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Sammanfattning 
Sedan den första januari år 2005 ska börsnoterade bolag inom EU följa internationell 

redovisnings standard. Denna standard, IFRS/IAS utfärdas av IASB som är ett oberoende 

expertorgan inom EU. Obligatoriskt sedan årsskiftet 2005 är tillämpningen av IFRS/IAS i 

koncernredovisningar men alla medlemsstater kan även kräva eller tillåta denna 

tillämpning i årsredovisningar för icke-noterade bolag. Detta är en del i harmoniseringen 

som sker inom EU och är till för att ge kvalitativ information till investerare och andra 

intressenter över nationsgränserna. 

 

Alla förvärv redovisas enligt reglerna IFRS 3. Enligt IFRS 3 skrivs inte goodwillposten 

längre av och alla immateriella tillgångar som kan identifieras redovisas separat från 

denna post. Detta innebär att det blir fler immateriella poster i balans- och 

resultaträkningen istället för en större goodwillpost. Istället för avskrivningen på 

goodwill gör företagen ett nedskrivningstest minst en gång per år enligt reglerna i IAS 

36. 

 

Vårt syfte med uppsatsen är att visa vad det har inneburit för skillnader för fallföretagen i 

deras balans- och resultaträkning. Vi har dessutom undersökt vad fallföretagen, revisorer 

och en börsanalytiker har för inställning till IFRS 3 och IAS 36, vad de nya reglerna 

inneburit för dem samt vad de tror att det kommer få för konsekvenser i framtiden.  

 

Som metod har vi valt att göra en kvalitativ fallstudie. Vi har intervjuat två 

bolagsrepresentanter, två revisorer samt en börsanalytiker. Revisorerna är båda 

auktoriserade från två av de stora revisionsbolagen. Vi har medvetet valt att granska två 

IT-bolag eftersom dessa hade en stor goodwillpost i redovisningen. På grund av att 

årsrapporterna 2005 ännu inte blivit gjorda under perioden vi skrev uppsatsen har vi tittat 

på företagens delårsrapporter för januari till september men också på deras jämförelseår 

där de återför goodwill avskrivningarna enligt reglerna i IFRS 1. Jämförelseåret har för 

de båda varit 2004.  

 

Vi har inte velat dra någon generell slutsats huruvida dessa nya standarder har påverkat 

företagen i stort utan tittat på om vi kan se några gemensamma nämnare. 
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Bolagsrepresentanterna kändes mer negativa i sin inställning till de nya reglerna än 

börsanalytikern och revisorerna. Bolagsrepresentanterna var mer fokuserade på att de nya 

reglerna innebär mer arbete och större kostnader för företagen. Men alla var överens om 

att i slutändan tror de inte att de nya reglerna kommer att påverka företagen så mycket. 

Detta dels för att det kommer andra poster som ersätter goodwill och dels för att 

immateriella tillgångar är en värdeprövning som ofta är subjektiv och detta måste tas med 

i beräkning när tittar på den eventuella resultatökningen på grund av reglerna i IFRS. 
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Abstract 
Companies listed on the stock market within the EU shall since the first of January 2005 

follow international accounting standards. The IFRS/IAS standard is issued by the IASB, 

an independent expert organ. The use of IFRS/IAS is obligatory for all group reports 

since the beginning of 2005, but every state that is a member can also demand or allow 

the use of the standard in annual reports for non-listed companies. This is one part of the 

harmonisation occurring within the EU, giving qualitative information to investors and 

other stakeholders from other countries. 

 

Every acquisition is noted according to the IFRS 3 rules. According to the IFRS 3 

companies are no longer able to write off the goodwill post and all immaterial assets 

identified are accounted for separately from this post. This means that there are more 

immaterial posts in the balance and the result sheet instead of an increasing goodwill 

post. According to the rules in IAS 36 a write down test is done at least once every year 

instead of a depreciation of goodwill. 

 

The purpose of this report is to show the differences in the balance and the result sheet 

and what the change of standard has meant to the companies in our case studies. In 

addition we have investigated the attitude for IFRS 3 and IAS 36, what it has meant to 

companies, accountants and stock analysts and what consequences they believe it will 

have in the future. 

 

We chose to conduct a qualitative case study where we interviewed two companies 

represents, two accountants and one stock analyst. The accountants are both authorized 

from two of the major accounting companies in Sweden. We have consciously chosen to 

review the reports of two IT companies since they had large goodwill posts. The annual 

reports for 2005 had not been released during the work on this report and therefore we 

chose to study the interim reports from January to September but also their comparison 

year where they use the rules of depreciation on goodwill from IFRS 1. The comparison 

year has been 2004 for both companies. 
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We chose not to draw any conclusions about how these new standards has affected the 

companies in general but instead we chose to see if we could find any common 

denominators. The company represents were more negative in their position towards the 

new rules than the stock analyst and the accountants. The company represents were more 

focused on the fact that the new rules mean larger costs for the businesses. But all could 

agree on that the new rules will not affect the businesses noticeably. Partly because of 

other posts that will replace the goodwill and partly because of the immaterial assets 

often are subjective values, which needs to be taken in consideration when looking at the 

possible increase of results as an effect of the rules in the IFRS. 
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1 Inledning 

I detta avsnitt avser vi att presentera inledningen till ämnet, problemformuleringen samt 

syftet med uppsatsen. 

 

Inom EU har det beslutats att alla företag som har aktier eller värdepapper på en reglerad 

marknad ska upprätta sin koncernredovisning efter internationella standarder från och 

med första januari 2005. Detta för att öka harmonisering av de olika 

redovisningsprinciper som används världen över. I Sverige är Stockholmsbörsen, NGM 

och Aktietorget reglerade marknader, vilket innebär att företag som är registrerade där 

måste följa dessa regler.1  

 

Två väsentligt olika redovisningstraditioner har präglat redovisningens utveckling i de 

industrialiserade länderna; den kontinentala traditionen och den anglosaxiska traditionen. 

Den kontinentala omfattade de västeuropeiska länderna med undantag för Storbritannien, 

Irland och Holland som tillsammans med USA och de brittiska samväldesländerna har 

omfattats av den anglosaxiska traditionen.2  

 

Under de senaste decennierna med uppkomsten av bland annat multinationella företag 

och internationell standardisering, har de länder som tillämpar den kontinentala 

traditionen mer eller mindre kommit att tillämpa delar av den anglosaxiska 

redovisningstraditionen. IASB (International Accounting Standards Boards) har som 

oberoende organisation utarbetat redovisningsstandards, IFRS (International Financial 

Reporting Standards) och IAS (International Accounting Standards), inom ramen för den 

anglosaxiska traditionen. Dessa har medverkat till den huvudsakliga internationella 

standardiseringen. IASB:s standarder har påverkats av FASB:s (Financial Accounting 

Standards Boards) regler som tillämpas i USA. De är dock inte lika detaljerade regler 

som de som utges av FASB. IASB:s standarder ligger även till grund för det svenska 

Redovisningsrådets rekommendationer.3  

 

                                                
1 http://www.ey.com/global/download.nsf/Sweden/GuideIFRS3/$file/GuideIFRS3.pdf ,  
2005-11-10 kl. 14.00 
2 Dag Smith, Redovisningens språk, 2000 
3 Ibid. 
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IFRS 3 är en av de nya standarderna upprättade av IASB och här behandlas nya regler om 

företagsförvärv och däribland reglerna för redovisning av goodwill.  

 

Tidigare har företag följt Redovisningsrådets rekommendationer (RR) och vid förvärv var 

detta RR 1.00. Den största skillnaden från tidigare är att goodwill inte längre skrivs av 

utan istället prövar företagen värdet minst en gång per år för att se om det finns något 

behov av en nedskrivning. Nedskrivningen är reglerad i IAS 36. En nedskrivning får inte 

längre återinföras. Dessutom skiljs identifierbara immateriella tillgångar som till exempel 

orderstock och kundregister från goodwillposten i den mån det går och redovisas separat. 

Dessa poster kan fortfarande avskrivas. Upplysningskraven har blivit betydligt mer 

omfattande. Samtliga förvärv redovisas nu enligt förvärvsmetoden och poolingsmetoden 

får inte längre användas.  

 

1.1 Problemområde  
När företag byter redovisningsprinciper kan oklarheter och osäkerhet dyka upp. Just 

gällande redovisning av immateriella tillgångar som goodwill kan vara problematisk. 

Anders Haskel skriver i Veckans Affärer att övergången till IFRS har skett utan större 

dramatik. Det enda som inneburit någon skillnad är att goodwill inte längre skrivs av.4 

Både Haskel och Margaret von Platen i Affärsvärlden skriver att de nya reglerna ger mer 

arbete för företagen. Dessa kan inte längre redovisa en stor goodwill post och dess 

tilltänkta avskrivningstid utan de måste identifiera och specificera de immateriella 

tillgångarna separat från goodwill i den mån det går och lägga ut i resultaträkningen.5 

Exempel på sådana poster är kundrelationer och varumärken. Övriga immateriella 

tillgångsposter, förutom goodwill, ska fortfarande skrivas av. Det nya systemet har 

dessutom krav på en rad upplysningar som företagen tidigare inte behövt ta upp i sin 

redovisning. Trenden är att inget längre ska gå att �sopa under mattan�. Det ska skapas 

större jämförbarhet mellan publika företag i Europa och i USA. Detta är också ett sätt att 

undvika de värsta redovisningsskandalerna.6 Upplysningsskyldigheten kommer också att 

ställa krav på företagen att göra en rättvis värdering. När inte goodwill längre skrivs av 

kommer resultatet att öka. Enligt en undersökning som gjorts av Peter Malmqvist, 

                                                
4 Affärdata via SU:s nät, artikel-ID 6505961 2005-11-22 kl. 11.00 
5 Ibid. Även artikel-ID 6740931 
6 Affärsdata artikel-ID 6740931 
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analyschef på Nordnet Securities Bank, kommer vinsterna på börsen stiga med 21 

miljarder kronor tack vare slopade avskrivningar. Detta är 10 % av börsbolagens vinster 

före skatt7. Det har dock förekommit meningsskiljaktigheter angående om ett ökat 

resultat kommer leda till att företagen får större utdelningsmedel, alltså att aktieägarna 

tjänar på de nya reglerna. Sven Arne Nilsson på Deloitte anser att så kommer fallet att bli 

medan Per Thorell, Ernest & Young, anser att företagen kommer att ta i beräkning att 

denna resultatökning är i grunden en värdeprövning som kan kännas osäker och 

subjektiv.8  

 

Det har gjorts flera studier om konverteringen till IFRS 3 från Redovisningsrådets 

rekommendationer, RR 1.00. I en kvalitativ undersökning från Handelshögskolan i 

Göteborg har de granskat företags och revisorers åsikter i samband med övergången till 

IFRS 3. De tar upp även upp frågan om konverteringen kommer att leda till en mer 

rättvisande bild av företagens redovisning, men kommer fram till att denna slutsats kan 

de inte dra utav resultatet från deras studie9 I en annan kvalitativ fallstudie, även den från 

Handelshögskolan i Göteborg, ställer de frågan om IFRS/IAS skapar en mer rättvis 

redovisning. De ser en förflyttning från resultat- till balansräkningen med de nya 

reglerna. Dessutom anser de att med IFRS 3 är det möjligt att manipulera resultat 

beroende på vilka antaganden av immateriella tillgångar företagen väljer att göra. De 

menar att detta kan bidra till en missvisande bild i framtiden.10 De undersökningar vi har 

tittat på är utförda innan de regelverket trädde i kraft. Därför valde vi att undersöka 

effekter och inställningen hos företag, revisorer och en börsanalytiker när nästan ett helt 

år gått sedan IFRS implementerades. 

 

1.2 Syfte 
Det övergripande syftet är att undersöka inställningen till de nya reglerna och vilka 

effekter som två börsnoterade bolag, två revisorer samt en börsanalytiker kan se i form av 

resultat och arbete i dagsläget och i framtiden, samt vilka skillnader i redovisningen 

övergången från Redovisningsrådets rekommendationer, RR 1.00, till IFRS 3 och IAS 36 

har lett till. 
                                                
7 Ibid. Artikel-ID 6505961 
8 Dagens Industri 2005-05-19 
9 Glenn Jaensson, Linda Kangas, Ulrika Nordborg, Kandidatuppsats HT-04 Handelshögskolan Göteborg 
10 Caroline Engdahl, Erik Sällström, Kandidatuppsats VT-04, Handelshögskolan Göteborg 
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1.3 Forskningsfrågor 

Vilka mest framträdande redovisningsmässiga skillnader har bytet av 

redovisningsprincip lett till?  

Vilka affärsmässiga effekter har märkts sedan övergången?  

Vilken inställning har företagen överlag till de nya reglerna?  

 

1.4 Avgränsningar 
Då RR 1.00 och IFRS 3 är omfattande gällande koncerner och företagsförvärv i 

allmänhet kommer vi endast att beröra området för goodwill och hur det har påverkat 

företagen. IAS 36 innefattar även redovisningen av negativ goodwill11 vilket vi inte 

kommer att behandla.  

 

1.5 Disposition 
Uppsatsen är uppbyggd enligt följande. Kapitel ett är inledningen där vi ger en bakgrund 

till problemet och hur det mynnar ut i frågan vi ställer till vår studie. Vi behandlar även i 

detta kapitel avgränsningar och studiens syfte. I det andra kapitlet, metoden, berättar vi 

om vårat arbetssätt, vilken metod vi valt och metodproblem. Kapitel tre är den teoretiska 

referensramen där vi går igenom historik till de nya reglerna och Redovisningsrådets 

rekommendationer RR 1.0, som svenska noterade företag följt sedan tidigare. Sedan går 

vi igenom de olika organ som har arbetat fram med de nya reglerna och därefter övergår 

vi att berätta om de nya standarderna, IFRS 3 och IAS 36. I fjärde kapitlet, empirin, 

redovisas det resultat vi fått av våra undersökningar. I femte kapitlet, analysen, försöker 

vi binda samman resultaten från empirin med den teoretiska referensramen. I det sista 

kapitlet, slutsatser, har vi för avsikt att ge svar på frågeställningen. Vi ger även våra egna 

reflektioner och förslag på eventuella fortsatta studier. 

 

 

 

 

 

 
Figur 1: Egenhändig bild över uppsatsens disposition 

                                                
11 Negativ goodwill är när det förvärvade nettotillgångars värde överstiger aktiernas anskaffningsvärde 
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2 Metod 

I detta kapitel beskriver vi vilket arbetssätt vi valt samt hur vi fått material och vilket 

urval vi har gjort. Vi tar även upp källkritik och metodutvärdering. 

 

2.1 Kvalitativ fallstudie 
Vi har valt att göra en kvalitativ fallstudie inom vårt valda problemområde. Metoden 

fallstudier används främst vid forskning som är komplex där det finns stora mängder 

variabler och samband vars fenomen är svåra att förutsäga och ofta tvetydiga. I en 

fallstudie saknas helt eller delvis kunskap inom området sedan tidigare och ett eller flera 

fall från verkliga livet används som underlag för empirin.12 Gustavsson tar upp fem 

moment i fallstudiebaserad forskning. Dessa är, planering och uppläggning av studien, 

empiri; datainsamling, analys och tolkning mellan empirin och teorin, säkring och 

bedömning av kvalitén samt rapportskrivning och kommunikation. Dessa är moment och 

inte steg vilket betyder att man inte behöver göra dessa i kronologisk ordning utan kan 

hoppa emellan.13 

 

Metoden lämpar sig bäst då man undersöker aktuella och nutida frågor. En kvalitativ 

fallstudie startar normalt med ett problem från verkligenheten och forskaren är det 

primära verktyget när det gäller insamling av information. Eftersom det i en fallstudie 

innebär att man går på djupet i forskningsfrågan är det vanligt att fakta samlas genom 

intervjuer. Det material som fås fram tolkas snarare än prövas mot en hypotes.14 Enligt 

Merriam kan fallstudien skiljas sig åt på fyra olika sätt. Den kan vara partikularistisk, då 

den fokuserar på en viss situation eller händelse. Om studien är deskriptiv beskrivs det 

som studerats omfattande. En heuristisk studie ökar läsarens förståelse för det som 

studeras och om den är induktiv så grundar sig studien på resonemang och 

generaliseringar.15  

 

2.2 Positivismen och hermeneutiken 
Inom positivismen finns två källor till kunskap, iakttagelser och logik. Iakttagelser är den 

empiriska kunskap vi samlar in via våra fem sinnen. Den logiska sanningen är 
                                                
12 Bengt Gustavsson red., Kunskapande metoder inom samhällsvetenskapen  
13 Ibid. 
14 Sharan B Merriam, Fallstudien som forskningsmetod 
15 Sharan B Merriam, Fallstudien som forskningsmetod 
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vetenskaplig till exempel geometri.16 Positivismen är ofta kritiserad för att den missar det 

som går att uppfatta och beskriva utanför logiken tillexempel känslor. Hermeneutiken är 

tolkningslära och kan ses som ett mer nyanserat sätt att förmedla kunskap. Denna metod 

är vanlig inom samhällsvetenskapen. Inom hermeneutiken använder man sig av 

förförståelse, känslor och tolkningar.17 

Denna fallstudie kan sägas vara hermeneutisk eftersom en del i det material vi använder 

är muntliga yttranden, normer och regler där tolkningar och förståelse ligger till grund för 

dessa18. Förförståelse är en stor del i hermeneutiken och för att överhuvudtaget nå 

förståelse krävs den. Vi möter aldrig något eller någon som ett tomt blad utan har alltid 

redan en uppfattning om det.19  

 

2.3 Materialinsamling 
Yin beskriver sex olika sätt att hämta material till en fallstudie. Detta är genom 

dokumentation, arkivregister, intervjuer, direkt observation, deltagande observation och 

fysiska artefakter. En metod utesluter inte den andra. Vi har i vår fallstudie genom ett 

selektivt urval av informanter valt att göra intervjuer och använda oss av 

dokumentation.20  

 

2.3.1 Urval 
För att kunna göra en analys till vår frågeställning har vi valt att intervjua fem olika 

personer från olika delar av näringslivet. Två av fallföretagen är IT-bolag; WM-data och 

ett som ville vara anonymt. Det anonyma bolaget kommer vi hädanefter kalla för  

Bolag X. Vi valde dessa medvetet, ett så kallat selektivt urval eftersom IT-bolag är kända 

för att ha relativt mycket goodwill i sin redovisning och det blir då lättare för oss att se 

hur IFRS 3 och IAS 36 har påverkat koncerner. Eftersom det är revisorerna som granskar 

rapporterna och dessutom har störst kunskap om redovisningsregler ville vi även ha deras 

syn på effekter av de nya standarderna. Vi har intervjuat två revisorer, en från KPMG och 

den andre från Deloitte. Dessutom intervjuade vi en börsanalytiker från Nordnet för att 

det har spekulerats i att en av effekterna av standarderna kan bli att aktien övervärderas. 

                                                
16 Torsten Thurén Vetenskapsteori för nybörjare  
17 Ibid. 
18 Nils Gilje & Harald Grimen, Samhällsvetenskapernas förutsättningar 
19 Ibid. 
20 Robert K. Yin, Case Study Research 
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Detta betyder att vi inte kommer att kunna dra en generell slutsats av resultatet på grund 

av att urvalet är begränsat, men vi hoppas ändå kunna se vilka effekter IFRS 3 och  

IAS 36 har lett till.  

 

2.3.2 Sekundärdata 
Sekundärdata är material som samlats in tidigare och sammanställts i ett annat syfte.21 I 

vårt fall utgörs det av dokumentation i form av fallföretagens delårsrapporter. Härutöver 

har vi läst artiklar som ökar förståelsen för den nya standarden från Dagens Industri, 

Affärsvärlden och Veckans Affärer vilka vi har kommit åt via Affärsdata på Stockholms 

Universitets biblioteks e-tidskriftkatalog. Vi har även fått stor hjälp från de stora 

revisionsbyråernas hemsidor.22 

 

2.3.3 Primärdata 
Primärdata är ny information som krävs för undersökningen, den är alltså anpassade 

direkt till studien.23 I vår studie är detta intervjuer. Enligt Yin är intervjuer en av de 

viktigaste i källorna i en fallstudie. Oftast är dessa �open-ended� då respondenten både 

ger fakta och personliga åsikter.24  Personliga intervjuer ger oftast bättre och klarare svar 

än vid till exempel enkätintervjuer. Det går lätt att ställa komplicerade frågor och är 

lämpligt i undersökningar som kräver kunskap.25 Nackdelar kan vara att det är relativt 

dyrt, tar mycket tid och kan bli svårt att ställa känsliga frågor.26 Vi har haft två personliga 

intervjuer med en ekonomichef och en revisor. Ytterligare en revisor och har svarat på 

likställda frågor via e-post och via telefon intervjuade vi en den andre 

bolagsrepresentanten samt börsanalytikern.  

 

2.3.4 Intervjuer 
Till samtliga informanter ställde vi liknande frågor, alla med fokus på vad de ser för 

nackdelar respektive fördelar med IFRS 3 och IAS 36, samt vilka effekter och 

konsekvenser de har sett hittills och tror ska uppstå i framtiden på grund av de nya 

standarderna. Hos företagen valde vi att inrikta oss på resultatförändringen i koncernen 

                                                
21 L. Christensen, N. Andersson, C. Engdahl & L. Haglund, Marknadsundersökning � en handbok 
22 www.ey.se, www.deloitte.se  
23 L. Christensen m.fl., Markandsundersökning � en handbok 
24 Robert K. Yin, Case Study Research 
25 L. Christensen m.fl., Marknadsundersökning � en handbok 
26 Ibid. 
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och vilka effekter och konsekvenser de kan se i deras koncern. Revisorerna och 

börsanalytikern fick svara på deras allmänna inställning till den nya redovisningen av 

goodwill och hur de förutspår att detta kommer att påverka företagens redovisning i 

framtiden. 

 

2.3.5 Källkritik 
Inom klassisk källkritik finns tre krav som tillämpas på berättelser. Först är det 

samtidskravet som innebär att iakttagelser som görs i en berättelse ska ligga så nära det 

som inträffade i tiden som möjligt. Det andra kravet är att forskaren ska undersöka om 

det finns tendenser i materialet som påverkat berättarens iakttagelser eller att denne kan 

ha förvrängt svaren på egen del. Det tredje kravet, det beroendekritiska, innebär att 

forskaren undersöker om det finns något beroende av någon källa, att någon fått sitt 

material från annan.27 Idag används mycket material insamlat på nätet, så även i denna 

studie. Då måste det ske med extra försiktighet eftersom �traditionella� källor går att 

spåra och bakom står en organisation som försäkrar källans äkthet. På Internet finns inte 

denna garanti. Ett annat problem som oftast uppstår på Internet är att material inte säkert 

är kvar där det först hittades. Därför kan det vara nödvändigt att ta kopior på material 

hämtat från Internet.28 

 

I vår studie har vi försökt att ta hänsyn till de krav som nämns ovan angående källkritik. 

Vi har sammanställt svaren från intervjuerna direkt efter mötena för att inte missa att ta 

med något. Dessutom är vi också medvetna om att svaren från intervjuerna är subjektiva 

och detta är ett skäl till att studien inte går att generalisera. Vi har även använt mycket 

material från Internet, mestadels rapporter från företagen hemsidor eller information från 

revisionsfirmorna29, men vi anser att dessa är trovärdiga som underlag för 

undersökningen. 

 
2.4 Metodutvärdering 
I en fallstudie är det mesta lämnat till forskarens egen förmåga. Det finns inga klara 

riktlinjer hur slutrapporten ska formuleras och det gäller att forskaren har integritet och 

opartiskt kan tolka det insamlade materialet. Det kan behövas träning i intervjuteknik och 

                                                
27 Bengt Gustavsson red., Kunskapande metoder inom samhällsvetenskapen 
28 Ibid. 
29 Ernest & Young och Deloitte 
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observationer för att underlätta tolkningen.30 Enligt Guba och Licoln händer att läsaren 

förenklar eller försvårar forskningsfrågan eftersom det går att tro att en fallstudie är en 

beskrivning av helheten fast det egentligen är en företeelse eller situation.31 

Målet med studien är att producera giltiga och hållbara resultat. Läsaren ska kunna lita på 

resultaten och undersökningen ska vara trovärdig och pålitlig. Undersökningens 

trovärdighet mäts främst genom validitet och reliabilitet. Dessa mått ska genomsyra hela 

arbetet från datainsamling till analys.32  

 

2.4.1 Validitet 
Validitet handlar om i vilken utsträckning som empirin är ett mått på det som ska mätas.  

I en undersökning måste vi ta hänsyn till och vara medvetna om eventuella slumpmässiga 

mätfel och systematiska fel.33 Ett slumpmässigt fel kan vara fel i insamlat datamaterial. I 

vårt fall skulle det kunna vara ett feltryck i en delårsrapport. Ett systematiskt fel är ett 

ständigt återkommande, kan vara en våg som alltid visar ett kilo för mycket.34 Merriam 

skriver om inre och yttre validitet som är i vilken mån ens resultat stämmer överens med 

verkligheten. Validiteten måste bedömas efter forskarens tolkningar och inte av 

�verkligheten�. En av poängerna med fallstudiebaserad forskning är att den är mångsidig 

och flerdimensionell. Man kan säga att forskaren observerar konstruktioner av 

verkligheten; hur de som studeras upplever den. Betraktas intern validitet på detta sätt blir 

det en styrka i fallstudieforskning eftersom den vill visa på perspektiv och synsätt i det 

studerade. För att säkerställa validiteten skriver Merriam om sex grundläggande 

strategier. I en studie bör användas flera forskare och informationskällor, detta kallas för 

triangulering. Forskaren ska ha deltagarkontroll och undersöka informationen från 

källorna. Vid en längre studie bör upprepade observationer göras av samma händelse. 

Någon utomstående kan ge kommentarer och feedback på resultaten, en så kallad 

horisontell granskning. Dessutom är bra att använda ett deltagande tillvägagångssätt 

eftersom deltagarna involveras i alla delar av studien och slutligen bör eventuella 

skevheter som riskeras vara med i undersökningen klargöras.35  

 
                                                
30 Sharan B Merriam, Fallstudien som forskningsmetod 
31 Ibid. 
32 Ibid. 
33 Bengt Gustavsson red., Kunskapande metoder inom samhällsvetenskapen 
34 Ibid. 
35 Sharan B Merriam, Fallstudien som forskningsmetod 
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Extern validitet är i vilken utsträckning som det går att generalisera resultatet från 

undersökningen. För att kunna göra detta krävs att undersökningen har inre validitet för 

att överhuvudtaget vara relevant. Det går å andra sidan att gå för långt i kontrollen av inre 

validitet som leder till att det inte går att göra generaliseringar överhuvudtaget. Dock 

väljer forskaren ofta metoden fallstudier för att denne inte vill generalisera sitt resultat 

utan för att gå djupare in i just sin fråga. Frågan om generalisering i en fallstudie är 

främst om det går att generalisera ett resultat när det endast studerats enstaka fall.36  

 

2.4.2 Reliabilitet 
Reliabilitet handlar om i vilken utsträckning som ens resultat kan upprepas. En reliabel 

undersökning ska alltså med samma metod komma fram till samma resultat även nästa 

gång. Detta är dock problematiskt eftersom människan inte fungerar statiskt. I en 

fallstudie ska det ägnas mer tid åt validiteten än reliabiliteten eftersom reliabilitet i 

traditionell mening inte stämmer så bra överens med kvalitativ forskning.37 I vår uppsats 

är reliabiliteten viktig, trots att det är en kvalitativ studie, eftersom vår teori bygger på de 

gamla och nya standarderna och vi försöker se hur fallföretagen tillämpade/ar dessa och 

vad det får för resultat. Dessutom använder vi oss utav delårsrapporter i empirin och 

resultatet från dessa ska kunna upprepas i en undersökning med hög reliabilitet. Men med 

tanke på att det är en kvalitativ studie så tar vi hänsyn till det mänskliga beteendet, det 

vill säga vi ser inte enbart till tillämpning av lagarna utan även att människor tolkar och 

tycker olika och därför blir resultaten olika.  

                                                
36 Ibid. 
37 Ibid. 
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3 Teoretisk referensram 

Här presenterar vi lite historia över vad som påverkat redovisningen hittills, den 

koncernredovisning som följdes i Sverige till och med årsskiftet 2005 samt de nya 

reglerna IFRS 3, IAS 36 och övergångsreglerna. För att ytterligare förtydliga skillnaden 

för läsaren har vi valt att illustrera detta med exempel 

 

3.1 Historik 
Skillnaderna mellan den anglosaxiska och den kontinentala traditionen är att de har sin 

grund i olika civilrättsliga traditioner. I den kontinentala traditionen är de civilrättsliga 

reglerna baserade på nedskrivna lagar. Bolagsrätten som också innefattas av 

civillagstiftningen har vidare lett till att civilrättsliga traditionens redovisning i stor 

utsträckning reglerats i bolagsrätten. Under 1900-talet har redovisningen blivit starkt 

påverkad av skattereglerna på grund av kopplingarna mellan redovisningslagstiftningen 

och skattelagstiftningen.38 

 

Den anglosaxiska civilrättsliga traditionen baseras mindre på nedskrivna lagar och mer på 

sedvanerätt som kompletteras med precendensfall i domstolar. Till följd av denna 

tradition har bolagsrätten och därmed redovisningen utvecklats av 

redovisningsprofessioner i dessa länder och i mycket liten utsträckning reglerats i 

lagstiftningen.39  

 

Skillnaden i ägarstrukturen har varit en av de bidragande orsakerna till att dessa 

traditioners redovisning ser så olika ut. I de länder som tillämpar den kontinentala 

traditionen har staten, banker och familjeintressen många gånger haft det ett avgörande 

ägarinflytandet. I den anglosaxiska traditionen har ägandet varit mer spritt och företagen 

har i större utsträckning varit börsnoterade.40  

 

De båda traditionerna har väsentlig olika syn på vad �riktig� redovisning innebär. Enligt 

den kontinentala är det redovisning som överensstämmer med lagen medan den 

                                                
38 Dag Smith, Redovisningens språk, 2000 
39 Ibid. 
40 Ibid. 
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anglosaxiska menar att riktig redovisning är en redovisning som ger en rättvisande bild 

av verkligheten.41 

 

3.2 Redovisningsrådet 
Redovisningsrådet bildades 1989 för att främja utvecklingen av god redovisningssed. 

Rådets rekommendationer syftar att bidra till enhetliga redovisningsprinciper, att 

uppgifter som lämnas är av vikt för dem som fattar beslut med finansiella rapporter som 

underlag och att dessa rapporter håller hög standard för att dessutom tillgodose 

kapitalmarknadens krav. 

 

Med tanke på att svenskt näringsliv i hög grad är internationellt utformar rådet 

rekommendationer med utgångspunkt från IFRS / IAS. Detta för att det ska vara så 

tillgängligt som möjligt för utländska placerare. Rådet avviker från detta endast om 

svensk lagstiftning utgör ett hinder. Eftersom noterade företag med koncernredovisning 

nu följer internationella regler så har Redovisningsrådet kompletterat sina 

rekommendationer med RR 30-RR 32.42  

 

 
 

Figur 2: Bilden visar vad Redovisningsrådet tar hänsyn till i sina rekommendationer.43 

 

                                                
41 Dag Smith, Redovisningens språk, 2000 
42 www.redovisningsradet.se, 2005-11-16 kl. 14.00 
43 http://www.redovisningsradet.se/redovis.html 2005-11-16 kl. 14.00 
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3.3 Årsredovisningslagen - ÅRL 
Förutom de EU standarder som koncerner följer från ställer även svensk lagstiftning, 

årsredovisningslagen (ÅRL), krav på att företagen har med vissa tilläggsupplysningar. 

Det gäller bland annat hänvisningar om språk och form, undertecknande, 

värderingsprinciper. Det finns även andra tilläggsupplysningar i ÅRL som gäller för alla 

innefattande företag och här utgör koncerner inget undantag. Det gäller bestämmelser om 

att rapportera taxeringsvärden, pensioner och liknande förmåner och om tidigare och 

nuvarande VD.44   

 

3.4 Definition goodwill  
Rent tekniskt uppkommer goodwill som skillnaden mellan förvärvspriset och det verkliga 

värdet på uppköpta företagets nettotillgångar.45 I vissa företag utgörs goodwillposten 

främst av att vara ett starkt varumärke medan andra företag definierar goodwillposten 

som intellektuellt kapital. Den goodwill som uppstår vid företagsköp är den som får 

aktiveras.46 

 

Goodwill kan ses som en betalning för framtida ekonomiska fördelar. Enligt ÅRL är 

goodwill det värdet som överstiger det behållna värdet av de tillgångar som förvärvats 

och de skulder som övertagits. IASBs definition av förvärvad goodwill är en betalning 

som förvärvaren gjort för en tillgång som inte kan bli individuellt identifierad och 

redovisad separat. Enligt IASB skall tillgången som har förvärvats förväntas ge framtida 

ekonomiska fördelar och ska på förvärvsdagen redovisas som en tillgång. Förvärvad 

goodwill ska beräknas som kostnaden minus eventuella nedskrivningar.47 Med de nya 

standarderna ska företaget vid förvärv försöka fördela de eventuellt kommande 

kassagenererande effekter som uppstår på rätt tillgångspost. Detta kan vara varumärken, 

kundrelationer och patent, men också synergieffekter och personal. Goodwillposten kan 

därför antas minska.48 

 

                                                
44http://rixlex.riksdagen.se/htbin/thw?%24%7BHTML%7D=SFST_LST&%24%7BOOHTML%7D=SFST
_DOK&%24%7BSNHTML%7D=SFST_ERR&%24%7BMAXPAGE%7D=26&%24%7BTRIPSHOW%7
D=format%3DTHW&%24%7BBASE%7D=SFST&%24%7BFREETEXT%7D=&BET=1995%3A1554&
RUB=&ORG 2006-01-19 kl. 16.30 
45 Kristina Artsberg, Redovisningsteori policy och praxis, 2003 
46 Ibid. 
47 http://iasplus.com/agenda/0412.htm 2006-01-09 kl.13.00 
48 FAR 2005 Samlingsvolym del 1 
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3.5 RR 1:00 Koncernredovisning 
Tidigare har goodwill skrivits av på ett systematiskt sätt under hela nyttjandeperioden. 

Företaget har gjort en uppskattning hur länge goodwillposten kommer att ge ekonomiska 

fördelar. Eftersom goodwill ansågs förbrukad med tiden skulle den skrivas av på ett 

sådant sätt som speglade förbrukningen. Då företaget inte kunde visa på något annat så 

antogs nyttjandeperioden vara högst tjugo år.49  

 

En linjär avskrivningsmetod skulle användas om det inte fanns tydliga skäl för en annan 

metod som avspeglade detta bättre. Dock gick det sällan att motivera ett annat 

avskrivningssätt än det linjära. Företaget valde en metod som användes konsekvent, alltså 

inte en som gav lägre avskrivningar i början av avskrivningsperioden. Avskrivningen 

redovisades som en kostnad varje period.50   

 

Flera faktorer togs i beaktning när nyttjandeperioden för goodwill fastställdes. Detta 

kunde till exempel vara den förvärvade verksamhetens livslängd och karaktär, bedömd 

livslängd för branschen vilken goodwillposten tillhör, typiska livscykler för liknande 

verksamheter, konkurrens, tillgänglig information och bedömd tjänstgöring för 

nyckelpersoner.51  

 

Eftersom goodwill bland annat är ett uttryck för framtida ekonomiska effekter från så 

kallade synergieffekter eller tillgångar som inte kan redovisas som enskilda tillgångar 

kunde det vara svårt att bedöma dess nyttjandeperiod. Uppskattningar av 

nyttjandeperioden visade att den blir mindre tillförlitlig ju längre perioden var. Därför 

rekommenderades perioden att inte överstiga mer än tjugo år. Dock kunde det finnas skäl 

till att nyttjandeperioden översteg tjugo år. Om exempelvis goodwillposten låg nära 

relaterad till tillgångar som uppskattades medföra ekonomiska fördelar längre än tjugo år 

kunde dessa rekommendationer frångås. När detta hände så skulle företaget skriva av 

goodwill över den period efter den bästa bedömningen, beräkna återvinningsvärdet minst 

en gång per år och redovisa varför de hade en längre avskrivningsperiod.52 

 
                                                
49 FAR 2001 
50 Ibid. 
51 Ibid. 
52 Ibid. 
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Goodwillpostens nyttjandeperiod var alltid begränsad och osäkerheten motiverade till att 

bedömning skedde på ett försiktigt sätt. Den valda tiden för avskrivning och metod skulle 

prövas varje år. Om några förändringar hade skett skulle avskrivningstiden ändras med 

detta. Avskrivningsmetoden kunde ändras även den och dessa förändringar redovisades 

som ändringar i uppskattningar och bedömningar.53   

 

3.5.1 Nedskrivningar av goodwill 
När det gjordes en förvärvsanalys kunde det visa sig att goodwillposten inte skulle 

medföra de fördelar som först hade beräknats. Skedde detta skulle förvärvaren bedöma 

om en nedskrivning behövdes göras. Även år efter förvärvet kunde goodwill visat sig ha 

minskat i värde och därmed funnits ett nedskrivningsbehov. I RR 17, 

rekommendationerna för nedskrivningar, anges hur företaget skulle pröva tillgångarnas 

redovisade värde, hur återvinningsvärdet skulle beräknas och när nedskrivning skulle ske 

och eventuellt återföras.54  

 

3.5.2 Återinföring av nedskrivningen 
Nedskrivningen på goodwill fick återföras endast om det gick att visa att nedskrivningen 

berodde på en särskild händelse som inte skulle upprepas eller om senare händelser 

inträffat upphävde det som ledde fram till nedskrivningen. Dessa händelser skulle ligga 

utanför företagets kontroll och fick aldrig överstiga det först redovisade värdet.55 

 

3.5.3 Exempel enligt den gamla metoden 
�Goodwill redovisas i balansräkningen till anskaffningsvärde med avdrag för 

ackumulerade avskrivningar och eventuell nedskrivning. Det avskrivna beloppet skall 

redovisas som en kostnad i resultaträkningen för varje period�.56 

 

Moderbolag förvärvade samtliga aktier i ett företag för ett år sedan. Vid förvärvet 

uppstod en goodwill på 300 kkr. Avskrivningstiden för goodwill är 5 år. 

Koncernredovisning 1 år senare. Inget nedskrivningsbehov föreligger. 

 

                                                
53 Ibid. 
54 Ibid. 
55 FAR Förlag, Internationell Redovisningsstandard i Sverige, 2003 
56 FAR samlingsvolym 2001 
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Koncernbalansräkningen 

Balansräkningar MB DB summa  elimineringar  koncernen 

Aktier i DB  2020    -2020 

Övr. Tillgångar 3000 4000 7000     7000 

Goodwill      +300-60 (*)  240  

          7240 

 

Eget Kapital  2140 1920 4060  -1720-60(**)  2280 

Skulder  2880 2080 4960     4960  

          7240 57 

 
(*) I koncernen tillkommer en ytterligare tillgångspost, goodwill på 300 kkr. Ett år har gått och årlig 

avskrivning på 300kkr/5år = 60 kkr ska göras. Kvar är återstående goodwill på 240 kkr. Följande år skall 

tidigare års avskrivningar upprepas då dessa inte påverkar någon IB-post. 

(**) Dotterbolagets egna kapital vid förvärvet (2020-300=1720) skall elimineras från summa eget kapital. 

Goodwillavskrivningen ska även minska koncernens egna kapital då inget av de enskilda bolagen redovisar 

någon avskrivning på goodwill58.  

 

Koncernresultaträkningen 

Resultaträkningar MB DB summa  elimineringar  koncernen 

 

Summa intäkter 4000 1200 5200     5200   

Avskrivningar  -360 -70 -430  -60(*)   -490 

Summa övr. Kostn -3600 -1010 -4610     -4610  

   40 120 160  -60(**)   100 

 
(*) Goodwill skall skrivas av under en 5-års period i resultaträkningen, vilket blir en avskrivning på 60 kkr 

de kommande 5 åren vardera. De enskilda bolagen redovisar varken tillgången goodwill eller dess 

avskrivning. 

(**) Koncernens årsvinst är 60 kkr kronor lägre än de båda bolagens sammanlagda årsvinster. Detta på 

grund av att 60 kkr av vinsten är �köpt vinst�, det vill säga de 300 kkr som och moderbolaget betalade extra 

vid förvärvet att dotterbolaget delas upp och skrivs av under de fem kommande åren59. 

 

                                                
57 Rune Lönnqvist, Årsredovisning i koncerner, 1999 
58 Ibid. 
59 Rune Lönnqvist, Årsredovisning i koncerner, 1999 
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3.6 Redovisningsorganisationer 
3.6.1 IASC 
I takt med en ökad internationalisering av företag och handeln i sig har problem uppstått 

genom att redovisningen i olika länder följer olika principer. För att lösa dessa problem 

bildades International Accounting Standards Committee 197360 . 

Detta var ett resultat av en överenskommelse mellan olika revisorsorganistioner i 

Australien, Canada, Frankrike, Tyskland, Japan, Mexico, Nederländerna, Storbritannien, 

Irland och USA.61 IASC är ett privat och oberoende expertorgan vars syfte är att 

harmonisera redovisningen mellan olika länder på ett internationellt plan. IASC verkar 

även för att förbättra redovisningen genom att publicera rekommendationer och se till att 

dessa efterlevs i medlemsländerna. IASC är föregångaren till nuvarande IASB.62 

 

3.6.2 IASCF 
IASCF bildades av IASC som en icke vinstdrivande organisation 2001 i USA. IASCF 

huvuduppgift är för tillfället att ha uppsikt över IASB:s arbete.63 

 

3.6.3 IASB 
IASB är en organisation inom IASC Foundations som har ansvaret för att utveckla och 

godkänna IAS/IFRS. År 2001 övertog IASB ansvaret att utfärda redovisningsstandarder 

från IASC. IASB är en oberoende privatfinansierad normgivare av redovisningsprinciper. 

Dess huvudsakliga arbete är att utveckla och driva igenom högkvalitativa och 

lättförståeliga globala redovisningsprinciper som skapar jämförbara finansiella rapporter. 

Organisationen samarbetar även med nationella redovisningsreglerare för att uppnå 

gemensamma redovisningsregler världen över och ger ut rekommendationerna IFRS.64 

 

3.7 IFRS 3 
IASB har publicerat IFRS 3 om de nya standarderna vid företagsförvärv där det bland 

annat har gjorts ändringar i reglerna för nedskrivningar och immateriella tillgångar. 

Sedan den 1 januari 2005 skall reglerna i IFRS 3 tillämpas i börsnoterade koncerner och 

numera gäller nya regler för hanterandet av goodwill i koncernredovisningen. Tidigare 

                                                
60 Rune Lönnqvist, Redovisningen i koncerner, 1999 
61 http://www.iasb.org/about/history.asp, 2005-12-12 kl. 20.00 
62 Ibid. 
63 http://www.iasplus.com/restruct/whatis.htm, 2005-12-12 kl.16.00 
64 Ibid. 
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praxis att skriva av goodwillvärdet under de år de extra framtida vinsterna uppkommer 

frångås. Istället för årliga avskrivningar gör företagen varje år en prövning huruvida de 

goda framtida vinsterna består. Visar prövningen att goodwill har minskat skall 

koncernen göra en nedskrivning enligt reglerna i IAS 36. Finns det omständigheter som 

tyder på en nedgång av goodwill värdet ska omprövningen av värdet göras oftare.65  

 

Enligt IFRS 3 redovisas samtliga företagsförvärv enligt förvärvsmetoden66. Det verkliga 

värdet för det förvärvade dotterbolagets aktier blir anskaffningsvärdet för aktierna och 

vid varje förvärv ska förvärvaren vara identifierbar. Samtliga förvärvade och 

identifierbara skulder, tillgångar och ansvarsförbindelser värderas till verkligt värde i 

förvärvsanalysen. Den förut använda poolingsmetoden67 är inte längre tillåten. 

Avsättningar för omstruktureringsåtgärder är inte tillåtet, undantag görs i vissa fall om 

den förvärvade enheten hade ett åtagande redan på förvärvsdagen. Dessa som förut 

räknades in i goodwillposten kan numera belasta koncernens resultaträkning direkt vid 

förvärvet. Från goodwill ska förvärvade identifierbara immateriella tillgångar särskiljas 

från posten under förutsättningen att tillgångarna uppfyller kriterierna för vad som får 

räknas som tillgång.  

 

De tidigare reglerna med avskrivningar på goodwill grundades på att de vinster som 

moderbolaget betalade för vid själva förvärvstidpunkten var de enda vinster som fick ingå 

i goodwillposten och vart efter tiden gick skulle goodwill minskas. I IFRS 3 finns inte 

denna begränsning. När första årets framtida vinst blivit verklighet kan den vinsten 

ersättas av en ny framtida vinst för ett nytt år eller så bedöms att övervinster för 

resterande år blir större än vad man räknat med vid förvärvet. Därmed kan 

goodwillposten bestå även efter att alla övervinst år har passerat och så länge som 

                                                
65 http://www.ey.com/global/download.nsf/Sweden/GuideIFRS3/$file/GuideIFRS3.pdf  
2005-11-10 kl. 15.00 
66 Förvärvsmetoden innebär att förvärvaren på köpdagen redovisar det förvärvade företagets resultat i 
resultaträkningen. Tillgångar, skulder och ansvarsförbindelser redovisas i balansräkningen värderat till 
verkligt värde med tillägg för ev. goodwill. http://news.deloitte.se/material/Guide_IFRS3.pdf 
2005-12-02 kl. 11.00 
67 Tillgångarna värderas till det förvärvade bolagets inköpspris och bortser från vad moderbolaget betalade 
för aktierna i det förvärvde bolaget, ingen goodwill uppstår. 
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förvärvet av dotterbolaget bedöms ha extra goda framtidsutsikter ska koncernen redovisa 

dessa vinster som en tillgång i balansräkningen.68  

 

3.7.1 Exempel enligt den nya metoden 
Moderbolag förvärvade samtliga aktier i ett företag för ett år sedan. Vid förvärvet 

uppstod en goodwill på 300 kkr. En prövning har visat att det inte föreligger något 

nedskrivningsbehov. 

 

Koncernbalansräkningen 

Balansräkningar MB DB Summa  Elimineringar  Koncern 

Aktier i DB  2020    -2020 

Övr. Tillgångar 3000 4000 7000     7000 

Goodwill      +300 (*)  300  

          7300 

 

Eget Kapital  2140 1920 4060  -1720(**)  2340 

Skulder  2880 2080 4960     4960  

          7300  

 
(*) Goodwill på 300 kkr är ur koncernens synpunkt en ytterligare tillgång som läggs till i 

koncernbalansräkningen. 

 (**) Eftersom det inte förlegat något nedskrivningsbehov så är det enbart dotterbolagets eget kapital vid 

förvärvet som elimineras från summa eget kapital69. 

 

Vad gäller koncernresultaträkningen så händer det ingenting eftersom det inte förlegat 

något nedskrivningsbehov. Hade det funnits ett nedskrivningsbehov så hade den 

behandlats nästan likadant som de tidigare avskrivningarna på goodwill. Goodwill ska i 

balansräkningen elimineras till det belopp som nedskrivningen kräver. Samtidigt 

försvinner nedskrivningen i summa eget kapital.   

 

3.8 IAS 36 
IAS 36 behandlar hur företaget bedömer om goodwill har minskat i värde, det vill säga 

när ett så kallat nedskrivningsbehov finns. Eftersom goodwill inte längre skrivs av 

                                                
68 Rune Lönnqvist, Årsredovisning i koncerner, 2005 
69 Rune Lönnqvist, Årsredovisning i koncerner, 2005 
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löpande ska företaget pröva tillgångarnas värde minst en gång per år och därmed avgöra 

om en nedskrivning ska utföras. Denna standard har också omarbetats i och med 

övergången till IFRS 3. Numera är återföringen av goodwill inte längre tillåten. 

Goodwill värderas högst till återvinningsvärdet för den kassagenererande enhet den 

tillhör. Om detta är lägre än det redovisade värdet behöver tillgången skrivas ned. 

Återvinningsvärdet bestäms av det högsta nettoförsäljningsvärdet eller nyttjandevärdet. 

Nettoförsäljningsvärdet är värdet av att sälja tillgången minus kostnader från 

försäljningen. Här krävs en aktiv marknad70 för tillgången, vilket inte ofta är fallet. 

Nyttjandevärdet är värdet av att använda tillgången och för att uppskatta detta krävs att 

tillgången genererar kassaflöde. När det bedöms om en kassagenererande enhet behövs 

skrivas ned gör företaget ett så kallat �bottom-up� test vilket menas att de bedömer 

goodwill värdet och redovisar en nedskrivning om återvinningsvärdet är lägre än det 

redovisade. Om det inte går att fördela goodwill på ett rimligt sätt genom detta test ska 

det först göras ett �bottom-up� och sedan ett så kallat �top-down� test. �Top-down� görs 

genom att identifiera den kassagenererande enhet som minst omfattar goodwill och 

därefter redovisa en nedskrivning. Dessa test kallas även �impairment� test. 

Nedskrivningsbeloppet fördelas på i första hand goodwill som tillhör den 

kassagenererande enheten och sedan övriga tillgångar i proportion till deras redovisade 

värden.71 

  

3.8.1 Upplysningskrav 
IFRS 3 ställer omfattande krav på att köparen ska lämna upplysningar för läsaren i den 

finansiella rapporten i samband med förvärvet, nedskrivningar och bokförda värden. 

Detta krav innebär också att köparen lämnar information så att läsaren kan bedöma 

eventuella vinster, förluster och korrigeringar som rör räkenskapsårets eller tidigare års 

förvärv, dessutom ska redovisas för ändringar i goodwill. De huvudsakliga 

upplysningarna vid förvärv som måste ingå i rapporten är:  

- namn och beskrivning om det förvärvade företaget och dess verksamhet 

- förvärvstidpunkt 
                                                
70 En aktiv marknad definieras som en marknad där både intresserade köpare och säljare finns, priser är 
tillgångliga och tillgångar handlas likvärdigt. 
http://www.deloitte.com/dtt/article/0,1002,sid%253D38905%2526cid%253D61952,00.html#Fotnot%202 
2005-12-14 kl. 16.30 
71 Dessa �impairment� test gjordes redan innan årsskiftet. From 2005 är upplysningskraven mer 
omfattande. Internationell Redovisningsstandard i Sverige, 2003 
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- anskaffningsvärdet och dess komponenter 

- andel i förvärvet röstberättigade 

- verksamhet som upphör p.g.a. förvärvet 

- intäktsförd negativ goodwill 

- beskrivning av de faktorer som bidragit till goodwill eller negativ goodwill72 

 

 
Figur 3: Visar de största skillnaderna med övergången till IFRS 3 och IAS 36.73 

 

3.9 Övergångsregler / IFRS 1 
Övergången till IFRS redovisas i enlighet med IFRS 1 �First-time Adoption of IFRS�. 

Dessa regler är de generella huvudreglerna och till dem finns det ett antal valfria 

undantag samt några obligatoriska undantag. I IAS plus presenterar punkter i korthet hur 

övergången skulle ske.74 

 

När svenska noterade företag upprättade sin koncernredovisning enligt IFRS för första 

gången skulle den innehålla minst ett jämförelseår. Företag som gick över till IFRS år 

2005 upprättade därmed en öppningsbalans per den 1 januari 2004 enligt reglerna i IFRS 

                                                
72 http://news.deloitte.se/material/Guide_IFRS3.pdf 2005-12-09 kl. 17.00 
73 Ibid. 2006-01-29 kl. 19.30 
74 http://www.deloitte.com/dtt/section_node/0%2C1042%2Csid%25253D32817%2C00.html 2005-12-09 
kl. 14.00 
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om hur denna balansräkning upprättas. Företaget skulle upprätta en avstämning mellan 

IFRS och god redovisningssed i Sverige för eget kapital per den 1 januari 2004 och per 

den 31 december 2004 samt för årets resultat 2004 tillsammans med en skriftlig 

beskrivning av skillnaderna. Huvudregeln i IFRS 1 kräver att ett bolag tillämpar samtliga 

IFRS rekommendationer retroaktivt vid fastställandet av öppningsbalansen enligt IFRS, 

det vill säga tidigare förvärv räknas om. Det tillgångar och skulder som tidigare har 

redovisats enligt svensk god redovisningssed redovisas enligt IFRS. Om någon av dessa 

inte uppfyller kraven enligt IFRS så tas de inte upp i balansräkningen. De skillnader som 

uppstod vid övergången redovisas direkt mot det egna kapitalet i öppningsbalansen. 

Kraven på tilläggsinformation redovisas i årsredovisningen och delårsrapporter.75 

 

3.9.1 Undantag 
I IFRS1 fanns möjligheten att inte behöva räkna om förvärv som genomförts innan 

inträdet till IFRS. Utnyttjades undantagen blev tillämpningen av IFRS framåtriktad på 

dessa områden. Detta gällde bland annat företagsförvärv som skett före tidpunkten för 

upprättandet av öppningsbalansen avstå från att tillämpa IFRS. Detta kunde ske på två 

sätt; antingen avstod företag från retroaktiv tillämpning på samtliga förvärv och 

samgåenden eller före ett visst datum avstod från retroaktiv tillämpning på samtliga 

förvärv och samgåenden. Ett företag kan i enlighet med IFRS 3 välja från vilken dag som 

man räknar om tidigare förvärv (detta gällde innan 2005). Till exempel om ett företag 

valde den 30 juni 2002 innebar det att samtliga förvärv och samgåenden därefter skulle 

redovisas enligt huvudregeln i IFRS 3. Förvärv och samgåenden dessförinnan skulle inte 

omklassificeras utan skulle redovisas enligt tidigare regler. Dessa är valfria 

undantagsregler men IFRS 1 innehåller även tvingande undantag. Ett exempel på 

tvingande undantag är att retroaktiva bedömningar baseras på den information som 

förelåg vid den tidpunkt bedömningen gjordes.76 

 

                                                
75  http://www.ey.com/global/Content.nsf/Sweden/IFRS_Guide_3_Overgangsregler  2005-12-09 kl. 15.00 
76 http://www.deloitte.com/dtt/section_node/0%2C1042%2Csid%25253D32817%2C00.html 2005-12-09 
kl. 14.00 
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4 Empiri 

I detta avsnitt redovisar vi ett utdrag ur delårsrapporternas jämförelseår samt svaren på 

intervjuerna. Vi har delat upp det i tre avsnitt med svaren från bolagsrepresentanterna, 

revisorerna och börsanalytikern var och en för sig. 

 

4.1 Bolag, revisorer och börsanalytiker 
I de båda IT-bolagen intervjuade vi ekonomicheferna. På WM-data är detta Rikard Petri. 

WM-data introducerades 1985 på börsen och har ca 9000 anställda. Bolag X 

börsintroducerades 1997 och är betydligt mindre med ca 440 anställda. 

Thomas Strömberg, auktoriserad revisor på Deloitte, är ansvarig för en grupp som sysslar 

med rådgivning i kvalificerade redovisningsfrågor och Gustav Nygren är auktoriserad 

revisor på KMPG. Peter Malmqvist är analyschef på Nordnet och undervisar även på 

Handelshögskolan i Stockholm.  

 

4.2 Bolagens resultatförändring  
I WM-datas delårsrapport för januari till september 2005 finns jämförelsetalen med för 

samma period år 2004. Detta är i enlighet med reglerna för IFRS 1 där det ska finnas med 

ett jämförelseår. I jämförelseåret har eget kapital och rörelseresultatet påverkats positivt 

av återföringen av goodwillavskrivningen på 106 mkr. Redovisningen visar att det nya 

redovisninsprinciperna, där bland återföring av goodwill, medverkat till att eget kapital 

ökar med 23 Mkr medans resultatet påverkas med en ökning på 2 Mkr. 

 
 

 Eget Kapital Resultat  
 30-sep-04 kv 1-3  
Enligt tidigare redovisningsprinciper 2429 112  
Effekter av IFRS 2:    
Omvärdering av kostnader för personaloptionsprogram 2 -1  
Effekter av IFRS 3:    
Kostnadsförda avsättningar för omstruktureringskostnader -79 -79  
Avskrivning på immateriella tillgångar -67 -67  
Återförda goodwill avskrivningar 106 106  
Skatteeffekter                                                                        39 39  
 -1 -1  
Omklassificering av minoritetsintressen                                22 4  
Enligt nuvarande redovisningprinciper (IFRS) 2452 114  
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I Bolag X delårsrapport visar för jämförelseåret 2004 hur resultat- och balansräkning ser 

ut enligt tidigare principer, vad justeringen blir med återinföringen av goodwill samt 

vilka förändringar det innebär för eget kapital och resultat för perioden när bolaget 

redovisar enligt IFRS. Redovisningen visar att det nya redovisninsprinciperna med 

återföring av goodwill, medverkat till att eget kapital ökar till 13 Mkr medan resultatet 

medför förändringen en ökning till 10 Mkr. 

 

  Balansräkning kv 1-3 

 
Enligt 
tidigare Justering Enligt IFRS 

 principer IFRS  
Immateriella anläggningstillgångar 50 13 63 
Materiella anläggningstillgångar 12  12 
Finansiella anläggningstillgångar 27  27 
Kundfordringar 43  43 
Övriga omsättningstillgångar 73  73 
Likvida medel                               48  48 
Summa tillgångar 253 13 266 
    
Eget kapital 125 13 138 
Långfristiga skulder 24  24 
Kortfristiga skulder 104  104 
Summa skulder 253 13 266 

 

  Resultaträkning kv 1-3 

 
Enligt 
tidigare Justering Enligt IFRS 

 principer IFRS  
Nettoomsättning 278  278 
Rörelsens kostnader 265  265 
Avskrivning materiella anläggn.tillgångar -4  -4 
Avskrivningar goodwill                                -13 13 13 
Rörelseresultat -4 13 9 
    
Resultat från finansiella 
nettoinvesteringar 1  1 
Resultat efter finansiella poster -3 13 10 
    
skatt                                                             0  0 
Resultat -3 13 10 

 

4.3 Intervjuerna med bolagsrepresentanterna 
¤ Inställningen till IFRS 3, framför allt de nya standarderna gällande goodwill. 

WM-data 

Petri anser inte att reglerna kring goodwill har någon direkt verklighetsförankring. Det är 

en väldigt teoretisk metod som är teoretisk möjlig men eftersom det inte fungerar enligt 
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metoden i verkligheten så känner han att den varken tillför bolaget något eller andra 

intressenter för den delen heller. Överhuvudtaget ifrågasatte Petri posten immateriella 

tillgångar och tyckte att den posten kunde försvinna helt. Dessa värderingsregler är 

endast uppfattningar och prognoser som är väldigt svåra att göra. Det är svårt att veta vad 

som är goodwill och vad som inte är det.  

Bolag X 

På Bolag X har de än så länge inte sett någon riktig skillnad med övergången till IFRS 3. 

De förvärv som gjordes innan de nya standarderna blir inte så annorlunda förutom att de 

har återinfört goodwill avskrivningarna. Eftersom de ännu inte har gjort något förvärv 

sedan de nya reglerna började gälla har de svårt att veta hur det kommer att påverka 

företaget. Frågor som dykt upp nu är vilka tillgångsposter som ska ersätta goodwill och 

hur lång tid dessa ska skrivas av på. Om de i framtiden sätter mycket av övervärdet vid 

förvärv på andra immateriella tillgångar blir ju resultatet mindre. Eftersom 

avskrivningstiden bedöms för varje post kan ju tiden bli kortare nu dessutom. På Bolag X 

vet de inte än hur det kommer att slå på lönsamheten vid ett förvärv, men hoppas på så få 

effekter som möjligt. 

 

¤ Fördelar respektive nackdelar med den nya metoden.  

WM-data 

Petris allmänna uppfattning om standarderna var negativa men han tycker att till det 

positiva hör att omstruktureringskostnaderna har försvunnit från goodwillposten. Med 

detta menas att kostnaderna för ett förvärv belastar resultatet direkt istället som förut då 

det belastade det förvärvade bolagets goodwillpost som skrevs av år efter år. Petri menar 

att nu syns det direkt vad köpet kostar. Vidare anser Petri att kravet på impermenttest, 

vilket görs en gång per år, är ytterligare en fördel med de nya reglerna men detta gjordes 

redan innan med de gamla reglerna om goodwill inte var värderad (nedskrivning) lika 

högt längre. 

Bolag X 

Eftersom de ännu inte gjort något förvärv i Bolag X så har de inte fokuserat så mycket på 

fördelar och nackdelar utan mest vilka kostnader det innebär och hur det slår mot 

resultaträkningen. En nackdel som de tror kan uppkomma är en ökade administrations 

kostnader vid förvärv då de nya reglerna är mer tidkrävande och komplexa.  
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¤ De nya reglernas påverkan för koncernen i framtiden. 

WM-data 

Petri svarar att han inte tror att de gör någon större förändring för WM-data. Han säger att 

det blir �mer arbete till ingen nytta� och att �det var bättre förr�.  

Bolag X 

På Bolag X säger de att det är svårt att ha en uppfattning om hur det kommer att bli i 

framtiden. Enligt de revisorer de har kontakt med menar att det oklart exakt hur allt 

kommer att tillämpas. De tror dock inte att de nya reglerna kommer påverka särskilt 

mycket vid förvärv av företag. 

 

¤ Hur bolagen gör i praktiken när de prövar goodwillposten varje år. 

WM-data 

WM-data har en anställd som är insatt i just IFRS och som tillsammans med revisorerna 

gör värdering av goodwill. De har byggt upp ett eget tillvägagångssätt över förloppet. 

Bolag X 

Bolag X fortsätter göra samma sak som tidigare och prövar goodwillvärdet för en 

eventuell nedskrivning. De använder impairment test och prövar varje år kassaflödet mot 

goodwillvärdet. De framtida kassaflödena ska nuvärdeberäknas och ett återvinningsvärde 

fås. Är återvinningsvärdet lägre än det redovisade värdet ska goodwill skrivas ned. På 

Bolag X anser de dock att det kan vara komplicerat att fastställa de framtida 

kassaflödena. 

  

 

I de två delårsrapporter vi tittat på har de nya reglerna medfört att resultatet blir högre 

då man sätter tillbaka goodwill avskrivningarna. 

¤ Vad får det här för konsekvenser/effekter i koncernen 

WM-data 

Petri säger att goodwill avskrivningarna förut minskade resultatet men med dessa nya 

standarder blir detta nu högre när det inte görs några sådana avskrivningar längre. Det 

betyder även att utdelningsbara medel blir större och vinst per aktie blir högre. WM-data 

vill inte ha för mycket goodwill eller immateriella tillgångar. Detta innebär en större risk 

för bolaget vid till exempel en lågkonjunktur eftersom det är troligt att de måste skriva 
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ned mycket. Detta innebär negativa resultatavvikelser och påfrestningar på det egna 

kapitalet samt resultatet. Goodwill bygger på framtidsförväntningar och detta  

gör det till en osäker post.  

Bolag X 

I Bolag X säger de att den största effekten som syns är när de sätter tillbaka 

avskrivningarna i jämförelseåret. Vidare kommer resultatet antagligen att bli större 

eftersom avskrivningarna på goodwill inte görs, men de tror att �folk� generellt kommer 

att förstå att det inte är någon reell förändring. Med de nya reglerna måste företaget vid 

förvärv hitta andra immateriella tillgångsposter, de nämner kundavtal, istället för 

goodwill att allokera sina kostnader på och dessa poster skrivs fortfarande av. De säger 

att goodwillposten i och med detta kommer att minska och då blir inte resultatökningen 

kanske så stor trots allt. 

 

¤ Övervärderad aktie på grund av de nya reglerna 

WM-data 

Petri säger att han inte tror att varken börsen eller analytiker kommer att övervärdera 

aktien eftersom att de är har stor kunskap och dessutom kommer att se över bolagens 

granskning av goodwillposten (prövningen av det eventuella nedskrivningsbehovet). 

Dessutom finns inte de immateriella tillgångarna i kassaanalysen vilken påverkar 

aktievärdet mycket. Petri meddelar att WM-data och andra företag redovisar ett resultat 

både före avskrivningar (EBITA) och efter avskrivningar för att underlätta jämförelsen. 

Bolag X 

Bolag X anser att resultatet ökar med dessa nya regler eftersom avskrivningarna återförs 

men de tror inte att det påverkar börsvärderingen, - �alla vet ju varför resultat ökat�. 

Dock säger de att det är klart det finns psykologiska effekter när bolagen får ett bättre 

resultat. 

 

4.4 Intervjuerna med revisorerna 
¤ Redovisningsmässiga nackdelar med de nya reglerna för goodwill 

KPMG 

Nygren menar att nackdelen med att redovisa goodwill enligt de nya standarderna är den 

obligatoriska nedskrivningsbedömningen som måste göras varje år. Han menar att 
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processen inte är helt lätt att genomföra och kan synas vara godtycklig i vissa avseenden, 

till exempel att företagen gör antaganden om framtida kassaflöden.  

Deloitte 

 Strömberg anser att det som talar emot de nya reglerna är att det är godtyckligt eftersom 

det byggs på antaganden och då blir det inte är speciellt objektivt. 

Vidare menar Strömberg att det gamla systemet var lättförståeligt och alla förstod hur de 

skulle gå tillväga.  

 

¤ Redovisningsmässiga fördelar med de nya reglerna för goodwill 

KPMG 

Nygren säger att fördelen med de nya standarderna är att goodwill inte alltid har 

karaktären av att minska i värde. Att då skriva av denna post, som man tidigare var 

tvungen till, blev ibland lite märkligt redovisningsmässigt. Då är dagens sätt bättre genom 

att värdet på posten prövas. Nygren anser att förutsatt att prövningen blir riktig kommer 

redovisningen nu på ett bättre sätt att återspegla ett verkligt värde på posten. 

Deloitte 

Strömberg säger att de nya reglerna gör det lättare för läsaren genom mer och tydligare 

information av själva goodwillposten och om det finns nedskrivningsbehov.  Bolag måste 

tänka mer noggrant och kassagenererade enheter fördelas specifikt. Allt ska delas upp i 

tillgångskategorier, det som tidigare varit en hel goodwillpost måste nu alltså 

särredovisas. De tidigare reglerna kunde göra goodwill så diffus och vissa saker som 

redovisades som goodwill godkänns inte enligt det nya IFRS reglerna. Strömberg anser 

att de positiva effekterna av de nya reglerna är bland annat det nya IAS 36 kräver 

tilläggsupplysningar det vill säga att bolagen måste försvara goodwillposten. Det bidrar 

till att goodwillposten minskar eftersom bolagen mer utförligt måste redovisa sin 

goodwill. Företagen måste vara mer öppnar med hur de redovisar goodwill vilket leder 

till ökad förståelse för dem som läser redovisningsrapporten till exempel analytiker. 

Dessutom med mer information blir det lättare för revisorer att ifrågasätta rapporter.  
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¤ Nya reglernas effekter och konsekvenser på aktien, utdelningen och vissa 

nyckeltal  

KPMG 

Nygren svarar på frågan huruvida de nya reglerna kommer att påverka redovisningen i 

form av nyckeltal och värdet på aktien att det är svårt att förutspå men att han tror att de 

måste delas in i kortsiktiga effekter och effekter på längre sikt. På kortsikt, om några år, 

måste aktörerna och analytikerna på aktiemarknaden lära sig det nya sättet att redovisa 

och ta hänsyn till detta när aktierna handlas och prissätts. Vidare menar Nygren att i 

teorin borde ju inte priset på aktierna påverkas alls av denna förändring. På längre sikt 

tror han inte att effekterna blir särskilt stora men däremot kan säkert resultaten svänga 

mer i samband med att till exempel goodwill skrivs ned ett år.  

Deloitte 

Strömberg menar att analytiker ser på kassaflöden och inte resultat när det gäller 

värderingen av aktier. Strömberg tror vidare på fortsatt försiktighet vad gäller utdelningar 

i börsbolagen. 

 

¤ De nya reglernas effekter i framtiden för koncerners redovisning och resultat 

KPMG 

Nygren tror att bolagens resultat kommer att svänga mer, men att inte enbart beror på 

omvärdering av goodwill, utan också på grund av andra regler för värdering av olika 

poster till verkligt värde.  

Deloitte 

Strömberg tror att de kommer bli kraftigare svängningar i resultatet. När bolagen väl gör 

en nedskrivning tror Strömberg att det kommer det att bli en stor sådan och inte att de 

kommer att skriva ned lite varje år. Det kan bli en så kallad hävstångseffekt, det vill säga 

att bolagen väntar med att göra nedskrivningar in i det längsta och detta resulterar i något 

negativt för resultatet. 

 

¤ Kan de nya reglerna ge en missvisande bild av koncerners resultat och ställning 

KPMG 

Nygren menar på att det avgörande ligger i att nedskrivningsprövningen utförs på ett rätt 

sätt med �rätt� antaganden. Han anser att det nog inte råder någon tvekan om att det finns 
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ett visst spann som ett bolag kan röra sig inom genom att anpassa sina antaganden och att 

detta utrymme kan säkert användas för att antingen försvara ett visst goodwillvärde eller 

för att göra en nedskrivning, om de väljer att göra det.  

Deloitte 

Strömberg förutspår att de nya reglerna däribland IAS 36 ger en mer rättvisande bild av 

bolagen dels på grund av att de är fler upplysningskrav vid förvärv och dels för den årliga 

prövningen om eventuellt nedskrivningsbehov. Detta kan även bli missvisande om de 

håller emot in i det längsta och gör tillslut en stor nedskrivning. Detta är missvisande 

eftersom värdet oftast inte sjunker drastiskt utan oftast sjunker värdet successivt. 

 

4.5 Intervju med börsanalytikern 

¤ Redovisningsmässiga nackdelar med de nya reglerna för goodwill 

Malmqvist säger att det finns både fördelar och nackdelar med de nya standarderna men 

han tycker att fördelarna överväger. Han är negativ till slopande av avskrivningarna och 

att de helt slutat använda poolingsmetoden. 

 

¤ Redovisningsmässiga fördelar med de nya reglerna för goodwill  

Den största fördelen tycker Malmqvist är att Europa har en gemensam standard. En 

förbättring är också prövningen av övervärdet (goodwill) vilket gör att redovisningen av 

förvärvet blir klarare. Även att omstruktureringskostnaderna tas upp direkt i resultatet 

samma år i samband med förvärvet är en fördel mot förut när det belastade 

goodwillposten. 

 

¤ Nya reglernas effekter och konsekvenser på aktien, utdelningen och vissa 

nyckeltal  

Malmqvist säger att slopandet av avskrivningarna kommer att öka avkastningen på 

börsbolagen. 

 

¤ De nya reglernas effekter i framtiden för koncerners redovisning och resultat 

Framöver tror Malmqvist att goodwill kommer att vara en �hygglig andel� av övervärdet 

för bolag. Han uppskattar att en fjärde del till en tredje del av det forna goodwillvärdet 
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kommer bestå i kommande förvärv men att resten kommer företagen fortfarande skriva 

av på andra immateriella poster. 
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4.6 Sammanställning av svaren 
¤Bolagen 

 WM-data Bolag X 
   
Inställningen till IFRS 3 & nya  Ingen verklighetsförankring. Inga större förändringar har märkts. 
redovisningen av goodwill? "Mer arbete till ingen nytta" Oklar uppfattning 
   
   
Fördelar/nackdelar med nya Mestadels nackdelar som mer arbete Ingen uppfattning om fördelar. Möjlig  
redovisningen av goodwill? fördel dock att omstruktureringskostnad nackdel är ökad administration 
 kan dras av direkt  
   
Nya goodwill reglers Ingen större förändring väntas Ingen större förändring väntas 
påverkan på framtidens    
koncernredovisning?   
   

Konsekvenser/effekter för  
Ökad resultat på grund av upphörda 
goodwill avskrivningar. Ökat resultat på grund av upphörda goodwill 

Koncernens redovisning? Ökade utdelningsmedel. avskrivningar. Dock väntas ingen större 
 Högre vinst per aktie. ökning då nya regler även innebär uppdelning 
 Större risker vid t.ex. lågkonjunktur då  av goodwillposten till att posten blir mindre. 
 stora nedskrivningar kan förväntas belasta   
 resultat och eget kapital.  
   
Övervärderad aktie på grund 
av nya regler? Ingen övervärdering väntas då analytiker  Ingen övervärdering väntas "alla vet varför  
 väntas ha stor kunskap om de nya  resultatet har ökat". 
 förändringarna och hur vida det påverkar Finns dock psykologiska effekter när företag 
 redovisningen. får bättre resultat. 
 

¤Revisorerna 

 KPMG Deloitte 
   
Redovisningsmässiga  Obligatoriska nedskrivnings Godtyckligt på grund av att det byggs 
nackdelar med nya  bedömning som är svår att genomföra på antaganden. 
regler för goodwill? dessutom är godtycklig i vissa   
 avseenden.  
Redovisningsmässiga Att goodwill inte alltid minskar i värde Lättare för läsaren att förstå. 
fördelar med nya regler därför kunde avskrivning kännas märklig, Tydligare information om goodwill- 
för goodwill? bättre nu att värdet på posten posten och om det finns ett 
 prövas. nedskrivningsbehov, vidare att tilläggs- 
  upplysningarna i IAS 36 innebär att 
  företag tvingas försvara goodwillposten 
   
Nya regler för goodwill,  Inga större förändringar väntas men ev.  Menar att analytiker ser över kassa- 

hur påverkar de  
kan resultatet svänga mer på grund av 
att flöden och inte resultat när aktien ska  

aktien, utdelning och  nedskrivning måste göras. värderas. 
Resultat?   
Nya regler för goodwill,  Större resultatsvängningar dock inte Kraftiga svängningar i resultatet på grund av 
hur påverkar de enbart på grund av omvärdering goodwill många företag kommer att göra stora 
koncernredovisning utan också av andra regler för värdering nedskrivningar ett visst år istället för lite  
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& resultat i framtiden? av olika poster till verkligt värde. varje år. 
   
Om nya regler ger  Avgörandet ligger i nedskrivnings- Om företag "håller emot" med ned- 
en missvisande   prövningen, att den genomförs korrekt. skrivningar in i det sista och gör sedan 
bild av koncerners Råder ingen tvekan om att koncerner stor nedskrivning. 
resultat & ställning? har ett "visst spann" att röra sig inom  
 när antaganden görs.  
  

¤Börsanalytikern 

 Nordnet 
  
Redovisningsmässiga  Slopandet av avskrivningar. 
nackdelar med nya  Poolningsmetoden förbjuden 
regler för goodwill?  
  
Redovisningsmässiga Att Europa har gemensam 
fördelar med nya regler standard. Prövningen på 
för goodwill? goodwillvärdet och att 
 omstruktureringskostnader 
 tas upp direkt. 
  
  
Nya regler för goodwill,  Slopandet av avskrivningar  
hur påverkar de  kommer att öka avkastningen 
aktien, utdelning och  hos börsbolagen. 
resultat?  
Nya regler för goodwill,  Framöver kommer goodwill vara  
hur påverkar de "hygglig andel" av övervärdet  
framtida koncern- vid förvärv. Resterande  
redovisning & resultat? fördelas till andra immateriella 
 poster ock skrivs av. 



    44

5 Analys 

I detta avsnitt analyseras svaren från empirin. Vi skiljer på, precis som i empirin, 

bolagsrepresentanterna, revisorerna och börsanalytikern.  

 

5.1 Jämförelseåret 
Jämförelseåret i fallföretagens delårsrapporter (januari till september) visar båda på en 

resultatökning till följd av återföringen av goodwill. På WM-data ökar resultatet med 2 

mkr medan ökningen i Bolag X är på 10 mkr. Den stora resultatökningen för koncernerna 

beror till stor del på återföringen av avskrivningarna. Följande år kommer resultatet i sig 

att vara högre på grund av slopade avskrivningar men eftersom goodwillposten ska 

specificeras och i möjliga mån läggas ut på andra immateriella kostnader som fortfarande 

skrivs av så behöver inte resultatökningen bli så stor. 

 

5.1.1 WM-data 
Återföringen av immateriella tillgångar i WM-data var 106 mkr som sätts i både resultat- 

och balansräkningen. I rapporten så är resultatet 112 mkr innan återföringen och 114 mkr 

efter vilket betyder att resultatökningen är på 2 mkr. Att resultatet påverkas så pass lite av 

återinföringen beror på att WM-data har dragit ifrån omstruktureringskostnader på 79 

mkr eftersom de nya reglerna tillåter bolaget att, vid förvärv, belasta resultaträkningen i 

koncernen direkt. Dessutom har de andra immateriella tillgångar på 67 mkr som 

fortfarande skrivs av och på så sätt drar ned resultatet. Motsvarande gäller för 

balansräkningen där eget kapital påverkas positivt av återförda goodwill avskrivningar. 

 

5.1.2 Bolag X  
I Bolag X var resultatet innan återinföringen på �3 mkr och när de lägger tillbaka 

goodwillavskrivningen, vilken är 13 mkr, blir det nya resultatet 10 mkr. Balansräkningen 

ökar med 13 Msek i eget kapital under perioden på grund av återföringen. 

Vi vet sedan intervjun men företaget att det inte gjorts något förvärv sedan de nya 

reglerna trädde i kraft och därför redovisar de bara återföringen av avskrivningen och inte 

några avdrag från omfördelade kostnader på andra immateriella tillgångar.  

 

5.2 Analys bolagsrepresentanterna 
¤ Inställningen till de nya reglerna 
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De två bolagen har ganska olika syn på de nya reglerna. På WM-data känns inställningen 

relativt negativ. Den nya metoden kritiseras för att vara väldigt teoretisk och svår att göra 

i verkligheten. De har svårt att finna någon verklighetsförankring eftersom det handlar 

mycket om värdering och detta är subjektiva uppfattningar. Enligt Petri får gärna hela 

posten immateriella tillgångar tas bort helt. Det positiva är att omstruktureringskostnader 

har upphört från goodwillposten och nu dras direkt från resultatet så att de direkt kan se 

vad förvärvet kostar. På Bolag X är uppfattningen om de nya reglerna relativt oklar dels 

för att de inte gjort något förvärv med de nya reglerna ännu. De ställer sig lite frågande 

om vilka andra poster som ska ersätta goodwill och hur man ska värdera 

avskrivningstiden i dessa. De har heller inte fokuserat så mycket på för- och nackdelar 

utan mer på de kostnader den nya metoden kommer att innebära. En nackdel är att ökade 

kostnader följer eftersom de kommer få öka administrationen vid förvärv. Överlag 

hoppas båda bolagen på att de nya reglerna ska påverka resultatet så lite som möjligt.  

 

¤ Effekter för koncernerna 

Rent praktiskt görs fortfarande samma typ av nedskrivningstest som tidigare hos både 

WM-data och Bolag X. Dessa test kallas �impairmenttest�. På WM-data har de även en 

anställd i bolaget som sysslar enbart med dessa redovisningsfrågor.  

 

Ingen av bolagen tror att de nya reglerna kommer att innebära någon större förändring i 

framtiden dock tror de att det kommer att leda till mer arbete och mer kostnader. På 

Bolag X är uppfattningen om effekterna mer oklara. Resultatet ökar eftersom 

avskrivningar inte längre drar ned det men som redan visas i WM-datas jämförelseår så 

uppkommer avskrivningar för andra immateriella tillgångar och detta minskar 

resultatökningen. Även Bolag X menar att resultatförändringarna inte kommer att bli så 

stora eftersom andra immateriella poster ska ersätta en del av goodwill. På WM-data ser 

de resultatökningen som något negativt eftersom denna ökning är en värdeprövning 

vilken kan leda till en markant försämring på resultatet om det till exempel blir 

lågkonjunktur i landet. WM-data har en större goodwillpost än Bolag X och om det 

skulle göras en stor nedskrivning skulle resultatet drabbas mer hos WM-data än hos 

Bolag X. Bolag X tror inte att dessa regler kommer att påverka det affärsmässiga 

handlandet. 
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Ingen av företagen tror heller inte att de nya reglerna leder till att aktien kommer att 

övervärderas eftersom analytiker inte bygger sina förväntningar på resultatet utan på 

kassaflödesanalysen. Men på Bolag X säger de att det kan leda till en positiv psykologisk 

effekt.  

 

5.3 Analys revisorerna 
¤ Inställningen till de nya reglerna 

Den gemensamma inställningen från de båda revisorerna var att de nya reglerna kunde 

anses vara godtyckliga. Mycket bygger på antaganden om framtiden och dessa 

antaganden är svåra att hålla objektiva eftersom det är personer som gör dessa. Strömberg 

belyser fördelarna med de upplysningskrav som kommit med den nya metoden och att 

detta gör det enklare för både aktieägare och analytiker att förstå sig på rapporterna. Båda 

verkar vara överens om att den nya redovisningen kommer att kunna ger en mer rättvis 

bild av de verkliga värdena. Med de gamla reglerna gjorde företagen en avskrivning trots 

att goodwill inte minskat i värde vilket de alltså inte gör längre. Detta är en annan positiv 

sak med den nya metoden. Strömberg belyser den nya som en mer öppen metod och att 

bolagen nu kanske kommer vara mer försiktiga vid förvärv eftersom de måste fördela 

goodwillposten mer specifikt. 

 

¤ Effekter för koncernerna 

Rena effekter på aktier och utdelning verkar det som om båda har svårt att se. Strömberg 

säger att analytiker ser till kassaflöden och inte resultat när de ser om en aktie är 

övervärderad eller inte. Nygren pratar om kortsiktiga och långsiktiga effekter men han 

säger att i det stora hela borde inte aktien pris påverkas.  

Båda är överens om att koncernernas resultat antagligen kommer att svänga mer. Detta 

beror dels på när de gör en nedskrivning, förutspår Strömberg, kommer det att vara en 

stor post inte en liten nedskrivning åt gången som kanske egentligen skulle visa det mest 

rättvisa resultatet. 

Om de nya reglerna kan ge en missvisande bild verkar de båda inte vara helt överens om. 

Strömberg tror att de nya reglerna kommer att ge en mer rättvis bild av resultatet mycket 

på grund av upplysningskravet dock ser han att om koncernerna väntar med att göra en 

nedskrivning kan det till viss mån bli missvisande. Nygren menar att företagen kan röra 
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sig inom ett visst spann för att försvara sina goodwillvärden, vilket innebär att beroende 

på om företagen väljer att göra en nedskrivning eller om de skjuter på den så kan 

resultatet komma att variera. 

 

5.4 Analys börsanalytikern 
Inställningen till de nya reglerna 

Malmqvist är mestadels positiv till de nya reglerna och mycket beror på Europa får 

samma redovisningsregler. Han säger också att de nya reglerna kommer att ge en klarare 

bild över förvärven med mer strukturerade immateriella tillgångsposter. 

 

Effekter för företagen 

Malmqvist säger att resultaten hos koncerner kommer att öka och alltså vinsterna på 

börsen med avkastning. Men han tror också att bolagen kommer att minska sin 

goodwillpost vid kommande förvärv och på det sättet blir inte resultatökningen så stor. 
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6 Slutsats 

I detta avsnitt presenterar vi slutresultatet. Vi ser om vi kunnat svara på våran 

frågeställning samt våra egna åsikter och uppfattningar 

 

De tre huvudfrågor vi avsåg att besvara var främst vilka redovisningsmässiga 

skillnaderna som visades i resultatet sedan IFRS 3 och IAS 36 infördes, vilken inställning 

som fanns bland de tillfrågade angående de nya reglerna samt vilka effekter som hade 

märkts av hittills och vilka de trodde sig kunna se i framtiden. De nya reglerna IFRS 3 

och IAS 36 säger ingenting om hur det antas att påverka koncerner med slopade 

avskrivningar och årliga nedskrivningstest. 

 

Enligt artiklarna som vi hänvisar till i vår problemformulering kom det fram att den 

största skillnaden med byte av redovisningsstandard är att goodwillposten inte längre 

skrivs av och detta spådde analytiker skulle påverka både företagen samt börsen. Vi 

trodde, i början av denna undersökning, att det nya regelverket skulle påverka mer än vad 

det tycks göra. Under studiens gång har kommit fram att påverkan på resultatet inte blir 

så stort trots allt eftersom företagen ersätter delar i goodwill med andra immateriella 

poster. Den stora redovisningsmässiga skillnaden blir dock att resultatet ökat i de båda 

bolagen på grund av de återinförda avskrivningarna i jämföresleåret. Ingen av bolagen 

har gjort en nedskrivning ännu som påverkar resultatet. Kommande år (från 

årsredovisningen 2005) kommer resultatet jämförelsevis att bli högre eftersom goodwill 

inte längre skrivs av. Vi kan dra slutsatsen utav detta och dessutom utifrån de svaren vi 

fick från bolagsrepresentanterna att resultatet kommer att öka på grund av de nya 

reglerna, men på sikt kommer goodwillposten till viss del att ersättas med andra poster 

och då minskar denna resultatökning. Revisorerna trodde att de stora skiftningarna i 

resultatet kommer att ske när bolagen måste göra en nedskrivning.  

 

Vår förförståelse var att den resultatökning bolagen fick skulle uppfattas som något 

positivt eftersom ett högre resultat borde vara bättre än ett lägre. Dock var inte 

inställningen till de nya reglerna enbart positiva bland bolagsrepresentanterna. De såg att 

det behövdes mer arbete och att detta ökar kostnaderna. Dessutom är värdering av 

immateriella tillgångar något komplext som inte enbart behöver vara positiv på resultatet 
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trots att det ökar eftersom det bygger på framtidsförväntningar. Vi uppfattade 

revisorernas och börsanalytikerns inställning som bättre till de nya reglerna men även 

dessa ansåg att värderingen av immateriella tillgångar är komplex. Att uppfattningen 

skiljer sig åt mellan bolagsrepresentanterna, revisorerna och börsanalytikern ansåg vi 

kunde bero på att bolagsrepresentanterna har andra intressen än de andra angående 

företagets resultat. Om de nya reglerna medför större kostnader är detta något negativt för 

dem. Enligt revisorerna och börsanalytikern tycks stora fördelarna vara att den nya 

redovisningen ger en mer rättvis bild av förvärven, dels genom att upplysningskraven 

som ställs gör att bolagen måste vara mer precisa i sin redovisning. Dessutom bidrar 

reglerna till harmoniseringen inom EU som faktiskt är ett av målen med de nya reglerna. 

Detta visar att informanterna ser på reglerna från olika vinklar.  

 

Eftersom dessa regler är nya från och med årsskiftet 2005 så kan det vara svårt att se 

effekter på annat sätt än på resultatet. Bolagen har ju gjort ett jämförelseår för att visa 

effekten � före och efter- med de nya reglerna, men förutom vad som kommit fram under 

intervjuerna är det svårt att se andra effekter som kostnader för mer arbete och vad det 

kan innebära för aktien så här på kort sikt. Vi trodde att aktien skulle kunna tänkas bli 

övervärderad eftersom ett ökat resultat kan �lura� aktieägarna att tro att det går bättre än 

det egentligen gör. Men varken bolagsrepresentanterna eller revisorerna höll med här. De 

ansåg att det inte var resultatet som påverkade aktien utan kassaflödet och hit hör inte 

goodwillposten.  

 

6.1 Förslag till fortsatta studier 
Vi tycker att det skulle vara intressant att titta på olika koncerners årsredovisningar och 

jämföra skillnader där emellan lite längre fram i framtiden när effekterna antagligen är 

mer klara och IFRS/IAS har hunnit rotat sig lite mer. Vid tidpunkten av denna uppsats 

hade ännu inte årsredovisningarna sedan konverteringen av IFRS kommit ut. Det skulle 

också vara intressant att undersöka om dessa regler har förenklat arbetet inom EU. 
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Bilaga 
 

Frågor till WM-data och Bolag X 

1.  Hur är inställningen på erat företag till IFRS 3 och de nya reglerna 

för goodwill med upphörande avskrivningar och en årlig prövning 

av posten? 

2.  Vad ser ni för fördelar respektive nackdelar för erat företag med de 

nya reglerna? 

3.  Vilken påverkan tror ni att dessa kommer att ha i framtiden för 

WM-data / Bolag X? 

4.    Hur gör ni i praktiken då ni prövar goodwillposten? 

I era delårsrapporter ser vi en ökning av resultatet på grund av IFRS 3. 

5.    - Vad tror ni att detta ger för effekter och konsekvenser?  

- Hur påverkar det och aktier samt utdelning? 

- Kan aktien bli övervärderad? 

 

 

Frågor Deloitte, KPMG och Nordnet 

1. Vad ser ni för redovisningsmässiga nackdelar med de nya reglerna 

jämfört med de gamla? 

2. Vad ser ni för redovisningsmässiga fördelar med de nya reglerna 

jämfört med de gamla? 

3. Vilken påverkan leder de nya reglerna till för aktien, utdelning och 

vissa nyckeltal? 

4.  Hur tror ni de nya reglerna kommer att påverka företagen i 

framtiden? 

5.  Kan de nya reglerna ge en missvisande bild av koncernens 

ställning och resultat? 

Den sista frågan ställde vi inte till börsanalytikern. 

 


