig kombination 

Standardiserad 
fråga 

Ostrukturerad 
intervju 

Strukturerad intervju 

 
Den intervjuform som låg till grund för denna uppsats var i huvudsak den 
informella eftersom både frågor och svar var ostandardiserade. Detta följer 
av den explorativa ansatsen där alla, för uppsatsen, relevanta faktorer 
önskade att bli belysta. Grundfrågorna var dock tämligen likartade oavsett 
till vilken respondent de ställdes. Detta följer av att författarna, via studien 
av årsredovisningarna, visste vilka relevanta aspekter som borde lyftas 
fram. Detta skulle kunna betyda att intervjuformen istället blev 
ostrukturerad där frågorna förutsätts vara likadana till alla respondenter. 
Grundfrågorna utgjorde dock bara en försäkran på att den information som 
frambringades, också var relevant för uppsatsens syfte. Frågorna kom 
därvid att anpassas efter respondenternas svar för att sedan även 
kombineras med olika följdfrågor. Därför låg det närmare till hands att 
klassificera intervjun som informell snarare än ostrukturerad. 

 
2.4.4 Utformning av intervjufrågorna 

 
I en intervju finns det tre olika typer av frågor som kan ställas; faktafrågor, 
bedömningsfrågor eller värderingsfrågor. Intervjuer brukar vanligtvis 
koncentreras runt de två sistnämnda (ibid). Intervjuerna inleddes med ett 
antal bakgrundsfrågor om respondenten personligen. Dessa hade dels till 
syfte att bekräfta att personen i fråga hade de erforderliga kunskaper som 
krävdes för att svaren skulle anses som tillförlitliga. De möjliggjorde även 
en mjukare start på intervjun.  
 
Med tanke på uppsatsen huvudsyfte kom en ansenlig del av frågorna att 
handla om de nya redovisningsreglerna för goodwill. Kärnan var själva  
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nedskrivningsprövningen, det så kallade impairment testet, utifrån vilken 
olika delfrågor utarbetades. Frågor om bonus och manipulation kunde vara 
av känslig art. Det fanns en risk att respondenterna inte uppgav ett ärligt 
svar på denna omständighet. Att påstå att sådana faktorer skulle ha en 
inverkan på redovisningen av goodwill, kan nämligen framstå som något 
negativt för det egna företaget. För att kringgå denna risk ställdes frågorna 
inte direkt riktade mot respondenterna och deras företag. Respondenterna 
ombads istället att reflektera över om de trodde att andra företag kunde 
påverkas av resultatbaserade bonussystem, vid värderingen av goodwill. 
Detta kunde nämligen ge en möjlig indikation på hur de själva tänker och 
resonerar. Genom sig själv känner man andra. 
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3. Den teoretiska referensramen 
 

Detta kapitel avser att redogöra för de teorier och redovisningsstandarder 
som ligger till grund för denna uppsats.  
 

3.1 Inledning 
 
Kärnan i denna uppsats är begreppet goodwill. Kapitlets introducerande del 
kommer därför att ägnas till att diskutera begreppets innebörd som sådant 
och vad det kan bestå av. Uppsatsen ämnar samtidigt undersöka hur 
svenska börsföretag har anpassats till de nya redovisningsreglerna för 
goodwill. Underlaget för denna diskussion är relevanta standarder utgivna 
av IASB som nu för första gången måste följas. Företagens inställning till 
de nya reglerna samt vilka eventuella problem de anser finns i samband 
med tillämpningen kan bara empirin ge svar på. I detta kapitel diskuteras 
dock de problem som kan förväntas uppkomma ute i näringslivet. Dessa 
fungerar som en bakgrundförståelse som kommer att skapa en 
välunderbyggd bas till det som skall studeras i verkligheten. En del av 
syftet är dessutom att svara på frågan varför företag redovisar sin goodwill 
på ett visst sätt. Visserligen finns det ramar angivna i standarderna som 
företag måste rätta sig efter men i flera situationer kommer de även att ges 
stort utrymme till att själva bedöma hur goodwill skall värderas. För att 
belysa frågan om vad som kan komma att styra börsföretag i redovisningen 
av goodwill, förutom IASB: s standarder, kommer ett antal relevanta 
redovisningsteorier att redogöras för.  

 
3.2 Definitionen av goodwill 

 
”Jag kan inte definiera det, men jag känner igen det när jag ser det” 

(William J. Brennan, ur Reilly och Schweihs, 1999, sid. 381) 
 
Immateriella tillgångar är i flera avseenden väldigt speciella tillgångar 
vilket gör att de representerar ett av de mest komplexa områdena inom 
redovisningen. Det som gör dessa tillgångar speciella har att göra med 
deras karaktäristika drag. Ett exempel är dess avsaknad av substans som 
försvårar identifieringen. Identifieringssvårigheter är speciellt framträdande 
för goodwill som oftast är den största immateriella tillgången i de flesta 
företag. Identifierbarheten försvåras exempelvis av att posten inte är möjlig  
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att separera från företagets övriga tillgångar. Goodwill existerar och har ett 
värde endast i förening med andra tillgångar eller företagets verksamhet i 
övrigt. Dessa egenskaper, eller snarare brister på egenskaper, gör att 
företaget ställs inför stora svårigheter när värdet och den ekonomiska 
livslängden på goodwill skall fastställas. (Hendriksen och Van Brenda, 
1992) 
 
Ett flertal författare har diskuterat begreppet goodwill och dess 
beståndsdelar. Reilly och Schweihs (1999), hävdar att det inte finns någon 
universellt accepterad definition på goodwill. Definitionen är beroende av 
den som formulerar samt det syfte den formuleras för (Reilly och 
Schweihs, 1999). I den redovisningsteoretiska litteraturen definieras 
goodwill som skillnaden mellan anskaffningsvärdet på ett förvärvat företag 
och det verkliga värdet av företagets identifierbara nettotillgångar. Enligt 
denna definition är goodwill en slags residual som representerar nuvärdet 
av framtida intjäning utöver det normala avkastningskravet. Det rör sig om 
framtida övervinster och synergieffekter i form av exempelvis fördelaktiga 
relationer med företagets intressenter. Inte sällan förknippas dock dessa 
övervinster med stor osäkerhet vad avser både värdet och den tidpunkt 
detta värde förväntas infalla. (Hendriksen och Van Brenda, 1992) 
 
I överensstämmelse med ovan anser Redovisningsrådet att goodwill 
representerar framtida övervinster och synergieffekter i de enskilda 
juridiska personerna. Rådet tillägger dock att postens uppkomst inte alltid 
behöver avspegla framtida förväntningar. Goodwill kan istället vara en 
följd av att förvärvaren har missbedömt värdet på förvärvsobjektet och 
därmed betalat ett för högt pris. (FAR, 2004) Vid utarbetandet av IFRS 3 
konstaterade IASB att goodwill kan bestå av synergier som förvärvaren kan 
tillgodogöra sig till följd av förvärvet, men även överpriser eller 
felberäkningar vid värderingen av det förvärvade företagets nettotillgångar. 
(IFRS 3, BC 130) IASB konstaterade att överpriser och felberäkningar inte 
bör erkännas som en tillgång, i form av goodwill, vilket kan bli fallet (IFRS 
3, BC 134). Samtidigt är det svårt att särskilja dessa komponenter från det 
som i själva verket är goodwill. Att erkänna allting som en tillgång kan 
därmed ge en mindre rättvisande bild men att erkänna det totala 
goodwillvärdet som en kostnad skulle bidra till ännu mindre relevant 
information. (ibid) 
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Hendriksen och Van Brenda, (1992) ifrågasätter om goodwill 
överhuvudtaget bör redovisas. De menar att identifieringssvårigheter och 
den osäkerhet som förknippas med postens värdering har bidragit till den 
enkla lösningen att se posten som en residual. Dessutom poängterar 
författarna att företag oftast inte anstränger sig tillräckligt när övervärden 
som uppkommer vid ett förvärv skall utallokeras. Som konsekvens av detta 
representerar det överskott, som slutligen blir benämnd goodwill, 
oallokerade tillgångsvärden som istället skulle kunna identifieras och 
aktiveras självständigt. Denna form av goodwill saknar de attribut som 
vanligtvis förknippas med immateriella tillgångar och blir samtidigt ett icke 
adekvat substitut för en välgrundad analys av det förvärvade företaget. 
(Hendriksen och Van Brenda, 1992) 
 

3.2.1 Värdering och redovisning av goodwill 
 
Värdet av en immateriell tillgång är oftast svårt att bedöma. Kostnader för 
en immateriell tillgång kan vara hänförliga till flera år. När dessa kostnader 
realiseras kan det fortfarande vara svårt för ett företag att bedöma om de 
någonsin kommer att inbringa ekonomiska fördelar. Detta är något som 
motiverar direkt kostnadsföring vilket idag är fallet för ett flertal 
immateriella tillgångar. Enbart när värdet tillförlitligt kan fastställas skall 
den immateriella tillgången aktiveras och synliggöras för investerarna. 
Detta antas vara fallet för goodwill. (Scott, 2003)  
 
Fram till år 2004 värderades goodwill i Sverige utifrån RR 1:00. I denna 
rekommendation föreskrivs att goodwillvärdet med tiden förbrukas. 
Förbrukning kan bäst åskådliggöras genom systematiska avskrivningar 
över den tidsperiod som ekonomiska fördelar förknippade med goodwill 
beräknas inflyta. Den ekonomiska livslängden fastställs utifrån företagets 
egna bedömningar. (FAR, 2004) 
 

”Eftersom goodwill bland annat är ett uttryck för framtida ekonomiska fördelar 
från synergieffekter eller tillgångar som inte kan redovisas som enskilda 
tillgångar är det svårt att bedöma dess nyttjandeperiod. Uppskattningar av 
nyttjandeperioden blir i allmänhet mindre tillförlitliga allt eftersom längden på 
nyttjandeperioden ökar. Denna rekommendation bygger på antagandet att 
goodwill normalt inte har en nyttjandeperiod som överstiger tjugo år.” 

                                      (RR 1:00 p.49)  
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Att värdet på goodwill förbrukas systematiskt över en i förväg fastställd 
period har varit en ifrågasatt företeelse. Nedan följer ett antal argument 
emot systematiska avskrivningar som återfinns i den redovisningsteoretiska 
litteraturen.  
 
– Fördelar som förknippas med goodwill kan inte identifieras varför en 
logisk metod som kan matcha goodwillkostnader med specifika framtida 
intäkter inte existerar. Uppskattningen av den ekonomiska livslängden 
förblir arbiträr och den goodwillavskrivning som styrs utav denna saknar 
ekonomisk mening. (Hendriksen och Van Brenda, 1992) 
 
– Det finns företag som kontinuerligt lyckas upprätthålla en konstant 
överavkastning i förhållande till marknadens krav. Denna företeelse kan 
inte åskådliggöras med systematiska avskrivningar som i det avseendet ger 
en missvisande bild. (Svensson och Isacson, 2004) 
 
– Aktiemarknaden ser rörelseresultat exklusive goodwill som ett bättre mått 
på företagets intjäningsförmåga. (ibid) 
 
– Långa avskrivningstider har enbart till syfte att neutralisera effekten av 
goodwill i de räkenskaper som företaget presenterar. 
Goodwillavskrivningar saknar ekonomisk relevans varför företag ser till att 
denna kostnad inte förvanskar den ekonomiska ställningen i övrigt. 
(Hendriksen och Van Brenda, 1992) 
 
Det som stödjer systematiska avskrivningar är att de enda kassaflöden som 
ingår i goodwillvärdet är de förvärvaren kan uppskatta vid förvärvet 
(Lönnqvist, 2005). Kontinuerlig överavkastning, över en i förväg fastställd 
tidsperiod, kan inte bibehållas. Gynnsamma marknadsförhållanden lockar 
nya konkurrenter som tar del av de övervinster som finns att hämta. Det 
pris företaget debiterar på sina produkter och tjänster kan dessutom sällan 
upprätthållas över en längre tidsperiod. (Svensson och Isacson, 2004)  
 
IFRS kan ha ändrat synen på goodwill. Den tidshorisont över vilken 
framtida kassaflöden skall uppskattas har vidgats bortom den period 
företaget kunde överblicka vid förvärvstidpunkten. Realiserade kassaflöden 
ersätts ständigt av nya varför goodwillvärdet inte minskar systematiskt. 
Värdeförändring sker snarare när de förhållanden som ligger till grund för  
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kassaflödesbedömningen förändras, något som visualiseras genom en 
nedskrivning. (Lönnqvist, 2005) 
 

3.3 IASB: s redovisningsstandarder 
 

Den 31 mars 2004 publicerades IFRS 3, Företagsförvärv samt omarbetade 
versioner av IAS 36, Nedskrivningar och IAS 38, Immateriella tillgångar.  
Publiceringen är del av den första fasen i IASB: s projekt om redovisning 
av företagsförvärv. Dessa standarder skall, tillsammans med övriga IFRS-
standarder, ersätta tidigare regler i RR och ÅRL. Övergången från 
nationella redovisningsstandarder till IFRS finns fullständigt reglerad i 
IFRS 1, Förstagångstillämpning. (Ernst & Young, 2004) I IFRS 1 
definieras tidpunkten för övergången som början av den tidigaste period för 
vilken ett företag presenterar fullständiga jämförelsesiffror. För de flesta 
koncerner vars räkenskapsår sammanfaller med kalenderåret innebär detta 
att en öppningsbalans skall upprättas från 1 januari, 2004. Jämförelsesiffror 
för bokslutet 2004 upprättade i enighet med IFRS skall lämnas senast i 
anslutning till den första kvartalsrapporten för 2005. (Svenberg, 2003) 
Enligt IFRS 1 skall som huvudregel samtliga IFRS- standarder tillämpas 
retroaktivt. Effekter av ändrade redovisningsprinciper redovisas direkt mot 
det egna kapitalet med undantag för omklassificering av goodwill och 
övriga immateriella tillgångar. Huvudregeln om retroaktivitet tillåter dock 
vissa undantag däribland att förvärv som ägde rum innan 1 januari, 2004 
inte behöver omvärderas i enighet med uppställda krav i IFRS 3. Goodwill 
som härstammar från dessa förvärv skall behållas men värdet skall utsättas 
för impairment test 1 januari, 2004 i samband med övergången. (Ernst & 
Young, 2004) 
 
Årsredovisningar för 2004 var, till följd av det ovan beskrivna, de sista som 
upprättades i enighet med RR och ÅRL. Den 11 november 2004 utgavs 
dessutom en rekommendation av Stockholmsbörsen angående den 
information om IFRS som skall lämnas i bokslutkommunikéerna och 
årsredovisningarna för 2004. Enligt denna rekommendation skall koncerner 
lämna information om de för dem mest väsentliga skillnader mellan 
nationella redovisningsprinciper och IFRS. Samtidigt skall dessa skillnader 
åskådliggöras kvantitativt. Detta i form av en beloppsmässig avstämning, 
som åskådliggör effekten av påverkan på resultat och ställning för 2004,  
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ifall räkenskaperna hade varit upprättade i enighet med IFRS. (Deloitte a, 
2005)  

 
3.3.1 IFRS 3 

 
IFRS 3 reglerar redovisning av företagsförvärv. Nedan presenteras ett antal 
punkter som berör redovisning och värdering av goodwill.  
 
– Förvärvsmetoden är den enda tillåtna konsolideringsmetoden i IFRS 3. 
Poolningsmetoden, som tidigare fick tillämpas av svenska börsföretag i 
enlighet med RR 1:00, är inte längre ett alternativ. (IFRS 3, IN9) 
 
– Förvärvsgoodwill representerar framtida ekonomiska fördelar från 
tillgångar som inte kan identifieras eller redovisas självständigt (IFRS 3 
p.52). Goodwillvärdet skall initialt motsvara skillnaden mellan 
anskaffningsvärdet för ett förvärvat företag och ägarföretagets andel av 
identifierbara nettotillgångar (IFRS 3 p.51). Därefter värderas goodwill till 
detta värde med avdrag för ackumulerade nedskrivningar (IFRS 3 p.54) 
 
– Goodwill antas ha en obestämd livslängd varför planmässiga 
avskrivningar inte längre tillåts. Värdet prövas årligen eller mer frekvent 
ifall det uppstår indikationer på en värdenedgång. (IFRS 3 p.55) 
 
– Motivet bakom en obestämd livslängd är att denna inte tillförlitligt kan 
förutspås. Hur goodwill minskar i värde kan inte på logiska grunder 
bedömas varför planmässiga avskrivningar enbart är godtyckliga. (IFRS 3 
BC 140)  
 
– Svenska börsföretag vars räkenskapsår sammanfaller med kalenderåret 
skall upphöra med goodwillavskrivningar från och med 1 januari, 2004. 
För börsföretag med brutet räkenskapsår gäller samma krav från 31 mars, 
2004 eller närmast därefter. (IASB a, 2005) 
 
– Impairment test görs även på goodwill uppkommen innan övergången till 
IFRS. Det utgående goodwillvärdet per den 31 december 2003 utgör basen 
för nedskrivningsprövning. (Ernst & Young, 2004)  
 
– Goodwill fördelas på kassagenererande enheter eller grupper av sådana 
enheter direkt i samband med förvärvet. Förvärvade identifierbara  
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immateriella tillgångar skall särskiljas från goodwill varför det inte blir lika 
lätt att aktivera stora goodwillposter som tidigare varit brukligt i Sverige. 
(Affärsvärlden a, 2005) 
 
– Det ställs höga krav på upplysningar. Företaget skall exempelvis 
specificera andelen av under året uppkommen goodwill vid redovisning av 
det totala goodwillvärdet. Företagna nedskrivningar skall tydligt kunna 
utläsas och likväl effekten av valutakursförändringar på det redovisade 
goodwillvärdet. (IFRS 3 p.75) Mer utförliga upplysningar skall öka 
tillförlitligheten i de räkenskaper som presenteras och reducera risken för 
kreativ redovisning (Affärsvärlden a, 2005). 
 
– Numera finns endast en metod för redovisning av minoritetsandelar10. 
IASB: s standarder bygger på den så kallade enhetsperspektivet11 varför 
förvärvade identifierbara tillgångar, trots en existerande minoritet, 
omvärderas till 100 %. I enighet med RR 1:00 som istället bygger på 
moderföretagsperspektivet12 omvärderas enbart moderföretagets andel av 
identifierbara nettotillgångar. (FAR, 2004) 
 
– Trots fullständig omvärdering i enighet med IFRS 3 gottskrivs 
minoriteten ingen goodwill. Enligt IASB: s tolkning av enhetsperspektivet 
anses goodwill enbart komma till nytta för moderföretagets ägare 
(Eriksson, 2002) I bilaga 4 återfinns ett exempel som illustrerar den 
redovisningstekniska skillnaden mellan moderföretags- och 
enhetsperspektivet.  
 
IFRS 3 är föremål för utvärdering. Utvärderingen är en del av den andra 
fasen i IASB: s projekt om redovisning av företagsförvärv. De förändringar 
som diskuteras är att en så kallad ”full goodwill method” kan komma att 
införas. Metoden innebär att även minoriteten kan komma att tillskrivas sin 
del i den dotterbolagsgoodwill som uppstår i samband med ett förvärv. 
(Eriksson, 2005)  
 

                                                
10 Minoritetsandelar uppstår när moderföretaget inte äger 100 % av dotterbolagets aktier.  
11 Enligt enhetsperspektivet ses företaget som en självständig enhet avskiljd från ägare och övriga 
kapitalförsörjare. Finansiella rapporter skall tillfredsställa samtliga finansiärers behov och inte bara 
moderföretagsägarnas. (Eriksson, 2002) 
12 Finansiella rapporter utformas främst för att tillfredsställa moderföretagsägare.  (Eriksson, 2002) 
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3.3.2 IAS 36 
 
IAS 36 redogör för nedskrivning av tillgångar och däribland 
förvärvsgoodwill. Standarden anger när nedskrivning av tillgångar skall ske 
samt hur nedskrivningsbeloppet skall fastställas. Nedan följer en 
sammanfattad redogörelse över de delar av standardens innehåll som berör 
goodwill.  
 
– Företaget undersöker årligen om värdet på goodwill förändrats oavsett 
om det föreligger indikationer på en värdeförändring eller inte (IAS 36 
p.10). Prövning bör företas mer frekvent ifall det uppstår indikationer på 
ändrade förutsättningar som kan resultera i en goodwillnedskrivning. Det 
rör sig till exempel om tekniska, legala, marknads- och andra ekonomiska 
förutsättningar. Företaget har även att beakta interna informationskällor 
som av diverse orsaker kan indikera att tillgången genererar sämre 
avkastning än förväntat. (IAS 36 p.12) 
 
– Prövning görs genom fastställande av en tillgångs återvinningsvärde13 
som ställs i relation till det bokförda värdet. Företaget gör ett impairment 
test som skall förevisa om en nedskrivning behöver företas.  
 
– Goodwill kan inte ensamt ge upphov till inbetalningar. Den är beroende 
av andra tillgångar. Impairment test för endast goodwill är därför inte 
genomförbar. Goodwillvärdet prövas tillsammans med den 
kassagenererande enhet som synergieffekterna från goodwill är hänförliga 
till. Fördelning av goodwill till kassagenererande enheter görs i direkt 
samband med förvärvet och kräver en ansenlig del av företagets egna 
omdömen. (IAS 36 p.68) 
 
– Identifiering av kassagenererande enheter innefattar bedömningar. 
Bedömningar går ut på att finna en lämplig uppdelning av kassaflödet på 
oberoende enheter, varvid det beaktas hur kassaflöden sköts och övervakas 
i den löpande verksamheten. Företaget utgår därmed från dess befintliga 
styrning och uppföljningsstruktur. Kassaflöden är vanligtvis hänförliga till 
olika produktlinjer, distrikt, regioner eller rörelsegrenar. (IAS 36 p.69) 
 
 
                                                
13 Återvinningsvärdet definieras som det högre av tillgångens nyttjandevärde och nettoförsäljningsvärde 
(IAS 36 p.18). 
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– En kassagenererande enhet får inte vara större än ett segment (IAS 36 
p.80). Segment kan definieras som en verksamhets olika delar och består 
oftast av olika rörelsegrenar eller affärsområden som ansvarar för specifika 
produkter eller tjänster. Segment kan även bestå av olika geografiska 
områden som ansvarar för produkter eller tjänster inom specifika 
ekonomiska miljöer. Det rör sig om olika länder eller olika regioner inom 
enskilda länder. (IAS 14 p.9) Pedagogiskt uttryckt kan det sägas att ett 
segment är ett ”eget” mindre företag i det stora företaget som skall ha en 
egen finansiell rapportering om mer än hälften av dess intäkter härrör från 
försäljning till externa kunder. Dessutom måste något av följande tre 
kriterier vara uppfyllt. Segmentets externa försäljning och interna 
transaktioner med andra segment skall uppgå till minst 10 % av interna och 
externa intäkter för samtliga segment. Segmentets resultat skall stå för 
minst 10 % av förlusterna eller vinsterna för samtliga segment, eller så 
skall segmentet stå för minst 10 % av den totala tillgångsmassa som 
innehas tillsammans av samtliga segment. (IAS 14 p.35) 
 
– De tillgångar som tillhör ett segment är de som används i segmentets 
operationella verksamhet och som antingen är direkt hänförbara till 
segmentet eller kan tillfördelas detta på ett rimligt sätt. Hit hör exempelvis 
goodwill. Att goodwill fördelas på ett direkt sätt innebär att ett uppkommet 
goodwillvärde från ett förvärv endast kan anses komma just det segmentet 
till favör. Grunden till utfördelningen är koncernens interna 
rapporteringssystem. (IAS 14 p.17) Vidare gäller att om avskrivning 
inkluderats bland ett visst segments kostnader anses även tillgången, som 
avskrivningen hör till, hänförlig till detta segment (IAS 14 p.19).  
 
– När det finns en aktiv marknad14 för den output som produceras av en 
tillgång eller grupp av tillgångar skall den eller dessa ses som en 
kassagenererande enhet (IAS 36 p.70). Nedan följer ett par exempel på hur 
identifiering av kassagenererande enheter kan göras.  

                                                
14 En aktiv marknad är en marknad där följande förutsättningar föreligger: handeln avser likvärdiga 
objekt, det finns intresserade köpare och säljare, information om priser är allmänt tillgänglig. (FAR, 
2004) 
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Exempel 1: Identifiering av kassagenererade enheter 

 
Identifiering av kassagenererande enheter 
 
Bussföretaget Glädjefärden AB driver fem olika busslinjer åt en kommun. 
Detta i enighet med ett avtal som innehåller krav på viss minimitrafik på 
samtliga linjer. Företaget har uppgifter om storleken av de resurser som är 
knutna till varje busslinje liksom de kassaflöden som linjerna ger upphov 
till. En av busslinjerna går med förlust. Eftersom företaget inte har 
möjlighet att lägga ner en enskild busslinje utgör de fem busslinjerna 
tillsammans den minsta grupp av tillgångar som skapar oberoende 
inbetalningar. Därför är den kassagenererande enhet till vilken var och en 
av de fem busslinjerna hör, bussföretaget som helhet.  
 

Källa: IAS 36 p.68 
 
Företaget Teknik är livet AB tillverkar en unik sort av DVD-spelare som 
går att styra via rösten. Inom företaget finns en speciell division som 
tillverkar det mikrochip som skall kunna aktivera röststyrningen. Som följd 
av chipens speciella design är det enbart till nytta för företaget och skulle 
inte kunna säljas till någon utomstående part. Det finns således ingen aktiv 
marknad för det output divisionen genererar. Divisionen kan inte heller 
generera kassaflöden oberoende av övriga företaget varför den inte heller 
kan ses som en kassagenererande enhet.   

Källa: Deloitte b, 2004, sid. 28  

 
– Varje kassagenererande enhet som goodwill har fördelats till skall 
representera det lägsta nivå inom företaget där goodwill kan bevakas. 
Goodwill fördelas med andra ord så långt ner i företaget som möjligt. (IAS 
36 p.80) Ett exempel på hur goodwill kan fördelas på kassagenererande 
enheter följer nedan.  
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Exempel 2: Fördelning av goodwill på kassagenererande enheter 

 
 Fördelning av goodwill på kassagenererande enheter 
  
Företaget Blomsterlandet AB har tre kassagenererande enheter: Alfa, Beta 
och Gamma. Samtliga enheter inbegriper distribution men Alfa är i nuläget 
i behov av speciella budbilar. Blomsterlandet AB förvärvar AB Flower 
Power i syfte att erhålla dessa budbilar. AB Flower Power har dock ett 
enastående system för distribuering vilken Blomsterlandet AB snabbt 
implementerar för Beta och Gamma. I detta fall verkar synergier i samband 
med förvärvet ha tillkommit enbart till Beta och Gamma varför goodwill 
fördelas mellan dessa. Enhet Alfa får endast budbilarna.  
 

Källa: Deloitte b, 2004, sid. 34  

 
Det återstår nu för de börsnoterade företagen att tydligt definiera sina 
kassagenererande enheter. Ramen är visserligen given men trots denna 
vilar den övervägande delen på företagens egna bedömningar när enheterna 
skall identifieras. På Finforum15, 2004 uttryckte flera deltagare kritik mot 
fördelning av goodwill på kassagenererande enheter. Det hävdades att 
kassaflödet är ett samspel mellan olika faktorer varför det på logiska 
grunder inte är uppdelningsbart. Andra deltagare medgav att det går att 
göra en kassaflödesfördelning, men att det blir svårt att sätta erforderliga 
gränser för var kassaflödet kommer ifrån. (Halling, 2004) 
 

3.3.2.1 Beräkning av återvinningsvärdet 
 

Hittills har det konstaterats att impairment test för goodwill görs via de 
kassagenererande enheter den är hänförlig till. Vid prövningen fastställs 
enhetens återvinningsvärde. Nedan följer en sammanfattad redogörelse för 
hur detta värde beräknas. 
 
– Värdet på en kassagenererande enhet skall skrivas ned om dess 
återvinningsvärde är lägre än dess bokförda värde. Återvinningsvärdet är  

                                                
15 Finforum är ett slags möte och samarrangemang med Sveriges Finansanalytikers 
Förening, FAR, Stockholmsbörsen och IREV. (IREV) 
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det högsta av vad som kan utvinnas genom nyttjande eller försäljning. 
Nyttjandevärdet16 och nettoförsäljningsvärdet17 måste därvid beräknas. 
(IAS 36 p.18) 
 
– Nyttjandevärdet fastställs genom företagets uppskattning av framtida 
kassaflöden över en viss period som sedan nuvärdeberäknas med hjälp av 
en diskonteringsfaktor (IAS 36 p.31).   
 
– Företagsledningen bedömer de kassaflöden som kassagenererande 
enheter förväntas generera i framtiden (IAS 36 p.34). Prövning görs 
därmed inte utifrån marknadens bedömningar, även om marknadens 
förväntningar influerar den bedömning ledningen gör.  
 
– Företagsledningens bedömningar skall baseras på rimliga och verifierbara 
antaganden som utgör bästa uppskattningar av de ekonomiska förhållanden 
som beräknas råda (IAS 36 p.34). 
 
– De kassaflöden som skall ingå i bedömningen är in- och utbetalningar 
som en tillgång eller kassagenererande enhet ger upphov till (IAS 36 p.39). 
Hit inbegrips även nödvändiga ersättningsinvesteringar för att bibehålla 
tillgången i samma skick som vid anskaffningstillfället (IAS 36 p.49). 
Tillgångsvärden skall bedömas utan hänsyn till hur tillgångarna 
finansierats. Detta innebär att in- och utbetalningar från 
finansieringsverksamheten inte skall inkluderas i bedömningen. Detsamma 
gäller för skatt. (IAS 36 p.50) 
 
– Kassaflödesbedömningen för den första perioden skall göras utifrån 
budget och långtidsprognoser över en period på fem år. Prognostiserade 
kassaflöden som väntas realiseras efter denna tidsperiod skall som regel 
antas ha en oförändrad eller minskande tillväxttakt, om inte en högre 
tillväxttakt kan försvaras. Tillväxttakten bör inte vara större än den 
långsiktiga tillväxttakten för exempelvis företagets produkter eller den 
bransch företaget är verksamt inom. Ledningen skall dessutom göra en 
rimlighetsbedömning av de uppställda prognoserna i förhållande till 
tidigare prognoser och faktiska utfall. (IAS 36 p.33)  

                                                
16 Nyttjandevärde är nuvärdet av de uppskattade framtida betalningar som företaget förväntas tillgodogöra 
sig genom användning av en tillgång. (FAR, 2004) 
17 Nettoförsäljningsvärde är det pris som kan fås vid försäljning av en tillgång, mellan kunniga parter som 
är oberoende av varandra och som har ett intresse av att transaktionen genomförs. (FAR, 2004) 
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– Kassaflödesbedömningen skall göras utifrån kassagenererande enhetens 
aktuella tillstånd. Exempelvis skall hänsyn inte tas till framtida 
förbättringar eller omstruktureringar. (IAS 36 p.44) 
 
– Diskonteringsfaktorn skall avspegla marknadens bedömning av 
pengarnas tidsvärde samt specifika risker förknippade med varje enskild 
kassagenererande enhet. Diskonteringsfaktorn skall vara fastställd före 
skatt.  (IAS 36 p.55) När det saknas möjlighet för en marknadsmässig 
bedömning kan faktorn istället fastställas genom beräkning av vägd 
genomsnittlig kapitalkostnad (WACC). WACC beräknas genom en 
bedömning av kostnaden för lånat kapital, som oftast utgörs av skuldräntan, 
samt kostnaden för eget kapital. Kostnaden för eget kapital brukar beräknas 
med hjälp av CAPM- modellen18. Räntorna vägs sedan samman med den 
kapitalstruktur som bedöms vara lämplig. Den framräknade 
diskonteringsfaktorn bör även uppdateras årligen. (Deloitte c)   
 
– När nyttjandevärde understiger bokfört värde beräknas även 
nettoförsäljningsvärdet. Nedskrivning skall, som framgått, ske till det högre 
av dessa två.  
 
– Nettoförsäljningsvärdet kan bäst uppskattas genom det försäljningspris 
som företaget kan erhålla vid en bindande avtal eller genom tillgångens 
marknadsvärde. Detta med avdrag för försäljningskostnader. (IAS 36 p.26)  
 
– När återvinningsvärdet understiger bokfört värde skall nedskrivning 
göras. Goodwillvärdet skrivs ned först och därefter värdet på övriga 
tillgångar i proportion till deras redovisade värden. (IAS 36 p.104) 
Nedskrivningsbeloppet skall redovisas i resultaträkningen (IAS 36 p.60).  
 
– Återföring av nedskriven goodwill får inte göras (IAS 36 p.124). 
Företaget måste därför vara säker på att värdet som motsvarar 
nedskrivningen verkligen har förbrukats (Nilsson, 2003). Nedan följer en 
figur över det sätt goodwillvärdet beräknas på. 

                                                
18 Utgångspunkten i CAPM är den riskfria räntan till vilken företaget lägger en riskpremie. Det senare 
fastställs genom att marknadens riskpremie multipliceras med företagets betavärde. Betavärdet är ett mått 
på en akties riskexponering i förhållande till marknadens risk. Den kan oftast härledas från andra 
börsföretag som har en riskprofil som överensstämmer med den aktuella tillgångens. (Brealey och Myers, 
2003) 
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Figur 2: Beräkning av goodwillvärdet (Deloitte b, 2004, sid.26) 

 
 
– Impairment test av en icke helägd kassagenererande enhet görs på ett 
speciellt sätt. I bilaga 5 illustreras detta förfarande.  
 
– Vid impairment test skall företaget utgå från en i förväg utarbetad modell 
som dessutom skall användas konsekvent från år till år. Innan användning 
bör modellen vara väl inarbetad hos ledning och styrelse men även avstämd 
med företagets revisorer. (Deloitte c, 2005) 
 
Goodwillnedskrivningar kommer att försvåra prognostiseringen av ett 
företags årsresultat (Winter, 2004). Resultatet blir mer känsligt för 
exempelvis räntehöjningar eftersom diskonteringsfaktorn, till en viss grad, 
styrs av räntenivån. Höjs räntenivån kommer nuvärdet av framräknade 
kassaflöden att minska och föranleda en nedskrivning. (Svensson och 
Isacson, 2004) Nedskrivningssummor kan överraska marknaden om inte 
företaget har förvarnat för storleken på dem och kan leda till att 
marknadens prognoser fallerar. Tidigare kunde marknaden ha en ungefärlig 
uppfattning om hur resultatet skulle te sig eftersom goodwillavskrivningar 
var fasta förväntade kostnader. I samband med de nya standarderna kan 
istället stora prognostiseringssvårigheter uppstå främst för de företag vars 
goodwillposter upptar en betydande andel av balansomslutningen. (Winter, 
2004) Kritiker menar därför att impairment test medför en osäkrare och 
mer volatil värdering och redovisning av goodwill (Reason, 2003). 

 

Redovisat 
goodwillvärde 

Bokfört värde  
 

Återvinningsvärde 

Nettofsg. värde Nyttjandevärde 

Det lägsta av 

Det högsta av 
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Uppskattning av goodwillvärdet inbegriper subjektiva bedömningar. Som 
konsekvens av detta finns en sannolikhet att företag använder goodwill som 
en justeringspost vars värde styrs av att företaget vill uppnå ett i förväg 
önskat resultat. Medvetenheten om denna möjlighet gör att marknaden 
riktar misstankar även mot de företag som värderar sin goodwill på ett 
rättvist sätt. Detta trovärdighetsproblem löses oftast genom att låta en 
utomstående part göra en bedömning av goodwillvärdet. Detta har blivit en 
trend i de länder som redan praktiserar IFRS. Många företag betalar mer för 
denna ”goodwilltjänst” än för andra inköpta redovisningstjänster. (ibid)  
 

3.3.3 Goodwill och identifierbara immateriella tillgångar 
 

”I dagsläget har goodwillen karaktär av en slaskpost i redovisningen. Hittills har 
svenska företag för det mesta buntat ihop hela skillnaden mellan det pris de gett 
för ett köpt bolag, och värdet av det köpta bolagets tillgångar till en enda 
goodwillpost. Framöver blir det mer som moderna tiders sopsortering bland 
goodwillposterna. Goodwillen måste sorteras upp i olika delar, som plockas in 
var för sig i redovisningen.” 

(Svensson och Isacson, 040705) 
 
Liksom tidigare påpekats ställs det högre krav på identifiering av 
immateriella tillgångar, vid ett företagsförvärv, som nu kommer att 
redovisas självständigt istället för som goodwill. Tidigare ansågs inte dessa 
immateriella tillgångar som separerbara på grund av brister i identifiering 
och erkännande varför det var lättats att hänföra dem till goodwill. De nya 
reglerna skall förmå företagen att inte se goodwill som en restpost. Företag 
erfordras istället att företa mer välbetänkta analyser av övervärden 
uppkomna vid ett företagsförvärv. Fördelning av dessa övervärden på andra 
identifierbara tillgångar än goodwill återger dessutom mer konkret 
information för investerarna. IASB: s strängare krav på identifiering av 
immateriella tillgångar, som numera skall redovisas separat från goodwill, 
var dessutom en förutsättning för att ersätta goodwillavskrivningar med 
impairment test.  (Jansson et al, 2004) Den effekt detta förfarande kommer 
att medföra är att goodwillposten blir mindre. Konsekvensen av det hela 
blir att stora summor av det som förut var goodwill nu kommer att 
överföras på identifierbara immateriella tillgångar. Där kommer dessa 
summor, ifall de överförts på immateriella tillgångar med bestämd 
livslängd, återigen att utsättas för planenliga avskrivningar enligt IAS 38. 
Börsföretagen undgår därmed goodwillavskrivningar men avskrivningar på  
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andra immateriella tillgångar kommer istället att öka. (Svensson och 
Isacson, 2004)  
 
IAS 38 ställer upp vissa kriterier som måste uppfyllas för att en immateriell 
tillgång skall kunna aktiveras. Tillgången skall vara separerbar och kunna 
säljas. Den skall samtidigt vara under företagets kontroll och dess värde 
skall kunna fastställas på ett tillförlitligt sätt. (IAS 38) Nedan följer en figur 
över de tillgångar som oftast anses uppfylla dessa kriterier. 
 

Tabell 3: Immateriella tillgångar (Källa: Jansson et al, 2004, sid.29) 
 

Marknad Kund/marknad Teknik Kontraktsbase
rade 

Varumärken Kundlistor/information Patent Licenser/royalty 
Domännamn 
på nätet  

Kundkontrakt/ 
kundrelationer 

Program/ 
Databaser 

Reklam- och 
service 
kontrakt  

Uniformering Leverantörskontrakt Recept/formler Leasingavtal 

 
Samtliga IFRS- standarder influeras till en betydande del av motsvarande 
amerikanska standarder. Under Finforum 2004 framhöll Arnell, ansvarig 
för KPMG: s IFRS – tjänster, att Sverige inte varit framstående vid 
identifiering av immateriella tillgångar och att börsföretagen i dagsläget har 
en hel del att lära. Sverige bör därför studera amerikansk praxis och 
undvika hemmasnickrade värderingsmodeller. (Halling, 2004) 
Amerikanska företag har tillämpat motsvarande regler sedan 2002. Ett 
exempel på den praxis som har utvecklats är värdering av kundkontrakt. 
Vid fastställandet av värdet på kundkontrakt studeras kundtroheten 
samtidigt som företaget uppställer kalkyler för hur kundstocken kan 
förväntas utvecklas. (Janson et al, 2004) Nedan följer ett exempel som 
belyser hur goodwillvärdet kan komma att förändras till följd av strängare 
krav på identifiering av immateriella tillgångar som numera redovisas 
självständigt och inte som goodwill.  
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Exempel 3: Upprättande av en förvärvsanalys 

 
Förvärvsanalys i enighet med IFRS 3  
 
Den 1/1 år X1 köper företag A 80 % av företag B:s aktier till ett pris av 
2000 kkr. B: s egna kapital uppgick vid förvärvstillfället till 1000 kkr. En 
utomstående värderingsman värderade byggnaden till ett värde av 1500, 
mot det bokförda värdet på 1100 (mervärde = 400).  
Skattesats = 30 %  
 
RR 1:00 Moderföretagsperspektivet (brutto)  
Anskaffningsvärde 2000 
Förvärvat EK  -800  (1000*0,8) 
Premium  1200 
Mervärde byggnad  -320 (400*0,8) 
Latent skatt     96 (320*0,30) 
Goodwill    976   (1200-320+96) 
Rest.      0 
 
Goodwillvärdet blir tämligen högt i förhållande till anskaffningsvärdet. 
Detta för att det inte ställs stora krav i RR på att identifiera övriga 
immateriella tillgångar.  Som konsekvens av detta aktiveras en betydlig del 
av övervärdet i form av goodwill som i detta fall tjänar som en restpost.  
 
Ponera nu att det sker samma förvärv fast efter övergången till IFRS.  
 
IFRS 3 Enhetsperspektivet (brutto) 
Anskaffningsvärde 2000 
Förvärvat EK  -800         (1000*0,8) 
Premium  1200 Varav minoritetens andel: (20 %) 
Mervärde byggnad  -400 80 
Mervärde varumärke  -250 50 
Mervärde patent  -200 40  
Mervärde kundkontrakt-225 45 
Latent skatt   332,5      -66,5 
Minoritet    148,5 148,5 
Goodwill    606 
Rest     0 

Källa: Egen konstruktion 
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Som exemplet visar skall goodwill, enligt IFRS 3, upptas till ett mindre 
värde. Detta är en konsekvens av att företag numera måste företa mer 
noggranna analyser och identifiera immateriella tillgångar i betydligt större 
utsträckning. Till följd av omarbetning av IAS 38 uppfyller dessa tillgångar 
krav på att särredovisas.  
 

3.4 Institutionell teori 
 
Institutionell teori avser att bidra med en förklaring till hur organisationer 
påverkas av de förhållanden som råder i den omgivning de verkar, samt vad 
som händer ifall dessa förutsättningar förändras. De omgivningar som är 
intressanta att beakta i denna uppsats är de som ställer ekonomiska och 
sociala krav på organisationen. (Hatch, 2002) Teorin lämpar sig som ett 
stöd i förklarandet av varför börsföretag måste redovisa enligt IFRS och på 
ett rättsenligt sätt. 
 
Institutionell teori berör alla så kallade institutioner. Med institutioner 
menas i dagligt tal; företag, den offentliga sektorn, religiösa samfund samt 
övriga organisationer. Institutioner präglas och formas sedermera, av att de 
arbetar efter samma regler, normer och konventioner samt att de har en 
viss, för organisationen, specifik företagskultur. (Ménard, 2000) En 
institution måste även anpassa sig efter det omgivande samhällets 
värderingar och krav. Inledningsvis nämndes ekonomiska och sociala krav. 
Ekonomiska krav syftar till att institutionen förväntas förse samhället med 
varor och tjänster på ett effektivt sätt. De sociala kraven uppmanar 
institutioner till anpassning mot samhällets värderingar, normer, regler och 
åsikter. Kravet, att anpassas till explicita lagar och regler, kan ses som en 
tvingande institutionell påverkan. (Hatch, 2002) 
 
Alla berörda organisationer måste följa ett visst handlingsmönster och kan 
sägas bli institutionaliserade till samhället genom att de behandlar och 
uppfattar ett visst förfarande, inom sin verksamhet, på ett likartat och 
enhetligt sätt. Gör de inte det, kan organisation inte räkna med att få socialt 
stöd av samhället, något som är en viktig beståndsdel i deras överlevnad. 
Omgivningen sätter med andra ord upp sociala standarder om hur en 
organisation skall se ut och hur den förväntas agera. Dessa standarder 
måste en organisation kunna uppfylla för att anses som lämplig och erhålla  
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social legitimitet. Organisationer som verkar i en omgivning som 
ifrågasätter deras rätt att överleva kommer förr eller senare att tvingas 
upphöra med sin verksamhet. Om ett företag exempelvis väljer att inte följa 
lagstadgade regler, kommer det att drabbas dels av rättsliga sanktioner men 
även av ett negativt bemötande från allmänheten, som inte accepterar dess 
handlingssätt. Detta kan få förödande konsekvenser för ett företag, som till 
övervägande del finansieras med kapital från allmänheten, bland annat i 
form av aktier. (ibid) 
 
North (1990) försöker beskriva en institutions relation till sin omgivning 
genom att likna det vid ett spel. I uppsatsen förenklas Norths resonemang 
ytterligare genom att beskriva detta spel med hänvisning till det kända 
sällskapsspelet Monopol. Hela spelet får symbolisera det omgivande 
samhället. Börsföretagen är vardera en spelare i detta spel.  I spelet finns 
det i förväg uppställda formella regler vilka förväntas följas. Det rör sig om 
de standarder som redovisningen måste anpassas till. Det existerar även 
informella regler i spelet. Det kan exempelvis vara att ingen tillåts fuska, 
det vill säga avstå från att tillämpa standarderna. De formella reglerna kan 
spelarna inte själva påverka. Reglerna är uppsatta av ”spelets lagstiftare”. 
De informella reglerna kan spelarna däremot gemensamt, eller efter 
påtryckningar av starka spelare, komma att ändra. Informella regler och 
normer härrör nämligen ur den sociala interaktionen och informationen. 
Emellanåt kan informella och formella regler även stå i konflikt med 
varandra, det vill säga att spelarna vill spela spelet på ett sätt som inte 
överensstämmer med de formella reglerna. Om den protesterande 
opinionen är övertygande och samtidigt majoritetsanknuten, kan den skapa 
incitament till att de formella reglerna ändras. Ett exempel är ändrade 
regler för goodwill. En ensam spelare kan däremot inte med framgång 
börja spela spelet som denne önskar, det kommer inte att accepteras av 
övriga aktörer varför denne spelare kommer att bestraffas på ett eller annat 
sätt. (North, 1990) 
 
Om en förändring, som inte är informellt accepterad, introduceras i ett 
samhälle kommer denna förändring inte att vinna någon större framgång. 
Därmed måste de berörda parterna förberedas inför förändringen för att den 
senare skall vinna deras acceptans. När det gäller införandet av nya 
formella lagar brukar acceptansen dock gå relativt fort. Detta för att 
organisationer känner att de inte kan påverka förändringen i någon 
väsentlig utsträckning. Beslutet kommer från en högre nivå som de själva  
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inte kan styra över. (Johnson och Nielsen, 1998) Beslut om en ny lag bör 
ändå åtföljas av information och utbildning om dess innehåll och 
konsekvenser. Detta för att eliminera misstolkningar och eventuellt 
missnöje med lagen. Många studier visar nämligen att just 
implementeringen av en ny lag kan få oanade konsekvenser, speciellt när 
det gäller ekonomiska lagar. En lag som verkar bra i teorin kan falla helt i 
praktiken, på grund av feltolkningar och missbrukande. (Ménard, 2000)  
 
En förändring är inte sällan förknippad med en ökad grad av osäkerhet. 
Osäkerheten, som avspeglas i en institution, återfinns oftast på chefsnivå, 
eftersom beslut fattas på denna nivå. Chefer känner sig osäkra när de 
uppfattar omgivningen som oförutsägbar.  Detta grundar sig i att de känner 
att de saknar den information som de anser sig behöva för att kunna fatta 
ett bra beslut. Informationsbristen de känner kan bestå i bristande kunskap 
om lagar, ofullständig information om verksamhetens gång etc. (Hatch, 
2002) De flesta beslut baseras dock på bristande information eftersom det 
skulle vara både resurs- och tidskrävande att beakta all existerande 
information (Ménard, 2000). Ett informationsöverflöd kan dessutom skapa 
osäkerhet för användaren. Det blir svårt att bearbeta informationsmängden 
och hitta väsentliga delar, eller som kända ordspråket ”det bli svårt att se 
skogen för alla träden”. (Hatch, 2002)  

 
3.4.2 Mimetiskt arbetssätt 

 
Institutioner vill ofta ha vissa tumregler att jobba efter när det rör sig om en 
komplex fråga eller förändring. Vare sig om det existerar tumregler eller 
inte brukar institutioner försöka efterlikna varandra. Detta är en reaktion på 
institutionens osäkerhet inför en förändring. Genom att betrakta hur andra 
framgångsrika institutioner löst en viss fråga tror sig institutionen även löst 
sitt eget problem. De amerikanska sociologerna Powell och DiMaggio 
kallar denna önskan att likna andra institutioner för mimetisk institutionell 
påverkan. (Hatch, 2002)  
 
Processen med att ta fram ett bokslut har samma syften i de flesta 
börsföretag. Företaget strävar exempelvis efter att uppvisa ett 
tillfredsställande finansiell ställning samtidigt som kravet på rättvisande 
bild skall tillgodoses. Hur detta syfte uppfylls kan dock variera företag 
emellan. Genom att beakta hur andra gör försöker börsföretagen finna 
andra företag med gått redovisningsrykte. Vad som är det bästa sättet att  
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upprätta ett bokslut på är relativt och varierar från fall till fall. Att försöka 
finna det ”bästa sättet” för att sedan applicera detta på den egna 
organisationen kallas även för benchmarking. (Forlin et al, 2002) 
Benchmarking har bland annat försökt definieras som följande: 
 

”Benchmarking är en metod att systematiskt lära av goda förebilder oavsett 
bransch. Syftet är att få insikt och kunskap som omsätts till effektiva förbättringar 
i den egna verksamheten.”  

    (Forlin et al, 2002, s.5) 
 
Benchmarking handlar dock inte om att kopiera andra organisationers 
arbetssätt. Kopiering är sällan hållbart eftersom organisationer verkar under 
olika förutsättningar, företagskulturer och organisationsformer. Metoden 
skall istället utgöra en grund för vidareutveckling och lärande inom den 
egna organisationen. Som avslutande ord i diskussionen kring imiterat 
arbetssätt och benchmarking kan det konstateras att: 

 
”Benchmarking innebär att vara ödmjuk nog att medge att någon annan är bättre 
och att vara vis nog att lära sig hur man själv kan bli lika bra eller till och med 
bättre.” 

    (Forlin et al, 2002, s.1) 
 

3.5 Agentteorin 
 

I åratal har det diskuterats vad som styr valet av redovisningsmetod i ett 
enskilt företag. Som följd har ett antal teorier utvecklats som söker förklara 
detta fenomen, däribland agentteorin. I agentteorin konstitueras företaget 
av ett stort antal kontrakt mellan olika grupper av individer som 
tillsammans förser företaget med nödvändiga resurser (Deegan, 2004). Ett 
av dessa kontrakt som fått stor uppmärksamhet är den som reglerar 
förhållandet mellan företaget och dess koncernledning (Scott, 2003).  
 
Agentteorin bygger på antagandet att alla individer agerar opportunistiskt. 
De är rationella och har som högsta ambition att maximera sin egen nytta. 
Förhållandet mellan ägaren (principalen) och koncernledningen (agenten) 
analyseras ur denna aspekt. (Hatch, 2002) Ägarna har varken tid, vilja eller 
erforderlig kunskap till att själva sköta verksamheten. De anställer därför  
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underordnade chefer som de delegerar en del av beslutsfattandet till. (Scott, 
2003) Det presumeras dock råda intressekonflikter mellan principalerna 
och agenterna. Detta eftersom agenterna har sikte på att maximera sin nytta 
vilket inte alltid sammanfaller med principalernas strävan att maximera 
vinsten. (Hatch, 2002) Om det inte finns någon mekanism som utövar 
kontroll över agenterna, antas de använda intern information för personlig 
vinning och på principalernas bekostnad (Deegan, 2004). Denna företeelse, 
där den enskilda individens mål inte konvergerar med företagets, kallas 
agentproblem. Det som ger koncernledningen utrymme till att agera 
opportunistiskt är det faktum att det råder informationsasymmetri mellan 
dem och företagets ägare.  Agenternas informationsöverlägsenhet ger dem 
signaler till att agera utefter egen vinning. Informationsasymmetrin gör att 
de är medvetna om att de kan gå oupptäckta. (Hatch, 2002) 
 
Agentteorin tar sikte på att utveckla olika slags kontrollsystem som beaktar 
agenternas självintresse och söker få den att verka i samstämmighet med 
principalernas mål. Detta kan åstadkommas med hjälp av olika kontrakt 
som om de följs leder till uppfyllelse av både individens och 
organisationens mål. Kontrakten skall säkerställa att parternas mål 
konvergerar och verkar i en riktning som maximerar företagets värde. 
(Deegan, 2004) De bygger oftast på belöningar som ledningen eftersträvar 
och utlovas till om de lyckas uppfylla vissa, i kontrakten angivna, åtgärder 
som också representerar ägarnas mål. (Hatch, 2002) De finansiella 
rapporterna utgör här oftast ett viktigt styrverktyg. Koncernledningen kan 
exempelvis lovas att ta del av den redovisade vinsten varför en större 
lönsamhet blir något som både de och företagets ägare kommer att 
eftersträva. (Deegan, 2004) 
 
Agentteorins utgångspunkt om individernas självintressen kopplas också 
samman med tesen om effektiva marknader. Deegan, (2004) återger bland 
annat Famas arbete under 1980- talet relaterat till agentteorin. Fama utgår 
från olika marknader såsom ”market for managers” och hävdar att agentens 
själviska beteende så småningom blir offentlig information på dessa 
marknader. Agenten får ett dåligt rykte på marknaden vilket gör att han/hon 
får en lägre lön i framtiden. Detta menar Fama motiverar agenten till att 
arbeta mer efter organisationens mål och mindre efter eget intresse. (ibid)  
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3.6 Positiv redovisningsteori 
 
Positiv redovisningsteori har som utgångspunkt att förklara och förutsäga. 
(Deegan, 2004) Den har som ambition att göra välgrundade förutsägelser 
om det som sker i praktiken. Exempelvis söker teorierna förklara företagets 
val av redovisningsmetod och likväl dess respons till införandet av nya 
redovisningsstandarder. (Scott, 2003) 
 
Den mest revolutionerande teorin inom floran av positiva teorier är Positive 
Accounting Theory (PAT), ursprungligen skapad av Watts och 
Zimmerman, (1986). Teorin bygger på antagandena i Agentteorin samt 
tesen om effektiva marknader. Den syftar till att förklara företagens val av 
redovisningsmetod och sättet metoden används på. (Deegan, 2004) Teorin 
kan exempelvis komma att förklara hur företag kommer att tillämpa de nya 
reglerna för redovisning av goodwill. Valmöjligheten består i att företa en 
nedskrivning eller fastställa att värdet inte har förändrats. Detta är något 
som styrs av de förutsättningar företag utgår ifrån när de bedömer framtida 
kassaflöden. Antagandena i PAT vilar på tre olika hypoteser; 
bonushypotesen, hypotesen om låneavtal och hypotesen om politiska 
kostnader (Scott, 2003) Analysen för denna uppsats är främst baserad på 
bonushypotesen varför de övriga två inte kommer att behandlas. 
 

3.6.1 Bonushypotesen 
 
Bonushypotesen bygger på antagandet om att redovisningschefer, i företag 
med bonusavtal, är mer benägna till att välja redovisningsmetoder som 
kommer att maximera den för året aktuella vinsten. Ceteris paribus, 
förutsäger hypotesen att om koncernledningen belönas i förhållande till 
rapporterad vinst kommer de att välja den metod som skapar 
förutsättningar till att vinsten skall öka. Detta eftersom ledningen antas 
agera opportunistiskt och vill erhålla en så hög bonus som möjligt. 
(Deegan, 2004) Detta kommer självklart även att leda till att vinsten, allt 
annat lika, kan komma att bli lägre de efterkommande åren. Nuvärdet av en 
erhållen bonus är dock större om den utbetalas idag än under senare 
perioder. (Scott, 2003) 
 
Eftersom koncernledningens bonus är direkt knuten till den vinst som 
presenteras kommer varje val eller förändring av redovisningsmetod att få 
en effekt på bonusen. Givet opportunistiskt beteende förutsätts ledningen  
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ha en benägenhet till att manipulera siffrorna för att kunna presentera ett 
högre resultat. Med andra ord kommer de inte alltid att välja den 
redovisningsmetod som på ett rättvist sätt åskådliggör företagets 
användning av exempelvis en tillgång. (Deegan, 2004) Koncernledningen 
kan exempelvis besluta om att inte företa en nedskrivning av goodwill, 
även om värdet på posten gått ned, eftersom nedskrivningen skulle sänka 
det redovisade resultatet. På samma sätt kan en nedskrivning av goodwill 
företas innan en värdenedgång inträffat för att ytterliggare sänka ett redan 
dåligt resultat. Som konsekvens behöver redovisningschefen inte företa en 
nedskrivning de efterföljande åren när vinstförutsättningarna blir bättre. 
Scott (2003) refererar till en rapport av Healy (1985) som undersökte 
effekterna av bonussystem på de redovisningsprinciper som valdes. Mycket 
riktigt konstaterade Healy (1985) att chefer tenderade att välja de 
redovisningsmetoder som ökade vinsten i tider när vinsten kom att 
överstiga en i förväg fastställd nivå för bonusersättningen. I tider när 
vinsten inte förväntades uppgå till denna nivå företog cheferna stora 
nedskrivningar eftersom bonus ändå inte skulle utgå. Det företogs med 
andra ord så kallade ”stålbad” för att möjliggöra större vinster i framtiden. 
(Scott, 2003) De nya goodwillreglerna, vars tillkomst till stor del motiveras 
av en rättvisande bild, kan därmed få en rakt motsatt effekt. De nya 
reglerna ger ett stort utrymme för företagens egna bedömningar om hur 
posten skall redovisas. Detta i sin tur kan skapa större utrymme för 
manipulering.  
 
Watts och Zimmerman formulerade bonushypotesen utifrån det 
opportunistiska perspektivet. En del av senare forskning inom PAT kom 
dock också att beakta termen effektivitet. Perspektivet har som grundtanke 
att företagsledningen väljer en viss redovisningsmetod eftersom metoden i 
första hand på ett effektivt sätt avspeglar företagets förhållanden och 
ställning. Här intar det opportunistiska beteendet en underordnad roll. 
(Deegan, 2004) Företas exempelvis en nedskrivning av goodwill, görs detta 
för att det verkligen skett en värdenedgång och inte för att ledningen avser 
att sänka det redan dåliga resultatet. Effektivitetsperspektivet bidrar till att 
investerarna verkligen erhåller tillförlitlig information om företagets 
ställning (Deegan, 2004). Teoretiker hävdar att det, i de flesta fall, är svårt 
att avgöra om redovisningschefens val av redovisningsmetod styrs av 
effektivitet eller opportunism. Dessutom måste kostnader förknippade med 
varje redovisningsmetod beaktas. Så länge vi inte kan särskilja de 
ovannämnda motivationsfaktorerna kan vi inte heller påstå oss kunna  
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Den teoretiska referensramen 
 
förklara de val företag gör vid produktionen av de finansiella rapporterna. 
(Scott, 2003) 
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4. Empiri 
 
I detta kapitel redogörs för den empiri som har insamlats för besvarandet 
av uppsatsens syfte. Kapitlet börjar med en redogörelse om 
årsredovisningsgranskningen.  I kapitlets andra del presenteras den 
information som framkommit från intervjuundersökningen.   
 
 

4.1 Granskning av börsföretagens räkenskaper 
 
En del av denna studie bestod i att granska börsföretagens årsredovisningar 
för 2004. Syftet med undersökningen var att få en uppfattning om hur 
svenska börsföretag hade anpassats till IFRS samt i vilken mån denna 
övergång hade påverkat företagens finansiella ställning.  
 

4.1.1 Goodwills existensgrad 
 
Ett första steg i sammanställningen av de 225 företagens19 årsredovisningar 
var att undersöka ifall de hade goodwill eller ej. För att ett företag skulle 
anses ha goodwill var posten tvungen att redovisas som en separat post på 
balansräkningens tillgångssida. Diagrammet nedan visar hur denna 
företeelse artade sig. 
 

Goodw ills existens i svenska 
börsnoterade företag

Har ej 
goodwill

27%

Har 
goodwill

73%

 
 

Figur 3: Goodwills förekomst i svenska börsföretag (egen konstruktion) 

 

                                                
 
 
19 Se bilaga 5 och 6 för specifikation över inkluderade företag. 
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Resultatet visar att goodwill existerar i 73 %, eller i 16520, av de undersökta 
svenska börsnoterade företagen. Det betyder att cirka tre av fyra företag 
berörs av de nya redovisningsreglerna beträffande goodwill. Många av de 
företag som inte har goodwill är fastighets- och förvaltningsföretag. 
Därutöver är en klar majoritet av dessa noterad på O-listan.  
 
Den fortsatta redogörelsen utgår hädanefter från de 165 företag som har 
goodwill. Övriga företag ansågs inte som relevanta för den fortsatta studien 
eftersom deras årsredovisningar inte kunde bidra med något ytterligare, än 
vad som redan har konstaterats. Anledningen till varför dessa företag inte 
eliminerades ur den definierade populationen var att det ändå var av 
intresse att undersöka förekomsten av goodwill i svenska börsnoterade 
företag.  
 

4.1.2 Goodwills andel av den samlade tillgångsmassan 
 
Liksom konstaterades ovan finns goodwill i 73 % av svenska börsnoterade 
företag. Andelen goodwill av den samlade tillgångsmassan varierar dock 
betydligt mellan undersökta företag. För att kunna studera detta närmare 
genomfördes en beräkning och sammanställning av goodwills andel av 
balansomslutningen i samtliga 165 undersökta företag. Siffrorna baserades 
på 2004 års utgående goodwillvärden upprättade enligt RR och ÅRL. 
Diagrammet nedan visar resultatet av denna sammanställning. I denna kan 
utläsas hur stor procentandel av de 165 företag, vilka innehar goodwill, 
som befinner sig inom respektive procentintervall. Beräkningen 
genomfördes genom dividering av goodwillvärdet och värdet av den 
samlade tillgångsmassan i respektive företag.  
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20 Se bilaga 5. 
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Figur 4: Goodwills andel av balansomsättningen (egen konstruktion) 
 
Resultatet visar att 31,5 % av undersökta företag har goodwill som står för 
0,01-5 % av deras samlade tillgångsvärde. I 15,2 % av de undersökta 
företagen utgör goodwill 5-10 % av balansomslutningen medan 14,5 % har 
goodwill som representerar 10-15 % av det samlade tillgångsvärdet. Endast 
fem av de 165 undersökta företag har goodwill vars värde representerar 50 
% eller mer av den totala balansomslutningen21.  
 

4.1.3 Justeringar i årsredovisningar för 2004 
 
Samtliga studerade börsföretag har på ett eller annat sätt lämnat 
information om de mest väsentliga förändringarna i samband med 
övergången till IFRS. Informationsomfattningen har dock varierat mellan 
företagen. Det kunde röra sig om allt från enstaka meningar, vars innehåll 
sammanfattande kvantifierades, till grundliga balans- och resultaträkningar 
med utförliga kommentarer därtill. Informationsinnehållet varierade 
beroende på den påverkan de enskilda bolagen utsätts för i samband med 
byte av redovisningsprincip. Graden av denna påverkan styrs självklart av 
goodwillpostens storlek.  
 
Samtliga undersökta företag har valt att lämna fullständiga 
jämförelsesiffror först i samband med den första kvartalsrapporten för år 
2005. Dessa rapporter måste, i enighet med IAS 2005-förordningen, vara 
upprättade i enighet med IFRS. Nämnas bör dessutom att samtliga företag 
påpekade att effekterna, till följd av byte av redovisningsprincip, 
fortfarande är preliminära. Detta som följd av att IASB fortfarande gör 
omarbetningar på ett flertal standarder.  
 
Nästan samtliga studerade börsföretag omnämnde att den nya 
redovisningen av goodwill kommer att skapa de mest väsentliga 
förändringarna i räkenskaperna. Dessutom upplyste företagen att införandet 
av IFRS 3 kommer att medföra betydande förändringar när köpeskillingen, 
vid ett förvärv, skall fördelas.  Detta eftersom ett större antal immateriella 
tillgångar nu måste identifieras. Exempel på sådana tillgångar som även 
omnämndes i årsredovisningarna var kundrelationer, kundlistor, patent, 
orderstock, varumärken, licensavtal, hyreskontrakt, ”know-how” och  

                                                
21 En detaljerad uppställning av andelen goodwill i varje undersökt företag återfinns i bilaga 10. 
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tekniskt kunnande. De undersökta företagen nämnde även att det ingående 
goodwillvärdet har analyserats. Detta för att fastställa om någon del av 
detta värde istället kunde aktiveras i form av andra immateriella tillgångar, 
som nu kan särredovisas. Dock förekom dessa utfördelningar i en relativt 
liten utsträckning bland de undersökta börsföretagen. Som tidigare nämnts 
regleras övergången till IFRS utav IFRS 1, vari det stadgas att samtliga 
standarder måste tillämpas retroaktivt. Dock finns ett antal undantag 
medtagna från denna huvudregel och ett av dem är att börsnoterade företag 
inte behöver räkna om förvärv gjorda innan 1 januari, 2004, i enighet med 
IFRS 3. Samtliga undersökta företag valde att tillämpa denna 
undantagsregel. Förvärv genomförda under 2004 måste å andra sidan 
räknas om varmed en mer detaljerad förvärvsanalys skall upprättas. Alla 
undersökta företag, som genomfört förvärv under 2004, omnämner att 
dessa förvärv har räknats om. Enstaka företag har valt att kommentera 
företeelsen ytterliggare. Detta genom att tillkännage att ytterligare 
immateriella tillgångar har identifierats, varmed övervärden som tidigare 
ingick i goodwill nu har utallokerats till dessa. I de flesta fall 
kommenterades dock att omräkningen inte har medfört någon förändring.  
 
De immateriella tillgångar som hade identifierats har ofta en begränsad 
livslängd vilket har medfört ytterliggare avskrivningskostnader i 
räkenskaperna som är upprättade i enighet med IFRS. Enstaka undersökta 
företag har dock valt att döpa om hela goodwillposten till endast en annan 
immateriell tillgång. Den nya tillgången har samtidigt åsatts samma 
avskrivningstid som tidigare gällde för goodwill varför inga resultateffekter 
kommer att uppstå. I övrigt har omfördelning av goodwill till andra 
immateriella tillgångar förekommit i relativt liten utsträckning. Den 
beloppsmässigt största omfördelningen företogs av Gambro som 
omfördelade 250 miljoner kr i goodwill till andra immateriella tillgångar.  
 
En justering som medfört mest effekter i jämförelsesiffrorna, som 
upprättades i enighet med IFRS, var återföringen av 
goodwillavskrivningarna för år 2004. Beloppsmässigt har denna justering, i 
många fall, medfört avsevärda ökningar i nettoresultatet för 2004 som 
framräknats i enighet med IFRS. Nedan följer en grafisk redogörelse över 
de resultateffekter som återföring av goodwillavskrivningar och införandet 
av nedskrivningar förorsakade, för den finansiella ställningen 2004. 
Uträkningen gick till på så sätt att 2004-års goodwillavskrivningar 
adderades till samma års nettoresultat och därefter subtraherades eventuella  
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funna goodwillnedskrivningar. Därpå dividerades det nya framräknade 
resultatet med det ursprungliga nettoresultatet varvid en resultateffekt 
uppkom. Ingen hänsyn kunde tas till omfördelningar av goodwill, till andra 
immateriella tillgångar, som några enstaka företag hade vidtagit. Detta 
eftersom rapportanvändaren inte kunde utläsa vilka nya 
avskrivningssummor som kommer att uppkomma vid denna omfördelning. 
En omfördelning av goodwill är bara en redovisningsteknisk omfördelning 
i balansräkningen som ej direkt ger upphov till resultateffekter. 
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Figur 5: Resultatpåverkan av goodwill enligt IFRS 3(egen konstruktion)  

 
Diagrammet åskådliggör att 18,3 % av undersökta börsföretag bedömer sig 
få sitt nettoresultat förbättrat med 0-10 % till följd av byte av 
redovisningsprincip för goodwill. För 19 % av företagen kommer resultatet 
att förbättras med 5-10 %. Tre företag uppgav även att de ej kommer att få 
någon resultatpåverkan överhuvudtaget fastän de har goodwill. Detta beror 
på att företag i fråga har omfördelat hela goodwillposten till en övrig 
immateriell tillgång för vilken samma avskrivningsplan som för goodwill 
har fastställts. Avskrivningarna på goodwill kom även att tillämpas 
retroaktivt. Andra företag som inte fick en resultatpåverkan har bedömt att 
summan av goodwillavskrivningar kom att motsvaras av erforderliga 
goodwillnedskrivningar för år 2004, varför ingen resultateffekt uppkom. 
Endast ett företag, Geveko, bedömdes få ett försämrat resultat som en följd  
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av tillämpningen utav IFRS 3. Anmärkningsvärt är att tre företag redovisar 
en resultatförbättring på mer än 500 %22.  
 
Företag skall vid upprättandet av jämförelsesiffror enligt IFRS genomföra 
impairment test på goodwill för att se om det föreligger behov för 
nedskrivningar. Dock har undersökningen visat att det endast var 11 av 165 
undersökta svenska börsföretag som hade konstaterat ett behov av 
goodwillnedskrivningar i enighet med IAS 36. Dessa företag hade i sådana 
fall vidtagit nedskrivningssummor, vilka understeg eller likställdes med de 
återförda avskrivningssummorna, varför de ändå fick en positiv 
resultateffekt. De flesta företag nöjde sig således att endast återföra 
goodwillavskrivningarna för år 2004.  
 
De företag som fick stor resultatpåverkan på resultatet var främst sådana 
företag vars goodwill utgör en stor andel av balansomslutningen. Men 
ingen regel utan undantag. Det förekom även enstaka företag som hade så 
pass små goodwillposter som cirka 1 % men ändå fick ett förbättrat resultat 
med cirka 30 %. Bland företag som uppvisade stora resultateffekter 
förekom även företag som, i enighet med RR och ÅRL, uppvisade små 
förlustresultat men som till följd av återförda goodwillavskrivningar lyfte 
nettoresultatet markant. Exempelvis kan nämnas det skandalomsusade 
företaget Skandia som innehar en goodwillpost på endast 0,4 % av 
balansomslutningen. Trots det fick företaget en positiv resultatpåverkan på 
97,5 %, när jämförelsesiffror enligt IFRS 3 presenterades. 
Sammanfattningsvis kan det urskiljas att goodwillandelen och 
resultatpåverkan verkar ha ett starkt samband. Ju större goodwillandel ett 
företag har desto större blir även deras resultatpåverkan och vice versa.  
 

4.1.4 Tidigare redovisningsprinciper för goodwill 
 
Vid årsredovisningsgranskningen studerades även hur företag tidigare har 
redovisat sin goodwill. Detta för att ytterliggare stärka uppfattningen om de 
effekter som nya redovisningsregler kommer att medföra. 
Avskrivningstiden som ett enskilt företag tillämpade på sin goodwillpost 
kunde oftast variera mellan fem till tjugo år. Den styrdes oftast av arten på 
förvärvet. En tjugoårig avskrivningstid var tämligen vanligt förekommande 
bland företag noterade på A- listan och tillämpades vid så kallade  

                                                
22  En detaljerad förteckning över resultatpåverkan av goodwill enligt IFRS 3 återfinns i bilaga 9.  
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strategiska förvärv. Företag på O- listan hade däremot, till övervägande del, 
en tioårig avskrivningstid vid motsvarande förvärv. De undersökta 
företagen omnämnde att de vid sådana förvärv förväntandes åtnjuta 
ekonomiska fördelar från goodwill under en längre tidsperiod. Detta 
eftersom det oftast handlade om goodwill som representerade ledande 
markandspositioner, unika patenterade lösningar samt andra långsiktiga 
konkurrensfördelar. I sammanhanget bör det även nämnas att ett av de 
undersökta företagen hade fyrtio år som avskrivningstid för goodwill som 
de ansåg sig kunna försvara. Ett flertal företag omnämnde dessutom att 
avskrivningstiderna utvärderats med jämna mellanrum. Samtliga 
intervjuade företag upplyste dessutom att de tidigare genomfört 
nedskrivningsprövningar av goodwill i enighet RR 17, Nedskrivningar. 
Nedskrivningsprövning företogs närhelst indikationer om ändrade 
förutsättningar förelåg. Prövningen bestod i att beräkna återvinningsvärdet 
varvid de flesta företag valde att utgå från nyttjandevärden. Börsföretagen 
återgav att nyttjandevärdet beräknades genom diskontering av framtida 
kassaflöden. Dessa togs fram med hjälp av vedertagna 
kassaflödesmodeller. Goodwill prövades via de kassagenererande enheter 
som den var hänförlig till. I enstaka fall nämnde företagen dessutom att 
bedömningen var ofrånkomligen subjektiv. Diskonteringsfaktorn fastställde 
många genom WACC. Flera företag nämnde att införandet av IAS 36 inte 
kommer att föranleda någon förändring eftersom motsvarande tester har 
gjorts tidigare och enligt samma principer fast i enighet med RR 17.  
 

4.1.5 Bonussystem 
 
En annan företeelse som studerades i börsföretagens årsredovisningar för 
2004 var förekomsten av bonus som på något sätt är knutna till 
räkenskaperna. De flesta företag hade bonusrelaterade ersättningar, som 
främst utgick till koncernledningen bestående av VD och andra ledande 
befattningshavare. Bonus till VD och andra ledande befattningshavare var 
knutna till både kvalitativa och kvantitativa mått. Vad avser kvantitativa 
mått baserades bonus vanligen på förbättringar av rörelseresultat och 
vinstnivåer, kassaflöden, vinst per aktie, avkastning på eget kapital samt 
andra relevanta nyckeltal.  
 

4.2 Intervjusammanställning 
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Nedan följer den empiri som insamlats genom intervjuer med åtta stycken 
börsnoterade företag. Respondenternas åsikter behöver dock inte i varje 
mening vara överensstämmande med deras företags uttalade 
förhållningssätt. 
 

4.2.1 Definitionen av goodwill 
 
En av de första frågorna som ställdes under intervjuerna var att be 
respondenterna att definiera goodwill och vad de anser att det står för. 
Svaren följdes sedan upp med en fråga om huruvida deras syn på goodwill 
hade förändrats, i samband med övergången till IFRS. Tanken bakom dessa  
frågeställningar var att få en inblick i hur företag resonerar kring sin syn på 
goodwill. Detta torde delvis också förklara deras uppfattning om hur denna 
post skall redovisas. Samtliga respondenter var tämligen enhetliga i sin 
definition av goodwill. Det refererades oftast till Redovisningsrådets 
definition där goodwill sägs utgöra skillnaden mellan anskaffningsvärdet 
för ett förvärvsobjekt och summan av de verkliga värdena på identifierbara 
nettotillgångar.  
 
Respondent B ser goodwill som en restpost men beskriver samtidigt denna 
som ett affärsvärde och ett kunnande i företaget som kan uppstå 
tillsammans med det förvärvade företaget. För företag B har det inte sällan 
inneburit tillgång till olika varumärken. Respondent A ser goodwill som ett 
mått på företagets intjäningsförmåga utöver de andra tillgångarna som finns 
i balansräkningen. Blomén tolkar posten som framtida inlärning och 
framtida vinster. Anderson och Enqvist återgav också att goodwill står för 
deras förväntningar om ett bra resultat ifrån någonting som inte konkret går 
att ta på. Enqvist tillade dessutom att storleken på goodwill också beror på 
det pris motparten vill ha. Förvärvaren kan ibland betala mer än vad 
bolaget värderas till, för att det är säljaren som bestämmer det slutliga 
priset. Internt har posten rättfärdigats på ett eller annat sätt, tillade Enqvist. 
Det blev oftast varumärken, kundlistor och dylikt men ingenting 
öronmärktes utan det blev bara goodwill.  
 
Wedholm började lite överraskande och återgav att synen på vad som är 
goodwill beror på om det rör sig om den gamla typen av goodwill eller den 
nya typen av goodwill.   
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”… Det blev en restpost och det var packat och klart. Företaget var väldigt grov i 
sina uppskattningar och kanske inte så analytiskt. De försökte naturligtvis men det 
var en restpost, mycket riktigt. Nu är det mycket mer komplicerat. Nu säger jag 
det man inte kan placera som immateriella tillgångar det är det överpris företaget 
betalar och det är det som är goodwill.”  

                                   (Wedholm, Controller SAAB)  
 
Wedholm tillade att det fortfarande kan finnas immateriella tillgångar som 
enligt IFRS inte får vara immateriella tillgångar men som företag kan 
identifiera. Under 2004 gjorde SAAB ett större förvärv under vilket det 
konstaterades att hela övervärdet var hänförligt till goodwill. Övervärdet 
representerades av möjligheten till en kund, något som enligt gällande 
IASB standarder inte får redovisas som en immateriell tillgång. Trots det 
anser Wedholm att goodwill till övervägande del är ett överpris som 
företaget har betalat.  
 

”Efter 2005 kommer det inte att finnas så stora goodwillposter. Till sist kommer 
det att finnas en symbolisk slaskpost som är väldigt lätt att motivera. Denna 
företeelse kommer också att vara en press på priset vid framtid förvärv. Tidigare 
var man nog mer generös och det var en goodwillpost eller plugg som företaget 
fick.” 

                          (Wedholm, Controller SAAB)  
 
Respondent C påpekade också att övergången till IFRS kommer att leda till 
större eftertanke hos företagen. Allting som företagen borde ha gjort 
tidigare, som att föra olika argument för varför ett bolag förvärvats, det 
kommer de att göra nu. Det kommer att bli den största skillnaden vid 
införandet av IFRS 3, berättade Respondent C.  
 

”Definitionen av goodwill har egentligen förändrats. Den del som blir goodwill 
är mycket mindre än den var förut. De andra immateriella tillgångarna kommer å 
andra sidan att fortfarande skrivas och den egentliga effekten vi generellt sett 
kommer att få, det är att avskrivningstiderna nu kommer att vara mycket kortare.” 

(Respondent C, koncernredovisningschef) 
 
Bäckström är av samma åsikt och menade att det inte blir lika lätt att 
applicera övervärden på goodwill. Företag blir tvungna att göra bättre 
förvärvsgenomgångar, fortsätter Bäckström och ser det som något väldigt  
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positivt för företagsvärlden. Detta kommer att medföra en annan syn på 
goodwill eftersom posten blir mycket svårare att försvara.  
 

”Goodwill blir ännu mer tecken på att du betalat för mycket för någonting.” 
                                 (Bäckström, Group controller, NCC) 
 

4.2.2 Tidigare redovisningsprinciper 
 

Respondenterna fick även redogöra för hur de tidigare redovisade goodwill 
samt de motiv som låg bakom denna redovisning. Samtliga respondenter 
påpekade att den ekonomiska livslängden på goodwill styrs av arten på 
förvärvet. Den kan variera mellan 5 till 20 år. En tjugoårig avskrivningstid 
åsattes goodwill från strategiska förvärv. De bolag som förvärvas i dessa 
sammanhang är av betydande storlek och har stora likheter med det 
förvärvande företagets verksamhet. Respondent B motiverade företagets 
avskrivningstid på tjugo år med att de förvärvade ett väldigt likartat företag 
som gav tillgång till varumärken och marknadspositioner. Varumärken har 
en lång livslängd, menade Respondent B och refererade till några av 
företagets 100 år gamla produkter som fortfarande ingår i 
produktportföljen. Respondent A påpekade att avskrivningstiden på 
goodwill är väldigt svår att fastställa eftersom den helst skall spegla den tid 
under vilken företaget har en förhöjd intjäningsförmåga. Det är svårt att 
bedöma denna intjäningsperiod, menade respondent A. Inom A: s företag 
fastställs avskrivningstider av ledningen i dotterbolagen som genomförde 
förvärven. Motivet till detta är att ledningen ute i dotterbolagen har mer 
djupgående kunskaper om deras verksamhet, varför det förefaller naturligt 
att de skall få fastställa den erforderliga avskrivningstiden.  
 
En annan företeelse som uppdagades i respondenternas svar var att de hade 
att följa gällande rekommendationer och fick, under givna förutsättningar, 
anpassa sig mot dem på ett för företaget bästa sätt.  
 

”Just vad avser avskrivningstid har företag kanske inte alltid tänkt efter i den här 
branschen. De har inte haft alla motiv klara för sig och det har varit svårt att 
fastställa en avskrivningstid. Istället har det blivit mycket slentrian, det blev 10 % 
per år exempelvis.” 

   (Respondent C, Koncernredovisningschef)  
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Blomén är av samma åsikt och berättade att de inom företaget inte har 
fördjupat sig så mycket i avskrivningstider.  
 

” Tio år var ganska okej vilket gjorde att vi legat någonstans i mittfåran. Det har 
inte varit konstigt på något sätt. Vi höll inte så mycket på med individuell 
bedömning med avseende på de avskrivningstider som tillämpades i företaget.” 

                                                       (Blomén, Koncernekonomichef, Beijer Alma)  
 

4.2.3 Identifiering av kassagenererande enheter 
 
I uppsatsens tidigare kapitel redogjordes för att goodwill direkt i samband 
med förvärvet måste fördelas på kassagenererande enheter. Goodwill blir 
sedan prövad för nedskrivning tillsammans med dessa enheter. De 
intervjuade företagen fick återge sin egen uppfattning om vad som utgör en 
kassagenererande enhet. De ombads även att redogöra för hur de 
identifierat dessa enheter i det egna företaget. Respondent C berättade att 
företaget, tillsammans med revisorerna, bestämt att deras lägsta 
kassagenererande enhet utgörs av hela koncernen. Alla delar av 
verksamheten är beroende av varandra och allting hör starkt ihop.  

 
”Det är svårt att veta vad som orsakar en affär. Om vi inte hade bolag i USA så 
hade vi kanske inte heller haft affärer i Tyskland, Italien eller andra ställen för att 
dessa länders kunder just är verksamma i USA.” 

(Respondent C, koncernredovisningschef) 
 

Inom företag C utgör intern handel 25 % av omsättningen, något som också 
stödjer det faktum att det inte existerar oberoende enheter inom koncernen. 
Respondent C påpekade att de egentligen hade ett annat synsätt förut. 
Tidigare var dotterbolagen kassagenererande enheter men efterhand 
upptäcktes att förfarandet varken fungerade eller var rättvist. Ett kassaflöde 
går att dela upp på ett lämpligt sätt, tillade Respondent C, men 
svårighetsgraden kan variera beroende på vad för slags företag det är frågan 
om. Respondent A återgav att företaget i första hand beaktar varifrån 
kassaflödena kommer samt att rapporteringen måste vara separerbar. Ibland 
kan det vara lätt att urskilja separata kassaflöden medan de andra gånger är 
omöjligt. Det beror helt på vad för slags bolag det är frågan om, avslutade 
respondent A. 
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Wedholm tycker att det är svårt att identifiera kassagenererande enheter. I 
dagsläget betraktas bolag inom koncernen som sådana enheter. Wedholm 
påpekade att det går att åstadkomma en fördelning på ännu lägre nivåer, 
speciellt vid stora förvärv. SAAB genomförde ett sådant förvärv och i det 
fallet är själva bolaget uppdelat på kassagenererande enheter. Wedholm 
tillade att SAAB nog har stora kassagenererande enheter, men till 
företagets försvar förklarade han att det i deras fall handlar om förvärv av 
homogena verksamheter 
 
SCA började lokalt vid identifieringen av kassagenererande enheter. Det 
var väldigt lätt att identifiera oberoende enheter och fördelningen av 
goodwill till dessa har inte heller varit problematiskt. 
 

”Fördelning av goodwill hänger mycket ihop med hur vi väljer att definiera våra 
kassagenererande enheter. Hade vi till exempel bestämt oss att varje liten enhet 
som producerar wellpapp, som för övrigt är cirka 200 enheter, skulle vara en 
kassagenererande enhet hade vi fått problem. Istället har vi kommit fram till att 
enheterna förser samma kund. Kunden kanske är Nokia och då måste vi finnas på 
många ställen för att förse Nokia med förpackningar till deras mobiltelefoner. 
Finns vi inte på bara ett av ställena väljer de hellre någon annan. Det är våra 
argument eller våra tankar kring hur vi definierade våra kassagenererande 
enheter.” 

                                                         (Enqvist, Business controller, SCA) 
 
Inom Scania utgör dotterbolagen kassagenererande enheter. Eftersom 
dotterbolagen är rätt så tydliga och legala enheter har det inte heller 
uppstått problem vid fördelningen av goodwill, vilken oftast är hänförlig 
till hela dotterbolaget. Det har på så sätt varit väldigt lätt att identifiera 
varifrån kassaflödet kommer. För NCC utgörs kassagenererande enheter av 
koncernens olika affärsområden. Visserligen görs det inte så stora 
beräkningar, berättade Bäckström men motiverade samtidigt uppdelningen 
med att företaget enbart har produktion och inga fabriker som skulle 
medföra en annan indelning. Vad avser fördelning av goodwill på 
kassagenererande enheter anser Bäckström att företag idag är mer 
noggranna på att fördela posten längre ner i koncernen än tidigare varit 
brukligt. Bäckström tillade dock att en fördelning även måste vara praktisk 
att följa upp. 
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”Så gott det går är goodwill fördelat på de olika bolagen. Vi har fördelat på det 
sätt vi anser är rimligt men sedan kan det alltid diskuteras om det skulle behöva 
fördelas ytterliggare.” 

                                                                 (Bäckström, Group controller, NCC)  
 
Blomén berättade att de inte heller haft problem med att dela upp 
kassaflödet och identifiera sina kassagenererande enheter. I deras fall 
utgörs enheterna av olika produktionsenheter det vill säga fabriker och 
säljbolag som är fysiskt begränsade  
 

4.2.4 Impairment test 
 
Ett viktigt steg i förberedelsen för övergången mot IFRS är framtagandet av 
en modell för impairment test. Samtliga respondenter uppgav att det 
existerar en sådan modell. NCC, Företag C och SCA har skapat sina 
modeller på egen hand. Bäckström omnämnde att NCC är ett så pass stort 
företag som har tillräckliga resurser och kunskaper för att utarbeta en 
modell på egen hand. Enqvist tillade att de anpassat modellen till 
företagsförvärv och andra investeringar för att underlätta användningen för 
de anställda. Övriga företag har fått sin modell från sina anlitade 
revisionsbolag. Respondent B kommenterade det faktum att de inte har valt 
att utveckla en egen impairment test- modell som följande: 
 

”Istället för att man uppfinner hjulet två gånger så kan man använda något som 
redan finns. Men modellen utför bara en teknisk beräkning, den kan ju inte tala 
om för oss vilken lönsamhet vi kommer att ha på en viss produkt. Det måste vi 
sköta själva.” 

(Respondent B, koncernredovisningschef)  
 
Respondenterna ombads även att beskriva hur en nedskrivningsprövning i 
deras företag brukar gå till. I sammanhanget fick de redogöra för hur de 
mäter sina kassaflöden samt hur de fastställer sin diskonteringsfaktor.  
 
Företag C gör en kassaflödesanalys eller prognos utifrån ledningens 
bedömningar om framtiden och marknadens bedömningar om tillväxt. Det 
görs en prognos för fem år och första året baseras på budget. Företaget har 
historiska data som jämförelseunderlag utifrån vilka budgeten för det 
närmaste året tas fram. Vid alla tillfällen görs en värdering av bara själva 
rörelsen och företaget exkluderar allt som har med finansieringen att göra.  
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Hela koncernen är en kassagenererande enhet varför kassaflödena mäts på 
hela gruppen. Enligt Respondent C skall diskonteringsfaktorn avspegla 
risken i bedömningen. Vid fastställandet har företaget rådfrågat analytiker 
om den ränta de använder när de värderar C-koncernen. 
Diskonteringsfaktorn utvärderas dessutom löpande. Den är ett uttryck för 
den osäkerhet som genomsyrar hela impairment test, tillade Respondent C.  
 
Vid frågan på vad som brukar föranleda en nedskrivning på goodwill 
svarade Respondent C att värdet på posten kan förändras på grund av flera 
olika orsaker. Exempelvis kan företaget ha gjort andra bedömningar när 
bolaget köptes eller att tillväxten helt enkelt hade beräknats bli större. 
Vidare kan det också vara på det sättet att företaget trodde att bolagen 
skulle integreras snabbare eller andra synergieffekter. Respondent C ser 
inte någon större förändring för företaget i samband med IAS 36 eftersom  
 
de har genomfört nedskrivningsprövningar förut enligt RR 17. SCA gör 
femårsplaner. Vid kassaflödesbedömningen betraktas försäljningen, 
volymerna och de priser företaget kan debitera under perioden. Hänsyn tas 
även till underhållsinvesteringar och grunden i bedömningen är själva 
rörelsen. Enqvist tillade att företaget, i tider med lågkonjunktur, inte 
använder de priser som råder under lågkonjunkturen under alla fem åren. 
Istället försöker företaget hitta ett så kallat präntpris som utgör snittet över 
konjunkturcykeln. Enqvist påpekade också att det hela tiden måste vara 
frågan om rimliga antaganden och att revisorerna också tittar på dessa.  
 

”Det är inte rimligt att vi exempelvis helt plötsligt tror att volymen skall öka med 
20 % under ett visst år. Vi beaktar istället på hur det har varit tidigare för att 
sedan göra rimliga antaganden om framtiden.” 

                                                  (Enqvist, Business controller, SCA) 
 
Vid fastställandet av diskonteringsfaktorn, inom SCA, diskonteras det fria 
kassaflödet till dagens penningvärde tillsammans med en multipel. 
Multipeln skall motsvara det företaget idag köper ett bolag för. De 
diskonterade värdena jämförs sedan med det sysselsatta kapitalet.  
 

”Vi har en riskfri ränta, marknadens långsiktiga avkastningskrav samt SCA: s 
beta som ligger på 0.9 tror jag. Vi får då avkastningen på eget kapital och efter 
det tittar vi på finansieringssidan. Då har vi också riskfri ränta samt SCA: s 
spridning. Det är lite olika i världen när det gäller det här beroende på hur billigt  
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eller dyrt vi kan låna våra pengar. Sedan har vi haft skatt på det här och viktat 
samman kostnaden för eget kapital och kostnaden för skuldfinansierat kapital. Vi 
viktar med marknadsvärdet på vårt egna kapital och det blir ungefär 60/40.” 

    (Enqvist, Business controller, SCA) 
 
Diskonteringsfaktorn utvärderas två gånger per år och det tycker Enqvist är 
rimligt eftersom räntorna inte rör sig så mycket. I vissa länder kan det dock 
röra sig lite mer, påpekade han men samtidigt krävs en del arbete vid 
uppdateringar.  
 
Respondent A berättade att de alltid utgår från nyttjandevärden eftersom 
nettoförsäljningsvärden är mycket svåra att fastställa. När kassaflödena 
skall bedömas utgår företaget bland annat från utfall mot budget det 
innevarande året, historiska trender och marknadsutsikt. 
Bedömningsperiodens längd styrs av produkternas mognadsstadie. De 
enskilda företaget skall befinna sig i ett så kallat ”steady state”, där större 
förändringar i kassaflödet inte längre inträffar. När detta stadium nås 
används ett slutvärde. Som diskonteringsfaktor använder företaget den 
genomsnittliga kapitalkostnaden (WACC). Diskonteringsfaktorn utvärderas 
vid varje teststillfälle. Detta förfarande används också inom företag B. 
Respondent B tillade dock att det nog snarare handlar om en viss 
fingertoppskänsla när diskonteringsfaktorn skall fastställas än om exakt 
vetenskap. 
 
Inom SAAB bygger impairment test på vedertagen praxis och samma 
procedur görs som vid ett förvärv. Koncernen brukar prognostisera över en 
sexårsperiod där det första året utgörs av budget. En längre 
bedömningsperiod är inte meningsfull, anser Wedholm.  
 

”… Dels blir de diskonterade värdena väldigt små framåt i tiden och egentligen 
kan ett företag inte överblicka mer. Kan företaget överblicka sex år har de det bra 
ställt. I och för sig tror jag inte att det går att göra det heller utan det blir faktiskt 
mycket gissningar mot slutet. Det blir mer och mer osäkert för varje år.”          

                                                                  (Wedholm, Controller, SAAB) 
 
Vid kassaflödesbedömningen utgår SAAB från det fria kassaflödet som 
justeras för icke kassapåverkande poster, bedömda investeringar och dylikt. 
När kassaflödet har uppskattats fastställs en diskonteringsfaktor. Vid 
fastställandet utgår företaget från den riskfria räntan och adderar en risk  
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som anses föreligga i den specifika affären. Samtidigt beaktas även 
inflation. Diskonteringsfaktorn omprövas vid behov. Wedholm påpekade 
också att nedskrivningsprövning inte är något nytt för företaget eftersom 
RR 17 hitintills tillämpats.  
 
Inom Scania görs impairment test ute i dotterbolagen. Resultaten skickas 
sedan till koncernledningen. Impairment test bygger på en speciell intern 
mall som gäller för alla länder vilka rapporterar till moderföretaget. Vid 
kassaflödesbedömningen används enklare kassaflödesmodeller där den 
historiska försäljningen beaktas. Utifrån historiska data bedöms 
försäljningsutvecklingen under kommande perioder. I modellen väger 
företaget även in koncernledningens tro om olika förutsättningar i 
framtiden. Prognoser brukar göras för ett år framåt men ute hos 
dotterbolagen är det vanligast med en treårig bedömningsperiod. Johansson 
påpekade också att kassaflödesprognoserna bygger på väldigt mycket 
bedömningar, speciellt om de sträcker sig över en längre period. Det blir 
alltid mer eller mindre gissningar, menar Johansson. Vad avser 
diskonteringsfaktorn ges instruktioner till de olika dotterbolagen som sedan 
sätter sina egna diskonteringsräntor.  
 

” De skall vid fastställandet ta hänsyn till det generella avkastningskravet på 
Scania aktien samt Scanias egna kapital. Sedan tar de även hänsyn till de lokala 
marknadsräntorna och anpassar faktorn till deras lokala förhållanden. På så sätt 
varierar diskonteringsfaktorn mellan de olika dotterbolagen.” 

                                                        (Johansson, Financial controller, Scania)  
 
Uppe i koncernen evalueras de antaganden som dotterbolagen har använt 
vid impairment test. Om det är något som förefaller orimligt brukar det 
beaktas närmare. Företaget testar exempelvis om det skulle ha uppstått en 
nedskrivning i de lokala testerna om diskonteringsfaktorn skulle ha ändrats.  
 
Samtliga NCC:s affärsområden som innehar goodwill skall göra 
impairment test utifrån företagets modell. Bedömningsperiodens är mellan 
tre till fem år. Tre år brukar företaget nöja sig med för de bolag som går bra 
medan en längre bedömningsperiod företas för de bolag vars lönsamhet 
sviktat lite. 
 

”Kassaflödena mäts av en avkastningsmodell och sedan diskonteras det framtida 
kassaflödet. Det är naturligtvis väldigt svårt att bedöma de kassaflöden som läggs  
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i prognoserna. Det är subjektiva bedömningar företaget gör och att uppskatta är 
väldigt svårt. Kassaflöden kommer säkert att bli en stor fråga i framtiden.” 

                                                        (Bäckström, Group controller, NCC) 
 
Bäckström började sedan prata om de problem som kan uppstå i samband 
med impairment test.  
 

”Dilemmat med impairment test är att företaget alltid tror att bolaget skall gå 
bättre i framtiden, men det måste vi då göra trovärdigt naturligtvis. Går ett bolag 
dåligt måste det utredas om det kan finnas några förutsättningar för att ändra på 
det för det behöver inte betyda att exempelvis marknaden är dålig. De flesta 
företagsledningar förutsätter dock att de kan vända på bolagets lönsamhet på två 
till tre år.” 

                                             (Bäckström, Group controller, NCC) 
 
På Beijer Alma görs nedskrivningsprövning varje kvartal. 
Bedömningsperioden är fem år. Kassaflödesprognoserna utgörs av 
resultatprognoser som justeras för poster som inte skapar någon 
kassaflödespåverkan samt investeringar. Mer sofistikerat än så är det inte, 
tillade Blomén. Diskonteringsfaktorn fastställs genom WACC. Blomén 
påpekade också att impairment test är väldigt känslig för förändringar. Det 
går bland annat att laborera med räntenivåerna och framför allt med 
andelen eget och främmande kapital.  
 

”Om vi bara tar själva räntan och exempelvis antar att den går upp från 3 % till 
6 %. För mig innebär detta inte att börsföretaget halveras i värde. Men genom 
impairment test får du just en halvering av värdet.” 

                                                    (Blomén, Koncernekonomichef, Beijer Alma) 
 
Blomén menade att modellen är alldeles för volatil och full av osäkerhet 
men att det samtidigt bara är att acceptera situationen eftersom den nu 
måste användas.  
 

”Det är väldigt svårt att tippa rätt om framtiden och det är egentligen min stora 
kritik mot de här modellerna. De bygger på ett skimmer om att företaget vet 
någonting om framtiden med det gör det inte, inte enligt min uppfattning.” 

(Blomén, Koncernekonomichef, Beijer Alma) 
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De flesta respondenter uppgav dessutom att kassagenererande enheter i de 
flesta fall är helägda. Endast i enstaka fall förekommer en mindre 
minoritetsandel.  I sådana fall uppgav respondenterna endast att det 
bokförda värdet justerades en aning vid själva nedskrivningsprövningen för 
att ta hänsyn till minoriteten. Respondenterna omnämnde dessutom att 
goodwill i samtliga fall är upptagen i lokal valuta eftersom det är fördelat 
så långt ner i koncernen som det är möjligt.  
 

4.2.5 Omfördelning av övervärden från goodwill till övriga 
immateriella tillgångar 

 
”Jag tycker inte om stora svarta hål som heter goodwill och så är det ingen som 
kan definiera vad det egentligen är för något. Jag tycker att det är bra att man 
anstränger sig till att fördela överpriset. Jag tycker om när det är ordning och 
reda.” 

    (Wedholm, Controller SAAB) 
 
Det ställs hårdare krav på fördelning av köpeskillingen i samband med ett 
förvärv. Immateriella tillgångar skall identifieras i större utsträckning och 
inte längre redovisas som en klumpsumma i goodwill. När det gäller gamla  
förvärv kommer samtliga företag att tillämpa undantagsregeln i IFRS 1. 
Respondenterna anser att det är svårt att riva upp gamla förvärv eftersom 
informationen, som i sådana fall skulle behövas, oftast inte längre finns 
tillgänglig. Bäckström tillade att få företag varken har ork eller resurser till 
att ta reda på hur enstaka värden fastställdes vid tidigare förvärv. Vissa av 
de företag som ingick i intervjuunderlaget hade genomfört förvärv under 
2004 vilka nu skall omvärderas i enighet med kraven i IFRS 3. Samtidigt 
har vissa företag sett över sina goodwillposter och beaktat ifall det fanns 
identifierbara immateriella tillgångar som nu kan särredovisas från 
goodwill. Beijer Alma har i efterhand identifierat en del 
certifieringstillstånd som de tidigare benämnde som goodwill. Nu bytte 
posten bara namn till en övrig immateriell rättighet som även i 
fortsättningen skall skrivas av över samma begränsade period, menade 
Blomén. 
  
Respondenterna tillfrågades om vad de anser om att övriga identifierbara 
immateriella tillgångar nu i större utsträckning kommer att avskiljas från 
goodwill. Wedholm är positivt inställd till dessa nya krav och påpekade att 
köpeskillingen skulle fördelas väldigt långt. Företagen kommer att bli 
tvungna att analysera det de köpt och betalat för. I stort sett skall det gå till  
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noll, påpekade Wedholm. Respondent C delade Wedholms åsikt och 
menade att det nya tankesättet mer kommer att spegla vad företaget 
egentligen har köpt och att det dessutom kommer att synas i redovisningen.  
 

”Jag tror att det här blir bättre även om det är svårt, för alla de här immateriella 
tillgångarna som måste specificeras låg ju tidigare som en klump i goodwill. Det 
är bättre om företagen tänker till före och sedan sätter ett pris på förvärvet. I så 
fall kommer de att få fram det som verkligen är goodwill.” 

 (Respondent C, koncernredovisningschef) 
 
Respondent C påpekade att om samma regler hade införts redan för fem år 
sedan, skulle det inte alls ha uppstått de värden och priser på bolag som vi 
under tidigare år har fått se. Anderson och Enqvist är också positivt 
inställda till utökad fördelning. Enqvist är dock lite tveksam till ifall detta 
merarbete kommer att stå i proportion till den nytta som beräknas uppnås. 
Bäckström tillade att reglerna indirekt kommer att leda till att företag gör 
bättre förvärv då det kommer att bli svårare att motivera kraftiga 
goodwillposter.  
 

”Vid tidigare förvärv beaktades det om det bolag som förvärvats tjänar bra och 
sedan var det klart. Förvärvet lämpades sedan ner till redovisningsavdelningen 
som hade att göra förvärvsanalysen och då plötsligt dök det upp en kraftig 
goodwillpost. Inte sällan motiverades denna med synergier och strategiska 
vinster, trots att företaget inte hade gjort en så fullständig analys som de borde. 
Nu däremot kommer det att bli mycket större krav på det. Gör du förvärv så måste 
du också bevisa att det du betalar för också är värt någonting.”  
 

    (Bäckström, koncernredovisningschef NCC) 
 

Bäckström tillade att fördelning av köpeskilling kommer att visa en mer 
rättvisande bild, och kan leda till att företag tackar nej till vissa förvärv 
eftersom de inte vill betala för mycket. Även Wedholm påpekade att 
företag ges större incitament till att sätta press på priset om de upptäcker att 
de inte kan motivera en goodwillpost som tidigare inte skapade några 
bekymmer. Vidare ansåg Bäckström att det inte kändes som om svenska 
företag hade fått riktigt grepp om kraven ännu och inte heller revisorerna 
för den delen som nu måste luta sig åt amerikansk och internationell praxis.   
 
Johansson är också positivt inställd de nya kraven. Goodwill har karaktären 
av en restpost och därmed är det ganska otydlig om vad den de facto 
innehåller, menade Johansson. Det kan vara lättare att uppskatta den 
ekonomiska livslängden på en enskild immateriell tillgång, än på en samlad  
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goodwillpost, även om vissa immateriella tillgångar är svårare att fastställa 
ett värde på än andra. Johansson tror samtidigt att de nya reglerna, på kort 
sikt, inte kommer att medföra dramatiska sänkningar av goodwillvärdet. 
Företag kommer istället att genomgå en övergångsperiod under vilken det 
kommer att vara svårt att identifiera och separera övriga immateriella 
tillgångar.  
 
Kraven på större identifiering av immateriella tillgångar, som skall 
särredovisas från goodwill, kommer att medföra att en del av det tidigare 
goodwillvärdet återigen kommer att skrivas av systematiskt. 
Respondenterna ombads att reflektera över denna företeelse. Alla är 
positivt inställda till de effekter detta förfarande kommer att ge men av 
delvis olika orsaker. Blomén är positiv till att det återigen skall skrivas av 
en hel del till fördel för en jämnare resultatutveckling. Företag kan på så 
sätt slippa volatila svängningar som nedskrivningar kan medföra. Blomén 
menade att avskrivningar tidigare företogs varje år vare sig om året var bra 
eller dåligt finansiellt sett.  
 

”Jag gillar inte övergången till IFRS överhuvudtaget. Skriver du av planenligt tar 
du en bit av kostnaden även under de goda åren vilket leder till en jämnare 
vinstutveckling. Jag tycker inte om räntekänsliga modeller där företaget får gissa 
fram resultatutvecklingen under fem år.  Det gamla var helt enkelt bättre och vi 
sökte med ljus och lykta efter sådant som vi kunde flytta över från goodwill till 
andra immateriella tillgångar.” 

                                                                   (Blomén, Koncernekonomichef, Beijer Alma) 
 

Wedholm trodde att företag, till en början, kan komma att övervärdera 
vissa immateriella tillgångar för att allokera ut så mycket som möjligt av 
övervärdet. Wedholm menade att inget företag vill ha kvar en goodwillpost 
på slutet, utan de vill kunna motivera sitt köpepris.  

 
”Företagen kommer att vilja slussa över de här värdena från goodwill till 
immateriella tillgångar och man kommer från styrelse och bolagsstämma att 
fråga sig om stora goodwillposter. Varför har ni förvärvat det här bolaget, ni har 
ju inte kunnat identifiera några tillgångar?”  

(Wedholm, Controller, SAAB) 
 
Bäckström trodde på att en allt snabbare indirekt resultatföring av goodwill 
kommer att ske. Detta eftersom det nu går att återfinna goodwill lite 
överallt i balansräkningen. Dessa poster kostnadsförs snabbare än vad en 
samlad goodwillpost troligtvis görs. Även Respondent C är av samma åsikt  
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och ser positivt på att det nu kommer att finnas fler immateriella tillgångar 
med olika ekonomiska livslängder. Det kommer att medföra mer 
rättvisande värden. Detta är något som kommer att vara positivt för hela 
affärslivet, menade Respondent C. Enqvist påpekade att förändringen, trots 
allt, inte kommer att bli så stor som de flesta anteciperar. Respondent A var 
likaså tveksam till ifall de nya kraven egentligen kommer att få en så stor 
förändring som det kan tyckas. 

 
”När företag köps i framtiden kommer övervärden i större utsträckning att delas 
upp på varumärken, kundlistor och dylikt. Sedan kommer företaget att ansätta 
dessa tillgångar olika livslängder och snittet av det här kan komma att bli tjugo 
år. Utan att veta självklart, är det inte säkert att en tjugoårig avskrivningstid på 
goodwill har varit helt fel.” 

(Enqvist, Business controller, SCA) 
 
Respondenterna fick ge exempel på immateriella tillgångar som nu kan 
identifieras i enighet med IAS 38. Samtidigt ombads de att förklara hur 
dessa tillgångar kan värderas. Respondenterna omnämnde ett antal olika 
tillgångar som just kunde finnas i deras egen verksamhet. De exempel som 
nämndes var bland annat orderstockar, patent, produktionsteknik, 
kundlistor, kundkontrakt och varumärken. Att uttyda ur svaren verkar 
orderstockar vara lättats att värdesätta. De har redan ett värde och det 
enskilda företaget kan lätt se vilka intäkter som förväntas genereras. 
Kundlistor och kundkontrakt är det däremot lite svårare med. En 
respondent omnämnde att värdering av sådana tillgångar kan baseras på 
storlek, antal avtalsår och de marginaler företaget förväntas få. En annan 
respondent nämnde i det sammanhanget att det dessutom skulle beaktas 
ifall kunden kan tänkas stanna kvar och om inte så skulle kundlistan 
värderas ner en aning. 
 
Johansson tyckte att värdering av identifierbara immateriella tillgångar är 
det svåraste och otydligaste med de nya reglerna. Detta eftersom 
värderingen till stor del bygger på företagens subjektiva uppfattningar. 

 
”Det kommer att bli svårt att se hur olika företag har bedömt olika immateriella 
tillgångar och hur de har aktiverat dem. Jag antar att det kommer att utvecklas 
någon praxis runt det. Det svåra är inte att skilja ut vad som skulle kunna 
aktiveras utan det svåra kommer att bli värderingsfrågan och dess 
säkerställande.” 

 (Johansson, Financial Controller Scania) 
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Företag B innehar en rad kända varumärken varför Respondent B 
redogjorde för hur ett varumärke skulle värderas. Respondent B menade att 
ett varumärke får sitt värde utifrån en rad olika faktorer såsom marknadens 
kännedom om den, dess lönsamhet och potential, tekniskt höjd, hotande 
innovationer och produktens marknadsomfång. Dessutom bör den 
historiska utvecklingen beaktas. Dock konstaterade även Respondent B att 
värderingen till stor del bygger på ett företags subjektiva bedömningar. Få 
kan anses vara experter på det här, menade B. Anderson och Enqvist 
påpekade att det för många av immateriella tillgångar finns modeller 
framtagna, exempelvis för varumärken där företaget utgår från den licens 
de slipper betala. Samtliga företag belyste därmed svårigheten i att 
värdesätta immateriella tillgångar och de ansåg att det är något som bör 
beaktas i större utsträckning i och med övergången till IFRS. 
 

 4.2.6 Börsföretags kunskap om IFRS 
 
Respondenterna blev även tillfrågade om de i dagsläget ansåg att de besitter 
tillräckligt med kunskap om de nya reglerna för att kunna tillämpa dem på 
ett korrekt sätt. I sammanhanget blev de även tillfrågade om de någon gång 
brukar beakta hur andra företag redovisar sin goodwill.  
 
Till en övervägande del anser respondenterna att de självklart har kunskap 
om de nya reglerna men att de absolut inte kan kalla sig experter. Vissa 
respondenter uttryckte större säkerhet i sina svar och menade att de på ett 
eller annat sätt är förberedda. Andra var lite mer tveksamma och påpekade 
att ingen egentligen kan säga sig ha full insyn i de nya standarderna. En 
viss grad av osäkerhet kommer alltid att existera. Samtliga respondenter 
uppgav dock att de brukar rådfråga sina revisorer. Vissa respondenter ville 
dock återigen poängtera att revisorer enbart kan bidra med begränsad hjälp. 
Detta eftersom de inte är tillräckligt insatta i den enskilda verksamheten för 
att kunna bedöma den framtida lönsamheten eller kunna uppskatta ett 
rättvist värde på goodwill.  
 
Blomén till exempel anser att reglerna är alldeles för svårförstådda och att 
inte heller revisorer vet vad de egentligen innebär. De måste istället 
rådfråga redovisningsexperterna, menade Blomén. Wedholm tror även att 
storföretag har ett litet försprång i förberedelsen och anpassningen mot 
IFRS. Dessa företag har bredare kompetens och kan avsätta mer tid och 
resurser inför förberedelserna. 
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Samtliga företag uppgav att de inte brukar beakta hur andra företag 
redovisar sin goodwill. Respondent C påpekade att det inte finns någon 
nytta i detta för det framgår nästan aldrig i årsredovisningarna hur 
företagen de facto värderar goodwill. Eftersom IASB ställer högre 
upplysningskrav kan dock informationsmängden i årsredovisningarna, 
beträffande goodwill, komma att växa. Blomén uppgav emellertid att de 
förr, till en viss grad, tog i beaktning hur andra företag redovisade sin 
goodwill.  
 

”Jag har väl inte ägnat mig så mycket åt att titta på och jämföra goodwill men 
visst finns det en strävan efter att inte peka ut åt något håll utan lägga sig 
någonstans mitt i strömmen. Det är inte bra att hålla på och dra på sig kritik för 
att man har en redovisning som avviker väldigt mycket från alla andra.” 

                           (Blomén, koncernekonomichef Beijer Alma) 
 
Goodwilljämförelser var vanligare under den så kallade ”vilda västern”-
perioden, menade Blomén. Perioden karaktäriserades av att 
avskrivningstiderna drogs ut och det gjordes direktnedskrivningar mot eget 
kapital. Metoderna var många, menade Blomén och de skiljde sig åt mellan 
företagen. Det lugnade dock ner sig så småningom då mer enhetliga 
metoder trädde fram. Därför blev även jämförelser mindre intressanta, 
avslutade Blomén. Respondent A kommenterade företeelsen enligt 
följande: 
 

”Vi brukar inte jämföra goodwill med andra bolag. När det sker nyheter på 
redovisningsfronten tittar vi dock ibland på hur andra stora företag med gott 
redovisningsrykte hanterar frågorna.” 

    (Respondent A, Controller) 
 

4.2.7 Rättvisande bild 
 
IASB anser att nedskrivningsprövning av goodwill, som nu anses ha en 
obestämd livslängd, kommer att ge en mer rättvisande bild av 
goodwillvärdet. Vissa respondenter verkade dock inte vara övertygade om 
detta medan andra gav medhåll. Respondent B anser att det i deras fall 
kommer att bidra till en mer rättvisande bild. Goodwill kan inte anses ha en 
bestämd livslängd och då finns det inte heller någon logik i att skriva av. 
Respondent B menade att avskrivningar var något företagen förr bara 
gjorde utan någon vidare reflektion kring ifall det verkligen motsvarade en 
rättvisande värdeminskning. 
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”Företas en årlig avskrivning på varumärken där försäljningen kanske ökar varje 
år representerar den kostnaden egentligen ingenting.  Det nya sättet med 
nedskrivningar är mer rättvisande eftersom värdet prövas varje år utifrån de 
kassaflödena som uppkommer mot de tänkta.” 

 (Respondent B, koncernredovisningschef) 
 
Respondent B tillstyrkte dock att det negativa med nedskrivningar blir att 
det kan bli stora kast i redovisningen mellan åren, eftersom nedskrivningar 
enbart torde göras vissa år. Förut visste företagen att posten skulle 
förbrukas om x antal år, något som inte kan förutses med dagens nya syn. 
Även Johansson anser att goodwill inte kan betraktas ha en bestämd 
ekonomisk livslängd. Köparen har oftast som avsikt att behålla det 
förvärvade företaget under all framtid varför det är rimligare att ingen 
förutbestämd avskrivningsplan upprättas, menade Johansson. Respondent 
A anser också att den nya redovisningen är mer rättvis eftersom 
goodwillvärdet kommer att ses över årligen. 
 
Bäckström är emellertid varken för avskrivningar eller nedskrivningar. Han 
anser att nackdelen med nedskrivningar och impairment test är det 
utrymme som finns för företag att göra godtyckliga och subjektiva 
bedömningar. Detta är något som i praktiken har återspeglats i att så få 
företag har valt att genomföra nedskrivningar under 2004, menade 
Bäckström.  
 

”Impairment test kan komma att göra att företagen behåller sin goodwill tills det 
går totalt utför och då kommer det att behöva klippa massa goodwill. Hur kul är 
det för marknaden?” 

 (Bäckström, koncernredovisningschef NCC) 
 
Bäckström tror också att impairment test leder till stora svängningar i 
resultatet mellan åren. Han ville dock inte vara allt för negativ inställd mot 
impairment test och företags eventuella felaktiga användning. 
Revisionsbranschen kommer att lösa detta problem genom noggrann 
granskning av sättet företagen gör sina impairment test. Å andra sidan är 
revisorerna trots allt inte delaktiga i verksamheten och den marknad 
företaget verkar inom. Därför kan det vara svårt för dem att ifrågasätta 
företagens bedömningar. Avskrivningar var inte heller den ultimata 
lösningen, fortsatte Bäckström men där företogs åtminstone en årlig 
värdeminskning vilket verkar mer rimligt. Det nya synsättet där goodwill 
anses ha en bestående värde verkar inte trovärdigt och det kan starkt 
ifrågasättas att värdet aldrig sjunker, avslutade Bäckström.  
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Medan Bäckström anser att det finns brister i båda redovisningssätten ser 
Blomén goodwillavskrivningar som den mest rättvisa metoden.  Det verkar 
orimligt att företag, vid impairment test, skall kunna blicka framåt under en 
så lång tidsperiod när de knappt vet vad som händer imorgon. Det blir för 
mycket gissningslek runt det hela, menade Blomén.  
 
Blomén tillstyrkte också att redovisningen blir alldeles för svängig. Under 
de goda åren kommer goodwill att kunna försvaras. Under lite sämre år 
kommer det däremot att bli svårare vilket leder till att företagen utsätts för 
en form av dubbelbestraffning, menade Blomén. De får redan kämpa med 
ett dåligt resultat som på grund av nedskrivningar försämras ytterliggare. 
Det faktum att värdet på goodwill enbart minskar under de dåliga åren har 
Blomén svårt att acceptera. I och med detta finner Blomén avskrivningar 
vara mer rättvisande. Impairment test kan däremot komma att öka 
jämförbarheten, men under förutsättningen att alla gör på samma sätt. Detta 
stannar nog dessvärre vid att förbli en utopi, anser Blomén. 
  

4.2.8 Svårigheter vid tillämpningen 
 

Många aspekter har hittills lyfts fram i empiriavsnittet om vad som är 
stundande problem och frågor kring de nya redovisningsreglerna för 
goodwill. Respondenterna fick även möjligheten att belysa de företeelser 
de ansåg skulle bli de allra svåraste vid tillämpningen av de nya reglerna.  
 
Det som verkade genomsyra samtliga respondenters svar var svårigheten 
med att fördela köpeskillingen, i samband med ett förvärv.  
 
Det förvärvade företaget har tillgång till alldeles för knapphändig 
information vid förhandlingstillfället för att på ett bra sätt kunna fastställa 
hur övervärdena skall fördelas och motiveras, anser Wedholm. 

 
”Det är en väldigt sluten värld man möter som förvärvande bolag. Man har i stort 
sett en årsredovisning och lite ytterligare information i samband med att man gör 
en genomlysning av det här bolaget. Men samtidigt så är man kanske 
konkurrenter från början och man får ingen fullständig information helt enkelt. 
Därför blir det med naturlighet svårt att fördela en köpeskilling.” 

 (Wedholm, Controller SAAB) 
 
 
 



71 

Empiri 
 
Respondent C anser också att identifieringen av immateriella tillgångar, vid 
upprättandet av förvärvsanalysen, är det svåraste momentet vid 
tillämpningen.  
 

”Du gör en uppskattning av framtida kassaflöden och identifierar olika 
immateriella tillgångar som också gör att du kommer fram till ett pris på bolaget. 
Sen har du en motpart som vill ha ett högre pris på det här bolaget och vad det 
slutligen blir beror helt på hur pass bra överens ni kan komma. Det låter bra med 
strängare fördelning men det är inte säkert att det i verkligheten går.” 

   (Respondent C, Koncernredovisningschef) 
 
I vissa fall kan det vara ett så pass viktig förvärv att företaget, trots sin egen 
värdering, betalar det högre priset som motparten begär. Det betalda 
överskottet saknar dock värde för det förvärvande bolaget eftersom allting 
redan identifierats och värderats i den, i förväg, gjorda analysen. Det finns 
därmed inget som kan motivera att någon tillgång får ett ännu högre värde 
än vad som redan konstaterats. Problemet bör lösas genom en 
direktnedskrivning av övervärdet direkt i samband med förvärvet, avslutade 
Respondent C. 
 
Johansson ville passa på att lyfta fram värderingsproblematiken för 
immateriella tillgångar som speciellt kommer att råda under 
övergångsperioden. Företagen är ännu inte fullt insatta i alla 
värderingsmodeller. Även respondent A anser att det svåraste kommer att 
bli att göra korrekta bedömningar av tillgångsvärdena. Johansson anser att 
det även kommer att bli en utmaning att säkerställa kvalitén och 
tillförlitligheten på impairment test, något som även Blomén påpekade.  
 
Blomén påpekade att både externa och interna faktorer kan ändras plötsligt 
och få ett genomslag i det beräknade kassaflödet. Vidare är det svårt att 
avgöra ifall det kommer att råda hög- eller lågkonjunktur. Även 
Respondent B anser uppskattningen av framtida kassaflöden som ett av de 
svåraste momenten med de nya reglerna. Den rådande kunskapsbristen kan 
dessutom vara en riskfaktor, menade Respondent B. Det ställs tuffa krav på 
företag när det gäller de resurser som krävs för att implementeringen av 
reglerna skall lyckas, tillade Respondent B. Bäckström samtyckte och 
påpekade att standarderna är för krångliga och komplexa, men nyttan med 
dem kan komma att visa sig längre fram. Bäckström valde även att se 
svårigheterna ur ett lite vidare perspektiv. Den osäkerhet som både  
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redovisningsansvariga ute i företagen och revisorer besitter kommer 
definitivt att få konsekvenser, menade Bäckström.  
 

”Det finns mycket saker som företagen skall förklara i resultaträkningen och 
effekter som de kanske tidigare inte har betänkt. I Sverige verkar man generellt 
sett ha en enkel uppfattning, det vill säga RR har täckt allt och att IFRS ger lite 
förändringar.” 

 (Bäckström, koncernredovisningschef NCC) 
 

4.2.9 Kreativ redovisning 
 
I den teoretiska referensramen redogjordes för ett par teorier som utgår från 
att alla människor i första hand agerar utifrån självintresse. I teorierna 
hävdas att det finns möjlighet, för VD och ledande befattningshavare, att 
företa redovisningsprinciper som i första hand tillgodoser deras egna 
intressen. I och med detta återges inte alltid den rätta bilden av företagets 
resultat och ställning. De nya reglerna för redovisning av goodwill ger 
företag större utrymme för egna bedömningar vilket teoretisk sett ökar 
sannolikheten för sådana företeelser. Till följd av denna företeelse ombads 
respondenterna att ta ställning till vad de anser om att mer subjektiva 
bedömningar än tidigare måste företas. I samband med detta tillfrågades 
även respondenterna om de anser att företag nu i större utsträckning kan 
komma att manipulera sin redovisning av goodwill för att få fram ett i 
förväg önskat resultat.  
 
Blomén anser att det inte är speciellt bra med för mycket subjektiva 
bedömningar. Detta är en uppfattning som samtliga respondenter delar. 
Blomén menade att företag har att ta ställning till framtiden och det är 
absolut inte någon exakt vetenskap. Det går inte att fastställa ett objektivt 
goodwillvärde och impairment test är inte ett steg i rätt riktning mot det 
målet, tillade Blomén. 
 

” Enligt de gamla reglerna valdes en avskrivningstid och sedan låg det och 
tickade och skrevs av. Det blev visserligen en bedömning även det fast idag ges du 
större utrymme till att komma fram till olika svar. Impairment test är en 
gissninslek helt enkelt.” 

                                                                (Blomén, Koncernekonomichef, Beijer Alma) 
 
Bäckström tillade att företag till en början kommer att ges utrymme till att 
manipulera redovisningen i större utsträckning. 
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”Det kan man nog vara säker på och det skulle inte förvåna mig om det kommer 
att uppstå kraftiga nedskrivningar så småningom som borde ha gjorts tidigare” 

                                                  (Bäckström, Group controller, NCC) 
 
Bäckström påpekade dock att manipulering på lång sikt däremot inte 
kommer att vara möjlig. Variablerna kommer inte att kunna manipuleras 
över en längre tid eftersom det kommer att synas. 
 

”Du kommer exempelvis inte att kunna motivera att du ändrar 
diskonteringsräntan med 3-4 % varje år. Har du dessutom missat din prognos fem 
år i rad blir det svårt att övertyga marknaden om att det kommer att gå. På lång 
sikt borde du åka dit men just på kort sikt kan du påverka saker.” 

                                            (Bäckström, Group controller, NCC) 
 
Respondent A påpekade att bedömningar trots allt måste bygga på fakta. 
Ett objektivt värde på goodwill kan inte fastställas. Det positiva med 
impairment test är därför att bedömningar årligen kan utvärderas och 
korrigeras om de inte visar sig stämma. A har svårt att tänka sig att företag 
nu skulle ges utrymme till att manipulera redovisningen, även om de kan 
komma att försöka sig på detta. Revisorerna brukar kolla impairment test- 
uträkningar och i och med deras hårdare kontroller är det väldigt svårt för 
ett företag att fuska, menade A.  
 

”Det finns säkert företag som kommer att försöka att få sina revisorer att gå med 
på tvivelaktiga transaktioner. Framförallt företag som inte vill ta 
nedskrivningskostnader för att de inte har en så stark finansiell ställning”. 

                                                (Respondent A, Controller) 
 

Wedholm påpekade att det nu faktiskt är väldigt strikt beträffande hur 
företagen skall beräkna och fastställa en nedskrivning. Är det inte 
tillräckligt strikt idag kommer det att stramas åt ytterliggare, förespådde 
Wedholm. Wedholm uttryckte att revisorerna lärt sig en läxa i samband 
med IT-boomen och att de numera inte är så godtrogna att de tar företagens 
affärsplaner för givna.  

 
”Det kommer att bli en del subjektiv värdering. Det kommer att uppstå en liten 
kamp här mellan revisorer och redovisningsfolket. Företagen kan exempelvis 
försöka motivera att det inte finns behov för nedskrivning medan revisorerna å 
andra sidan kommer att vara mer strikta och fråga sig om dessa bedömningar  
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verkligen är rätt. De kommer att vara mer försiktiga. Bara det dock utarbetas 
vilka spelregler som gäller är nog alla överens sedan.” 
                                                     (Wedholm, Controller, SAAB) 

 
Respondent C anser också att värdering alltid kommer att bli något 
subjektivt men att marknaden kommer att se till att det blir rätt ändå till 
sist.  

 
”På sätt och vis är det inte bra med subjektiva bedömningar. Som 
redovisningsmänniska vill man helst att det skall vara svart eller vitt, men det går 
inte för det kommer alltid att finnas bedömningar. På något sätt byggs det dock 
upp ett förtroende för det här ändå. Det gäller exempelvis inte att bara säga att 
det kommer att se ut på ett visst sätt utan företagen kommer alltid till en punkt där 
de måste stämma av. Om företagens bedömningar om tillväxt och god lönsamhet 
aldrig inträffar minskar förtroendet för de antaganden företagen gör. Så 
småningom blir det rätt i alla fall med andra ord…” 

                                                              (Respondent C, Koncernredovisningschef) 
 
Respondent C tror inte heller att företagen kommer att ges utrymme till att 
manipulera redovisningen för att uppnå ett i förväg önskat resultat. 
Företagen kan alltid försöka, menade Respondent C, men poängterade 
revisorns roll i det hela som kommer att bidra till att företag inte kan 
redovisa hur som helst. Precis samma resonemang förde även Anderson 
och Enqvist. Enqvist reflekterade över IASB: s strävan till större 
jämförbarhet och påpekade att det bör ifrågasättas när det finns så mycket 
bedömningar som företagen måste jobba med. Bara att sätta olika 
diskonteringsfaktorer när företag annars utgår från samma förutsättningar 
ger stora effekter, menade Enqvist. Respondent B påpekade att företag kan  
tänkas försöka manipulera redovisningen men att det samtidigt blir väldigt 
svårt.  
 

”Förvärv skall nu splittras upp på alla möjliga immateriella tillgångar istället för 
på goodwill, vilket gör att det inte kommer att bli så mycket utrymme för så kallad 
manipulering. Företag kanske tror att de inte behöver skriva av men de behöver 
de visst göra för det som nu blir kvar som goodwill är inte mycket. De flest andra 
immateriella tillgångar skall fortfarande skrivas av. Det kommer att bli samma 
situation ändå.”  

                                                       (Respondent B, Koncernredovisningschef) 
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4.2.10 Bonussystem 
 
Respondenterna fick även redogöra för om de anser att bonussystem, 
kopplade till olika finansiella resultatmått, kan ha en inverkan på 
redovisningen av goodwill. 
 
Respondent C är inte övertygad om att bonus, till koncernledningen, skulle 
ha någon som helst påverkan på redovisningen av goodwill. Det är trots allt 
ekonomiavdelningen som jobbar med impairment test, även om input 
kommer från ledningen. Ledningen måste dock också beakta vad 
marknaden säger. Wedholm har också svårt att tänka sig att ledningen 
skulle vilja manipulera redovisningen enbart på grund av bonus. Johansson 
instämde och menade att det enskilda företaget inte kan avvika för mycket 
från övriga i sin redovisning av goodwill. Respondent B delar också deras 
åsikt.  
 
Bäckström är av en annan åsikt och påpekade att det faktiskt kan finnas 
möjlighet att bonus skulle inverka på redovisningen av goodwill och 
betonade att impairment test kan påverkas av många företeelser. 
 

”Det finns ingen affärsman som frivilligt skulle skriva ner goodwill om det skulle 
belasta hans bonus. Det är alltid så. Impairment test skall ses över kontinuerligt 
och vi på NCC gör det men det kan tänkas att mindre nogräknade företag ser det 
här som en möjlighet till att förbättra resultatet.” 

                                                 (Bäckström, Group controller, NCC) 
 
Även Blomén anser att det nog finns en möjlighet till att bonussystem kan 
inverka på redovisningen av goodwill.  
 

”Det beror lite på hur du bygger upp bonussystemet. I teorin kan det tänkas att 
girigheten skulle segra när företaget skall besluta om nedskrivning. Det kan inte 
uteslutas i och med att det förekommit rätt så konstiga grejer under de senaste 
åren. Återigen faller det på bedömningar och godtycke. Ju större utrymme det 
finns för sådant desto större utrymme finns det väl också för någon form av 
manipulation. Är reglerna exempelvis väldigt strikta som att maskiner skall 
skrivas med 10 % varje år finns det inte mycket att be för, det görs bara. När det 
däremot finns större utrymme för egna bedömningar kan girigheten komma med 
där på något sätt.” 

                                                    (Blomén, Koncernekonomichef, Beijer Alma)   
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4.2.11 Ståndpunkter beträffande övergången  
 
För att knyta ihop alla dessa åsikter och tankar som har framförts, om dels 
IFRS 3 samt IAS 36 och dels ibland om IFRS generellt, fick företagen även 
sammanfattande redogöra för om de var för eller emot övergången till 
IFRS. 
 
Majoritet av respondenterna är för övergången till IFRS 3 och IAS 36. Åtta 
av nio svaranden anser att övergången kommer att inverka positivt på 
redovisningen som kommer att bli bättre än förut. Den främsta fördelen är 
harmonisering av redovisningen, något som kan vara praktiskt eftersom 
företag blir allt mer internationella och kapitalmarknaden globaliseras. Det 
kommer dessutom att vara lättare att kommunicera med både bolag och 
dotterbolag i utlandet. Detta självklart om reglerna tillämpas på ett enhetligt 
sätt, understrykte samtliga respondenter. Bäckström och Johansson anser 
även att införandet av IFRS indirekt kommer att bidra till en utvärdering av 
den egna verksamheten. Detta eftersom de immateriella tillgångarnas 
redovisade värden kan behövas ses över, då det skall undersökas ifall 
goodwill kan utallokeras till dessa.  
 
Blomén däremot är den enda respondent som överhuvudtaget inte är för en 
övergång till IFRS. Blomén anser inte att det slutliga målet mot en mer 
rättvisande redovisning kommer att nås enbart genom införandet av IFRS 
och valde att hänvisa till de redovisningsskandaler som inträffat i USA. 
Sådant kan inte botas enbart genom ett nytt, komplext regelverk, menade 
Blomén.  

 
” Jag tror inte att det kommer att bli särskilt bättre i och med att det är alldeles 
för komplicerat. Det borde vara enklare att göra rätt när det är lätt än att göra 
rätt när de är svårt. Man kan inte se skogen för alla träd, och det är väl inte 
riktigt meningen att det skall vara så.” 

 (Blomén, koncernekonomichef Beijer Alma) 
 
Vare sig respondenterna är för eller emot övergången så har de egentligen 
inget val än att rätta sig efter de nya bestämmelserna och anpassa sig mot 
det nya synsättet på goodwill. Bäckström uttryckte detta med följande citat: 

 
”Det här är ju regler. Det är ju överstatligt så att säga, så reflektionen har ju inte 
riktigt varit om det är bra eller dåligt ur företagens perspektiv.” 
 

   (Bäckström, Group controller, NCC) 



77 

Empiri 
 

4.2.12 Bristen på nedskrivningar 
 
Vid årsredovisningsgranskningen konstaterades att väldigt få börsföretag 
väljer att göra en nedskrivning av goodwill i de räkenskaper upprättade i 
enighet med IFRS. Respondenterna tillfrågades om vad de ansåg att det 
berodde på.  
 
Blomén tror att det beror på det goda konjunkturella läget, som rådde under 
2004, varför det inte var svårt att försvara värdet på goodwill. Företag 
uppvisade bra intjäning och de framtida värdena bedömdes utifrån denna. 
Värdering tar trots allt plats i nuet, menade Blomén. Hade dessa nya regler 
införts år 2002, när det rådde lågkonjunktur, hade resultatet av studien fått 
en helt annan utgång, avslutade Blomén. 

 
”Det är mycket svårare att göra en positiv framtidsbedömning om du har ett 
riktigt dåligt resultat. Att säga att det kommer att bli mycket bättre imorgon är 
svårare.” 
  (Blomén, Koncernekonomichef, Beijer Alma) 

 
Wedholm tror att fenomenet kan bero på att analytiker och 
redovisningsfolk har fel uppfattning om IFRS 3. De tolkar standarderna 
som att avskrivningar enbart skall återföras. De är inte insatta varken i att 
nedskrivningsprövning skall göras eller hur det skall göras. Börsföretag har 
endast justerat rörelseresultatet med den goodwillavskrivning de haft, 
medan goodwillvärdet för tillfället har ignorerats, menade Wedholm. Det 
tar några år att sätta sig in i regelverket varför det förmodligen kommer att 
företas få nedskrivningar även under år 2005. Med tiden kommer detta 
dock att rättas till, tror Wedholm.  
 
Bäckström tror att många företag medvetet har försökt och lyckats 
undkomma goodwillnedskrivningar. Många har inte ens genomfört 
impairment test men de har på något sätt ändå lyckats bevisa och motivera 
att det inte förelåg något behov för nedskrivning. Anderson och Enqvist 
utgick från deras företag och kommenterade företeelsen med att företagen 
helt enkelt besitter de värden goodwillen representerar. Anderson tillade 
även att nedskrivningsprövning enligt IAS 36 egentligen inte skiljer sig 
från de nedskrivningsprövningar de gjorde förut enligt RR 17.  
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”De nya reglerna om att skriva ned är egentligen inte nya, vi har haft dem redan. 
Hade det funnits behov för nedskrivning skulle vi ha gjort den redan 2003. De 
som haft behov borde redan ha skrivit ned utan inverkan av IFRS justeringar.” 

                                                             
    (Anderson, Koncernredovisningschef, SCA) 

 
Johansson anser avslutningsvis att avskrivningar och nedskrivningar inte 
kan betraktas på samma sätt.  

 
”Även om företag har gjort avskrivningar har de inte bedömt eller impairment 
testat den framtida intjäningsförmågan. De flesta förvärv som görs bör ju kunna 
försvara goodwillvärdet i och med att de förväntas leda till positiva resultat. (… ) 
Företag vill  helst inte heller visa nedskrivningar för det tyder ju på att det är ett 
dåligt förvärv i viss utsträckning.” 

 (Johansson, Financial Controller Scania) 
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5. Analys 
 
Detta kapitel avser att analysera de resultat som har framkommit ur 
uppsatsens undersökningar. Resultaten analyseras utifrån den teoretiska 
referensramen men till följd av uppsatsens explorativa ansats kommer även 
företeelser som uppsatsens teorier inte fångat upp att reflekteras över.  
 

5.1 Inledning 
 

I den första analysdelen diskuteras begreppet goodwill. Avsnittet inleds 
med en diskussion om vad goodwillvärdet anses representera samt hur 
synen på värdet och redovisningen av posten har förändrats. Därpå följer 
ett antal avsnitt där det diskuteras om svenska börsföretags anpassning till 
de nya reglerna för goodwill. Efter detta reflekteras det över 
producenternas egen uppfattning om de nya reglerna och den nytta de 
beräknas tillföra. Avslutningsvis diskuteras det om varför företag redovisar 
sin goodwill på det sätt de gör och vad som är tänkbara påverkansfaktorer 
till detta.  
 

5.2 Vad är goodwill? 
 
Definiering och redovisning av goodwill, på ett i alla avseenden rättvisande 
sätt, verkar vara ett problem utan lösning. Historiskt har denna post gett 
upphov till otaliga debatter inom redovisningen. Dessa har med tiden 
resulterat i förändrade redovisningsprinciper. Reilly och Schweihs (1999) 
hävdar att det inte finns en universellt accepterad syn på goodwill. Att tyda 
från det material som insamlades genom årsredovisningsgranskningen och 
intervjuundersökningen kan denna utsaga mycket väl erhålla stöd i den 
studerade verkligheten.  
 
Den teoretiska definitionen på goodwill lyder som skillnaden mellan 
anskaffningsvärdet för ett företag och det verkliga värdet av dess 
identifierbara nettotillgångar. Studien indikerar att denna syn på goodwill 
även införlivats i verkligheten. Samtliga granskade företag väljer att 
hänvisa till denna definition i sin beskrivning av vad goodwill är för något 
och vilket värde posten representerar. Definitionen kan dock verka en aning 
diffus. Stort bedömningsutrymme lämnas åt det enskilda företaget att 
bestämma vad den skillnad som likställs med goodwill i själva verket skall  
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bestå av. När respondenterna ombads att närmare beskriva goodwill 
uppdagades nämligen den osäkerhet som egentligen kännetecknar posten 
och vad den de facto innehåller. Majoriteten av företagen valde helt enkelt 
att förklara skillnaden som övervinster vilka de förväntade sig generera 
under en lång tid framöver. Det var frågan om synergieffekter i form av 
åtkomst till nya marknader, utökad kundkrets, konkurrensfördelar och 
andra former av positivt affärsvärde som de inte riktigt kunde ta på eller 
identifiera. Någon närmare beskrivning på vad goodwill är utvanns inte 
utan de flesta börsföretag valde att se goodwill på denna övergripande nivå. 
Svaren verkar indikera att företagen i själva verket inte förmår att ge en 
mer konkret beskrivning av det värde goodwill representerar, eller å andra 
sidan värnar de om att inte avslöja några detaljer.  
  
Utan en mer konkret definition i lagen verkar företag benämnt allt, som 
enligt gällande kriterier inte kan definieras och redovisas separat, som 
goodwill. Däribland ett flertal immateriella tillgångar som nu kan 
särredovisas men även sådant som inte motsvaras av ett framtida värde. 
Företag utnyttjade hittills det som kan betraktas som en lucka i 
redovisningen. De såg en möjlighet till att komma undan med transaktioner 
som i vanliga fall, med rättvisande bild i åtanke, inte hade blivit 
accepterade. En respondent påpekade till exempel, i sin redogörelse om 
goodwill, att det egentligen inte är upp till företaget att avgöra storleken på 
denna post. Motpartens roll är icke att förglömma eftersom denne sätter det 
slutliga priset. Det är således oväsentligt vad det förvärvande företaget 
värderar bolaget till. Priset avgörs av det som motparten begär. Skillnaden 
blir sedan benämnd goodwill. Vad säger detta om goodwillposten 
egentligen? Hur kan ett värde som enligt det förvärvande företagets 
analyser inte ansågs finnas plötsligt se sitt ljus? Detta dessutom enbart till 
följd av att det förvärvande företaget inte lyckats förhandla fram det pris 
som motsvarade det ursprungliga värderingen.  
 
Teoretiskt skall goodwill representera ett positivt framtida övervärde. 
Börsföretag verkar dock likställa tillgången med en restpost där en hel del 
går att aktivera utan någon närmare motivering. Detta är en vedertagen syn 
eftersom samtliga respondenter väljer att använda begreppet i sin 
beskrivning av denna speciella tillgång. Vad som redovisas som goodwill 
verkar därmed vara upp till det enskilda företaget. Goodwill besitter 
samtidigt ett flertal egenskaper som gör den besvärlig och svårbegriplig. 
Tillgången saknar exempelvis substans och kan inte identifieras separat  
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från företagets övriga tillgångar. Konsekvent har lagstiftaren säkerligen inte 
förmått sig att formulera en bättre definition.  Den enklaste lösningen var 
att se goodwill som en restpost. I RR 1:00 påpekar Redovisningsrådet 
uttryckligen att goodwill ibland kan vara ett överpris som företaget betalat. 
I brist på bättre verkar lagstiftaren därmed accepterat den praxis som har 
utvecklats. Detsamma kan tillskrivas IASB som anser att en mer 
rättvisande bild kan uppnås om även överpriser aktiveras, som en indirekt 
effekt vid aktiveringen av goodwill, än att hela goodwillvärdet 
kostnadsförs.  
 
Hendriksen och Van Brenda (1992) hävdar att det starkt bör övervägas om 
goodwill, med tanke på dess egenskaper och osäkra värdering, 
överhuvudtaget bör redovisas. Detta hade kanske blivit en bättre lösning än 
att låta företag själva bestämma vad goodwill skall inkludera, något som 
bidragit till en praxis som i vissa avseenden är allt annat än rättvis. Företag 
har inte heller analyserat goodwill något närmare eftersom det inte fanns 
några krav på det i den rådande lagstiftningen. En respondent påpekade att 
posten snarare fick motiveras i efterhand, det vill säga efter att förvärvet 
var avklarat. Betalningsöverskottet motiverades med tillgång till olika 
varumärken, kundlistor och annat som egentligen inte kunde aktiveras. 
Någon närmare analys gjordes aldrig eftersom företag inte var benägna till 
att satsa resurser på något som omvärlden inte efterfrågade.  
 

5.2.1 Den nya synen på goodwill 
 
Övergången till IFRS har förmått företagen till mer eftertanke. Det ställs 
exempelvis mycket högre krav på motivering av goodwill. Reilly och 
Schweihs (1999), hävdar att definitionen på goodwill styrs av vem som 
formulerar den och i vilket syfte den formuleras. Ett av IASB: s syften är 
att skapa en mer rättvis redovisning. Detta har de försökt åstadkomma 
genom en mer konkret beskrivning av goodwill. Själva grunddefinitionen 
har de inte förändrat men däremot sättet goodwill skall betraktas på. IASB 
har nämligen sett till att begränsa utrymmet för vad som får inkluderas i 
goodwill. Detta genom att förmå företag till större identifiering av övriga 
identifierbara immateriella tillgångar. Nu kan dessa särredovisas varvid de 
inte längre behöver betraktas som goodwill. Detta kommer att leda till en 
bättre uppfattning om vad en del av det värdet, som tidigare benämndes 
goodwill, egentligen representerar. Många börsföretag menade dessutom 
att det sanna goodwillvärdet nu kommer att kunna reovisas.  
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Av intervjuerna kunde utläsas att företag upplever att det nu kommer att 
bildas en annan syn på goodwill vilket de är positivt inställda till. Detta 
framförallt på grund av större eftertanke som kommer att ägnas framtida 
förvärv. Mer betänkta analyser och större identifiering av immateriella 
tillgångar kommer att leda till mycket mindre goodwillposter framöver. 
Goodwill kommer även att vara en mycket mer försvarbar post som måste 
ägnas mer uppmärksamhet än tidigare. Utvecklingen kommer samtidigt att 
leda till mycket bättre förvärv ur en ekonomisk synvinkel och kommer att 
ge en mer konkret syn på goodwill. Företag kommer inte heller att förköpa 
sig lika lätt som de tidigare gjorde. Av intervjusvaren att uttyda var företag 
tämligen generösa mot stora goodwillposter eftersom dessa lätt kunde 
motiveras. Storleken på posten spelade tidigare inte heller någon större roll 
eftersom den fick skrivas av över en längre period utan att skapa några 
större problem i räkenskaperna.  
 
Det som marknaden nu har att se fram emot är mer rättvisande 
goodwillvärden. Dessa värden fanns visserligen även tidigare varför flera 
företag med all rättvisa hade skäl att aktivera goodwill. Dock var det 
korrekta goodwillvärdet gömt bland en mängd andra värden och 
transaktioner som egentligen inte hörde dit. En del av dessa värden, 
exempelvis kundrelationer och orderstockar, inkluderades i goodwill för att 
de inte uppfyllde lagstiftarens krav på att aktiveras som självständiga 
immateriella tillgångar. En respondent påpekade exempelvis att deras 
goodwill huvudsakligen bestod av varumärken, något som först i samband 
med övergången till IFRS tydligt skall få redovisas som en egen 
immateriell tillgång. En annan respondent omnämnde dessutom att det 
fortfarande kan identifieras immateriella tillgångar som inte uppfyller 
kraven på att redovisas självständigt. Dessa värden kommer även i 
fortsättningen att redovisas som goodwill.  
 
Inledningsvis nämndes det att företag kan vara osäkra på vad goodwill 
består av när utallokeringen har fullgjorts men att det trots denna återstår 
ett värde som inte kan bli något annat än goodwill. Även IASB är tveksam 
till vad goodwill egentligen skall stå för och varför detta värde skall anses 
ha en bestående livslängd. Bedömningarna blir trots allt mer osäkra ju 
längre från förvärvstidpunkten de görs. Goodwill blir nästan som ett okänt 
värde som företag ej har lyckats att identifiera. När företag skall rättfärdiga 
goodwill finns det därmed en risk för vaga förklaringar om postens 
egentliga innehåll.  
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I verkligheten verkar det inte vara möjligt att fördela ut hela övervärdet, 
trots de nya reglerna och mer genomtänkta förvärvsanalyser. Motparten 
finns fortfarande och denne kommer alltid att värdera företaget över dess 
egentliga värde. Konsekvent kommer det att finnas en slaskpost som är 
hänförlig till det överpris som har betalats och som konsekvent kommer att 
inkluderas i goodwill. En respondent kom med en intressant lösning på 
detta problem och påpekade att överpriser bör direktnedskrivas mot det 
egna kapitalet. De representerar inte något egentligt värde, vilket goodwill 
skall representera. I enlighet med IASB: s nya synsätt och goodwills 
grunddefinition skall posten enbart bestå av övervinster och synergier av 
olika slag. Konsekvent bör det även vara rimligt och rättvist att företa en 
direktnedskrivning av det som inte är ett mått på framtida intjäning. Det 
finns ännu inte någon ultimat lösning för att fånga upp dessa överpriser. 
Dock poängterades det tidigare att företag inte längre kommer att acceptera 
stora goodwillposter som de tidigare gjorde. Snarare kommer företag att 
utveckla en bättre förhandlingsförmåga så att stora överpriser 
överhuvudtaget inte uppkommer.  
 

5.3 Värdering och redovisning av goodwill 
 
Årsredovisningsgranskningen och intervjuundersökningen visade att 
börsföretag, i enlighet med de svenska redovisningsprinciperna, hade en 
avskrivningstid på mellan 5 till 20 år. En tjugoårig avskrivningstid åsattes 
goodwill från strategiska förvärv. Företag lämnade samtidigt väldigt vaga 
motiveringar, eller inga alls, till varför goodwill åsattes en viss ekonomisk 
livslängd. Den information som kunde utvinnas var att livslängden styrdes 
av arten på förvärvet. En längre avskrivningstid motiverades med att 
företag, vid strategiska förvärv, förväntade sig nyttja ekonomiska fördelar 
från goodwill under en längre tidsperiod. En fråga som bör ställas i direkt 
anslutning till dessa konstateranden är hur pass tillförlitliga företagens 
bedömningar i verkligheten var när en lämplig ekonomisk livslängd på 
goodwill skulle åsättas. I RR 1:00 p 49 sägs uttryckligen att den 
ekonomiska livslängden på goodwill är svår att uppskatta samt att 
osäkerheten i uppskattningen tenderar att växa med längre 
avskrivningstider. Samma konstaterande återfinns i IFRS 3 och är också 
huvudmotivet till IASB: s beslut om att goodwill numera skall ha en 
beständig livslängd.  
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Hur varje enskilt börsföretag resonerar vid fastställandet av den 
ekonomiska livslängden på goodwill kan det i denna undersökning inte 
uttalas om. De motiveringar som lämnades i årsredovisningarna kan 
mycket väl bottna i resonabla antaganden. Vissa respondenter påpekade 
exempelvis att det oftast rör sig om tillgång till större marknadsandelar 
eller andra former av långsiktiga synergier varför en längre avskrivningstid 
var skälig. Samtidigt indikerades det under intervjuerna att 
avskrivningstiden på goodwill oftast var svår att fastställa. Bedömningen 
var mer eller mindre förknippad med osäkerhet. En respondent påpekade 
dessutom att det inte var frågan om någon individuell bedömning. Det 
rörde sig snarare om ungefärliga uppskattningar som mer eller mindre 
ansågs som lämpliga i den bransch börsföretaget är verksam inom. Företag 
strävade samtidigt efter att undvika avskrivningstider som skulle föranleda 
uppmärksamhet.  
 
Motiven som lämnades till valda avskrivningstider var oftast förknippade 
med osäkerhet och det är ingenting att förundras över. Det bör påminnas 
om den tidigare rådande synen på goodwill. Den praxis som har utvecklats 
är helt enkelt en konsekvens av att goodwill ansågs som en slaskpost. I 
grunden saknades den vedertagna uppfattningen om vad goodwill 
egentligen bestod av, vilket naturligtvis försvårade det sätt posten skulle 
värderas och redovisas på. Det kan säkerligen påstås att avskrivningstiden, 
i de flesta fall, var mer eller mindre felaktig och som Hendriksen och Van 
Brenda (1992) påpekar, representerade den sällan någonting av relevans 
och tillförlitlighet. Något som också stödjer detta konstaterande är att 
företag upplevde att de trots kontinuerliga övervinster fick företa en 
avskrivning på goodwill som under sådana omständigheter egentligen inte 
representerade någon trovärdig kostnad. Utvecklingen bidrog till att 
goodwillavskrivningar började betraktas som något jämförelsestörande som 
förvred bilden av företagens finansiella ställning.  
 
I praxis accepterades det att företag inte skulle lägga någon närmare 
eftertanke på goodwill. I och med lagstiftarens oförmåga till att förse 
företagen med bättre riktlinjer om vad goodwill representerar tilläts de att 
se goodwillavskrivningar som något som egentligen inte hade med deras 
verkliga verksamhet att göra. Det skedde visserligen förändringar på 
lagstiftningsområdet men de handlade enbart om förlängningar av 
avskrivningstiden. Delvis berodde denna utveckling på att det i själva 
verket var svårt att uppskatta den ekonomiska livslängden på en post som  



85 

Analys 
 
kunde inbegripa så mycket. De fördelar som posten förväntades inbringa 
var dessutom osäkra både vad avser mängd och den tidpunkt de skulle 
infalla.  
 
Faktumet att det med tiden tilläts längre avskrivningstider på goodwill 
berodde också på att företag skapade press på lagstiftarna. Detta för att 
skapa mindre påfrestningar på resultatet. Längre avskrivningar skulle 
nämligen jämna ut dessa påfrestningar mellan olika perioder. Som 
påpekades i uppsatsens inledande kapitel, hade pådrivningen mot längre 
avskrivningstider också med den allt mer ökande internationaliseringen att 
göra. Svenska företag önskade likställa sig med de utländska. 
Goodwillavskrivningar skapade problem i det avseendet eftersom 
avskrivningstiderna kunde variera mellan olika länder. Amerikanska 
börsföretag tilläts exempelvis att skriva av goodwill på 40 år, något som 
senare, om än i begränsad omfattning, även införlivades i svensk 
redovisningspraxis. Hendriksen och Van Brenda (1992) anser inte att detta 
tilläts för att åskådliggöra en mer rättvis bild av goodwillvärdets 
förbrukning. Den långa avskrivningstiden hade enbart till syfte att 
minimera effekten av goodwillavskrivningar på det redovisade resultatet. 
En fyrtioårig avskrivningstid ansågs därmed som tillräckligt lång för att 
förmå investerarna att bortse från denna.  
 
Det bör likaledes ifrågasättas om den tjugoåriga avskrivningstiden, som 
svenska börsföretag vanligtvis hade på goodwill från stora förvärv, 
verkligen tillämpades på grund av en förhöjd intjäningsförmåga under en 
längre tidsperiod? Kan den snarare ha tillämpats för att minimera av 
goodwillavskrivningars påverkan på resultatet?  Hur det än förhåller sig i 
verkligheten verkade resultateffekter ha en stor inverkan när den 
ekonomiska livslängden skulle fastställas. Svensson och Isacson (2004) 
hävdar att många svenska börsföretag kontinuerligt har presenterat 
nyckeltal exklusive effekten av goodwill. Aktiemarknaden verkade även ha 
accepterat att lönsamheten bättre kunde påvisas med ett rörelseresultat 
exklusive goodwillavskrivningar. Detta tyder också på att det nu kommer 
att uppstå en praxis som redan tidigare var rådande.   
 
Det verkar vara föga troligt att avskrivningar gjorde goodwillvärdet 
rättvisa. Dock bör synsättet om avskrivningar inte heller helt förkastas. Att 
goodwill skrevs av beror nämligen på synen om avtagande avkastning. Den 
överavkastning som goodwill, tillsammans med företagets övriga  
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tillgångar, skulle generera ansågs med tiden försvinna. Detta till följd av 
ökad konkurrens samt press från kunder och leverantörer. Bedömningen 
om framtida övervinster kom även att begränsas till den tidsperiod som 
företaget kunde överblicka vid förvärvstillfället. Systematiska 
avskrivningar förefaller i det avseendet som en rimlig redovisningsmetod, 
eftersom förväntade kassaflöden över denna begränsade period med tiden 
kom att realiseras.  
 
Logiken med systematiska avskrivningar stöds också av det faktum att en 
del av det tidigare goodwillvärdet, som tidigare var goodwill, nu kommer 
att aktiveras i form av andra immateriella tillgångar. Många av dessa 
immateriella tillgångar har en begränsad ekonomisk livslängd vilket 
innebär att de, vid tillämpning av IFRS, kommer att skrivas av 
systematiskt. Därmed kommer detta värdet till en viss utsträckning att 
redovisas på samma sätt som förut. Den enda skillnaden är att värdet i fråga 
numera tillhör tillgångar med annan benämning. Som Svensson och 
Isacson (2004), påpekar innebär detta att en del av goodwillkostnaden, som 
företag hittills gärna har velat att bortse från, de facto speglar en reell 
förslitning.   
 
En del respondenter påpekade dessutom att de inte riktigt förstår varför 
goodwill skall anses ha ett bestående värde. De har svårt att föreställa sig 
att värdet på goodwill aldrig sjunker. IASB har motiverat detta med att den 
ekonomiska livslängden på goodwill inte tillförlitligt kan fastställas. Fastän 
det numera råder och mer konkret syn på goodwill är posten fortfarande ett 
tecken på förväntade framtida övervinster. Dessa vinster är högst osäkra 
både när det gäller storlek och den tidsperiod under vilken de förväntas att 
infalla. Goodwillavskrivningar kommer således alltid att vara en ungefärlig 
uppskattning av förbrukningen av värdet på goodwill. Den nytta goodwill 
står för kan inte identifieras vilket även antyder att det inte finns någon 
logisk metod som kan matcha goodwillkostnaden med specifika intäkter i 
framtiden.  
 
Detta verkar stärka det faktum att en årlig utvärdering av värdet på 
goodwill förefaller som en mer logisk metod än systematiska 
avskrivningar. Som Lönnqvist (2005), påpekar kommer dessutom 
tidsperioden under vilken kassaflödena uppskattas inte längre att vara 
begränsad. Med tanke på svårigheten att fastställa en lämplig 
avskrivningstid på goodwill är det också mer rimligt att inte skåda över en  
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begränsad period utan ständigt utvärdera kassaflöden allt eftersom de 
uppkommer. Respondenterna omnämnde också att det är positivt att 
bedömningar ständigt måste stämmas av med marknaden. Detta kommer 
enligt dem att leda till att det inte kommer att finnas realiserade övervärden 
som ännu inte har kostnadsförts. 
 
Beständig livslängd behöver dock inte betyda att synen om avtagande 
avkastning helt har förkastats och att värdet på goodwill, som 
respondenterna uttryckte det, aldrig sjunker. Syftet med en årlig prövning 
är just att utvärdera värdet på goodwill. Upptäcker företaget att de inte 
kommer att generera de kassaflöden de tidigare förutsåg görs helt enkelt en 
nedskrivning. Med andra ord innebär inte en beständig livslängd att värdet 
på goodwill aldrig sjunker, som ett antal respondenter upplevde. Den enda 
skillnaden är att värdet inte längre kommer att minska systematiskt utan 
snarare när de förhållanden, utifrån vilka företaget bedömer sina 
kassaflöden, förändras. Redovisningsprincipen verkar även lösa 
problematiken med att företa en avskrivning när företaget fortfarande 
genererar övervinster. Den årliga utvärderingen kommer att bidra till att 
företaget under sådana omständigheter inte behöver företa en nedskrivning, 
eftersom goodwillvärdet kommer att kunna försvaras. Impairment test 
kommer därmed att reducera de problem som systematiska avskrivningar 
har föranlett. Detta självklart under den förutsättningen att de nya 
standarderna även kommer att tillämpas på ett korrekt sätt. 
 
Hur väl genomförd, eller snarare korrekt, företagens 
nedskrivningsbedömning kommer att vara är en fråga för fortsatt 
diskussion. Att döma av företeelsen att vissa respondenter anser att värdet 
på goodwill aldrig sjunker verkar företagen inte riktigt ha fått grepp om vad 
en nedskrivningsprövning i själva verket innebär. Detta konstaterande 
kommer att utvärderas ytterliggare i analysens senare delar.  
 

5.4 Övergången till IFRS 
 
I årsredovisningarna för 2004 redogjorde samtliga börsföretag för de mest 
väsentliga effekterna som övergången till IFRS kommer att medföra. 
Omfattningen av den information om goodwill som lämnades varierade 
från kortfattade redogörelser till åskådliggörande av fullständiga effekter de 
nya standarderna kommer att medföra. Variationen kan delvis bero på att  
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börsföretagen befinner sig i olika anpassningsstadier till IFRS. En 
respondent påpekade till exempel att det kan vara svårt för de mindre 
börsföretagen att uppoffra den tid och resurser som skulle behövas till att 
fullständigt införliva IFRS i verksamheten. Impairment test är en ny 
företeelse och inte sällan krävs revisorernas expertis för ett korrekt 
genomförande. Börsföretagen har inte heller påverkats av de nya 
goodwillreglerna i lika stor utsträckning. För vissa utgör goodwill en 
mindre eller obetydlig andel av balansomslutningen varför ändrade 
redovisningsprinciper, för denna post, inte kom att medföra stora effekter i 
räkenskaperna.  
 
I börsföretag, där goodwill representerar en väsentlig andel av 
balansomslutningen, har nya goodwillregler medfört mest påverkan i 
räkenskaperna. Att utläsa från diagrammen i empirikapitlet, rör det sig om 
en betydande andel börsföretag som för år 2004 kommer att uppvisa ett 
förbättrat resultat. Detta enbart till följd av ändrad redovisningsprincip. En 
annan redogörelse som förekom i nästan varje studerat börsföretag är att de 
större kraven på identifiering av immateriella tillgångar kommer att 
förändra sättet förvärvsanalysen kommer till. De flesta börsföretag återger 
att mycket mer arbete kommer att läggas ned på fördelning av 
köpeskillingen. Hur detta i själva verket kommer att gå till och i vilken 
omfattning har dock inte kunnat utläsas ur de finansiella rapporterna. Det 
bör även i sammanhanget nämnas att samtliga studerade börsföretag valde 
att inte omvärdera förvärv, gjorda innan år 2004, i enighet med 
undantagsregeln i IFRS 1. Företeelsen kan bero på att det i vissa fall rör sig 
om äldre förvärv som företagen i dagsläget mer eller mindre saknar 
information om. I brist på information kan inte heller en tillräckligt 
tillförlitlig omvärdering göras. IASB kan också ha insett att det merarbete 
ett sådant förfarande skulle medbringa inte står i relation till den nytta som 
skulle uppnås.  
 

5.5 Identifiering av kassagenererande enheter 
 
Nedskrivningsprövning av endast goodwill är inte genomförbar eftersom 
posten endast existerar och har ett värde i förening med företagets övriga 
tillgångar. IAS 36 föreskriver därför att värdet skall prövas via de 
kassagenererande enheter som goodwill är hänförliga till. I de börsföretag 
som omfattades av intervjuundersökningen är identifieringen av  
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kassagenererande enheter tämligen enhetlig, där den minsta 
kassagenererande enheten oftast utgörs av segment av olika slag. Det rör 
sig exempelvis om olika affärsområden som ansvarar för olika 
produktionstjänster eller specifika produktsortiment, dotterbolag i olika 
länder, fabriker och olika säljbolag. Ett företag konstaterade dessutom att 
hela koncernen var en kassagenererande enhet.  
 
När kassaflödet skall delas upp på oberoende enheter föreskriver IAS 36 att 
företaget lämpligast bör beakta hur flödet sköts och rapporteras i den 
löpande verksamheten. Företaget skall därmed utgå från dess befintliga 
styrnings- och uppföljningsstruktur. Av intervjusvaren att döma verkar ett 
flertal börsföretag resonerat på det sättet. Samtliga respondenter påpekade 
att identifieringen av kassagenererande enheter helt beror på den 
verksamhet företaget bedriver och dess interna struktur. Det gäller att finna 
en nivå av oberoende mellan företagets olika kassaflödesinströmningar. 
Hur företag väljer att uppfatta detta oberoende beror, som sagt, på 
verksamheten men valet inbegriper även bedömningar.  
 
Respondenten, vars företags kassagenererande enheter utgörs av olika 
produktsorter, kommenterade företagets val med att det för dem inte är 
logiskt att uppdela kassaflödet på en lägre nivå. Ett exempel kan vara att 
definiera olika produktionsenheter som kassagenererande enheter. Logiken 
i ett sådant förfarande brister dock eftersom hundratals produktionsenheter 
producerar samma produkt och förser även samma kund. Finns inte 
produkten på ett av ställena kommer kunden att välja någon annan varför 
produktionsenheterna inte kan anses som oberoende av varandra. För 
företaget, vari hela koncernen är en kassagenererande enhet, 
kommenterades valet med att verksamhetsdelarna är i nära samhörighet 
med varandra, varför oberoende inte anses finnas på någon nivå. 
Respondenten påpekade dessutom att 25 % av omsättningen utgörs av 
intern handel vilket också stödjer det faktum att hela koncernen är en 
kassagenererande enhet.  
 
Eftersom samtliga börsföretag, som ingick i intervjuunderlaget, har 
tämligen breda definitioner på sina kassagenererande enheter, kan 
identifieringen av dessa ifrågasättas. Frågan är om den minsta gruppen av 
tillgångar verkligen har identifierats? För vissa företag är det kanske helt 
enkelt inte lämpligt med en mer långtgående identifiering. Möjligheten 
finns dock att vissa gjort det enkelt för sig för att spara både tid och  
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resurser. I vissa fall kan en mer långtgående identifiering även 
omöjliggöras till följd av brist på kunskap.  
 
Det som stödjer det faktum att det i vissa verksamheter är svårt att definiera 
kassagenererande enheter på en lägre nivå är att verksamheten är för 
homogen. Därav går det inte att urskilja någon form av oberoende än att 
koncernen har separata och självständiga rapporteringsenheter. Ett exempel 
är NCC vars affärsidé består av byggproduktion. Följdriktigt är det svårt att 
urskilja specifika grupper av tillgångar, som skulle generera kassaflöden 
oberoende av andra grupper, än de som är avgränsade på olika 
affärsområden. I fallet med Företag C, där hela koncernen är en 
kassagenererande enhet, kan inte ens bolag ses som separata oberoende 
enheter. De bidrar tillsammans med olika moment till det som slutligen blir 
företagets produkt. Företag C producerar nämligen skräddarsydda 
affärssystem i form av mjukvara. Dotterbolagen bidrar med 
delkomponenter som inte kan säljas självständigt. Det saknas därmed en 
aktiv marknad för det som dotterbolagen producerar varför de inte kan ses 
som kassagenererande enheter.  
 
Under intervjuerna påpekades å andra sidan att företag bör vara mer 
noggranna vid identifieringen av kassagenererande enheter. Detta speciellt 
vid större förvärv som bör delas upp på mindre enheter än enbart bolag. 
Detta gör att det även finns möjlighet att företag inte har företagit 
tillräckligt välgrundade bedömningar vid identifieringen av 
kassagenererande enheter Erinras bör att en grundlig identifiering oftast 
erfordrar betydande resurser i form av tid och pengar. Konsekvent kan det 
finnas börsföretag som anser att en mer detaljerad identifiering inte skulle 
medföra tillräcklig nytta för att väga upp de kostnader som skulle uppstå. 
Denna utsaga är dock enbart av spekulativ karaktär eftersom materialet, 
vilket denna uppsats bygger på, inte är tillräckligt omfattande för att kunna 
utvärdera detta närmare.  
 
Några av deltagarna på Finforum 2004 ställde sig dessutom kritiska till att 
goodwill skulle fördelas på kassagenererande enheter. Argumenten bestod i 
att kassaflödet skapas genom ett samspel av ett flertal olika faktorer. Till 
följd därav är det inte logiskt att dela upp flödet på oberoende enheter. I 
praktiken kan det därmed kanske inte vara möjligt med en mer snävare 
identifiering. Respondenterna omnämnde att identifieringssvårigheterna 
styrs av verksamhetsformen och betonade att det i vissa verksamheter är  
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svårt att utföra en detaljerad identifiering. I IAS 36 stadgas att de 
kassagenererande enheter som goodwill är hänförlig till, skall representera 
den lägsta nivån i företaget inom vilken goodwill kan bevakas. Vad som 
utgör den lägsta nivån styrs av sättet kassaflödet är uppdelat på. Ett flertal 
respondenter upplevde att fördelningen av goodwill, på kassagenererande 
enheter, inte har skapat så stora svårigheter i deras fall. Dock är det frågan 
om företag som har tämligen stora kassagenererande enheter. Anses 
exempelvis ett helt dotterbolag som en oberoende enhet, är goodwill som 
uppkom vid förvärvet av detta dotterbolag oftast också hänförlig till denna.  
 
Frågan om detta arbetssätt i praktiken också är den ultimata lösningen är 
återigen aktuell. Är det verkligen i samstämmighet med det IASB 
föreskriver om att goodwill skall fördelas till det lägsta möjliga nivån i det 
enskilda företaget? Vid en anblick på alla detaljerade paragrafer upptagna i 
IAS 36 som reglerar hur fördelningen skall göras får den enskilde en 
uppfattning att det kan vara väldigt invecklat att genomföra en sådan 
fördelning. Goodwill som uppkommer vid ett förvärv behöver exempelvis 
inte endast komma det förvärvande företagets tillgångar till godo. Redan 
befintliga tillgångar eller kassagenererande enheter kan också åtnjuta 
fördelar från denna. Det som verkar så komplext i regelverket verkar med 
andra ord vara betydligt lättare att åstadkomma i praxis. I alla fall tyder de 
svar som utficks från respondenterna på det.  
 
Att företag inte har identifierat kassagenererande enheter, samt fördelat 
goodwill på dessa, tillräckligt noggrant kan här inte bevisas. Det kan enbart 
poängteras att det kan vara svårt att åstadkomma en fördelning av goodwill 
på den nivå IASB eftersträvar. Ibland kan det vara omöjligt uttryckte en av 
respondenterna. Samtidigt erkänner samtliga intervjuade respondenter att 
fördelningen inte har medfört några större problem i den egna 
verksamheten utan de hänvisar ofta till andra företag, i det avseendet, vars 
verksamheter är betydligt mer komplexa. Att inget av dessa komplexa 
företag har intervjuats vid produktionen av denna uppsats kan vara en ren 
slump. Dock finns även en möjlighet att företag som faktiskt ingick i 
undersökningen helt enkelt har gjort det enkelt för sig. Att de hänvisar till 
andra företag när de erkänner den komplexitet identifieringen och 
fördelningen av goodwill faktiskt innebär kan därmed vara stöd för att de 
själva har haft problem men valt att bortse från dessa i en viss omfattning.  
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5.6 Impairment test 
 
Impairment test skall genomföras med hjälp av en i förväg utarbetad 
modell där företagets bedömningar om framtida kassaflöden, 
diskonteringsfaktorn, tillväxttakten och andra variabler noteras. Modellen 
ansvarar för den tekniska beräkningen av nyttjandevärdet. De flesta företag 
har utarbetat modellen i samråd med revisorerna. Revisorernas medverkan 
har varierat, främst beroende på den kunskap företag själva anser att de 
besitter. Modellen är i vissa fall även anpassad till förvärv och andra 
investeringar. På så sätt underlättas användningen för de anställda. Att detta 
görs är väldigt positivt eftersom IASB förespråkar att modellen bör 
integreras i verksamheten. Modellen kan tyckas enbart utgöra en mall vari 
alla framräknade värden skall inkluderas. Dess konstruktion styr dock 
beräkningen av nyttjandevärdet, vilket gör att konstruktionen också 
inverkar på hur prövning genomförs. Eftersom de flesta företag, som ingick 
i intervjuundersökningen, varit i samråd med revisorer kan det finnas en 
sannolikhet att modellutformningen har varierat beroende på vilken 
revisionsbolag företagen har anlitat. De största revisionsbyråerna finns 
representerade i intervjuunderlaget. Dock har respondenterna inte varit 
benägna till att avslöja detaljerna i de modeller de jobbar efter, varför 
denna företeelse inte har kunnat utredas närmare.   
 

5.6.1 Vad bygger framtida bedömningar på? 
 

Trots att modellen utgör ett viktigt moment vid impairment test verkar 
bedömningen av framtida kassaflöden och fastställandet av 
diskonteringsfaktorn vara än mer viktiga. Eftersom sättet impairment test 
görs på inte har kunnat utläsas ur granskade årsredovisningar kommer 
underlaget enbart från intervjuundersökningen. Detaljgraden i 
respondenternas redogörelser varierade beroende på hur villiga 
respondenterna har varit till att avslöja respektive företags arbetssätt. 
Mindre konkreta redogörelser kan också bero på att företag ännu inte 
känner sig säkra i den kunskap de besitter. Oavsett orsak har detta bidragit 
till att respondenterna har valt att koncentrera sina redogörelser på olika 
delar av impairment test. Djupare jämförelser av det insamlade materialet 
är därmed inte möjliga. Ur materialet kan dock utläsas att samtliga 
respondenter mer eller mindre verkar vara pålästa om det som stadgas i 
IAS 36. 
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I IAS 36 föreskrivs det att bedömningar om framtida kassaflöden bör bygga 
på företagsledningens rimliga och verifierbara antaganden om de 
förhållanden som förväntas råda under den period företaget prognostiserar 
över. Bedömningarna skall bygga på företagets senaste budget. Några 
respondenter nämnde att framtida kassaflöden uppskattas genom 
ledningens bedömningar om de förutsättningar som förväntas råda. 
Testerna genomförs i de flesta fall lokalt, exempelvis i olika dotterbolag 
eller affärsområden. Testerna skickas sedan till koncernledningen som har 
att utvärdera dessa. Arbetssättet förfaller som rimligt eftersom ansvariga på 
plats bör ha en bättre uppfattning om de lokala förhållandena än 
koncernledningen har.  
 
De flesta respondenter uppgav dessutom att de har en kort 
bedömningsperiod som oftast inte sträcker sig över mer än fem år.  En 
längre bedömningsperiod är inte heller rimlig på grund av osäkerhet som 
inte kan undankommas i de bedömningar företaget gör. Ju längre tidsperiod 
bedömningarna sträcker sig över, desto mindre kunskap har företaget om 
de förhållanden som skall beaktas. I IAS 36 föreskrivs dessutom att 
detaljerade och tillförlitliga prognoser, över en längre tidsperiod än fem år, 
sällan förekommer. Att framtiden är oviss är också logiskt men av 
respondenternas svar att tyda verkar kortare prognoser inte undankomma 
osäkerhet i någon större utsträckning heller. I enighet med IASB: s krav, 
nämnde samtliga respondenter att de, vid kassaflödesbedömningen, utgår 
från i förväg utarbetade budget eller prognoser. Med hjälp av faktiska utfall 
kontrolleras rimligheten i de bedömningar företagen gör. Som en 
respondent påpekade, förhindrar detta förekomsten av orimliga antaganden 
som i verkligheten sällan kommer att inträffa.  

 
5.6.2 Vilka kassaflöden skall ingå? 

 
I IAS 36 stadgas att de flöden som bör ingå i kassaflödesbedömningen är 
främst prognostiserade nettoinbetalningar som kassagenererande enheter 
förväntas ge upphov till. Kassaflödena skall vidare uppskattas utifrån 
enheternas befintliga skick.  Detta innebär att omstruktureringar inte skall 
ingå såtillvida det inte redan existerar ett befintligt åtagande. Detsamma 
gäller för framtida investeringar som bidrar till förbättringar av enheterna i 
fråga. Samtliga respondenter verkar vara insatta i vilka kassaflöden som 
skall ingå i bedömningen. Respondenterna omnämnde att de vid 
bedömningen brukar uppskatta framtida försäljningspriser och volymer.  
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Vissa företag utgår från det fria kassaflödet från rörelseverksamheten eller 
justerade resultatprognoser. I samtliga fall är det enbart frågan om själva 
rörelsen i dess aktuella tillstånd. En respondent påpekade dessutom att 
deras företag brukar ta hänsyn till underhållsinvesteringar. Investeringar 
som enbart bidrar till att enheten bibehålls i det skick den hade vid 
anskaffningstillfället skall, i förening med uppställda krav i IAS 36, 
inkluderas.  
 

5.6.3 Fastställandet av diskonteringsfaktorn 
 
Diskonteringsfaktorn skall anges före skatt och återspegla pengarnas 
tidsvärde samt de specifika risker vilka är knutna till den kassagenererande 
enheten i fråga. En majoritet av respondenterna väljer att framräkna sin 
diskonteringsfaktor genom WACC. WACC kan användas när det saknas 
möjlighet att fastställa faktorn utifrån marknadens bedömningar. En 
respondent, vars företag faktiskt väljer att utgå från marknaden, nämnde att 
de brukar rådfråga analytiker om den ränta som används när koncernen 
skall värderas. Diskonteringsfaktorn varierar samtidigt beroende på vad för 
slags kassagenererande enhet det är frågan om. Detta är också rimligt 
eftersom diskonteringsfaktorn skall avspegla specifika risker knutna till 
enheten. En respondent nämnde till exempel att varje dotterbolag fastställer 
sin egen diskonteringsfaktor som bland annat styrs av de lokala 
marknadsräntorna. I samtliga fall uppgavs dessutom att 
diskonteringsfaktorn även brukar utvärderas. 
 
Diskonteringsfaktorn kommenterades av respondenterna mycket mer än 
övriga variabler i impairment test. Variabeln i fråga är något som företagen 
minst kan styra över. Förändringar i diskonteringsfaktorn kan också få stora 
genomslag i de framräknade kassaflödena. Detta kommenterades även av 
en respondent som valde att kritisera modellens känslighet. Respondenten 
påpekade att räntehöjningar drastiskt kan minska framräknade kassaflöden 
vilket inte kan tänkas inträffa i verkligheten. Det tål att påpekas att 
impairment test är känslig för förändringar, speciellt i samband med 
diskonteringsfaktorn. Att företag uttrycker missnöje mot just den variabeln 
är därmed ingenting att förundra över. Impairment test skall nu vara det 
enda underlaget för värdering av goodwill. Plötsliga förändringar i 
marknadsräntorna kan slå rakt igenom modellen och föranleda oväntade 
nedskrivningar. Detta i sin tur kan komma att skapa stora svängningar i  
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resultatet, något som svenska börsföretag under alla förhållanden vill 
undvika.   
 
Av vad som framgått ovan verkar svenska börsföretag vara pålästa på hur 
impairment test bör göras. Det är dock skillnad i att veta hur något bör 
göras och hur det i verkligheten görs. Att lära sig regler brukar inte skapa 
bekymmer. Det svåra är att faktiskt förstå vad reglerna innebär. Utifrån 
materialet som denna uppsats bygger på talar mycket för att sättet företag 
genomför sina impairment tests, speciellt under övergångsperioden, nog 
kan ifrågasättas i flera avseenden. Syftet med nya regler för goodwill är, 
som IASB betonar, att visa en mer rättvisande bild av tillgångens värde. 
Dessutom strävar IASB efter att skapa mer harmoniserad redovisning 
världen över. Frågan är dock om rättvisande bild också är det huvudsakliga 
drivkraften ute bland företagen? Detta är något som kommer att 
kommenteras i analysens senare delar. Vad avser syftet med större 
jämförbarhet kan redan här påpekas att det inte är mycket som talar för att 
det skulle vara fallet. Börsföretagen kommer visserligen att utgå från 
gemensamma regler men samtidigt är komplexiteten i reglerna påtaglig. 
Det föreligger påtaglig risk för att företag inte kommer att kunna tolka och 
förstå reglerna på en enhetlig sätt, åtminstone inte på kort sikt. Dessutom 
inbegriper impairment test alldeles för mycket bedömningar som företag 
måste ta ställning till. Det är inte säkert att dessa bedömningar alltid 
kommer att vara rimliga eller att de kommer att företas på det sätt som 
IASB eftersträvar. Alla företag kan naturligtvis inte göra likadant eftersom 
det råder olika förutsättningar dem sinsemellan. Men IASB bör dock 
strama åt ramarna ytterligare för hur impairment test skall genomföras i ett 
försök att få mer enhetliga bedömningar företag emellan. 
 

5.7  Tillförlitligheten i impairment test 
 

En intressant aspekt för denna uppsats är även svenska börsföretags 
inställning gentemot de nya reglerna för redovisning av goodwill. Under 
intervjuerna uppdagades ett flertal intressanta åsikter om impairment test. 
En tämligen vanlig förekommande utsaga var att börsföretag känner 
missnöje över sättet nedskrivningsbedömningen utförs på eftersom den 
bygger på mycket subjektiva bedömningar. Dessa bedömningar, menade ett 
flertal respondenter, är högst osäkra. Det är nästan omöjligt att kunna 
förutspå framtiden då ett flertal oförutsedda händelser kan inträffa i den  
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komplexa värld företag verkar inom. En respondent antydde exempelvis att 
både externa och interna faktorer, som företaget är beroende utav, plötsligt 
kan förändras och få genomslag i de beräknade kassaflödena. 
Konjunkturläget är också svårt att förutspå över en femårsperiod. Det 
verkar som om börsföretagen själva inte förlitar sig på de bedömningar de 
gör. Det påpekades att hela modellen bygger på ett skimmer om att 
företaget vet någonting om framtiden men att det i själva verket nästan 
aldrig är fallet. Ett ord som majoriteten av respondenterna valde att 
beskriva osäkerheten med, i de bedömningar de gör, var att det helt enkelt 
är frågan om gissningar.  
 
En intressant företeelse som både intervjuerna och 
årsredovisningsgranskningen påvisat är att företag i de flesta fall lyckas 
försvara sina goodwillvärden. Hur pass tillförlitligt är dock ett företags 
konstaterande om att goodwill inte behöver skrivas ned? Hur kan värdet 
försvaras om utvärderingen den bygger på är en ”gissningslek”, som 
respondenterna påpekade? Det undgår inte den enskilde att undra om 
IASB:s sätt att redovisa goodwill på verkligen är ett steg i rätt riktning. Å 
andra sidan kan det finnas möjlighet att svenska börsföretag helt enkelt inte 
har förstått vidden av hur impairment test verkligen bör genomföras.  
 
Under årsredovisningsgranskningen konstaterades att ändrad 
redovisningsprincip för goodwill kommer att medföra störst effekt i 
räkenskaperna. Goodwillavskrivningar, för år 2004, har fått återföras vid 
anpassningen till IFRS. Av diagrammen i empirikapitlet framgår att det i 
många fall lett till betydande resultatförbättringar i räkenskaper upprättade 
enligt IFRS. Tre börsföretag hade till exempel en resultatförbättring på mer 
än 500 %. Det tyder på att de nya redovisningsreglerna för goodwill initialt 
kommer att medföra stora resultateffekter för svenska börsföretagen. I 
årsredovisningarna redogjorde företag även för den värdering och 
redovisning av goodwill som kommer att gälla framöver. Detta i form av 
sammanfattande redogörelser av det som föreskrivs i IASB: s standarder. 
Samtliga företag påpekade dessutom att de genomfört 
nedskrivningsprövning per den 1 januari och 31 december, 2004. Endast i 
11 av 165 företag konstaterades goodwillnedskrivning. I övrigt återgavs 
endast att nedskrivningsbehov inte konstaterats utan någon närmare 
motivering. Hur prövningen har gått till eller om den överhuvudtaget har 
genomförts återstår i det fördolda.  
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Under intervjuerna påpekades att företag medvetet har försökt och lyckats 
att undvika goodwillnedskrivningar. Många kan ha undgått att göra 
impairment test överhuvudtaget. Det kan bero på okunskap eller avsaknad 
av färdig modell. Övergångsperioden kan också ses som en chans till att 
tillfälligt förbättra resultatet. Företag ser därmed övergången som en ren 
teknikalitet där siffror översätts från ett regelverk till ett annat.  
Övergången till IFRS är dock mycket mer än bara siffror. Den kommer att 
medföra radikala förändringar i sättet börsföretag redovisar och värderar 
sina tillgångar. Vidden av denna förändring verkar dock inte ha uppdagats 
för börsföretagen ännu. Under intervjuerna påpekades att både analytiker 
och företag missuppfattat de nya redovisningsprinciperna. Standarderna har 
tolkats som att avskrivningar inte längre skall göras medan företag förbisett 
att de även behöver göra en nedskrivningsprövning. Konsekvent har 
övergången enbart inneburit en tillfällig resultatförbättring medan 
goodwillposten än så länge ignorerats.  
 
Andra respondenter valde att tolka den låga graden av nedskrivningar ur en 
annan synvinkel. Nedskrivningar är inte aktuella för att företag bedömer att 
de fördelar goodwill representerar också kommer att komma dem till godo. 
Respondenterna menade att de nya reglerna egentligen inte är nya eftersom 
företag fått företa nedskrivningsprövningar i enighet med RR 17. De som 
haft nedskrivningsbehov borde redan ha skrivit ner utan inverkan av IFRS. 
Att det finns stora likheter mellan IAS 36 och RR 17 kan inte förnekas. Ty 
Redovisningsrådet har sedan länge anpassat de svenska 
redovisningsrekommendationerna till internationella 
redovisningsstandarder. IAS 36 har dock varit föremål för omarbetningar 
främst med avseende på goodwill. Dessa omarbetningar är inte införlivade i 
RR 17 som svenska börsföretag har tillämpat. Ett exempel är att goodwill 
direkt i samband med förvärvet skall fördelas på olika kassagenererande 
enheter. Goodwill var tidigare inte heller enbart beroende av en 
nedskrivningsprövning. Prövningen genomfördes enbart när indikationer 
om förändrade förutsättningar förelåg medan goodwillvärdet 
huvudsakligen omhändertogs genom systematiska avskrivningar. Dessa såg 
till att värdet med tiden minskade varför behovet av nedskrivning indirekt 
också reducerades. Omständigheterna har nu förändrats eftersom goodwill 
enbart utsätts för nedskrivningsprövning. Värdet kan inte längre minska 
genom systematiska avskrivningar varför behovet av nedskrivningar även 
torde öka.  
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Under intervjuerna poängterades även att goodwillvärdena har kunnat 
försvaras till följd av ett gynnsamt konjunkturläge under år 2004. 
Värderingen tar plats i nuet, menade respondenterna. Mer talar dock för att 
börsföretag inte har genomfört eller förstått impairment test på det sätt det 
är ämnat. Ett antal respondenter underströk att företag inte har lärt sig 
regelverket varför få nedskrivningar kommer att konstateras under de första 
åren. Börsföretagen påstår uttryckligen att det finns mycket osäkerhet i de 
bedömningar de gör. Utifrån samma bedömningar lyckas de även försvara 
sina goodwillvärden. Det stora utrymmet för egna bedömningar, som ges i 
impairment test, verkar därmed bidra till att börsföretag, på kort sikt, kan få 
till vilket sluteffekt de än önskar. Under årsredovisningsgranskningen 
observerades exempelvis att företag med negativt nettoresultat lyckades 
försvara sina goodwillvärden. En respondent uttryckte att det också är 
dilemmat med impairment test. Börsföretag tror alltid på en bättre 
resultatutveckling i framtiden, vilket de baserar sina bedömningar på. 
 
Den svenska företagsvärlden verkar beträda en övergångsperiod under 
vilken tillförlitligheten i impairment test förmodligen kommer att svikta. 
Företagen måste dock utvärdera sina bedömningar vilket innebär, att de på 
längre sikt, måste stämma av med marknaden. Avviker bedömningarna, 
från de bedömningar marknaden gör, har företagen ingen annan utväg än 
att korrigera dessa. Den effektiva marknaden kommer således, att på lång 
sikt, frambringa det sanna goodwillvärdet. Dessutom är revisorernas 
hårdare kontroller icke att förglömma. Dessa utgör också ett slags försäkran 
på att impairment test så småningom kommer att utvisa ett korrekt 
goodwillvärde. 
 

5.8  Effekten av impairment test på redovisat 
resultat 

 
Ett annat stort missnöje mot impairment test är att plötsliga 
goodwillnedskrivningar kommer att skapa stora svallvågor i de övriga 
räkenskaperna. Winter (2004), hävdar att det nu kommer att bli mycket 
svårare att prognostisera fram företagens resultat. Förr i tiden var 
goodwillavskrivningar en fast förväntad kostnad. Det positiva med det var, 
som många respondenter påpekade, att företag kunde utjämna 
goodwillkostnadens effekt på det redovisade resultatet. Denna 
neutralisering kommer inte längre att vara möjlig. Samtliga respondenter  
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upplever därför oro över att resultatet plötsligt kan belastas med stora 
goodwillnedskrivningar som kommer att frambringa en mer volatil 
vinstutveckling.  
 
Det blir visserligen svårare att prognostisera resultatutvecklingen men 
företag är, i viss utsträckning, själva ansvariga för omfattningen av de slag 
nedskrivningar kommer att frambringa. Omfattningen styrs av de 
bedömningar företag gör. Är bedömningarna rimliga behöver slagen inte 
vara stora. Detta förutsatt att de förhållanden, vilka företaget verkar inom, 
inte försämras kraftigt vilket kan föranleda stora engångsnedskrivningar. 
Vissa respondenter menade att företag tenderar att överskatta 
goodwillvärdena för att inte belasta resultatet med nedskrivningar. Förr 
eller senare kommer dock dessa företag att få stämma av med marknaden, 
varvid de kommer att få företa kraftiga nedskrivningar till följd av felaktiga 
bedömningar.  
 
Den nya redovisningen av goodwill har dock redan visat på stora 
resultateffekter. Resultatpåverkan för cirka 20 % av undersökta börsföretag 
blev 50 % eller mer i förbättrat resultat, vilket måste betraktas som en 
avsevärd påverkan. Det kan ifrågasättas ifall dessa siffror verkligen är rätta. 
Kan företag ha haft en så undervärderad goodwill förut att så få anser sig 
behöva skriva ner värdet som skulle ha avskrivits om inte IFRS 3 trätt i 
kraft? Omfördelningar av goodwill, till andra immateriella tillgångar, har 
inte heller skett i någon större omfattning vilket insinuerar att det är samma 
värde som legat till grund vid bedömningen i impairment test som vid 
fastställandet av avskrivningstid. Skulle detta fenomen med få 
nedskrivningar mot förmodan stämma har vi i Sverige i så fall haft en 
väldigt missvisande och orättvisande bild av de redovisade 
goodwillvärdena. Impairment test kan också betraktas med det kritiska ögat 
eftersom den allt mer framstår som en enda stor bedömning mer förknippad 
med osäkerhet än realistiska antaganden. Detta kan som till exempel med 
räntenivån företagen inte helt beskyllas för. I det avseendet är det mer 
själva modellen det är fel på. 
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5.9 Identifiering av immateriella tillgångar 
 
De börsföretag som ingick i intervjuunderlaget är mer än positivt inställda 
till att IASB ställer större krav på identifiering av immateriella tillgångar 
som i större utsträckning kommer att särredovisas från goodwill. Tidigare 
ansågs inte dessa tillgångar som separerbara på grund av brister i 
identifiering och erkännande. Trots det hade de ett värde och det enda 
lösningen var att se dem som goodwill. Företag verkar känna en lättnad 
över att IASB äntligen har närmare bestämt vad goodwillvärdet skall bestå 
av. Börsföretagen tvingas att göra bättre förvärv, eftersom köpeskillingen 
kommer att fördelas mycket längre, än det tidigare varit brukligt.  De 
tvingas till att analysera det de köpt eftersom aktivering av stora 
övervärden i goodwill inte längre är möjligt. Posten kommer inte längre att 
vara en slaskpost med överblivna oidentifierade övervärden.  Goodwill, 
som sedan länge skapat stora bekymmer, kommer att uppta en mindre 
andel av balansomslutningen än vad i dagsläget är fallet. Istället kommer 
det som förut var en ansenlig del av denna goodwill att särredovisas i form 
av ett flertal immateriella tillgångar med olika livslängd och värde. I likhet 
med respondenternas åsikter, kommer detta att leda till en mer rättvis 
redovisning varifrån mer relevant information kommer att utvinnas. Det 
kommer att synas vad dessa övervärden beräknas tillföra företaget och det 
som är den sanna goodwillvärdet kommer att träda fram.   
 
Utvecklingen kommer även att sätta en press på köpepriset, vid framtida 
förvärv, eftersom marknaden inte kommer att acceptera stora 
goodwillposter lika lätt.  Det kommer att krävas betydligt mer motiveringar 
till postens uppkomst än tidigare varit fallet. Samtidigt upplever 
börsföretagen att fördelningen av köpeskillingen är ett av de svåraste 
momenten. Det finns självklart en strävan, från det förvärvande företagets 
sida, att göra bättre förvärv. Dock finns det fortfarande en motpart som 
alltid kommer att kräva mer än det förvärvade företaget är värt. Det finns 
därmed en risk till att det alltid uppstår en skillnad som inte kan motiveras. 
Motsvaras inte denna skillnad av goodwill är det ett överpris det är frågan 
om. Som tidigare påpekats bör det vara logiskt att företa en 
direktnedskrivning av detta överpris.  
 
Under intervjuerna påpekades dessutom att börsföretag lever i en sluten 
värld. Det råder en slags informationsasymmetri mellan det köpta och det 
köpande företaget. Konsekvent saknar det köpande företaget tillräckligt  
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med information för att kunna genomföra en tillräckligt noggrann analys 
direkt vid förvärvstillfället. Det kan därför även vara svårt att fördela 
övervärden på immateriella tillgångar såsom IASB föreskriver. Det finns 
en risk att utallokeringen inte blir genomförd på ett korrekt sätt, eftersom 
förvärvarens uppfattning om vad övervärdena står för i efterhand kan 
uppdagas vara helt missvisande. I dessa avseenden bidrar utallokering inte 
till en mer rättvisande bild. I vilket fall som helst kommer den praxis som 
nu är på väg att utvecklas att leda till en mer rättvisande redovisning som 
med tiden, om den utvecklas i den riktning det är ämnat, bara att bli bättre.  
 

5.9.1  Aktivering och värdering av immateriella tillgångar 
 
Aktivering av en immateriell tillgång kräver uppfyllelse av ett antal krav 
uppställda i IAS 38. Tillgången skall exempelvis vara separerbar från 
företagens övriga tillgångar, det vill säga kunna säljas. Värdet skall 
dessutom kunna uppskattas på ett tillförlitligt sätt. Företag har, i 
årsredovisningar och under intervjuerna, återgett ett flertal exempel på 
immateriella tillgångar som nu kommer att kunna identifieras. De exempel 
som återgavs var bland annat kundlistor, orderstockar, varumärken, patent 
och kundkontrakt. Janson et al (2004) menar att dessa också är de 
vanligaste immateriella tillgångar som anses uppfylla IASB: s krav på 
identifiering. Företagen verkar därmed vara väl insatta i vilka slag av 
immateriella tillgångar som nu kan aktiveras. Det de är mindre säkra på är 
däremot hur dessa tillgångar skall värderas. Värderingen av immateriella 
tillgångarna framkom som en komplex fråga. Värdering av något så 
abstrakt som immateriella tillgångar, är i många fall starkt kopplad till 
subjektiva uppskattningar. Värdering är dessutom en färskvara och 
företagsbedömningar sammanfaller inte alltid med verklighetens utfall.  
 
Svensk praxis är underutvecklad vad avser värdering av immateriella 
tillgångar. Därmed är det svårt för svenska börsföretag att företa tillräckligt 
underbyggda bedömningar när värdet skall fastställas. Att tyda ur 
intervjuerna verkar dock företagen ha en ungefärlig uppfattning om hur 
dessa tillgångar skall värderas. Det verkar dessutom som om kunskap om 
värderingen oftast är koncentrerad till de tillgångar som vanligtvis återfinns 
i den egna verksamheten. Svårighetsgraden i värderingen styrs också av 
vad för slags tillgång det rör sig om. Årsredovisningsgranskningen 
framvisade även att vissa börsföretag, företog en omflyttning av hela 
goodwillposten som bytte namn till en annan immateriell tillgång. Samma  
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avskrivningstid åsattes den nya tillgången varför det inte uppstod någon 
resultatpåverkan.  Det kan ifrågasättas om detta är en korrekt tillämpning 
av IASB:s hårdare krav på identifiering av immateriella tillgångar. I många 
fall inryms en rad olika mervärden i goodwillposten varför det är ovanligt 
med goodwill som enbart representeras av en tillgång. 
  
Något som också talar för en mer rättvis redovisning, är att det kommer att 
vara mycket lättare att fastställa en rimlig ekonomisk livslängd för fler 
immateriella tillgångar än det har varit för en samlad goodwillpost. 
Tidigare företogs goodwillavskrivningar. Eftersom en del av goodwill 
bestod av andra immateriella tillgångar, som har en begränsad livslängd, 
var avskrivning i viss utsträckning även reell. Dock kunde inte mycket 
urskiljas ur denna eftersom den representerade en post som var väldigt 
otydlig i sitt innehåll. Vissa tror på att en snabbare resultatföring kommer 
att kunna urskönjas av det som tidigare var goodwill eftersom den 
ekonomiska livslängden, för ett flertal immateriella tillgångar, är kortare än 
för en samlad goodwillpost. Andra tror att dessa immateriella tillgångar, i 
genomsnitt, kommer att skrivas av på 20 år varför avskrivningstiden på 
goodwill inte har varit helt felaktig.  
 
Under intervjuerna uppdagades även att företag kan komma att övervärdera 
sina övriga immateriella tillgångar i syfte att placera så mycket som möjligt 
av övervärdet, uppkommen vid ett förvärv, på dessa. Detta delvis för att 
undkomma en stor goodwillpost som nu kommer att vara mycket svårare 
att motivera men även för att få en jämnare resultatutveckling. Ju mindre 
värde företag har att nedskrivningspröva desto mindre kan en effekt bli av 
en eventuell felbedömning och mindre slag i redovisningen möjliggörs. 
Många företag vill försvara värdet på sina goodwillposter en tid för att inte 
direkt visa för marknaden att de har gjort ett sämre förvärv som måste 
nedskrivas direkt vid övergången till IFRS. De behåller således värdet på 
goodwill tills inte längre går varvid de kommer att få vidta stora 
nedskrivningar som kommer att förorsaka stora slag i redovisningen. Det 
kan betvivlas om detta verkligen är en bild IASB eftersträvar. Samtidigt 
som företagen delvis uttrycker missnöje mot att det företogs systematiska 
avskrivningar på goodwill strävar de efter att få tillbaka samma effekt via 
övervärdering av immateriella tillgångar. Dessvärre verkar företag ha svårt 
att finna lämpliga immateriella tillgångar som kan absorbera dessa 
övervärden. 
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Värdering av immateriella tillgångar är en relativt ny företeelse. Som med 
allting nytt krävs en tidsperiod innan lämplig praxis utvecklas för hur det 
bör gå till. Börsföretag kommer därmed att ställas inför stora svårigheter 
när immateriella tillgångar skall värderas. En respondent påpekade att 
värderingen av immateriella tillgångar är det svåraste och otydligaste med 
de nya reglerna. Utan praxis att stödja sig mot kan det bli svårt för det 
enskilda företaget att veta vad som utgör en korrekt bedömning. Under 
Finforum 2004 diskuterades värderingen av immateriella tillgångar varvid 
det även påpekades att Sverige inte varit starkt inom detta område. Svenska 
börsföretag kommer därför att få söka stöd i amerikansk praxis, något som 
även påpekades under intervjuerna.  Standardsättarna i USA har en stark 
ställning och US GAAP har med tiden i flera avseenden fått färga 
redovisningen i Europa. Att värderingen i Sverige kan komma att utvecklas 
på samma sätt som i USA, där samma regler har existerat i ett antal år, är 
därmed inget att förkasta. Än så länge har Sverige dock inte verkat följa i 
amerikanska företags fotspår med avseende på värderingar och 
nedskrivningar. I USA nedskrevs nämligen 30 % av goodwillvärdet första 
året reglerna infördes, vilket inte verkar bli fallet i Sverige.  
 
Vissa menar även att det, till följd av avsaknad av praxis för hur 
immateriella tillgångar skall definieras och värderas, inte kommer att 
uppstå dramatiska sänkningar av goodwill. Detta under de första åren som 
reglerna tillämpas. Stöd för detta återfinns i årsredovisningsgranskningen, 
som framvisar att ett relativt litet antal börsföretag valde att omfördela sina 
goodwillvärden. Börsföretagen har helt enkelt ännu inte lärt sig hur 
immateriella tillgångar skall identifieras. Tidigare har de trots allt aldrig 
behövt analysera den skillnad som uppstått när köpeskillingen fördelats på 
företagets materiella och finansiella nettotillgångar, utan helt enkelt fått 
kalla den goodwill. Det krävs nog därför en tid innan företag kommer ifrån 
detta tankesätt som de så länge har fått tillämpa.  
 
Av allt att döma verkar IASB tagit ett steg i rätt riktning med kravet på 
större identifiering av immateriella tillgångar. Kravet verkar också ha varit 
en nödvändighet för att tillåta en nedskrivningsprövning av det som nu blir 
goodwill. Tillsammans skapar båda dessa företeelser den bästa lösningen. 
Hade impairment test införts på det som förut var goodwill skulle detta inte 
ha bidragit till en mer rättvisande bild. Det skulle fortfarande ha rått 
ovisshet om vad goodwill egentligen representerar. Dessutom skulle detta 
ha bidragit till ännu större svängningar i resultatet. Ty, goodwill  
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representerar en betydande andel av balansomslutningen.  IASB var 
därmed först tvungna att fånga upp de värden som motsvaras av 
immateriella tillgångar med begränsad livslängd, för att kunna påstå att det 
som blir kvar som goodwill också har en beständig livslängd.  
 

5.10 Den nya redovisningen av goodwill- ett 
institutionellt perspektiv 

 
Samtliga börsnoterade företag kan sorteras in under definitionen av en 
institution. Det betyder att de har vissa krav att rätta sig efter. Dels måste 
dessa företag följa lagstiftade explicita redovisningsregler. Vidare måste de 
uppfylla de sociala krav som omger ett börsföretag. De måste exempelvis 
följa aktiemarknadens värderingar och normer om hur ett företag skall 
agera. Orsaken till varför dessa regler och krav måste följas är att företagen 
måste kunna erhålla och bibehålla sin sociala legitimitet. Det är den sociala 
legitimiteten som gör att marknaden är villig att investera i dessa 
kapitalberoende företag. Följer företag inte uppställda kriterier kan deras 
sociala legitimitet komma att sättas i gungning. Detta kan på längre sikt få 
förödande konsekvenser för företagets överlevnad eftersom marknadens 
straff kan komma att bestå i att återta det investerade kapitalet. Ett ensamt 
börsföretag kan därmed inte tolka IFRS 3 och IAS 36 på sitt eget sätt och 
samtidigt räkna med att få vara kvar i spelet utan sanktioner. 
 
De nya standarderna för redovisning av goodwill kan ses som en tvingande 
institutionell påverkan. Detta eftersom det rör sig om explicita regler som 
har stiftats på en högre nivå i samhället. I detta fall så högt som på EU-
nivå. Svenska börsföretag har därmed inte kunnat delta i debatten om 
standarderna skulle antas eller inte. De har inte något val än att följa dessa, 
för att erhålla legitimitet från den omgivning de verkar inom. Företeelsen 
kommenterades även av en respondent som ville understryka att införandet 
av de nya standarderna är ett överstatligt beslut. Börsföretagen har att rätta 
sig efter dessa oavsett deras inställning till vad standarderna kan komma att 
medföra.  
 
Ménard (2000) menar att implementeringen av en ny lag bör åtföljas av 
utbildning och information om dess innehåll, för att undvika misstolkningar 
och en felaktig tillämpning. Införandet av de nya standarderna, för 
redovisning av goodwill, verkar inte ha undkommit dessa problem. Ett  



105 

Analys 
 
flertal respondenter påpekar att de fått erforderlig utbildning och att de mer 
eller mindre anser sig besitta den kunskap som krävs för tillämpning av 
IFRS. De nya standarderna, speciellt genomförandet av impairment test, 
känns ändock som komplicerade. Företag verkar ha svårt att tillämpa dem 
på rätt sätt. Teoretiskt sett är standarderna väl underbyggda och det finns 
inte mycket som talar för att de inte skulle bidra till en mer rättvisande bild. 
Dock kan teorin sällan appliceras fullt ut på den verklighet den beskriver. 
Praxis tenderar att finna sina egna vägar i den komplexa verklighet som 
företag verkar inom. Respondenterna upplever detta och menade att ett 
flertal regler är för teoretiska för att kunna appliceras i det verksamhet 
företaget bedriver. Att feltolkningar verkar ha uppdagas bland 
börsföretagen, vid tillämpningen av de nya standarderna, beror även på 
standardernas utformning. Som redan poängterats lämnar de stort utrymme 
för företagens egna bedömningar.  
 
I enlighet med vad tidigare studier visat och vad teorin föreskriver har 
explicita regler relativt lättare att vinna acceptans bland berörda parter än 
vad exempelvis ett enskilt styrelsebeslut skulle ha. Det betyder att beslutet 
om införandet av IFRS torde vinna acceptans lättare än om företag själva 
hade att besluta om tillämpningen. Intervjuundersökningen visade att 
majoriteten av de tillfrågade är positivt inställda till dessa nya standarder. 
Därför kan det konstateras att standarderna informellt verkar ha vunnit 
acceptans bland börsföretagen. Den relativt snabba acceptansen torde 
härröra från införandets överstatliga ursprung. 
 
Många respondenter uttryckte dock en känsla av osäkerhet vid 
tillämpningen av de nya standarderna. Det rör sig främst om praktiserandet 
av impairment test. Denna osäkerhet framkom på chefsnivå eftersom 
nästan samtliga respondenter innehar en sådan position. Det är även på 
denna nivå som beslut om impairment test fattas. Osäkerheten anses bestå i 
tillförlitligheten av uppskattningen utav framtida kassaflöden. Parametrarna 
i impairment test verkar baseras på bristande information om framtiden och 
därmed blir de uppbyggda på osäkerhetens grunder. Summerat betyder det 
att användare av finansiella rapporter måste ha i åtanke att impairment test 
bygger på osäkra uppskattningar. Dessa uppskattningar får inte betraktas 
som definitiva för framtiden. Värdering är en färskvara. 
 
Som konstaterades under årsredovisningsgranskningen innehar ungefär tre 
av fyra börsnoterade företag goodwill. De nya standarderna som berör  
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redovisningen av goodwill är nya för samtliga. Det vore därför inte 
förunderligt ifall dessa börsföretag står inför samma stundande problem vid 
tillämpningen. Hypotetiskt kan det antas att företag studerar varandras 
finansiella rapporter, för att se hur de har löst ett visst problem beträffande 
redovisning och värdering av goodwill. Ändå uppger ingen av 
respondenterna att de brukar göra på detta sätt. De anser sig vara så pass 
säkra och ha tillräckligt med kompetens i det egna företaget att de kan 
hantera problemen själva. Detta står i motsats till den osäkerhet de å andra 
sidan uttryckte när det blev tal om impairment test. Osäkerheten verkar 
därmed finns där men företag verkar inte råda bot på den genom att ta efter 
andra företags arbetssätt. En respondent besvarade detta förfarande med att 
det i dagsläget egentligen inte går att utläsa, hur ett företag har bedömt 
goodwillvärdet enbart genom tillgång till finansiella rapporter, som i 
princip är de officiella dokument som finns att tillgå. 
 
Oavsett detta tyder empirin på att nästan samtliga börsföretag kommit fram 
till samma konstateranden, det vill säga att de inte behöver företa en 
nedskrivning av goodwill. Om detta också är en indikation på att företag i 
viss mån betraktat varandra i sättet övergången skall hanteras kan dock här 
inte uttalas om. Det kan exempelvis ha gått en rykte om att de flesta företag 
tänker försvara sin goodwill och inte företa några nedskrivningar. Detta kan 
i sin tur ge incitament åt det enskilda börsföretaget att inte företa en 
nedskrivning heller i och med att det betraktas som något negativt. Som en 
av respondenterna påpekade kan nedskrivningar tyda på ett dåligt förvärv. 
Hur pass noga och utifrån vilka förutsättningar företagen genomfört sitt 
impairment test har redan utretts. Det kan bara tilläggas att ovanstående 
företeelse också kan ha haft en påverkan på de beslut som fattades.  
 
Emellertid tycks det vara på det sättet att företag tillämpade det mimetiska 
arbetssättet när goodwill skrevs av systematiskt. Detta var något många 
respondenter påpekade genom att de sade sig ha valt en avskrivningstid 
som i genomsnitt tillämpades av andra börsföretag. En respondent menade 
att det inte var önskvärt med redovisningsprinciper som avvek och tilldrog 
negativ uppmärksamhet och kritik. Detta kan också antas gälla för de nya 
reglerna. Det kommer inte att anses som positivt att tillämpa impairment 
test på ett sätt som avviker från andra företag. De nya standarderna har 
dock inte integrerat sig än i någon vedertagen praxis varför det ännu inte 
går att utläsa vilka börsföretag som avviker eller ej. Inom en snar framtid 
torde det uppkomma en sådan sedvänja och det är möjligt att företag börjar  
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studera varandras redovisning igen. De företag som kan komma att bli 
förebilder är de som innehar betydande goodwillposter eller de med stark 
ställning. Ur granskningen av årsredovisningarna konstaterades att 
goodwill för många företag representerar 0,1-15 % av balansomslutningen. 
Dessa företag blir troligen inte förebilderna och normsättarna utan det rör 
sig snarare om de företag vars goodwill representerar 30 % eller mer av den 
samlade tillgångsmassan.  
 

5.11 Värdering av goodwill- andra influenser än 
rättvisande bild 

 
I den teoretiska referensramen har ett antal teorier lyfts fram vilka 
understryker möjligheten att en viss redovisningsmetod väljs för att 
maximera endera partens välfärd snarare än att visa en rättvisande bild. 
Teorierna var agentteorin, Positive Accounting Theory (PAT) och den 
undersorterade bonushypotesen. Empirins inslag av dessa teorier gick ut på 
att undersöka hur pass vanligt det är att företag baserar ledande 
befattningshavares ersättning på bonus, eller andra former av rörlig 
ersättning, som är kopplad till finansiella resultatmått. I 
intervjuundersökningen fick respondenterna besvara om de ansåg att dessa 
komponenter påverkar redovisningen av goodwill. De nya standarderna 
ger, som tidigare påpekats, ett stort utrymme för företagens subjektiva 
bedömningar varför möjligheten till kreativ redovisning, som baseras på 
andra beslut än rättvisande bild, också torde öka. Genom studien av 
börsföretagens årsredovisningar och däri presenterade ersättningsprogram 
kunde det konstateras att de flesta börsnoterade företag hade någon form av 
rörlig löneersättning till koncernledningen. I många fall var den rörliga 
ersättningen baserad på finansiella resultatmått såsom vinst, resultatökning 
och överträffande av budgeterat resultat. Den rörliga lönen verkade 
samtidigt i de flesta fall ha ett uppsatt tak eftersom den inte kunde uppgå 
till mer än en viss procent av den fasta grundlönen. Det betyder att det finns 
en gräns till vilket det lönar sig för de ersättningsberättigade att företa 
åtgärder som är till favör för deras egna löner.   
 
Agentteorin och bonus kan relateras till varandra i det avseende att 
agenterna, i detta fall koncernledningen i form av beslutsfattare, vill 
maximera sin lön och däribland sin resultatbaserade bonuslön. 
Principalerna, i detta fall ägarna, vill maximera avkastningen på sitt satsade  
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kapital. Detta uppnås genom en högre aktiekurs som följer av högre 
resultat. Genom att basera bonusersättningen på finansiella resultatmått 
konvergeras dessa två viljor, och företagets värde maximeras. Det ligger i 
både agentens och principalens intresse att ett så bra resultat som möjligt 
uppnås. Bonussystem kan men andra ord förebygga agentproblem.  
 
Ändock kan det kvarstå vissa agentproblem i samband med de nya 
redovisningsreglerna för goodwill. Problemen grundar sig i den 
informationsasymmetri som kan förekomma mellan agenten och 
principalen. I detta fall rör det sig om den information som är behövlig för 
att avgöra om en nedskrivning är erforderlig eller inte. En nedskrivning 
medför en negativ resultatpåverkan vilket inte är önskvärt för agentens eller 
principalens egennytta. Agenten kan dock, i perioder med förlustresultat, 
passa på att företa nedskrivningar eftersom dennes bonus ändå inte kommer 
att utfalla. Konsekvent behöver nedskrivningar inte företas de efterföljande 
åren när vinsterna beräknas bli större. Principalerna däremot ser, i sådana 
situationer, sin aktiekurs falla, något som kan ta flera år att åtgärda.  
Agentens beteende påverkade denne endast under det aktuella året. 
Agenten kan i detta fall dra nytta av informationsasymmetrin för att 
övertyga marknaden om att nedskrivningar av goodwill är nödvändiga. 
Revisorerna måste därför utföra noggranna kontroller av impairment test. 
Revisorer är dock inte verksamma i företaget. De är inga 
marknadsmänniskor varför det ibland kan vara svårt för dem att bedöma 
rimligheten i goodwillvärdet. Företagen har i det avseendet ett 
informationsförsprång med hjälp av vilken revisorerna kan övertygas om 
att nedskrivning behöver företas.  
 
Trots att det existerar ett flertal möjligheter för företag att styra över det 
bonusbaserade resultatet, via värderingen av goodwill, verkar denna 
möjlighet inte utnyttjas i verkligheten. Från intervjuerna kan det utläsas att 
manipulation av goodwillvärdet möjligtvis kunna genomföras på kort sikt, 
men inte på en längre. Detta föreskriver även teorin. Anledningen till varför 
manipulation inte kan fortgå, över en längre tidsperiod, är att beteendet så 
småningom kommer att kunna uttydas ur rapporterna, av den effektiva 
marknaden. Upptäckten kommer att ge börsföretaget, och dess ledande 
befattningshavare, ett dåligt rykte något som medför stora konsekvenser 
som befattningshavarna inte torde vara villiga att försätta sig i. Aktieägarna 
kommer inte heller att godta det faktum att uppställda prognoser aldrig 
infrias. Marknaden kommer att tappa förtroendet för företaget om de  
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ständigt gör missbedömningar och ingen satsar heller kapital i något som 
de inte har förtroende till.  
 
Vissa respondenter anser, som redan påpekats, att det på kort sikt skulle 
kunna förekomma ett visst mått av manipulation. Detta som följd av det 
utrymme som ges för subjektiva bedömningar när en värdering av goodwill 
skall göras. En respondent menade att ingen företagsledare, vars bonus 
skulle bli lidande av en goodwillnedskrivning, skulle företa ett sådant 
beslut självmant.  
 
Liksom teorin föreskriver är det troligt att företag gör så kallade ”stålbad” i 
tider med förlustresultat. Med det menas att företag väntar med 
nedskrivningar tills ett förlustresultat ändå har konstaterats. Dock gav 
studien inte stöd för detta även om det verkar sannolikt. Företag som 
uppvisade förlustresultat företog inga nedskrivningar. De återförde dock 
enbart sina goodwillavskrivningar, för 2004, något som bidrog till 
resultatförbättringar. Därför kom även incitamenten, att företa ”stålbad” 
under övergångsperioden, att undermineras.  
 
Även företag med vinstresultat fick ett uppskjut i vinstnivån när IFRS 3 
tillämpades. Det innebär att inget samband kunde uttydas ur studien om när 
en nedskrivning karaktäristiskt företogs, det vill säga under förlustår eller 
vinstår. Det hela kan sammanfattningsvis konstateras att impairment test 
inte integrerats fullt ut i företagens verksamhet ännu och ett samband 
kommer förmodligen att kunna ses om några år framåt. Som teorin 
beskriver verkar det inte osannolikt att ”stålbad” företas och risken är då att 
klyftan mellan resultaten de sämre åren och resultaten de goda åren tilltar. 
Det skulle innebära att när resultatet är dåligt då är det riktigt dåligt och 
vice versa. Redovisningen kan, som många respondenter var inne på, bli 
väldigt svängig från år till år och marknaden får det svårt att förutse ett 
resultat. 
 
Trots att frågan om manipulation ställdes på ett indirekt sätt, trodde 
majoriteten av respondenterna inte på att kreativ redovisning existerade i 
någon större utsträckning. Det kan tyda på att effektivitetsbegreppet är 
överordnat det opportunistiska beteendet i denna fråga. Detta torde även 
vara logiskt eftersom marknaden är effektiv och företagen måste följa vissa 
spelregler för social acceptans. Som teorin föreskriver är det svårt att skilja 
de båda begreppen åt i konstaterandet om vad som föranleder ett visst  
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beslut; opportunistiskt beteende eller rättvisande bild. Som framkommit ur 
intervjuerna, vill majoriteten säga att det är effektivitetsbegreppet som styr. 
Trots det bör det poängteras att detta är en känslig fråga och att teorin inte 
torde ha helt fel i att självintresse brukar medverka på ett hörn i 
beslutsfattandet. Det kan även vara så att respondenterna vill tro på att det 
är effektiviteten som styr och att det indirekt också styr deras åsikter.  
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6. Slutsats 
 

Detta avsnitt ämnar redogöra för de viktigaste slutsatserna som kan 
konstateras ur uppsatsens undersökningar. Avsnittet avser även att konkret 
och kortfattat besvara de inledande frågeställningarna.   
 

• Hur har synen på goodwill förändrats? 
 
Historiskt tillbakablickande har goodwill åtföljts av samma definition som 
än idag är gällande. Likväl har synen på goodwill genom tiderna förändrats. 
I teorin återfinns en tämligen bred goodwilldefinition som tillfredställt den 
teorietiska synen på goodwill men som i praxis inbjudit till en rad olika 
tolkningar. I enighet med definitionen är alla företag överens om att 
goodwill är den skillnad som uppstår vid ett förvärv när köpeskillingen 
fördelas på identifierbara nettotillgångar. Det som börsföretagen inte är 
eniga om är vad denna skillnad de facto representerar. Goodwill beskrivs 
som övervinster och diverse synergieffekter vilket i enighet med teorin är 
det goodwill bör representera. Börsföretagen har dock inte förmått sig ge 
någon närmare beskrivning av dessa övervinster eller varför de förväntas 
uppstå. Goodwill verkar ha fått karaktären av en restpost där allt som enligt 
gällande lag inte kunde särredovisas inkluderades. Vad som är goodwill 
verkar styras av det enskilda företaget, något som har bidragit till en praxis 
som få kan kalla som rättvis. Samma praxis accepterades av företagens 
omvärld eftersom någon närmare analys eller motivering av goodwill inte 
eftersträvades. Följdriktigt kom både företag och dess intressenter att förmå 
lagstiftarna till längre avskrivningstider för denna svårbegripliga post i 
syfte att neutralisera effekten av de kostnader denna skulle föranleda. 
 
Övergången till IFRS har ändrat synen på goodwill. Definitionen är 
densamma men utrymmet för vad som får benämnas goodwill är avsevärt 
begränsat. Börsföretag kan inte lika enkelt aktivera stora goodwillposter. 
De är tvungna att företa mycket mer välbetänkta analyser av det de köpt. 
En rad immateriella tillgångar, som tidigare benämndes goodwill, skall 
identifieras och särredovisas. Följriktigt kommer en mer konkret syn, på en 
del av värdet som tidigare ansågs vara goodwill, att erhållas. I enighet med 
IASB: s nya synsätt och goodwills grunddefinition skall posten enbart bestå 
av övervinster och synergier av olika slag. IASB verkar ha förmått 
företagen i denna riktning. Det återstår visserligen en del problem, som till  
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exempel aktivering av överpriser, men den numera gällande 
nedskrivningsprövningen och strängare motiveringskraven av goodwill kan 
få en bromsande effekt mot detta. Företag är inte lika benägna till att 
aktivera stora goodwillposter eftersom värdet inte längre kan skrivas av 
systematiskt. I takt med att framtida kassaflöden bedöms och realiseras 
kommer det som inte motsvaras av ett värde att få skrivas ned. Stora 
engångsnedskrivningar drabbar resultatet negativt och undvikande av detta 
kommer att vara en stor drivkraft mot att inte aktivera det som i själva 
verket saknar egentlig värde. Goodwillavskrivningar grundades på synen 
om avtagande avkastning men fastställandet av den ekonomiska 
livslängden förknippades med stor osäkerhet. Dagens goodwill anses ha en 
beständig livslängd och värdet utvärderas årligen genom impairment test. 
De värden i goodwill som minskade systematiskt är nu fördelade på övriga 
immateriella tillgångar, där de återigen utsätts för planenliga avskrivningar.  
 
Svenska börsföretag verkar vara positivt inställda till den nya synen på 
goodwill som inte längre kommer att ha funktionen av en slaskpost. 
Omvärlden kan komma att se mer rättvisande värden på det som egentligen 
är goodwill. Synen på goodwill har övergått från att ha varit en 
jämförelsestörande restpost till att bli en likvärdig tillgångspost som 
företagets övriga.  

 
• Svenska börsföretags anpassning gentemot IFRS 
 

Svenska börsföretag besitter erforderlig kunskap om det som stadgas i de 
nya standarderna för redovisning av goodwill. Samtidigt har nödvändiga 
krav inför övergången till IFRS genomförts. Den första publicerade 
informationen om denna anpassning återfinns i börsföretagens 
årsredovisningar för år 2004. Däri finns behövliga jämförelsesiffror, mellan 
IFRS och svenska redovisningsprinciper, återgivna samt upplysningar om 
de väsentligaste effekter som IFRS har föranlett. I samband med detta har 
bland annat goodwillavskrivningar för 2004 återförts. Redogörelserna 
skilde sig åt i utförligheten mellan företagen. Allt från flera spaltmeter av 
text och siffror till enstaka meningar påträffades. Detta kan bero på att 
företag befinner sig i olika stadier i sin anpassning gentemot IFRS och 
berörs även i olika stora utsträckningar beroende på hur deras 
balansräkning är komponerad. Samtliga företag valde dessutom att tillämpa 
undantagsregeln i IFRS 1 om retroaktiv tillämpning. I enighet med kraven 
omnämner börsföretagen att de även testat det ingående goodwillvärdet  
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genom impairment test. Goodwillposten har samtidigt analyseras i syfte att 
fastställa om värdet representeras av immateriella tillgångar som nu skall 
särredovisas. Intervjuundersökningen framvisar även att samtliga börsbolag 
har utarbetat en modell för hur impairment test skall göras. Detta har oftast 
skett i samråd med revisorerna.  

 
Att lära sig regler är dock enkelt. Svårigheten består istället i att förstå vad 
de innebär och hur de skall tillämpas. Årsredovisningsgranskningen visat 
att väldigt få företag väljer att företa en nedskrivning på goodwill. I de 
räkenskaper som granskades återfanns i de flest fall enbart ett konstaterade 
om att nedskrivningar inte är erforderliga utan närmare motiveringar. Hur 
själva nedskrivningsprövningen har gått till eller om den överhuvudtaget 
har skett är en fråga för fortsatt diskussion.  Att så få företag valt att göra 
nedskrivningar är häpnadsväckande. Ifall utfallet stämmer kan det bero på 
att svenska börsföretag hittills haft undervärderad goodwill. Möjlighet finns 
även att företag har en optimistisk syn på framtiden varvid de anser sig 
kunna försvara goodwillvärdet. Många företag påpekar även att de tidigare 
tillämpat RR 17 varför IAS 36 inte var något nytt. Rekommendationerna 
skiljer sig dock åt speciellt med avseende på de senaste omarbetningarna av 
IAS 36.  Dessutom var värdet på goodwill inte enbart avhängig 
nedskrivningsprövningen vilket nu är fallet.  

 
Ett tredje och högst sannolikt scenario är att impairment test inte utförts på 
korrekt sätt. Det finns en möjlighet att många företag har undgått att göra 
sina impairment test överhuvudtaget. Det finns även risk att övergången 
enbart ses som ett ypperligt tillfälle till att förbättra resultatet. 
Intervjurespondenterna antydde dessutom att impairment test bygger på 
väldigt osäkra bedömningar. Det innefattar en rad subjektiva bedömningar 
där företaget skall kunna förutspå framtida kassaflöden under en längre 
tidsperiod. Börsföretag omnämner att dessa bedömningar är högs osäkra 
och att det rent av handlar om gissningar. Utifrån denna osäkerhet lyckas 
företagen ändå att försvara sina goodwillvärden. Trovärdigheten i 
impairment test kan med andra ord ifrågasättas och det är inte säkert att 
börsföretagen är införstådda i hur reglerna skall tillämpas. Dessutom 
antyder flera företeelser att bedömningen av goodwillvärdet inte alltid görs 
med rättvisande bild i åtanke. Ett exempel är resultatutjämning.  

 
Definieringen av kassagenererande enheter framkom ha gjorts tämligen 
vidlyftigt i förhållande till vad IASB föreskriver. Många respondenter  



114 

Slutsats 
 
påpekade dock att deras breda definitioner var logiska med tanke på den 
verksamhet företagen bedriver. Komplexiteten verkar vara styrd av 
verksamhetsformen. Samtidigt uttryckte respondenterna att det nog kan 
vara svårt och nästintill omöjligt att följa IASB:s stadganden i det 
avseendet. Det finns därmed en sannolikhet i att företag snarare varit 
resursbesparande än grundligt konstaterat att det inte går att reducera 
storleken på de kassagenererande enheterna. Att det kan vara frågan om 
okunskap bör inte heller förkastas. 
 
Immateriella tillgångar skall i större utsträckning identifieras och 
särredovisas från goodwill. Svenska börsföretag är positiva till dessa krav 
med samtidigt upplever de stor osäkerhet i hur de skall tillämpas. I 
avsaknad av praxis upplever börsföretagen att de ännu inte är införstådda 
på hur identifieringen och värderingen av immateriella tillgångar skall 
göras. Stöd för detta återfinns även i årsredovisningsgranskningen där 
väldigt få företag lyckats omfördela det ingående goodwillvärdet på andra 
immateriella tillgångar.  

 
Övergången till IFRS kommer att medföra radikala förändringar, i sättet 
företagen redovisar och värderar sina tillgångar. Börsföretagen har vidtagit 
erforderliga åtgärder mot anpassningen till IFRS. I många börsföretag har 
förberedelserna pågått i ett antal år. Vidden av IFRS verkar dock inte ha 
uppdagats för de svenska börsföretagen än. Komplexiteten i regelverket är 
stor och denna verkar ännu inte ha övervunnits. Dessutom verkar vissa 
börsföretag utnyttja reglerna i andra syften än rättvisande bild där 
exempelvis vinstförbättringar, som en följd av goodwill inte längre skall 
skrivas av, nog kan vara lockande. 

 
• Börsföretagens inställning till de nya reglerna 

 
Börsföretag har en positiv inställning mot IFRS. Enhetlig redovisning 
internationellt sett och större jämförbarhet är argument som flera 
poängterar. Synen på de standarder som berör goodwill verkar dock inte 
vara lika positiv i vissa avseenden. Det verkar råda ett missnöje över sättet 
goodwillvärdet skall prövas. Börsföretagen understryker att det nästan är 
omöjligt att göra rimliga och tillförlitliga bedömningar om framtiden varför 
den analys goodwillvärdet styrs av färgas av en stor osäkerhet. Modellen är 
dessutom känslig för förändringar varför värdeförändringar plötsligt kan 
uppstå. Ett exempel är räntenivån som plötsligt kan föranleda  
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nedskrivningar och orsaka stora svängningar i resultat. Den neutralisering 
som goodwillavskrivningar lyckades åstadkomma är en företeelse av det 
förflutna, något som många börsföretag är oroliga över. Börsföretagen kan 
dock reducera risken för resultatsvängningar genom att företa rimliga 
bedömningar vid uppskattningen av framtida kassaflöden.  
 
Något som börsföretag är väldigt positiva till är kravet och möjligheten att 
identifiera fler immateriella tillgångar som skall särredovisas från goodwill. 
Det verkar råda en lättnad över att IASB förmått sig ge en mer konkret syn 
på goodwill som nu kommer att representera en mindre andel av 
balansomslutningen. Allt detta kommer att leda till mer genomtänkta 
förvärv. Drivkraften mot mer noggranna analyser kommer också att 
förstärkas av strävandet att undvika kraftiga resultatförändringar varför 
mindre goodwillposter kommer att aktiveras som lätt kan försvaras. 
Konsekvent finns även en sannolikhet att börsföretag övervärderar andra 
immateriella tillgångar för att undvika stora goodwillvärden. Immateriella 
tillgångar kommer i många fall att skrivas av systematiskt varför 
övervärdering liksom tidigare i viss mån kan neutraliseras. Det som är 
positivt är att det kommer att vara lättare att fastställa den ekonomiska 
livslängden på fler enskilda immateriella tillgångar än det varit för en 
samlad goodwillpost.  
 
Börsföretagen upplever samtidigt att det kommer att vara svårt att 
åstadkomma den fördelning av köpeskillingen som IASB eftersträvar. 
Företag verkar i en sluten och väldigt konkurrensutsatt värld varför det 
förvärvande företaget inte alltid kan få tillgång till det information som 
skulle behövas för en detaljerad analys. Det upplevs även osäkerhet i hur 
immateriella tillgångar skall värderas. Svensk praxis är inte välutvecklad 
inom detta område och värderingen av det slaget är en ny företeelse. Därför 
kan det vara svårt för företagen att företa tillförlitliga bedömningar när 
värdet på en immateriell tillgång skall fastställas.  
 
Det internationella redovisningsregelverket verkar dessutom upplevas som 
komplext och svårtillämpbart. Kunskapsbristen kan vara en riskfaktor som 
kan bidra till att standarderna inte tillämpas och tolkas på ett korrekt och 
enhetligt sätt. Detta är något som i stor utsträckning kan appliceras på 
impairment test. I teorin verkar impairment test vara ett ypperligt sätt att 
mäta goodwillvärdet på. Frågan är dock om metodiken för prövningen 
också är lika tillämpbar i praktiken. Av uppsatsens resultat att tyda verkar  
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svenska börsföretag inte ha nått det mål som standarderna förespråkar. Det 
nya sättet att redovisa goodwill på handlar inte bara om att lära sig tillämpa 
regler. En korrekt tillämpning kräver en genomgripande förändring i sättet 
börsföretagen tänker och hur de betraktar värdet på sina tillgångar. Det 
krävs en omställning i en rad redovisningsprinciper som under lång tid har 
varit allenarådande. Detta kan inte ske över natt varför övergången inte kan 
förväntas vara fulländad. Svenska börsföretag kommer nu att beträda en 
övergångsperiod under vilken det nya tankesättet kommer att integreras 
med verksamheten. Vart tillämpningen av IFRS kommer att leda och om 
den kommer att bidra till en mer rättvisande bild, beror på sättet börsföretag 
väljer att tolka och tillämpa de nya reglerna. Det är något som den 
förestående framtiden bara kan visa.  
 

• Därför redovisar företagen som de gör 
  
Företag måste följa uppställda standarder i sin redovisning för att kunna ha 
marknadens sociala legitimitet och attrahera riskkapital. Marknaden och 
aktieägarna tillåter nämligen inte att redovisningen manipuleras eller 
förvanskas. För att kontrollera de ledande befattningshavarna används ofta 
bonusprogram som styrverktyg. Det framgick ur 
årsredovisningsgranskningen att bonusprogram existerar i de flesta svenska 
börsföretag. Men dessa bonusbaserade löner var högst beroende av 
finansiella resultatmått varför det kan förekomma manipulationer från 
befattningshavares sida av redovisningen i syfte att få upp resultatet och 
därmed den egna bonusen. Med avseende på goodwill kan detta göra att 
nedskrivningar väljs skjutas framåt i tiden tills perioder med sämre resultat 
förväntas där någon bonus i alla fall inte är att vänta. Övervägande delen av 
respondenterna trodde emellertid inte på att manipulation förekom utan 
förespråkade att den rättvisande bilden styrde val företagna nedskrivningar 
eller ej. Vissa respondenter medgav dock att ingen vill företa exempelvis 
nedskrivningsåtgärder som belastar dennes egna bonus negativt. Frågan är 
emellertid känslig och det kan inte uteslutas att självintresse medverkar på 
ett hörn i beslutsfattandet om goodwill. Men eftersom det saknas tillräckligt 
med belägg i denna uppsats för att konstatera detta, och eftersom många 
respondenter ville framhäva den rättvisande bilden som överordnad torde 
det var den rätta slutsatsen att dra. 
 
Dessutom kan det tänka sig att helt andra motiv styr nedskrivning eller ej. 
Exempelvis kan det vara så att företagen inte vill visa på att de genomfört  
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ett dåligt förvärv som måste nedskrivas så fort detta börjar förespråkas. Det 
kan helt enkelt vilja dölja sina svagheter eller sämre beslut. Alternativt kan 
det vara så att de saknar resurser för att göra en tillräckligt bra impairment 
test varför detta utfaller med felaktiga värden men som företagen ändå 
accepterar på grund av bristande resurser. 
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7. Reflektioner över tillförlitlighet 
 
I detta kapitel reflekteras över begreppen tillförlitlighet och relevans i 
samband med årsredovisningsgranskningen och intervjuundersökningen 
 

7.1 Validitet – har undersökningen inbringat 
relevant information  

 
Validitet innebär att en studie undersöker och mäter det som verkligen skall 
undersökas. En studies validitet kan äventyras genom exempelvis konstigt 
formulerade eller känsliga intervjufrågor, ledande intervjufrågor och 
intervjuarpåverkan. (Svenning, 2003) Denna uppsats har försökt kringgå 
dessa risker. Vid frågor som respondenterna upplevde som svårtolkade, har 
författarna kunnat förklara frågan mer ingående, eftersom intervjuerna 
gjordes personligen eller via telefon med högtalare. Att intervjuerna 
verkligen mätte det de skulle göra kunde också styrkas av att intervjun 
innefattade många frågor, som angrep problemet från en rad olika vinklar. 
Intervjun styrdes hela tiden upp mot dessa ämnen, något som synonymt 
brukar benämnas innehållsvaliditet. Intervjuerna började alltid med att 
respondenten fick definiera goodwill, vilket direkt gav en indikation om 
respondenten visste vad det var fråga om, och att intervjun skulle få 
rättvisande svar. Det bidrog även till att båda parter visste vad den andre 
hade för uppfattning och definition. Det gav en antydan om att svaren som 
resulterade från intervjun var relevanta och kunde appliceras på respektive 
företag. Dessutom inringades specifika problem eller svårigheter från olika 
håll. Detta hade en kontrollerande verkan av de svar som återgavs och 
utgav en försäkran på att respondenten svarande sanningsenligt och 
tillförlitligt. Respondenterna ansågs som de rätta personerna att intervjua 
eftersom de är direkt delaktiga i värderingsprocessen av goodwill. 
Respondenternas kunskap har också validerats genom den fråga som 
ställdes om deras bakomliggande utbildning och erfarenhet. 
Årsredovisningsgranskningen var dessutom konsekvent och svävade aldrig 
ut till att inbegripa annan utgiven information än den om goodwill och 
bonusbaserade ersättningar.  
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7.1.1 Yttre validitet – kan resultaten generaliseras 
 
Yttre validitet handlar om undersökningens förankring till verkligheten 
samt möjligheten till generella slutsatser som kan dras utifrån 
undersökningen (Svenning, 2003). Det finns ingen undersökning som kan 
ge en totalbild av sanningen. Företas fler metoder för datainsamling kan 
forskaren dock erhålla fler perspektiv i sitt studium av verkligheten och 
erhålla en större helhetsbild. (Jacobsen, 2002) I denna uppsats företogs två 
former av undersökningar; intervjuundersökningen och 
årsredovisningsgranskningen. I uppsatsens andra kapitel hänvisades till 
begreppet triangulering. Triangulering hjälper till att öka giltigheten och 
tillförlitligheten i det insamlade materialet (ibid). För denna uppsats var 
detta tillvägagångssätt även en nödvändighet. Syftet var att analysera 
effekten av införandet av nya redovisningsregler för goodwill ur ett 
producentperspektiv. Årsredovisningsgranskningen gav en inblick i hur 
svenska börsföretag hade anpassat sig till de nya reglerna. Det rörde sig om 
totalundersökning varför det förelåg goda möjligheter till generalisering. 
Dock var informationen om IFRS, i årsredovisningarna väldigt kortfattad 
varför enbart en årsredovisningsgranskning medförde en risk för allt för lite 
relevans i det insamlade materialet. Relevansen tillfördes undersökningen 
genom den därpå följande intervjuundersökningen. Intervjuundersökningen 
medförde en mycket djupare inblick i det studerade problemet och skapade 
större förståelse för den empiri som insamlades i företagens 
årsredovisningar. Kombinationen möjliggjorde en sammankoppling mellan 
de båda undersökningarna som kunde ställas mot varandra i ett 
kontrollerande syfte och därmed styrka slutsatserna. En enbart kvalitativ 
undersökning har oftast inte till syfte att generalisera till den 
bakomliggande populationen (ibid). Möjligheten till generalisering kunde 
dock öka vid synpunkter som var gemensamma för de flesta respondenter. 
Intervjuundersökningens tydliga mönster gav en antydan om att resultaten 
också kunde var förankrade till verkligheten. 
 

7.2 Reliabilitet 
 
Reliabilitet innebär att en studies resultat skall vara tillförlitliga. Om 
ingenting förändras i en population skall två undersökningar med samma 
syfte, tillvägagångssätt och metoder ge samma resultat. (Svenning, 2003) 
Denna uppsats anses uppfylla kravet på reliabilitet.  Tillvägagångssättet har 
beskrivits tämligen detaljerat varvid en upprepning av  
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årsredovisningsgranskningen nog kan leda till samma resultat. 
Intervjuundersökningen är dock av kvalitativ karaktär. Den styrdes av en 
speciell kontext och var beroende av de respondenter som intervjuades och 
de följdfrågor som ställdes. Dock uppvisade intervjuundersökningen i flera 
avseenden ett tydligt mönster varför en upprepning kan komma att leda till 
samma resultat.  
 
Vid alla intervjuer föreligger även en risk för att intervjuaren tolkar 
respondentens svar felaktigt eller att båda parter missuppfattar varandra. 
Sådant som för intervjuaren låter konstigt eller osammanhängande 
omtolkas omedvetet av intervjuaren till att passa intervjuns syfte. (ibid) 
Svaren anses dock vara tillförlitliga eftersom intervjuerna har inspelats och 
respondenterna har därefter fått godkänna dem i utskriftsformat. Den 
information som insamlades genom årsredovisningsgranskningen kunde 
dessutom kontrolleras genom intervjuundersökningen varför större 
tillförlitlighet till det insamlade materialet inbringades.  
 

7.2.1  Vad är sant och falskt? – talar våra respondenter sanning? 
 

En forskare behöver alltid begrunda sanningshalten i intervjusvaren. Detta 
eftersom respondenten personligen har ansvar och inflytande över den 
verksamhet som undersöks. Exempelvis är det föga troligt att en sådan 
person självmant berättar om problem och fel som finns i organisationen. 
Istället kan intervjuaren bjudas på en skönmålad PR-bild av företaget eller i 
värsta fall ljuga. Detta för att företaget inte skall framstå och komma 
utmålas som något negativt. (ibid) Som påpekats tidigare är det oftast svårt 
för företagen att tillämpa och tolka de nya reglerna för goodwill såsom det 
föreskrivs i teorin. Det fanns därmed risk att respondenterna, för att inte 
framstå som okunniga eller skada företagets legitimitet, inte återgav 
eventuella problem i samband med tillämpandet. Det åligger då 
intervjuaren att kunna genomskåda detta och därmed kritiskt granska det 
som sägs. Denne måste således analysera respondentens svar ordagrant och 
ibland läsa mellan raderna (Andersen, 1994). Detta problem var dock 
författarna införstådda med redan vid intervjuernas begynnelse varför detta 
har beaktats i analyseringen.  Sådana effekter har hänsyn tagits till bland 
annat genom sättet frågorna ställdes på. Exempelvis har det vid känsliga 
frågor, där forskarna i förväg räknat med att få ett osant eller tvetydigt svar, 
använts en annan frågeformulering. Personliga intervjuer gav också  
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möjlighet till att observera respondentens kroppsspråk som i viss mån 
avslöjade tillförlitligheten i de svar som återgavs.  
 

7.3 Analys av resultaten 
 

Vid analysen av en undersökning kan det uppstå olika fel. Det kan bestå i 
att forskaren kodar svaren fel eller att materialet feltolkas eller förvanskas 
på annat sätt. Dessa typer av fel brukar benämnas för analystekniska fel. 
Det kan även uppstå fel då undersökningsmaterialet skall återkopplas mot 
teorin, sådana fel kallas för teoretiska felslut. (Svenning, 2003) Denna 
uppsats kämpade främst med att inte få analystekniska fel. Teoretiska 
slutfel var primärt inte det största problemet eftersom uppsatsen hade ett 
aktörssynsätt, vilket förespråkar att teorin skall verka mer som en riktlinje 
än som ett direkt och absolut svar på problemet. 

 
Ett vanligt fel i uppsatser är det så kallade kronvittnessyndromet. Det 
betyder att forskaren låter en intervjuad persons åsikter representera alla i 
populationen. Forskarens egna analyser försvinner helt eftersom denne litar 
fullt ut på intervjuarens åsikter och därmed dennes analys och skildring av 
det undersökta problemet. Fel som kronvittnessyndrom brukar visa sig 
genom att uppsatsen innehåller många och långa citat. Detta gör att det blir 
läsaren som själv får göra analysen över vad som sagts, vilket gör att 
uppsatsen egentligen inte har nått något resultat alls. (ibid) Denna uppsats 
försökte överkomma detta så kallade kronvittnessyndrom genom att 
intervjua flera olika personer från olika företag samt analysera svaren från 
dessa med försiktighet och eftertanke. De citat som har presenterats har 
ansetts vara relevanta och tillförande för uppsatsens syfte. 
 

7.4 Källkritik 
 
Vid utnyttjande av sekundärdata är det av stor vikt att forskaren kritiskt 
granskar det skrivna innehållet med även källan som sådan. Detta i syfte att 
skapa större trovärdighet till den information som denne senare nyttjar i sin 
egen undersökning. (Jacobsen, 2002) Som tidigare påpekats bestod 
sekundärdatan av företagens publicerade årsredovisningar, litteratur inom 
redovisning, vetenskapliga artiklar och Internet. Den litteratur som 
användes är till avgörande del skriven av framstående och allmänt 
accepterade författare inom den ekonomiska sfären varför den ansågs  
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behäftad med stor tillförlitlighet. Detta kan också till viss del appliceras på 
de vetenskapliga artiklarna. De flesta är framtagna från tidningen Balans, 
en högst accepterad tidskrift som utges av FAR. Dock kan sådana artiklar i 
många fall återge en enskild persons åsikter och inställning och måste 
användas och tolkas med försiktighet. De Internetsidor som besöktes var 
oftast revisionsbyråernas hemsidor samt IASB: s hemsida. Därvid kan de 
också anses som tillförlitliga.  

 
 

7.5 Metodkritik 
 
Det kan alltid riktas kritik mot en uppsats och dess genomförande. Ett visst 
mått av självkritik kan även vara nyttigt, eftersom det leder till fortlöpande 
inlärning och insikt om sina egna begränsningar och svagheter som kan 
förbättras. Ett allmänt känt citat om kritik är; ”även solen har sina fläckar”. 
Kritiken som kan riktas mot denna uppsats är att det kunde ha varit positivt 
att inbringa fler intervjuer. Efter åtta intervjuer började dock ett mönster 
uppdagas i respondenternas svar varför antalet bedömdes som tillräckligt. 
Dock finns det alltid en chans att gå miste om någon person med 
intressanta och unika åsikter.  
      
Den personliga kontakten kan också ha bidragit med negativa 
intervjueffekter. Det kunde röra sig om att intervjuaren, enbart med sin 
närvaro, påverkade den tillfrågade att svara på ett visst sätt. Risken var 
också stor att den intervjuade svarade i en riktning som den tyckte verkade 
premiera intervjuaren, utan att intervjuaren gjorde någon påverkan. 
(Svenning, 2003) Dessutom kunde användningen av bandspelare medföra 
att respondenterna svarade på ett visst sätt och med större försiktighet 
eftersom de var medvetna om att intervjun dokumenterades.  
 
Frågorna om valuta missuppfattades ofta av respondenterna. I efterhand 
kunde även konstateras att de inte riktigt ställdes på ett korrekt sätt varför 
en analys av valutaeffekter uteblev. Följdfrågorna kunde ibland vara av 
delvis ledande karaktär i avsikt att klargöra de svar som återgavs. Dock 
inverkade dessa ledande följdfrågor aldrig på respondentens första svar. 
 
Information som kommer spontant från respondenten tillskrivs ofta större 
tillförlitlighet (Jacobsen, 2002). Det som kan ha missgynnat spontaniteten  
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var att en intervjumall skickades i förväg i syfte att förbereda 
respondenterna på de frågor som kunde ställas.  
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• Bilagor 
 

Bilagor 
 

Bilaga 1: Brev om intervjuförfrågan 
 
Hej,  
 
Vi är två studenter som läser Ekonomprogrammet vid Linköpings 
Universitet. Vi har valt att inrikta vår utbildning mot redovisning och håller 
just nu på att skriva vår magisteruppsats inom det området. Vår uppsats 
handlar om de nya reglerna för redovisning av goodwill, IFRS 3 Business 
Combinations och IAS 36 Impairment of Assets. Syftet med uppsatsen är 
att undersöka hur svenska börsnoterade företag kommer att anpassas till de 
nya reglerna och vilka effekter det kommer att medföra Vi vill samtidigt få 
en inblick i vad företagen själva anser om de nya reglerna. 
 
Vi vill gärna ta del av Era erfarenheter och åsikter kring redovisning av 
goodwill och dess värdering. Detta hoppas vi kunna göra genom en 
personlig intervju eller telefonintervju med Er. Intervjun beräknar vi 
kommer att ta cirka 45 minuter. Självklart kommer Ni även att få ta del av 
ett antal förberedande frågor innan intervjutillfället. Ni har även möjlighet 
att vara anonyma om Ni så önskar. Som tack för Ert bidrag kommer Ni att 
få ta del av den slutliga rapporten där såväl era åsikter som de andra 
börsföretagens kommer att framgå. Vår förhoppning är att Ni ställer upp på 
denna intervju.  
 
Tack på förhand! 
/Martina Lindberg, Dzenana Kljako  
 
Om det är något Ni undrar eller vill fråga vänligen kontakta:  
 
Martina Lindberg  Dzenana Kljako       
Tröskaregatan 39   Nygatan 33      
583 33 Linköping   602 02 Norrköping     
Tfn: 013-21 46 54   Mobil: 0739-34 59 47  
Mobil: 0702-34 16 61  Mail:dzekl205@student.liu.se 
Mail: marli835@student.liu.se 
 
Handledare: 
Arne Fagerström  
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Dr.Sc Accounting 
Linköpings Universitet  
SE 583 81 Linköping  
Tfn: 013-28 17 36  
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Bilaga 2: Intervjumall 
 

Bakgrundsfrågor 
 
Vad är Er befattning inom företaget? 
 
Hur länge har ni haft den befattningen? 
 
Vad har Ni för bakomliggande utbildning? 
 
Kunskapsfrågor 
 
Skulle Ni vilja försöka definiera vad goodwill står för enligt Er? 
 
Har Ni betydande goodwillposter inom Ert företag och vad representerar 
de?  
 
Hur redovisade Ni er goodwill innan införandet av IFRS 3 och IAS 36? 
Vilken avskrivningstid hade Ni och utifrån vilka grunder fastställdes den?  
 
De nya reglerna för goodwill medför att den ekonomiska livslängden för 
goodwill nu är obegränsad. Vad är Er egen uppfattning om detta och anser 
ni att det ger en mer rättvisande bild av goodwillvärdet i relation till 
tidigare tillämpade redovisningsprinciper? Varför?  
 
Ställt i relation till Er tidigare redovisningsmetod för goodwill där denna 
skrevs av systematiskt skulle ni i dagsläget påstå att värdet på goodwill 
kommer att nedskrivas varje år. Varför/Varför inte? Ser Ni på värdet av 
goodwill på ett annat sätt idag än Ni gjorde då den utsattes för systematiskt 
avskrivning? 
 
I samband med förvärvet skall goodwill fördelas på kassagenererande 
enheter. Hur definierar Ni en kassagenererande enhet? 
 
Hur gör ni när ni skall påvisa en kassagenererande enhet samt avgränsa den 
från andra kassagenererande enhet?  
 
Vilken är det minsta/största  kassagenererande enheten inom Ert företag? 
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Anser Ni att ett företags kassaflöde är uppdelningsbart, och kan en sådan 
uppdelning i så fall göras på lämpliga grunder? 
 
Vad är de största problemen Ni haft inom Ert företag i samband med 
identifieringen av de kassagenererande enheterna?  
 
Vid genomförandet av en impairment test för en kassagenererande enhet 
skall återvinningsvärdet fastställas vilket inbegriper en bedömning om 
framtida kassaflöden.  
Hur mäter/uppskattar ni företagets kassaflöden?  
 
Hur långt in i framtiden sträcker sig de bedömningar om framtida 
kassaflöden som ligger till grund för beräkning av återvinningsvärdet?  
 
Vad grundas bedömningarna på och hur pass tillförlitliga skulle Ni säga att 
de är? Varför?  
 
Vilken valuta mäts kassaflödena i?  
 
Hur påverkar valutakursförändringar värdet på en kassagenererande enhet 
och däri ingående goodwill?  
 
Hur fastställer ni diskonteringsfaktorn? Hur ofta brukar Ni utvärdera 
diskonteringsfaktorn och vilka faktorer föranleder en sådan utvärdering? 
 
Beräkning av återvinningsvärdet för en kassagenererande enhet som en 
minoritet har del i kommer även att återspegla minoritetens del av 
goodwill. Hur kommer minoritetens del av goodwill att beaktas vid 
nedskrivningsprövningen? 
 
Hur och på vilka grunder fördelas goodwill på kassagenererande enheter?  
 
Har ni haft problem med att fördela goodwill på de kassagenererande 
enheterna?  
 
IFRS 3 och IAS 38 ställer nu hårdare krav på att avskilja identifierbara 
immateriella tillgångar från goodwill i samband med ett förvärv? Hur 
kommer Ni inom Ert företag att följa upp dessa krav?  
 
Vilka kriterier måste enligt Er uppfyllas för att en identifierbar immateriell 
tillgång skall redovisas separat från goodwill? 
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Skulle ni kunna ge exempel på identifierbara immateriella tillgångar som 
går att avskilja från goodwill i samband med ett förvärv?  
 
Hur fastställer ni värdet på dessa tillgångar?  
 
Vad anser ni har varit svårast vid identifiering av immateriella tillgångar 
som skall avgränsas från goodwill?  
 
Vilken inställning har Ni till de hårdare krav IASB ställer på att avskilja 
identifierbara immateriella tillgångar från goodwill?  
 
Kraven kommer också att medföra att en stor del av det som förut var 
goodwill kommer nu att överföras till identifierbara immateriella tillgångar 
och där kommer dessa värden återigen att skrivas av systematiskt? Vad 
anser ni om detta? 
 
Hur har ansvariga för sammanställning av de finansiella rapporterna 
utbildats inför övergången till IAS/IFRS?  
 
Anser Ni Er ha tillräckligt med kunskap om dessa nya regler för att kunna 
tillämpa dem utan större hinder i Ert dagliga arbete? 
 
Har Ni i förhand utarbetade modeller på hur en impairment test skall 
genomföras och hur har dessa kommit till?  
 
Skulle Ni kunna tänka Er att företag ges större utrymme till att manipulera 
redovisningen i samband med de nya reglerna och att goodwill kan 
användas som en justeringspost som skall bidra till ett i förväg önskat 
resultat? 
 
Kommer företag att utnyttja denna möjlighet? Vilken typ av företag eller 
situation tror Ni skulle föranleda ett sådant förfarande?  
  
Goodwill finns idag i de flesta börsföretagen, brukar Ni jämföra denna post 
med andra företags samt titta på hur andra företag redovisar sin goodwill?  
 
De nya reglerna bygger till större del på företagets subjektiva bedömningar 
om goodwillens värde än det tidigare var möjligt. Vad anser Ni om det? 
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Anser Ni att värdet på goodwill går att fastställa på ett objektivt sätt? Om 
ja, hur kan detta göras?  
 
Vad tror Ni blir de svåraste momenten i arbetet enligt de nya 
redovisningsstandarderna?  
  
Vad anser Ni överlag om IFRS 3 och IAS 36?  
 
Är Ni för eller emot en övergång till IAS/IFRS? Varför/varför inte? 

 
Övriga frågor 
 
Anser Ni att resultatbaserade bonussystem kan ha en påverkan på 
redovisningen av goodwill? 
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Bilaga 3: Presentation av de intervjuade börsföretagen 

 
För att kunna kartlägga börsföretags åsikter och värderingar om goodwill, 
som är en del av denna uppsats syfte, genomfördes åtta intervjuer med 
personer på lämpliga befattningar inom redovisningsavdelningen i 
börsnoterade företag. Nedan följer en kort presentation om respondenterna 
och de företag de representerade.  Detta dels för att läsaren skall förstå hur 
de olika bolagens situation ser ut och dels för att belysa den gedigna 
redovisningskunskap samtliga respondenter besitter: 

 
• SAAB  
SAAB är ett av världens ledande högteknologiska företag med 
huvudsaklig verksamhet inom försvar, flyg och rymd och de har 
produkter för såväl försvarsmarknaden som den civila marknaden. 
Bland deras mest kända produkter kan nämnas stridsflygplanet JAS 
Gripen. Koncernen är organiserad i ett tjugotal affärsenheter som 
redovisas i fem affärsområden. Dessa affärsenheter rapporterar direkt 
till koncernledningen. SAAB är noterat på Attract 40-listan på 
Stockholmsbörsen. Koncernens goodwillpost uppgick i slutet av år 2004 
till 1489 mkr och deras balansomslutning uppgick till 26 778 mkr. 
(SAABs årsreovisning 2004) Det betyder att goodwill representerade 
5,6 % av koncernens samlade tillgångsvärde. SAAB har anlitat Ernst & 
Young som revisonsbyrå. Intervjupersonen från SAAB var Göran 
Wedholm, utbildad civilekonom. Wedholm har under sina 18 år inom 
koncernen fått många strängar på sin lyra. Idag är han dels ansvarig för 
att dotterbolagen följer uppställda redovisningsprinciper och lagar samt 
kontroll av dotterbolagens redovisning och lyder där direkt under VD. 
Dels så är Wedholm även ansvarig för redovisningsutveckling inom 
hela koncernen och slutligen är han controlleransvarig inom ett område 
och har hand om Investor relations med främst analytiker som 
målgrupp.  
 
• NCC 

NCC är ett av Nordens främsta företag inom bygg- och 
fastighetsutveckling. Koncernen NCC skapar miljöer och byggnader för 
både arbete, boende och kommunikation. De erbjuder även insatsvaror 
till industrin i form av asfalt och kross. NCC hade i slutet av år 2004 en 
redovisad goodwillpost i koncernen på 1597 mkr och en  
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balansomslutning på 26 738 mkr. Det betyder att goodwill utgjorde 6 % 
av det samlade tillgångsvärdet i NCC. Den redovisade goodwillen härrör 
från diverse förvärv gjorda under åren men som företaget har som policy 
att de inte pratar om. NCC är noterade på Attract 40-listan. Deras 
revisionsbyrå är KPMG. Intervjurespondenten från NCC var deras 
Group controller Gunnar Bäckström. Bäckström har tjänstgjort på den 
tjänsten sedan slutet på år 2003. Respondenten har en bakomliggande 
ekonomexamen och har innan sin nuvarande tjänst arbetat som revisor. 

 
• Beijer Alma 
Beijer Alma är en internationellt verksam industrikoncern som tillverkar 
komponenter till kunder inom högteknologiskt inriktade branscher. Idag 
finns deras största kunder inom telekomsektorn, försvarsindustrin och 
processindustrin. Beijer Alma sysslar även mycket med att förvärva 
företag med tillväxtpotential. Bolaget är noterat på Stockholmsbörsens 
O-lista. Koncernens goodwill uppgick vid utgången av år 2004 till 61,2 
mkr och deras balansomslutning var 1108,7 mkr vilket resulterar i att 
Beijer Almas goodwill utgjorde 5,5 % av deras samlade tillgångsvärde. 
Ungefär 75 % av koncernens redovisade goodwill härstammar från ett 
förvärv av en tysk kabelproducent. Beijer Alma har 
PricewaterhouseCoopers som revisionsbyrå. Respondenten för denna 
intervju med Beijer Alma var Jan Blomén som arbetar som 
ekonomichef för koncernen. Blomén har en bakomliggande 
ekonomexamen och har tidigare arbetat på revisionsbyrå innan han år 
1987 ”bytte sida av bordet” och antog sin nuvarande tjänst. 
 
• Scania 

Scania är en koncern som tillverkar fordon och erbjuder tjänster därtill. 
Verksamheten är främst fokuserad på fordon för tunga transporter såsom 
lastbilar och bussar. Scaniakoncernens goodwillvärde uppgick vid 
utgången av år 2004 till 846 mkr och deras balansomslutning 
summerades till 70 225 mkr. Det innebär att Scanias goodwill endast 
utgjorde 1,2 % av det samlade tillgångsvärdet. Scania är idag noterade på 
A-listan. Revisionsbyrå för Scania är KPMG. Intervjupersonen från 
Scania heter My Johansson och arbetar som Financial Controller. 
Johansson har i den tjänsten ett ansvar att se till att bolaget följer de 
senaste redovisningsreglerna. Respondenten har både en magisterexamen  
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i ekonomi och en bakomliggande juristutbildning och hon har tidigare 
arbetat på revisionsbyrån Deloitte. 

 

• SCA 
SCA är en internationell skogsindustrikoncern som producerar och säljer 
hygienprodukter, förpackningslösningar och skriftpapper. Bland deras 
produkter återfinns bland annat toalettpapper, blöjor och tidningspapper. 
Goodwillvärdet för koncernen uppgick vid bokslutet för 2004 till 15 970 
mkr och balansomslutningen uppgick till 117 048 mkr. Det betyder att 
goodwill stod för 13,6 % av det samlade tillgångsvärdet i koncernen. 
SCA är noterade på A-listan. Deras revisionsbyrå är 
PricewaterhouseCoopers AB. Från SCA deltog två anställda vid 
intervjutillfället, Kristina Anderson som arbetar som 
koncernredovisningschef samt Anders Enqvist som är Business 
Controller vid SCA. Anderson har haft sin nuvarande tjänst i ungefär 
fyra år och har en bakomliggande utbildning som civilekonom. Enqvist 
har tjänstgjort på sin plats i sex år och har en magisterexamen i 
nationalekonomi och en kandidatexamen i finansiering. 

 

• Företag A 
Respondenten för detta börsnoterade företag vill förbli anonym. Denne 
kommer hädanefter att endast benämnas A. Respondenten arbetar som 
controller inom företag A. 

 

• Företag B 
Respondenten för detta börsnoterade företag vill förbli anonym. Denne 
kommer hädanefter att benämnas B. Respondenten är 
koncernredovisningschef för företag B samt auktoriserad revisor. 

 

• Företag C 
Respondenten för detta börsnoterade företag vill förbli anonym. Denne 
kommer hädanefter att benämnas C. Respondenten är 
koncernredovisningschef för företag C. 
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Bilaga 4: Upprättandet av förvärvsanalys enligt 
moderföretagsperspektivet och enhetsperspektivet 
 
 
Exempel 1 - Upprättande av en förvärvsanalys 
 
Förutsättningar: 
Den 1/1 år x1 köper företag A 70 % av företag B:s aktier till ett pris av 
2000 kkr. Företag B: s egna kapital (EK) uppgick vid förvärvstillfället till 
1000 kkr. Vid förvärvstidpunkten värderade en utomstående värderingsman 
byggnaden till ett värde av 1400, mot det bokförda värdet på 1100 
(mervärde = 300). 
Skattesats = 28 % 
 
Moderföretagsperspektivet enligt RR 1:00 
 
Förvärvsanalys: 

Anskaffningsvärde 2000 
Förvärvat EK  -700 (1000*0,7) 
Premium  1300 
Mervärde byggnad       -210  (300*0,7) 
Latent skatt     58,8     (210*0,28) 
Goodwill  1148,8        1300- (210- 58,8) 
Rest.     0 
 
 
Enhetsperspektivet enligt IFRS 3 

Anskaffningsvärde 2000 
Förvärvat EK -700       (1000*0,7) 
Premium  1300 Varav minoritetens andel: (30 %) 
Mervärde byggnad -300 90 
Latent skatt                      84           25,2 
Minoritet    64,8 64,8 
Goodwill                       1148,8     1300- (300- 84- 64,8) 
Rest                                  0 

 
  Källa: Eget konstruerat exempel 
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Bilaga 5: Beräkning av återvinningsvärdet för en icke helägd 
kassagenererande enhet   
 
Det bokförda värdet på en icke helägd kassagenererande enhet som 
innehåller goodwill kommer att bestå av moderföretagets och minoritetens 
andel av identifierbara nettotillgångar samt moderföretagets goodwill. 
Minoritetens andel av goodwill kommer dock att träda fram i det 
återvinningsvärde som beräknas för en sådan kassagenererande enhet. (IAS 
36 p.91) I och med att motsvarande minoritetsandel inte är inkluderat i 
enhetens bokförda värde kan den komma att skapa en buffert för 
moderföretaget med hjälp av vilken en nedskrivning kan frångås.  För att 
komma ifrån detta föreskriver IASB att en teoretiskt beräknad andel av 
minoritetsgoodwill skall inkluderas i det bokförda värdet innan den ställs i 
relation till motsvarande återvinningsvärde. (IAS 36 p.92) Konstateras en 
nedskrivning för goodwill efter denna jämförelse redovisas enbart 
ägarföretagets andel av nedskrivningen. (IAS 36 p.93) Förfarandet 
illustreras numeriskt i exemplet nedan.  
 
 
Exempel- Nedskrivningsprövning av en icke helägd kassagenererande 
enhet som innehåller goodwill  
 
Företaget Alfa förvärvar 80 % av företaget Beta för 1600 kkr. Vid 
förvärvstillfället är det verkliga värdet av Betas identifierbara 
nettotillgångar 1500 kkr.  
 
Förvärvsanalys  
Anskaffningsvärde 1600  
EK   1500    Minoritetsandel 300 
Goodwill    400 (1600-1200) 

Efter förvärvet identifieras Beta som en kassagenererande enhet. Vid 
bokslutet företas en nedskrivningsprövning varvid återvinningsvärdet på 
Beta fastställs till 1000 kkr. En andel av återvinningsvärdet är hänförbar till 
en icke redovisad minoritetens andel av goodwill. Betas bokförda värde 
måste nu justeras till att även inkludera minoritetens andel av goodwill. 
Minoritetens andel av goodwill uppskattas enligt följande 
Goodwill hänförbar till moderföretagets ägarandel på 80 % = 400 
100 % = 400/0.80 = 500 
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Minoritetens andel av goodwill = 500 * 0,20 = 100  
Justerat bokfört värde för Beta = 1500 + 400 + 100 = 2000  
 
 
Nedskrivning = 2000 – 1000 = 1000  
 
500 kkr. av detta nedskrivningsbelopp kan hänföras till goodwill. I och med 
att enbart moderföretagets goodwill redovisas kommer även enbart 
ägarföretagets andel av nedskrivningen för goodwill att påverka 
koncernresultatet, det vill säga 400 kkr. (500 * 0.80). Resterande 500 kkr. 
belastar det verkliga värdet av identifierbara nettotillgångar.  Den totala 
nedskrivningen kommer att uppgå till 900 kkr.  
 

Källa: IASB, Illustrativ exampels of IAS 36, sid.1510 
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Bilaga 6: Svenska börsföretag med goodwill vilka utgör populationen 
(165 stycken) 
 
A-listan mest omsatta: 
Assa Abloy  Sandvik   
Astrazeneca  SCA   
Atlas Copco  Scania   
Electrolux   Securitas   
Ericsson   SHB   
Föreningssparbanken  Skandia  
Gambro   Skanska   
Getinge   SKF    
Holmen   SSAB    
Industrivärden  Swedish Match   
Nordea Bank  Trelleborg   
OMX AB   Volvo 
 
A-listan övriga: 
Beijer   Nobel Biocare Health 
Cardo   Sardus 
Gunnebo   SAS 
Haldex   Scribona 
Hexagon   Ticket Travel Group 
Höganäs   WM-Data 
JM   Ångpanneföreningen 
 
Attract 40: 
AlfaLaval   Millicom International 
Axfood   MTG 
Biacore   NCC 
Bilia   NET Insight 
Boliden   Nolato 
Broström   Observer 
Capio   Proffice 
Carnegie och Co  Q-Med 
Enea   SAAB 
Eniro   Skanditek 
IBS   Sweco 
Intentia   Tele2 
Intrum Justitia  Teleca 
Kinnevik Investment  Telelogic 
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O-listan övriga: 
Academedia  Karolin Machine 
Acandofrontec  Kaupthing Bank 
A-Com   Know It 
Acsc   Malmbergs 
Active Capital  Mandator 
Addnode   Meda 
Addtech   Medivir 
Affärsstrategerna  Mekonomen 
Anoto Group  Midway 
Aspiro   Modul1 
Avanza   MTV Produktion 
Ballingslöv   Multig 
Beijer Alma  Munters 
Beijer Electronics  NEA 
Biolin   Nefab 
Biophausia   Neonet 
Biotage   NEW Wave Group 
Bong Ljungdahl  Nexus 
BTS Group   Nibe Industrier 
Cash Guard  Nobia 
CloettaFazer  Nocom 
Consilium    Nordnet 
Cybercom   Novotek 
Doro   OEM 
Duroc    onetwocom 
Elanders   Opcon 
Elektronikgr.  Optimail 
Enlight   ORC Software 
Expanda   Ortivus 
Feelgood   Partnertech 
Fenix Outdoor  Peab 
Framfab   Poolia 
Geveko   Prevas 
Glocalnet   Proact 
Human Care  Probi 
IFS   Profilgruppen 
Intellecta   Ratos 
Itab   Resco 
JC   Retail and Brands 
Karlshamns  Rörvik Timber 
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Sapa    Tricorona    
Semcon   Trio    
Sigma   Turnit 
Softtronic   W. Sonesson  
Strålfors   VBG 
Studsvik   Wedins Skor   
Svedbergs                     Westergyllen 
Teligent   Vitrolife 
Thalamus   Xponcard Group  
Tivox 
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Bilaga 7: Svenska börsföretag som inte har goodwill (60 st) 
 
A-listan mest omsatta: 
Investor 
SEB 
 
A-listan övriga: 
Hufvudstaden 
 
Attract 40: 
Active Biotech  Lundin Petroleum   
Axis   Micronic   
Billerud   Pergo   
Boss Media  Pricer   
Capona   Rottneros   
Concordia   Wihlborg 
Hennes och Mauritz  Vostok Nafta 
 
O-listan övriga: 
Audiodev   Kungsleden 
Biogaia   Ljungbergsgruppen 
Bioinvent Int.  Lundbergs 
Borås Wäfveri  Lundin Mining 
Brinova   Luxonen Sdb 
C F Berg   MSC Konsult 
Castellum   Netonnet 
Clas Ohlson  Nilörngruppen 
CTT Systems  North Atlantic 
Diamyd Med  Precise Biom 
Digital Vision  Raysearch Lab.  
Fagerhult   Readsoft   
Fast Partner  Salusansvar   
Havsfrun   Scan Mining   
Heba   Senea   
HL Display  Sign On   
HQ Fonder   Switchcore   
IAR Systems  Traction   
Johnson Pump  Wallenstam   
Karo Bio   Viking Telecom   
Klippan   Öresund 
Klövern    
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Bilaga 8: Svenska börsföretag vilka eliminerades ur populationen (47 
stycken) 
 
A-listan mest omsatta: 
ABB 
Autoliv 
Nokia 
Stora Enso 
Teliasonera 
 
A-listan övriga: 
Bergman och Beving 
Bure Equity 
Elektra 
Lindex 
Seco Tools 
Tietoenator 
TV 4 
 
Attract 40: 
HIQ International 
NOTE 
Oriflame 
Protect Data 
Unibet 
 
O-listan övriga: 
Ainax   Metro Sdb 
Artimplant   Novestra 
Brio   Oxigene 
Cherryföretagen  Powerwave Technology 
Daydream   Rederi Transatlantic 
Fingerprint   Riddarhyttan 
Hagströmer och Qviberg  Sectra 
Icon   Sensys Traffic 
Jeeves   Sintercast 
Kabe   Skistar 
Lagercrantz  Svolder 
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Latour   Säki 
Ledstiernan  Transcom Ww Sdb 
Maxim Pharmaceutic  Tripep 
Medicover Holding  VLT 
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Bilaga 9 Resultatpåverkan av goodwill enligt IFRS 3  
 
Resultatpåverkan %  Antal företag  (st) 
>0  1 
0 % 3 
0>5 % 27 
5>10 % 31 
10>15 % 12 
15>20 % 18 
20>25 % 8 
25>30 % 9 
30>35 % 8 
35>40 % 11 
40>45 % 5 
45>50 % 4 
50>55 % 1 
55>60 % 2 
60 >65 % 3 
65>70 % 2 
70>75 % 1 
75 >80 % 1 
80>85 % 1 
85 >90 % 1 
90>95 % 1 
95>100 % 3 
100- 120 % 3  
120 > 6 
500> 3  
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Bilaga 10: Andel goodwill av balansomslutningen  
 
Andel goodwill %  Antal företag (st) 
0>5 %  52 
5>10 % 25 
10>15 % 25 
15>20 % 14 
20>25 % 14 
25>30 % 9 
30>35 % 9 
35 >40 % 5 
40>45 % 2 
45>50 % 5 
50>55 % 1 
55>60 % 2 
60>65 % 1 
65>70 % 0 
70>75 % 0 
75>80 % 1 
 
 


