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Sammanfattning 
 
 
IASB är ett internationellt redovisningsorgan som verkar för att harmonisera och utveckla 
redovisningsregler. EU:s olika organ har beslutat att alla börsnoterade bolag inom Europeiska 
Unionen ska följa IASB: s standards som antagits av Europeiska kommissionen i koncernens 
årsredovisning. För att en standard ska kunna antas av kommissionen krävs att den inte strider 
mot rättvisande bild och uppfyller kraven för begriplighet, relevans, tillförlitlighet och 
jämförbarhet. Från och med 1 januari 2005 har alla Svenska börsnoterade koncerner börjat 
följa dessa nya standarder med krav på ett jämförelseår vilket innebär stora förändringar i 
redovisningen i jämförelse med tidigare regler. De nya standarderna har fått beteckningen 
IAS/IFRS och ersätter Redovisningsrådets Rekommendationer. En viktig förändring är att 
redovisningen går från historisk anskaffningskostnadsprincip till att baseras på verkliga 
värden. Det gäller även IFRS 3 – Företagsförvärv, redovisning och värdering av  
koncernmässig goodwill. De nya reglerna innebär att goodwill som uppstår i en 
förvärvssituation redovisas till dess verkliga värde och att avskrivningar inte längre tillåts. 
Goodwill anses vara en tillgång med obegränsad livslängd och existerar så länge det inte sker 
någon värdeförändring som föranleder en nedskrivning vilken prövas med impairment test. 
Andra förändringar är att alltfler immateriella tillgångar separeras från goodwilll och 
särredovisas. Dessutom skärps kraven på impairment test  och goodwillvärdet måste utsättas 
för årlig prövning och vid indikationer som tyder på värdeminskning.  
 
Syftet med denna uppsats är att beskriva och förstå hur förtag och små aktieägare har 
påverkats av de nya reglerna avseende koncernmässig goodwill. Uppsatsen har försökt 
besvara frågor som rör : tillämpning, påverkan på resultat- och ställning, åsikter kring de nya 
reglerna och om dessa regler i praktiken leder till en mer rättvisande bild.  
 
En kvalitativ metod med underordnade kvantitativa inslag har använts, där primärdata har 
samlats in genom intervjuer av fyra företagsrepresentanter och en representant för små och 
medelstora aktieägare. Sekundärdata utgörs av redovisningslitteratur, lagtext, artiklar och 
finansiella rapporter. 
 
Av denna studie framgår att det finns både för och nackdelar med de nya reglerna vilket gör 
att respondenterna har skilda uppfattningar. Fördelar är att goodwill nu mer representerar dess 
verkliga värde och nackdelar är att verkligt värde baserad redovisning leder till mer 
subjektivitet och fluktuationer i resultatet. Tillämpningen har inte riktigt satt sig vad gäller 
särredovisning av immateriella tillgångar. Slopade goodwillavskrivningar har ökat resultat 
och eget kapital samt nyckeltal positivt. Varken utdelningar eller bonus har påverkats på 
grund av IFRS justerade siffror. Avslutning har undersökningen funnit att de nya reglerna 
avseende koncernmässig goodwill leder till en mer rättvisande bild i teorin men inte i 
praktiken.  
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1 INLEDNING 
 
Kapitlet redogör för bakgrunden till val av ämne. Här presenteras även problemformulering, 
syfte, avgränsningar och uppsatsens disposition. 
  

1.1 Bakgrund 
 
Från och med den 1/1 2005 ska alla börsnoterade koncerner tillämpa en serie 
redovisningsstandards som utfärdats av IASB, International Accounting Standards Board. 
IASB är en fristående stiftelse med placering i Storbritannien och arbetar för att harmonisera 
och utveckla företagens årsredovisningar. De standards som utfärdats från IASB har tidigare 
påverkat svensk redovisning på ett indirekt sätt genom att RR, Redovisningsrådet beaktat 
IASB: s standards när man utformade de svenska rekommendationerna. 
 
EU: s olika organ har beslutat att alla börsnoterade bolag inom Europeiska unionen ska följa 
IASB: s standards i koncernens årsredovisning. Beslutet har formen av en EU- förordning 
vilket innebär att de internationella rekommendationerna gäller oberoende av vad som sägs i 
de enskilda ländernas egen lagstiftning och har därmed företräde framför den Svenska 
Årsredovisningslagen, (ÅRL). Enligt förordningen får kommissionen anta en viss standard 
endast om den inte strider mot principen om rättvisande bild, begriplighet, relevans, 
tillförlitlighet och jämförbarhet.  
 
Standards som utgavs före juli 2003 kallas IAS, International Accounting Standards medan 
nyare standards fått beteckningen IFRS (Lönnqvist, 2005). 
I Sverige innebär det att  de koncerner som har  aktier registrerade på Stockholmsbörsen, 
Nordic Growth Market och Aktietorget ska tillämpa IAS/IFRS från och med 1 januari 2005. 
 
En stor förändring i jämförelse med tidigare normgivning är införandet av IFRS 3, Business 
combinations/Företagsförvärv (tidigare IAS 22). Enligt den nya standarden är det inte längre 
tillåtet att göra avskrivningar på goodwill. De tidigare reglerna som krävde att goodwill skulle 
avskrivas har ersatts med regler om en årlig prövning av om goodwillvärden finns kvar. 
Skulle det visa sig att värdet på goodwill minskat ska koncernen göra en nedskrivning. I 
samband med IFRS 3 har det även skett revideringar av IAS 38 Intangible assets/Immateriella 
tillgångar och IAS 36 Impairment of assets/Nedskrivningar. Enligt dessa uppdaterade 
standarder ska allt fler immateriella tillgångar som tidigare ingick i tillgången goodwill kunna 
identifieras och särredovisas. Möjligheten att återföra tidigare goodwillnedskrivningar är inte 
längre tillåtet och reglerna för impairment test har ändrats. Ännu en nyhet är att värdering av 
förvärvade tillgångar, skulder och ansvarsförbindelser sker till verkligt värde (IASB, 2005). 
 

1.2 Problembakgrund  
 
Tillgångsposten goodwill uppstår när ett företag köper ett dotterbolag och betalar ett pris som 
är högre än det köpta bolagets egna kapital. Mellanskillnaden utgör goodwill och redovisas 
som en tillgång i koncernens balansräkning. Det motiveras med att det är ett överpris som ska 
representera  oidentifierbara tillgångar samt  framtida vinster i det köpta bolaget. Under 
tidigare år har svensk praxis och normgivning varit att goodwillvärdet avskrivs under de år de 
extra goda vinsterna väntades uppkomma genom en kostnadsföring över resultaträkningen  
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och en tillgångsminskning i balansräkningen. Goodwill ansågs därmed ha en begränsad 
livslängd. 
 
Tidigare har goodwill behandlats enligt RR, Redovisningsrådets Rekommendation 1:00, som 
förespråkade maximal avskrivningsperiod på 20 år medan ÅRL angav 5 år (FAR 2005). De 
bolag som tillämpade amerikanska redovisningsprinciper kunde dock göra avskrivningar på 
40 år vilket ledde till svårigheter i jämförbarhet företag emellan.  
 
Efter introduktionen av IFRS 3 har svenska börsnoterade koncerner börjat tillämpa de nya 
reglerna om goodwill i sina koncernredovisningar. IFRS 3 har tydligare restriktioner för hur 
posten skall redovisas, vilket ska ge en mer rättvisande bild av företagen och leda till ökad 
jämförbarhet. Goodwill anses nu mer ha en obegränsad livslängd. Avskrivningar ersätts med 
nedskrivningar och det kommer årligen att genomföras nedskrivningstest, impairment test, 
vilket innebär att en ingående analys genomförs av värdet på goodwill, som ett skydd mot 
överskattning av tillgången (Malmqvist, 2005). Skulle det visa sig att goodwillvärdet minskat 
d.v.s. att de framtida extra goda vinsterna minskat, ska koncernen redovisa en 
tillgångsminskning d.v.s. göra en nedskrivning som redovisas som en kostnad i 
resultaträkningen vilket i sin tur minskar det egna kapitalet.  
 
Vid första påseende kan det tyckas att det inte är någon större skillnad att gå från 
avskrivningar till nedskrivningar, men förändringen är större än vad termskiftet antyder. 
Tillgången goodwill får sitt värde av framtida övernormala vinster. Vid köpet av dotterbolaget 
betalade moderbolaget ett högre pris för aktierna för att få glädje av de goda vinsterna man 
kunde överblicka vid den tidpunkten. Vart efter tiden går kommer vinster att visas i 
balansräkningen som en ökning av ordinarie nettotillgångar eller lämna företaget i form av 
utdelning (Lönnqvist, 2005). 
 
De tidigare reglerna om att goodwill måste avskrivas baserades på att de enda vinster som fick 
ingå i posten var de vinster moderbolaget såg vid förvärvstidpunkten. Vart efter tiden går så 
blir det med det synsättet mer troligt att goodwillvärdet måste minska. 
 
De nya reglerna innehåller inte begränsningen till de vinstår moderbolaget bedömde vid 
förvärvstillfället. Här flyttas tidshorisonten framåt vart efter att tiden går. När det första årets 
övernormala vinst blivit verklighet, och därför borde tas bort från goodwillposten, kan den 
gamla vinsten ersättas av en övernormal vinst för ett nytt framtida år eller en bedömning att 
övervinsterna för resterande år blir större än vad man trodde tidigare. Det kommer leda till att 
stora goodwillposter redovisas i balansräkningen om inte nedskrivningar företas. 
  
Goodwillposten kan alltså bestå även efter att alla ursprungliga övervinstår passerats. Så länge 
de verksamheter som berörs av att ett förvärv bedöms ha extra goda framtidsutsikter ska 
koncernen redovisa dessa framtida vinster som en tillgång i form av goodwill.  
 
På en punkt finns en avgörande skillnad mellan den goodwill som uppkommer vid förvärvet 
och de goodwillvärden som redovisas senare år. I båda fallen baseras tillgångsvärderingen 
uteslutande på företagsledningens framtidsbedömningar. Men företagsledningen har visat sin 
tilltro till framtidsbedömningarna vid förvärvstillfället genom att betala för de goda vinsterna. 
De följande årens vinstprognoser saknar den tyngd en betalning innebär. I fortsättningen blir 
företagsledningens framtidsbedömning snarare en utvärdering av de åtgärder ledningen själva  



 
___________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 8

 
genomfört och högst subjektiv (Ibid). Dessa bedömningar kan komma att baseras på 
bokslutspolitiska beslut istället för tillgångars verkliga värde. Detta för att företagsledning 
eftersträvar att nå ett i förväg definierat mål (Porter, 2004). 
  

”The approach to measuring goodwill that appears most frequently in accounting 
textbooks is to assume that goodwill represent discounted value of expected future 
earnings (or cash payments to equity holders) in excess of that which may be 
considered a normal return. The value of the firm as a whole to individual 
investors can only be determined subjektively by investors, because it depends 
upon their expectations of future cash flows, the expected opportunity rates of 
return, and personal utility risk functions. Therefore, neither management nor the 
accountants can place a correct valuation on goodwill” (Hendriksen, Van Breda, 
1992). 

 
Frågan om goodwill har varit föremål för debatt under lång tid. I sin artikel 
”redovisningsförändring skapar börsbubbla” menar analyschef Peter Malmqvist att de slopade 
goodwillavskrivningarna kommer att få resultaten att stiga. Det kommer att leda till 
överskattningar av börsbolagens resultat, till dess baksmällan kommer. Vidare menar han att 
den redovisade vinsten är den viktigaste faktorn för bolagets aktiekurs och att 
redovisningsförändringarna kommer att få kurseffekter.  
 
 

”Ett värde är ett synnerligen subjektivt begrepp. I god konjunktur kommer det 
vara enkelt att visa att tillgången behållit sitt värde. Lika enkelt kommer det att 
vara att bevisa motsatsen när konjunkturen faller. Eftersom omloppstiden på nya 
verkställande direktören verkar vara ungefär en konjunkturcykel, kommer nya 
direktören skriva ner goodwillvärdet så mycket de kan. Då slipper de ju risken för 
nedskrivningar under sin regeringstid. Att kursen riskerar att rasa vid 
nedskrivningen är ju inte deras problem. 
 
 Framöver får vi troligen resultatperioder i företagen som kopplas tydligare till 
varje VD, och börjar med en rensning av goodwillposter i början av 
mandatperioden. Därefter sker expansion via förvärv, varvid nya goodwillposter 
landar i balansräkningen. Efter ett par år kommer en ny VD och skriver ner hela 
härligheten igen och så håller det på. Då tror jag aktiekursen kommer att rasa i 
bolag med stora goodwillposter. Över en konjunkturcykel kommer allt att jämna 
ut sig men vägen dit blir ryckigare än tidigare” (Malmqvist, 2005). 
 

 
Genom IFRS slipper börsbolagen alltså årliga goodwillavskrivningar, men å andra sidan 
riskerar man flera stora och oregelbundna nedskrivningar med krav på betydligt mer 
information till aktiemarknaden. En oväntad nedskrivning kan då liknas vid en vinstvarning, 
som pekar många år in i framtiden. Om en nedskrivning är illa kommunicerad får bolagen 
räkna med brutala kursreaktioner (Johansson, N, 2004). 
 
Professor Per Thorell,  menar att det kan se ut som om det finns mer pengar i bolagen att dela 
ut i och med att goodwillavskrivningarna försvinner. Han varnar för att det är en farlig syn- 
villa och att underliggande ekonomiska förhållandena inte påverkas. Vidare påpekar han att  
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styrelsen behöver göra en känslighetsanalys av balansräkningen och ta höjd för poster med 
osäkert värde som ej nedskriven goodwill (Thorell, 2005). 
 
Ekonomie doktor Sven-Arne Nilsson, är inte i samma linje med Per Thorell och påpekar i sin 
artikel  ”visst kan nya goodwillregler medföra större utdelningar” att ”så länge som goodwill 
inte skrivs ned alls, eller skrivs ned med mindre än de avskrivningar som skulle gjorts enligt 
tidigare regler, ökar det redovisade resultatet och det egna kapitalet i koncernen. Frågan är om 
det då inte bara ser ut att finnas mer att dela ut utan faktiskt finns mer att dela ut?” (Nilsson, 
S.A, 2005). 
 
Regler för utdelning är en bolagsrättslig fråga som stadgas i Aktiebolagslagen, ABL. En 
koncern ger ingen utdelning. Enligt tidigare regler fick moderbolag inte dela ut mer än vad 
som var fritt eget kapital i bolagets egen balansräkning och heller inte mer än vad som är fritt 
eget kapital i koncernens balansräkning (koncernspärren). I koncernens fria egna kapital fick 
endast ingå så mycket av dotterbolagets fria egna kapital att detta skulle kunna delas ut utan 
att moderbolaget skulle behöva skriva ned värdet på dotterbolagets aktier. I den nya 
aktiebolagslagen som trädde i kraft 1 januari, 2006 har reglerna för utdelningar som nu mer 
kallas värdeöverföringar kommit att ändras. Detta till följd av ändrade redovisningsregler som 
allt mer baseras på verkliga värden. Den tidigare koncernspärren är borttagen och ersatt med 
en försiktighetsregel. En värdeöverföring får endast genomföras om den är försvarlig med 
hänsyn till de krav som verksamhetens art, omfattning och risker ställer på storleken av det 
egna kapitalet samt bolagets konsolideringsbehov, likviditet och ställning. Det ska även 
lämnas upplysning om hur stor del av det redovisade egna kapitalet som beror på att tillgångar 
har tagits upp till ett högre värde och skulder till lägre värde än anskaffningsvärdet. 
Värdeöverföringar ska endast ske om det finns full täckning för det bundna egna kapitalet 
efter värdeöverföringen (beloppsspärren) (Johansson, G, 2005). 
 
 
Eftersom de nya reglerna om goodwill har börjat tillämpas i alla svenska börsnoterade 
koncerner sedan årsskiftet 2004/2005 och att dessa även varit tvungna att ha med ett 
jämförelseår vilket är år 2004, kan det vara av intresse att undersöka den nya standardens 
effekter. 
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1.3 Problemformulering 

 
Problembakgrunden leder fram till frågeställningar som behandlar vilka effekter IFRS 3, IAS 
38 och IAS 36 med avseende på koncerngoodwill haft på företagens redovisning, resultat- och 
finansiella ställning samt hur dessa har tillämpats och mottagits av företagen. En annan fråga 
är hur små aktieägare har påverkats och vilka synpunkter de har på de nya reglerna.  
 
Denna fråga leder till delfrågeställningar som: 
 
Vad anser man om de nya reglerna och vilka problem uppstår? 

 Hur har företagen tillämpat samt påverkats av de nya reglerna? 
Erhålls en mer rättvisande bild med de nya reglerna? 
 

1.4 Syfte 
 
Syftet med uppsatsen är att dels beskriva, och dels att få en djupare förståelse för vilka 
effekter som den nya redovisningsstandarden IFRS 3 med avseende på goodwill har haft på 
svenska börsnoterade koncerners resultat- och ställning. Ett delsyfte är att förstå 
respondenternas åsikter och anpassning till de nya reglerna och om de nya reglerna ger en mer 
rättvisande bild. Uppsatsen utgår från ett producentperspektiv där fyra olika börsbolag 
intervjuas och deras finansiella rapporter granskas. För att få ett bredare perspektiv 
(konsument perspektiv) ingår även en intervju med en aktieägarrepresentant (för små och 
medelstora aktieägare ) på Aktiespararna. 
 

1.5 Avgränsningar 
 

• Jag kommer inte att beröra negativ goodwill och inte heller kommer det i uppsatsen 
tas  hänsyn till skatteeffekter. 

 
• Moderbolagens redovisning kan skilja sig från koncernens redovisning då dessa 

fortfarande tillåts tillämpa Redovisningsrådets Rekommendationer. En tillämpning av 
IAS/IFRS i moderbolagens redovisning skulle innebära stora konsekvenser 
skattemässigt, då den svenska redovisningen är starkt sammankopplad till 
beskattningen. Regeringen har tillsatt en utredning för att kunna lösa problematiken. 
Därmed kan det uppstå skillnader i moderbolagens samt koncernens redovisningar 
som inte kommer att beröras i denna uppsats. 

 
•  Koncentrationen har legat på koncernens redovisning då goodwill endast förekommer 

i detta sammanhang. Minoritetens andelar av det egna kapitalet har inte heller berörts i 
större utsträckning. 

 
• Årsredovisningsgranskningen har varit begränsad till att omfatta år 2004 och de IFRS  

justeringar som gjorts år 2005 första kvartalet.  
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1.6 Uppsatsens Disposition 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
          Figur 1. Uppsatsens Disposition. Förteckning över vilka beståndsdelar som ingår i  uppsatsen. Pilarna 
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2 METOD 
 
Detta kapitel redogör för de metoder som har använts för att besvara forskningsfrågan. Vidare 
i kapitlet behandlas studiens tillförlitlighet. 
 

2.1 Val av metodansats 
 
2.1.1Kvalitativ eller kvantitativ metod 
 
Inom samhällsvetenskapen skiljer man mellan två metodiska angreppssätt, kvalitativa och 
kvantitativa (Patel, Davidsson, 2003). Vid en kvalitativ ansats avser man att tillämpa verbala 
analysmetoder. Metoden syftar till att få en hög grad av förståelse för det problemområde man 
undersöker och det är forskarens egen uppfattning och tolkning av informationen som styr 
resultatet. Uppsatsen har en beskrivande och förståelseinriktad karaktär där syftet är att få en 
djupare insikt för de effekter den nya goodwillregleringen har medfört. Andra drag som 
utmärker denna ansats är koncentrationen på färre undersökningsenheter, större djup än bredd, 
flexibilitet i undersökningen, ostandardiserade upplägg och att resultatet inte är avsett att 
generaliseras (Holme, Solvang, 1997). Dessa kriterier kan appliceras på min uppsats då jag 
enbart fokuserat på fem enheter och försökt tränga ner på djupet. Flexibilitet åstadkoms 
genom att jag anpassat och förändrat frågorna efter behov. Dessutom har jag inte haft för 
avsikt att generalisera resultaten utan enbart att få en förståelse och helhetsbild av det 
undersökta fenomenet goodwill. 
 
Vid en kvantitativ ansats omvandlas och bearbetas inhämtad kunskap med hjälp av statistiska 
analysmetoder vilket inte är utgångspunkten för denna undersökning. Däremot  förekommer 
det siffror på företagens goodwillposter, avskrivningar, resultat och eget kapital. Jag har även 
gjort en beräkning som visar hur företagen har påverkats av återförda goodwillavskrivningar. 
Dessa siffror har tjänat som underlag för att kunna förstå respondenternas resonemang kring 
påverkan på resultat och ställning.  
 
Enligt Holme och Solvang (1997) går det att kombinera dessa två metoder. En av de fyra 
strategier som nämns är att kvalitativa undersökningar blir en uppföljning av kvantitativa 
undersökningar. Den kvantitativa informationen fungerar som en förundersökning och ger en 
generell översikt för att man lättare ska kunna hitta de faktorer som man bör koncentrera sig 
på i den kvalitativa undersökningen. Den kvantitativa förundersökningen får därmed en 
underordnad karaktär. Det går därmed att påstå att denna undersökning i första hand har ett 
kvalitativt angreppssätt med underordnade kvantitativa inslag. En kombination av de två 
metoderna enklare uttryckt. 
 
2.1.2 Deduktiv eller induktiv ansats 
 
Det finns i huvudsak två metoder för att besvara en forskningsfråga, induktivt eller deduktiv. 
Den deduktiva metoden tar 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, vilket förklaras utifrån 
teoretiska kunskaper. Den induktiva metoden tar däremot utgångspunkt i det empiriska  
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informationsinsamlandet för att det sedan ska kunna dras generella slutsatser utifrån dessa 
fakta (Thurén, 2002). 
 
Applicerat på min forskningsfråga som är att utröna de konsekvenser som den nya 
goodwillregleringen har föranlett är det mer lämpligt att företa en deduktiv ansats. 
Utgångsläget för undersökningen är befintliga teorier inom redovisningsområdet samt 
förekommande praxis inom problemområdet. När jag utreder tillämpningen av de nya 
reglerna gällande goodwill försöker jag koppla det till teoretiska kunskaper som var 
utgångspunkten för undersökningen och utgjorde en slags förförståelse. Genom att pendla 
mellan teori och praktik har jag kunnat bilda mig en helhetsbild av ämnet och tagit ställning 
till olika frågor och uttalat mig om förbättringsåtgärder. Med motiveringen att 
undersökningen är mer teoritestande istället för teorigenererande utesluts härvid en induktiv 
ansats. 
 

2.2 Datainsamling 
 

Det finns olika metoder för att samla information till en undersökning. Dessa kan vara 
datainsamling genom intervjuer, observation eller befintliga dokument (Lundahl, 
Skärvard,1999). I denna uppsats har jag använt mig av befintliga dokument och intervjuer. 
Observationer har uteslutits eftersom en sådan metod inte skulle besvara uppsatsens 
frågeställning. 
 
2.2.1 Sekundärdata 
 
Med sekundärdata (andrahandsdata) avses data och information som finns dokumenterat om 
ett visst fenomen, men som inte är insamlat eller sammanställt primärt för den egna studien. I 
klassisk mening är det information som finns dokumenterad på papper, till exempel i böcker, 
tidningsartiklar, protokoll och mycket annat. Även dokument som finns tillgänglig i 
elektronisk form ingår i kategorin (Ibid). 
 
Under uppsatsarbetet har jag använt mig av sekundärdata i form av gällande lagar och 
rekommendationer, utredningar och propositioner, redovisningslitteratur, vetenskapliga 
artiklar, äldre uppsatser, årsredovisningar samt Internetkällor. 
 
2.2.2 Primärdata 
 
All data som samlas in och sammanställs av forskaren själv för den egna studien kallas 
primärdata (förstahandsdata). Intervjun uppfyller detta krav och förekommer ofta i 
vetenskapliga undersökningar. Med intervjuer menar man personliga intervjuer, 
telefonsamtal, enkäter med mera. Dessa kan delas in i olika typer beroende på vilken sorts 
undersökning som görs och vilken slags information som önskas. Man skiljer mellan 
standardiserade och icke standardiserade samt mellan strukturerade och ostrukturerade 
intervjuer. I en standardiserad intervju är frågorna formulerade på förhand och de ställs i en 
viss förutbestämd ordning. Ickestandardiserade intervjuer å andra sidan karaktäriseras av 
situationsanpassning där frågeformulering och ordningsföljd kan väljas fritt. Graden av 
strukturering har att göra med vilket svarsutrymme intervjupersonen tillges. I en 
högstrukturerad intervju lämnas det ett litet svarsutrymme för intervjupersonen vilket är fallet  
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med fasta svarsalternativ. Motsatsvis är frågorna i lågstrukturerade intervjuer mer öppna och 
ger friare svarsutrymmen. 
 
När intervjun planeras så bör graden av standardisering och strukturering väljas utifrån 
undersökningens art. Har man som mål att jämföra eller dra generella slutsatser brukar en hög 
grad av standardisering och strukturering vara lämplig. Den typen av frågor passar en 
kvantitativ undersökning. Har man däremot önskemål om nyansrikedom och förståelse vilket 
är utgångspunkten för denna undersökning är det mer lämpligt med en lägre grad av 
standardisering och strukturering (Patel, Davidsson, 2003). 
 
Jag har valt att använda mig av den standardiserade men lågstrukturerade intervjuformen. 
Eftersom syftet med uppsatsen är att få en djupare förståelse genom att kunna jämföra 
resultat, har jag under intervjuerna strävat efter att samla in så mycket information som 
möjligt och jag anser att intervjuernas utformning uppfyller syftet. Frågorna formulerades i 
förväg och ställdes i samma ordning till alla respondenter. Detta för att underlätta för mig i 
analysen där jag jämför svarsalternativen och försöker urskilja mönster. Vad gäller 
struktureringen valde jag att kombinera öppna frågor där respondenterna fått uttala sig fritt, 
med riktade frågor där jag haft för avsikt att få ut mer detaljrikedom och djup. Genom att 
utforma frågorna på det viset har jag fångat in heltäckande information samt information som 
varit av särskilt intresse.  
 
2.2.3 Genomförande av intervjuer 
 
Empirin består av fyra besöksintervjuer med företag där alla respondenter har en befattning 
som chef för koncernredovisning inom olika svenska koncerner och en intervju med en högre 
tjänsteman som representant för Aktiespararna. För att intervjupersonerna skulle känna sig 
säkra och ha möjligheten att förbereda sig skickades intervjufrågorna per e-post en vecka 
innan intervjutillfället. Varje intervju varade mellan 45 och 60 minuter. Utöver detta har 
intervjuerna spelats in för att   säkerställa att  all relevant information finns med och att dessa 
inte förvrängs.  
 
2.2.4 Urvalsmetod  
 
Vid undersökningar som följer den kvalitativa ansatsen är det ovanligt att en 
totalundersökning görs. Här utförs undantagslöst urvalsundersökningar även när populationen 
är liten. Denna uppsats utgår också ifrån detta tankesätt, eftersom enbart ett begränsat antal 
börsnoterade företag har intervjuats. 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. Denne kan också uppställa vissa kriterier för 
urvalet, något som kallas bedömningsurval. Grundkriteriet för undersökningen har varit att de 
intervjuade företagen har stora poster goodwill, stora goodwillavskrivningar och är 
börsnoterade koncerner. För att hitta lämpligt urval gick jag igenom ett femtiotal 
årsredovisningar. Jag valde ut tio lämpliga företag som kontaktades och fick positivt svar från 
fem. Däremot minskade antalet till fyra när ett företaget avböjde intervjun på grund av 
tidsbrist. Kvar blev fyra företag där tre har stora poster goodwill genom balansomslutning och  
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ett företag med mindre goodwill, vilket ökat variationen i undersökningen. Även en intervju 
med Aktiespararna ingår. 
 

2.3 Uppsatsens trovärdighet 
 
2.3.1 Reliabilitet och Validitet 
 
Det är viktigt för en undersöknings trovärdighet att forskaren strävar efter att uppnå trovärdig- 
het i termer av reliabilitet och validitet. 
 
Reliabilitet innebär att man testar tillförlitligheten i en undersökning, för att se om mätningen 
är korrekt genomförd, det vill säga i vilken utsträckning samma resultat kan erhållas om 
undersökningen upprepas. När forskaren använder sig av intervjuer är undersökningens 
tillförlitlighet i hög grad relaterad till intervjuarens förmåga. Intervjuaren gör bedömningar 
när hon registrerar de svar som ges och här kan flera olika typer av bedömarfel uppträda. Vid 
intervjuer måste man även tänka på eventuella intervjuareffekter som kan uppstå (Patel, 
Davidsson, 2003). 
 
För att höja uppsatsens reliabilitet har jag i så hög utsträckning som möjligt valt att basera 
teorin på tryckta källor som jag bedömt som tillförlitliga. Årsredovisningsgranskningen kan 
sägas vara tillförlitlig eftersom en upprepad undersökning kommer ge samma resultat.  Alla 
intervjuer har bandats och avlyssnats vid flera tillfällen för att eliminera felbedömningar. 
Fördelen med bandning är naturligtvis en högre reliabilitet medan risken för att den 
intervjuade blir störd och beter sig onaturligt kan vara en nackdel. Det är däremot inget som 
jag har märkt under intervjuernas gång. Med tanke på en eventuell intervjuareffekt som 
kunnat uppstå har jag försökt uppträda så neutralt som möjligt för att inte påverka resultatet. 
 
Validitet innebär att en studie undersöker och mäter det som verkligen skall undersökas. Det 
finns flera sätt att försäkra sig om validiteten hos ett instrument. Ett av de mer lättillgängliga 
sätten är att försöka säkerställa innehållsvaliditeten (Ibid). För att säkerställa validiteten i 
undersökningen betraktades första intervjun som en pilotintervju och det visade sig att 
intervjufrågorna i stort sett gav tillfredställande svar. Vidare valdes respondenterna med 
utgångspunkt i deras expertkunskap inom området. 
 
2.3.2 Källkritik 
 
Källkritik definieras som konsten att värdera källor. Med källa menas allt som kan ge kunskap 
om en förfluten händelse. Syftet med källkritik är att komma fram till en värdering av de 
studier man har bedrivit. Källor delas upp i två huvudgrupper; kvarlevor och berättande 
källor. Kvarlevor är artefakter av olika slag och berättande källor är till exempel 
intervjumaterial och dokument. De berättande källorna har ett lägre källvärde än kvarlevorna 
eftersom de berättande källorna är mer subjektiva.  
 
Äkthet är ett viktigt begrepp inom källkritiken. En källa vars äkthet kan betvivlas har heller 
inget värde. Tendenskritik är ett annat viktigt begrepp. Vad finns det för medvetna eller 
omedvetna anledningar till att ge vilseledande information? Ett tredje begrepp är samtidighet, 
vilket innebär att källvärdet blir högre desto mer samtida källan är. Ett fjärde begrepp är 
beroendekritik, informationen förvandlas för varje led den passerar. Om två källor är 
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hundraprocentigt beroende av varandra har dessa två tillsammans inte ett bättre källvärde än 
var och en för sig.  
 
I studien har jag använt mig av olika litteratur inom redovisning, vetenskapliga artiklar, 
årsredovisningar, olika databaser, Internet, lagtexter och intervjuer för att belysa ämnet från 
olika håll. Jag har försökt att använda mig av primärkällor i så stor utsträckning som möjligt 
för att minska risken för att information förvrängs med antalet källor den passerar, så kallad 
beroendekritik. Sekundärkällorna utgörs huvudsakligen av redovisningsstandarder. Då detta 
utgör huvudkällan anser jag att dessa källor inte kan ifrågasättas vad gäller objektivitet och 
tillförlitlighet. Den litteratur som använts är till större del skriven av framstående och 
accepterade författare inom den ekonomiska sfären vilket också förstärker tillförlitligheten. 
Jag har även använt mig av artiklar som källor för att kartlägga goodwill. Artiklarna är i vissa 
fall subjektivt skrivna, vilket jag har haft i åtanke när jag använt mig av dem. De 
vetenskapliga artiklarna är till viss del mer tillförlitliga än vanliga artiklar men jag har försökt 
att välja ut artiklar skrivna av framstående personer. De Internet sidor som har besökts är 
revisionsbyråernas hemsidor samt IASB: s hemsida och anses också som tillförlitliga. Jag har 
vidare försökt att använda mig av senaste utgåvor i sekundärdata. Däremot så förekommer det 
i uppsatsen äldre litteratur som fortfarande har värderelevans. När jag använt mig av äldre 
litteratur har jag varit uppmärksam på uppdateringar som har saknats i dessa (Patel, 
Davidsson, 2003). 
 
Även begreppet tendenskritik har blivit aktuellt då jag har genomfört fem djupintervjuer. 
Forskaren måste i intervjusituationer vara medveten om att intervjupersonerna kan ha för 
avsikt att vinkla informationen för att ge en viss bild av företaget och av sig själva. Det kan 
finnas en risk för att personerna inte vill erkänna om ämnet orsakar problem för dem i arbetet, 
eftersom de kan vilja framstå som mer kompetenta eller att de vill ge en bättre bild av 
verkligheten. Jag har inte upplevt att mina respondenter har försökt förvränga bilden av sig 
själva eller sin kunskap, utan att de har varit uppriktiga i sina svar och de resonemang de fört. 
Jag kan tycka att de har varit ganska uppriktiga t.ex. när de uttalat sig om nedskrivningar och 
sagt att löpande och små nedskrivningar är inget de vill företa. Jag har även vinklat frågorna 
och ställt dessa på olika sätt för att övertygas om sanningshalten i svaren. 
 
Efter att ha genomfört intervjuerna kan jag konstatera att de frågor som ställdes till 
respondenterna kunde ha varit mer genomtänkta. Vid frågekonstruktionen hade jag behövt 
vara mer insatt i vad jag ville få ut av intervjuerna. Jag tycker dock att de fem intervjuer som  
har genomförts, i kombination med den teoretiska referensram, har gett ett bra underlag för de 
slutsatser som har dragits. 
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3 TEORETISK REFERENSRAM 
 
Detta kapitel behandlar normgivning, historik, redovisningsstandarder och teorier som berör 
ämnet goodwill. 
 

3.1 Redovisningsnormgivningen 
 
3.1.1 Internationella redovisningsstandarder 
 
IASB är en privaträttslig organisation som verkar på internationell nivå. Organisationen har 
till uppdrag att verka för en internationell harmonisering av de redovisningsprinciper som 
används i olika delar av världen. De standarder som ges ut av IASB kallas för International 
Financial Reporting Standards (IFRS) medan de som tidigare har utarbetats av IASC benämns 
International Accounting Standards (IAS). Rekommendationerna baseras på en 
föreställningsram som beskrivs i IASB: s Framework for the Preparation and Presentation of 
Financial Statements. Uppgiften att tolka IASB: s rekommendationer ligger på International 
Financial Reporting Interpretations Committee (IFRIC), tidigare benämnd Standing 
Interpretations Committee (SIC) (Proposition 2004/05:24). 
 
Vid sidan av IASB finns nationella redovisningsnormgivare som utfärdar redovisningsnormer 
för, i första hand, de företag som har sitt säte i ett visst land. Bland dessa tillmäts ofta den 
amerikanska normgivaren Financial Accounting Standards Board (FASB) störst betydelse. 
Dess standarder ger uttryck för amerikanska redovisningsnormer (US GAAP) och IASB har 
med tiden börjat efterlikna de amerikanska standarderna, då dessa har en stark ställning på 
den internationella redovisningsarenan (Ibid). 
 
3.1.2 IAS-förordningen (EG förordningen) 
 
Inom EU har det under flera år förts diskussioner om att inom unionen harmonisera och 
förbättra reglerna för noterade företags redovisning. Det har också funnits en strävan att 
närma de inom unionen tillämpade redovisningsnormerna till de redovisningsnormer som 
tillämpas internationellt, i synnerhet IAS. Dessa diskussioner har bl.a. lett till att 
Europaparlamentet och rådet år 2002 antog förordning (EG) nr 1606/2002 om tillämpning av 
internationella redovisningsstandarder (Westermark, 2005). 
 
Innebörden i förordningen är att alla noterade Europeiska företag från och med år 2005 i sina 
koncernredovisningar skall tillämpa de internationella redovisningsstandarder som har 
antagits för tillämpning inom EU. De standarder som förordningen syftar på är IAS och IFRS 
med tillhörande SIC- respektive IFRIC-tolkningar som antas av kommissionen för 
tillämpning inom gemenskapen. Enligt förordningen får kommissionen anta en viss standard 
endast om: 

 Den inte strider mot den redovisningsdirektiven fastlagda principen om att 
redovisningen skall ge en rättvisande bild av företagens resultat och ställning, 

 Den bidrar till det europeiska gemensamma bästa, och 
 Den uppfyller kriterierna för begriplighet, relevans, tillförlitlighet och 

jämförbarhet. 
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Förordningen lämnar en möjlighet för medlemsstaterna att själva avgöra i frågan om övriga 
företag som inte är noterade ska få tillämpa dessa standard eller inte (Proposition 2004/05:24).  
 
3.1.3 Svensk normgivning och lagstiftning 
 
Årsredovisningslag (1995:1554) 
Koncernredovisning är reglerad enligt årsredovisningslagen. En IAS förordning har däremot 
alltid företräde framför nationell lagstiftning. Andra bestämmelser i årsredovisningslagen 
behandlar frågor som inte tas upp i  IAS/IFRS. Det gäller exempelvis bestämmelserna om 
förvaltningsberättelse, offentlighet och revision samt vissa krav på tilläggsupplysningar. 
Dessa gäller fortsättningsvis vid sidan om IAS/IFRS (Westermark, 2005). 
 
Redovisningsrådet 
Redovisningsrådet är ett privaträttsligt organ som fram till år 2004 utfärdat rekommendationer 
som i första hand riktat sig till företag vars aktier varit föremål för offentlig handel och 
företag som genom sin storlek varit av allmänt intresse. Rådets rekommendationer utformades 
med utgångspunkt i de internationella redovisningsstandarder som ges ut av IASB. 
Redovisningsrådet kunde dock låta egna rekommendationer gå före dessa standarder. Efter 
2004 har RR ersatts av IAS/IFRS och rådet har slutat ge ut nya rekommendationer. De 
rekommendationer som finns får nu mer användas av övriga företag som inte är börsnoterade 
koncerner (FAR, 2005). 
 

3.2 Goodwill och dess historik 
 
Detta ord i redovisningssammanhang har debatterats upp och ned, på längden och på höjden, 
kors och tvärs. Frågan är om det finns en bra och sammanhängande enkel beskrivning av 
begreppet? 
 
3.2.1 Goodwill 
 

“The word intangible derives from the Latin tangere, meaning ”to touch”. 
Intangible property, therefore is property which cannot be touched because it 
lacks body. The most common example of an unidentifiable intangible asset is 
goodwill” (Hendriksen, Van Breda, 1992). 
 

Enligt Hendriksen och Van Breda, (1992) är goodwill en restpost som uppstår vid ett 
företagsförvärv och är skillnaden mellan köpeskillingen och det förvärvade bolagets 
nettotillgångar. Det av köpeskillingen som inte går att allokera till andra tillgångar är 
goodwill. Författarna menar att det är ett sätt att förklara det överpris som har betalats genom 
att hänvisa till framtida fördelar som tillgången förväntas generera. I brist på någon annan 
förklaring får posten betecknas goodwill och är en tillgång som egentligen inte borde 
erkännas som en tillgång då den inte uppfyller kraven för att redovisas som en tillgång. 
 
Ett liknande synsätt har Kenneth Dogra, (2005) som menar att företag betalar hur mycket som 
helst för att komma över ett annat företag. Som ett resultat av budgivningsprocessen höjs 
priset och detta överpris som ibland inte har någon koppling till framtida vinster eller övriga 
övervärden kallas goodwill. Det är en metod konstruerad för att undvika en reducering av 
förvärvarens nettotillgångar. Dogra menar vidare att goodwill är ett begrepp som har  
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konstruerats för att tillfredställa industrins behov och poängterar att det är dags att införa 
realitet i den finansiella informationen. Sättet att redovisa goodwill leder till en felaktig bild 
av verksamheten. Det riktiga vore istället att skriva bort goodwill direkt mot eget kapital 
(Dogra, 2005). 
 
Att skriva av goodwill direkt mot det egna kapitalet har däremot nackdelen att företagsköpet 
medför en omedelbar minskning av koncernens egna kapital. Det kan snedvrida nyckeltalen, 
t.ex. leda till en kraftig ökning av avkastningen på det egna kapitalet. Den absurda situationen 
kan uppkomma att koncerner som expanderar via företagsköp kan redovisa successiva 
vinstökningar medan det egna kapitalet samtidigt står still eller till och med minskar. 
Direktnedskrivning skulle dessutom ibland göra det svårt att över huvud taget kunna göra 
större företagsköp. Effekten på det egna kapitalet kan bli så stort att även utdelningen 
äventyras (SFF, 2000). 
 
I redovisningen betraktas goodwill som en investering vilken som helst, en utgift som 
beräknas ge framtida inkomster vilket gäller oberoende av om den betalas kontant eller med 
egna aktier. De framtida inkomsterna kommer från det köpta dotterbolagets vinster och/eller i 
form av synenergieffekter. Goodwill avser skillnaden mellan köpeskilling och verkliga värdet 
på företagets egna kapital som inte har kunnat hänföras till specifika tillgångar. Värdet kan ses 
som en betalning för beräknade övernormala framtida vinster d.v.s. en förräntning på det 
köpande bolagets avkastningskrav. Överlönsamhet kan t.ex. bero på bra produkter, effektiv 
organisation eller personal som inte får aktiveras som tillgångar. En annan orsak kan vara att 
förvärvet möjliggör kostnadsbesparingar eller intäktsökningar genom samordning av det 
köpta företagets verksamhet med köparens egen verksamhet, s.k. synergier. 
 
Tidigare har goodwill skrivits av efter en bedömd nyttjandeperiod. Kritiker har menat att detta 
inte motsvarades av en riktig resursförbrukning eftersom värdet minskade trots att det inte 
hade skett någon värdeminskning i realiteten. Dessa menar att goodwillen bara ska reduceras 
när värdet faktiskt har gått ned. Om företagsköpet betraktas som en god investering kan ju 
detta betraktas som en konstig effekt. Anhängare till avskrivningsmetoden tycker däremot att 
goodwill minskar i värde över tiden när övernormala vinster realiseras och ersätts av internt 
genererad goodwill med motiveringen att underhåller man inte goodwill finns det inte kvar 
(Ibid). 
 
Tidigare definition enligt RR:1: 
Enligt RR: 1 definieras goodwill som en restpost som uppstår vid ett förvärv efter att 
anskaffningsvärdet för andelarna i dotterföretaget har fördelats till identifierbara tillgångar 
och skulder som övertagits vid förvärvet. Ej fördelad del av anskaffningsvärdet för andelarna 
utgör koncernmässig goodwill. Goodwill redovisas i balansräkningen till anskaffningsvärde 
med avdrag för ackumulerade avskrivningar och eventuell nedskrivning. Goodwill är bland 
annat ett uttryck för framtida ekonomiska fördelar från synergieffekter eller tillgångar som 
inte kan redovisas som enskilda tillgångar. 
 
Goodwill skrivs av på ett systematiskt sätt över nyttjandeperioden som återspeglar företagets 
uppskattning av den period under vilken framtida ekonomiska fördelar som goodwillposten 
representerar kommer företaget till godo. Nyttjandeperioden är tjugo år om det inte finns 
övertygande skäl om längre tid. Framtida ekonomiska fördelar på goodwill förbrukas med 
tiden och värdet minskar över tiden. I vissa fall kan det förefalla som om värdet inte minskar.  



 
___________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 20

 
Detta är en följd av att förvärvad goodwill ersatts av internt genererad goodwill och det får 
inte redovisas som tillgång enligt RR. 15. Det är skälet till att goodwill skrivs av planenligt. 
Om förväntade framtida kassaflöden har minskat i förhållande till vad som förväntades då 
man kom överens om köpeskillingen kan förvärvaren bedöma om det föreligger ett 
nedskrivningsbehov. Vid indikationer på nedskrivning ska återvinningsvärdet fastställas för 
den kassagenererande enhet till vilken goodwillen tillhör. Värdet på en kassagenererande 
enhet skrivs ner när återvinningsvärdet är lägre än det redovisade värdet. (FAR, 2004). 
 
Den nya definitionen enligt IFRS 3: 
När skillnaden mellan aktiernas anskaffningsvärde och identifierade nettotillgångars verkliga 
värden är positivt redovisas en goodwill i koncernredovisningen. Goodwill är en betalning för 
förväntade framtida ekonomiska fördelar som inte går att enskilt identifiera och att redovisa 
separat. De framtida ekonomiska fördelarna kan ha sin grund i synergi mellan de 
identifierbara tillgångar som förvärvats eller i tillgångar som var för sig inte uppfyller 
kriterierna för att redovisas i de finansiella rapporterna, men som förvärvaren är beredd att 
betala för vid företagsförvärvet. 
 
Efter förvärvstidpunkten redovisas goodwill till anskaffningskostnad med avdrag för 
ackumulerade nedskrivningar. Återföring av tidigare gjorda nedskrivningar är inte tillåtet. 
Goodwill som har uppstått i ett företagsförvärv ska inte skrivas av löpande. I stället ska 
förvärvaren årligen pröva nedskrivningsbehovet i enlighet med IAS 36, Nedskrivningar (nya 
versionen). Prövningen kan behöva ske mer frekvent om omständigheterna pekar på att en 
värdenedgång ägt rum. Återvinningsvärdet beräknas för den aktuella kassagenererande 
enheten och jämförs med det redovisade värdet inklusive den goodwill som är hänförbar till 
den kassagenererande enheten. Om detta värde är lägre än det redovisade värdet görs en 
nedskrivning (IASB, 2005). 
 
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 företaget nettotillgångar. Vidare 
konstaterades att överpriser och felberäkningar inte borde redovisas som goodwill samtidigt 
som det är svårt att särskilja dessa komponenter från det som i själva fallet 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 
(IASB, 2005). 
 
Internt upparbetad goodwill 
Internt upparbetad goodwill ska inte redovisas som tillgång i balansräkningen. I vissa fall 
uppstår utgifter för att generera framtida ekonomiska fördelar, men de skapar inte en 
immateriell tillgång som uppfyller kriterierna för att tas upp i balansräkningen. Sådana 
utgifter beskrivs ofta som att de bidrar till internt upparbetad goodwill. Eftersom internt 
upparbetad goodwill inte är en identifierbar ( ej avskiljbar, eller har en avtalsenlig eller 
juridisk grund) eller kontrollerbar resurs vars anskaffningsvärde inte kan beräknas på ett 
tillförlitligt sätt redovisas det inte som en tillgång (FAR, 2005). 
 
Nya redovisningsprinciper FASB: 
FASB utgav i juni 2001 Statements of Financial Accounting Standards No.141 (SFAS 141), 
Business Combinations och  Statements of Financial Accounting Standards No. 142 (SFAS  
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142), Goodwill and Other Intangible Assets, som ändrar redovisningen av förvärv, 
investeringar och avyttringar samt goodwill och  identifierbara immateriella tillgångar. Alla 
förvärv, investeringar och avyttringar efter den 30 juni 2001, måste redovisas enligt 
förvärvsmetoden. Goodwill från förvärv som slutförs efter detta datum skrivs inte av, utan 
hänförs till verksamheter när specificerad prövning indikerar att goodwill är övervärderad, 
dvs. när marknadsvärde för goodwill är lägre än bokfört värde. Vissa immateriella tillgångar 
redovisas separat från goodwill och skrivs av under sin livslängd (Johansson, G, 2005). 
  
3.2.2 Utvecklingen inom goodwillområdet: 
 
Utvecklingen inom goodwillområdet går i stora drag att koppla till utvecklingen inom 
koncernredovisning. Nedan följer en sammanfattning: 
 
1944 – Koncernredovisning tas in i den svenska Aktiebolagslagen (ABL). I denna stadgas: 
 

 ”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) 

 
1977 - FAR kommer med en rekommendation om upprättande av koncernredovisning, som 
bl.a. berör avskrivning på goodwill. Man hänvisar till regler i bokföringslagen och säger att 
avskrivning ska ske via resultaträkningen och avskrivningstiden ska vara högst 10 år 
(Johansson, G, 2005). 
 
1980 – Stigande aktiekurser och hög förvärvsaktivitet bland börsföretagen leder ofta till stora 
goodwillposter i koncernredovisningen. En debatt blossar upp om varför goodwill ska skrivas 
av på 10 år. I USA tillåts avskrivning på 40 år vilket ger bättre resultat. I Europa skrivs många 
fall goodwill av direkt mot eget kapital, vilket leder till att det blir svårt att få företagen att 
följa FAR:s rekommendation om koncernredovisningen. Företagen börjar följa andra 
internationella regler som de tycker och perioden karaktäriseras som ” alla 
redovisningsprinciper i ett land samtidigt”, (Nilsson, S.A, 1998). 
 
1990 - Under en tid kom begreppet goodwill att närmast kollidera med uppfattningen att 
begreppet borde kunna kallas något annat, t.ex. intellektuellt kapital. Man kunde se ord som 
”den nya ekonomin”, som inte ville kännas vid gamla industribegrepp som goodwill ( 
Johansson, G, 2005). 
 
1991 – Redovisningsrådets rekommendation (RR) nr 1 om koncernredovisning tas i bruk. Mer 
detaljerade bestämmelser för koncernredovisning införs i Årsredovisningslagen. 
Sammanfattningsvis konstateras att goodwill är en tillgång med begränsad livslängd, att 
avskrivning inte får överstiga en 20-årsperiod och att avskrivning ska ske via 
resultaträkningen och ej direkt mot eget kapital. 
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2000 – IT boomen leder till ny debatt om koncerngoodwill. Stor förvärvsaktivitet  äger rum 
inom IT-sektorn och stora övervärden redovisas i koncernredovisningen. 
 
2001 - Det sker överlag stora nedskrivningar av goodwillvärden. Redovisningsrådets 
rekommendation nr. 17 Nedskrivningar måste följas. Nya amerikanska regler medför att 
goodwill inte ska avskrivas enligt plan som en kompensation för att poolingmetoden förbjuds; 
i stället ska värdet på goodwill regelbundet prövas och vid behov skrivas ned. 
 
2002 – RR 1:96 omarbetas. Om tillräckliga skäl kan påvisas accepteras en avskrivningstid 
upp till 40 år (Ibid.). 
 
2005 - IAS/IFRS regler antagna av EU börjar tillämpas i Sverige per den 1 januari 2005 med  
minst ett jämförelseår och med öppningsbalans per den 1 januari 2004. Goodwill anses ha en 
obegränsad livslängd varför avskrivningar avskaffas för att ersättas av nedskrivningar. Det 
sker en revidering av IAS 38 och 36 vilket innebär att immateriella tillgångar som tidigare 
ingick i goodwillvärdet separeras och att nedskrivningstestet anpassas till de nya 
omständigheterna (IASB, 2004). 
 
2005 –  IASB ger ut ett nytt utkast om redovisning av företagsförvärv. Det viktigaste förslaget 
är att det företag som skaffar sig ett bestämmande inflytande över ett annat företag ska 
redovisa det verkliga värdet av detta. Det som redovisas idag bestäms med utgångspunkt från 
vad som erlagts, alltså anskaffningskostnaden. Den reviderade IFRS 3 innebär att det tas ett 
ytterligare steg från anskaffningsvärdeprincip till redovisning baserade på verkliga värden. 
Den mest kontroversiella delen av förslaget i utkastet är att värdet på den goodwill som 
uppkommer alltid ska värderas som om förvärvet avser 100 % av aktierna (Rundfelt, 2005). 
 

3.3 Sammanfattning av IFRS 3 
 
Jämfört med de tidigare reglerna i IAS 22 och RR 1:00 innehåller IFRS 3 en rad väsentliga 
förändringar. Här följer en sammanfattning av de mest väsentliga: 

 
 Samtliga företagsförvärv ska redovisas enligt förvärvsmetoden. Poolningsmetoden blir 

därmed förbjuden. En förvärvare ska identifieras vid varje enskilt förvärv (Ernst & 
Young, 2004). 

 
 Anskaffningsvärdet på förvärvade dotterbolags aktier utgörs av det verkliga värdet på 

det som erlagts för aktierna. 
 
 När skillnaden mellan aktiernas anskaffningsvärde och identifierade nettotillgångars 

verkliga värden är positivt redovisas en goodwill i koncernredovisningen. Goodwillen 
är ett uttryck för värdet av tillgångar som inte uppfyller kriterierna för att redovisas 
separat. Efter förvärvstidpunkten redovisas goodwill till anskaffningskostnad med 
avdrag för ackumulerade nedskrivningar. Återföring av tidigare gjorda nedskrivningar 
är inte tillåtet. Goodwill som har uppstått i ett företagsförvärv ska inte skrivas av 
löpande. I stället ska förvärvaren årligen pröva nedskrivningsbehovet i enlighet med 
IAS 36, Nedskrivningar (nya versionen). Prövningen kan behöva ske mer frekvent om 
omständigheterna pekar på att en värdenedgång ägt rum. 
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 Förvärvade identifierbara immateriella tillgångar, t.ex. kundregister och orderstock, 
ska särskiljas från goodwill och inte redovisas som en del av goodwillposten. Detta 
gäller om dessa uppfyller kriterierna för att vara en tillgång, dvs. de är möjliga att 
avskilja eller har sin grund i avtalsenliga eller andra formella rättigheter, samt att deras 
verkliga värde kan fastställas på ett tillförlitligt sätt. Sådana immateriella tillgångar har 
ofta en begränsad nyttjandeperiod. 

 
 Förvärvaren ska vid fastställande av förvärvsbalansräkningen redovisa samtliga 

identifierbara tillgångar, skulder och ansvarsförbindelser i det förvärvade företaget till 
deras verkliga värden. Detta betyder att även eventuella minoritetsintressen i det 
förvärvade företaget ska redovisas till verkliga värden. Den tidigare tillåtna och 
vanligast förekommande metoden i IAS 22 (vilken var den enda tillåtna metoden i RR 
1:00) innebar att endast det förvärvade företagets proportionella andel av 
nettotillgångarna värderades till verkligt värde. Denna metod är inte längre tillåten.  

 
 Om det i förvärvsanalysen skulle uppkomma en negativ goodwill, dvs. förvärvade 

nettotillgångars värde överstiger aktiernas anskaffningsvärde, ska förvärvaren 
ompröva sin förvärvsanalys och därefter omedelbart intäktsredovisa uppkommen 
negativ goodwill i resultaträkningen. I och med IFRS 3 försvinner balansposten 
negativ goodwill. 

 
 IFRS 3 ställer omfattande krav på upplysningar i samband med gjorda förvärv, och 

därefter vad gäller nedskrivningar och bokförda värden. Syftet med upplysningarna är 
att ge användarna av de finansiella rapporterna en möjlighet att utvärdera 
omfattningen och de finansiella effekterna av varje företagsförvärv under perioden. 
Exempelvis ska upplysningar lämnas om anskaffningsvärdets olika komponenter och 
vilka immateriella tillgångar förutom goodwill som har redovisats (Ibid). 

 
3.4 Förvärvsmetoden 

 
Enligt förvärvsmetoden betraktas ett företags förvärv av ett dotterföretag som en transaktion 
varigenom moderföretaget indirekt förvärvar dotterföretagets tillgångar och övertar dess 
skulder och ansvarsförbindelser. Detta gäller även de poster som inte har identifierats av 
säljaren. En tillämpning av förvärvsmetoden innefattar följande steg: 
 

1. Identifiering av förvärvaren. 
2. Fastställelse av anskaffningsvärdet. 
3. Fördelning av anskaffningsvärdet på förvärvsdagen på förvärvade tillgångar, skulder 

och ansvarsförbindelser. 
 
IFRS 3 utgår från att en förvärvare alltid kan identifieras vid ett företagsförvärv. Förvärvaren 
är det företag som erhåller kontrollen - det bestämmande inflytandet - över verksamheten. 
 
Förvärvaren ska i sin koncernredovisning från förvärvstidpunkten redovisa det förvärvade 
företagets resultat i resultaträkningen och det förvärvade företagets identifierbara tillgångar, 
skulder och ansvarsförbindelser i balansräkningen värderade till verkligt värde med tillägg för 
eventuellt goodwill (Deloitte, 2004). 
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3.4.1 Fördelning av anskaffningsvärdet 
 
Samtliga förvärvade identifierbara tillgångar, skulder ansvarsförbindelser och immateriella 
tillgångar måste identifieras och värderas. 
Vid förvärvstidpunkten ska köparen fördela anskaffningsvärdet på de förvärvade 
identifierbara tillgångarna, skulderna och ansvarsförbindelserna genom att redovisa dessa till 
verkligt värde. Detta gäller oavsett om dessa poster redovisats i det förvärvade företagets 
balansräkning eller ej. Skillnaden mellan anskaffningsvärdet och nettotillgångarnas verkliga 
värden utgör goodwill. 
 
Anskaffningsvärdet för ett företagsförvärv utgörs av det vederlag som erlagts i form av 
kontant betalning, utestående betalning, överlåtelse av finansiella tillgångar eller andra 
tillgångar, åtagande av skulder samt emission av egna värdepapper. Här till räknas även 
kostnader direkt hänförbara till företagsförvärvet. Såväl tillgångar och skulder som 
egetkapitalinstrument värderas till verkligt värde vid förvärvstidpunkten (IASB, 2005). 
 
3.4.2 Upprättande av förvärvsbalansräkning 
 
Tillgångar, skulder och ansvarsförbindelser ska redovisas i förvärvsbalansräkningen om de 
uppfyller kriterierna i nedanstående tabell: 
 
 
 

 
          Immateriella tillgångar Om de uppfyller definitionen för immateriella tillgångar 
 Enligt IAS 38, det vill säga om: 
 

• De är identifierbara. 
• Kontrolleras av företaget 
• Förväntas generera framtida ekonomiska fördelar 

 (antas alltid vara fallet vid företagsförvärv). 
 

 Därutöver ska det verkliga värdet kunna beräknas  
 på ett tillförlitligt sätt. 
 
          Övriga tillgångar Om det är sannolikt att tillgången kommer att ge ekonomiska 
 fördelar och det verkliga värdet kan beräknas på ett tillförlitligt sätt. 
 
          Ansvarsförbindelser Om det verkliga värdet kan beräknas på ett tillförlitligt sätt. 
 

                           Övriga skulder Om det är sannolikt att reglering av skulden kommer att medföra ett 
utflöde av resurser och det verkliga värdet kan  beräknas på ett tillförlitligt 
sätt. 

 
       Figur 2: Kriterier för att tas med i förvärvsbalansräkning (Deloitte, 2004).  
 
 

3.5 Immateriella tillgångar IAS 38 
 
Enligt IAS 38 är en immateriell tillgång en identifierbar icke-monetär tillgång utan fysisk 
form. En immateriell tillgång ska vara identifierbar, kontrollerbar och bringa framtida 
ekonomiska fördelar (IASB, 2005). 
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Samtliga immateriella tillgångar som uppfyller de kriterier som gäller för redovisning enligt 
IAS 38, Immateriella tillgångar ska redovisas i förvärvsanalysen. Verkligt värde måste också 
kunna fastställas på ett tillförlitligt sätt. För immateriella tillgångar som har en begränsad 
livslängd, finns det en presumtion att verkligt värde kan mätas tillförlitligt. Det kommer att 
medföra att fler immateriella tillgångar än tidigare redovisas i balansräkningen. Mätning av 
verkligt värde kommer förmodligen att kräva specialistkunskaper inom området. 
 
En immateriell tillgång uppfyller kriterierna för identifierbarhet om: 
 

a) den kan avskiljas eller urskiljas från verksamheten som helhet och kan säljas, överföras, 
licenseras, uthyras eller bytas ut, antingen enskilt eller tillsammans med ett till tillgången 
kopplat kontrakt, tillgång eller skuld, eller 
 

b) den är en tillgång i form av en kontraktsmässig eller annan juridisk rättighet, oavsett om 
dessa rättigheter kan överföras till andra eller avskiljas från verksamheten eller från andra 
rättigheter och förpliktelser. 
 
c) bringa framtida ekonomiska fördelar. 
 
I dåvarande RR 15 påpekades att tillgången inte behöver vara avskiljbar för att vara 
identifierbar, men ingen explicit definition gavs av identifierbarhet. Inte heller fanns det  ett 
förtydligande avseende immateriella tillgångar som förvärvas i samband med ett 
företagsförvärv om hur dessa skulle behandlas. 
Enligt IFRS 3 ska identifierbara immateriella tillgångar redovisas separat från goodwill då 
sannolikhetskriteriet avseende framtida ekonomiska fördelar alltid anses vara uppfyllt vid ett 
företagsförvärv (IASB, 2005). 
 
I en bilaga till IFRS 3 finns exempel på ett antal olika immateriella tillgångar som IASB anser 
bör redovisas som separata immateriella tillgångar och avskiljas från goodwill, vilka framgår i 
nedanstående tabell. 
 
Typ av tillgång  Exempel 
 
Marknadsrelaterade  Varumärken, icke-konkurrensavtal och internetdomännamn. 
    
Kundrelaterade  Kundregister, orderstock, icke-kontraktuella kundrelationer och  
    kundkontrakt. 
Konstnärliga  Upphovsrätter avseende operor, böcker, tidningar, bilder och    

video. 
Kontraktsbaserade  Royaltyavtal,leasingavtal, franchiseavtal och sändningsrättigheter. 
 
Teknologi   Dataprogram, databaser, recept och processer. 
 
Figur. 3: Immateriella tillgångar som bör särredovisas. 
 
De flesta av ovan nämnda exempel har en begränsad nyttjandeperiod (Ernst & Young, 2004). 
 
De ändringar som gjorts i IAS 38 stödjer utgångspunkten i IFRS 3 att immateriella tillgångar 
förvärvade som en del av ett företagsförvärv i högre utsträckning än tidigare ska redovisas 
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och behandlas som separata tillgångar. Efter den initiala redovisningen i 
förvärvsbalansräkningen finns det enligt IAS 38 två alternativ för värdering av immateriella 
tillgångar : 
 

 anskaffningsvärdemetoden eller omvärdering till verkligt värde. Det sistnämnda 
alternativet förutsätter att det finns en aktiv marknad för handel med de 
immateriella tillgångarna, varför detta i praktiken sällan kan tillämpas. 

 

Oavsett val av värderingsmetod ska åtskillnad göras mellan immateriella tillgångar som har 
en bestämd nyttjandeperiod och de tillgångar som har en obestämd nyttjandeperiod. Den 
förstnämnda kategorin ska liksom tidigare skrivas av över den förväntade nyttjandeperioden. 
Den sistnämnda kategorin är däremot inte föremål för planenliga avskrivningar. Det 
redovisade beloppet ska i stället årligen prövas enligt reglerna om nedskrivningar i IAS 36 
(Ibid). 
 
Obestämd nyttjandeperiod 
En immateriell tillgång ska anses ha en obestämd nyttjandeperiod när det efter en noggrann 
analys av alla relevanta faktorer inte går att förutse en begränsning av den period som 
tillgången kommer att kunna generera positiva kassaflöden till företaget. 
 
Detta betyder att fler immateriella tillgångar sannolikt kommer att identifieras och redovisas i 
ett företagsförvärv jämfört med redovisningen i den löpande verksamheten. Exempelvis kan 
detta innebära att ett pågående forsknings- eller utvecklingsprojekt i den förvärvade 
verksamheten ska redovisas som en separat immateriell tillgång i förvärvsbalansräkningen, 
oavsett om: 
 

 de upparbetade kostnaderna skulle ha varit kostnadsförda i det förvärvade 
företagets räkenskaper och 

 projektet inte tidigare redovisats i det förvärvade företagets balansräkning. 
 
Personal utgör dock även fortsättningsvis inte en identifierbar immateriell tillgång som ska 
redovisas separat eftersom ett företag normalt sett inte har kontroll över de ekonomiska 
fördelar som medarbetare bidrar med (Ibid). 
 

3.6 Nedskrivningstest 
 
Enligt IAS 36 skall företaget årligen undersöka om värdet på goodwill förändrats oavsett om 
det föreligger indikationer på en värdeförändring eller inte. Prövning bör företas mer frekvent 
om det uppstår omständigheter som kan resultera i en goodwillnedskrivning. Det kan röra sig 
om tekniska, legala, marknads- och andra ekonomiska förutsättningar (IASB, 2004). 
 
För att kunna bedöma om goodwill som uppkommit i samband med företagsförvärv har 
minskat i värde, ska goodwillbeloppet hänföras till en eller flera kassagenererande enheter 
(cash generating- unit), exempelvis dotterföretag, division eller segment. 
Goodwill skall fördelas till de kassagenererande enheter, eller grupper av kassagenererande 
enheter, hos förvärvaren som förväntas dra fördel av synenergierna av förvärvet oavsett om 
andra tillgångar eller skulder från förvärvet är tillskrivna dessa enheter eller grupper av 
enheter. Varje grupp av enhet som goodwill blivit fördelad till skall representera den lägsta 
nivå inom företaget och generera kassaflöden som är oberoende av andra enheter (Ibid). 
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För att kunna fastställa om det föreligger ett nedskrivningsbehov avseende goodwill, ska 
återvinningsvärdet för den aktuella kassagenererande enheten beräknas och jämföras med det 
redovisade värdet, inklusive den goodwill som är hänförbar till den kasssagenererande 
enheten. Återvinningsvärdet utgörs av det högsta av en tillgångs nettoförsäljningsvärde och 
nyttjandevärde. Om det ena av dessa värden är större än det redovisade värdet finns det inget 
behov av att beräkna det andra värdet (Deloitte, 2004). 
 
Då det kan vara svårt att fastställa nettoförsäljningsvärdet för en kassagenererande enhet 
kommer i många fall återvinningsvärdet i praktiken att beräknas med nyttjandevärdet som 
utgångspunkt. Förväntningar på framtida kassaflöden ska baseras på de senaste 
budgetar/prognoser som godkänts av styrelsen och ska omfatta en period om högst fem år. 
Kassaflödet får inte inkludera in- och utbetalningar hänförbara till framtida omstruktureringar 
som företaget inte är tvingade att genomföra samt anläggningsinvesteringar som förbättrar 
enhetens prestationsförmåga. Framtida utbetalningar för underhållsinvesteringar som 
upprätthåller samma prestationsförmåga hos enheten ska däremot medtagas i beräkningen. 
 
Beräkningen av förväntade kassaflöden ska baseras på de senaste fastställda budgetarna och 
prognoserna. För perioder därefter ska utvecklingen av kassaflödet i normalfallet antas vara 
konstant eller gradvis avtagande. Den diskonteringsfaktor som används vid fastställande av 
nyttjandevärdet ska spegla tillgångens specifika risk. 
 

Om återvinningsvärdet är lägre än det redovisade värdet på den kassagenererande enheten ska 
nedskrivning göras. Nedskrivningen ska först hänföras till goodwill. Resterande 
nedskrivnings- behov efter att goodwill skrivits ned helt fördelas därefter på de övriga 
tillgångarna i enheten. En nedskrivning är en kostnad som minskar koncernens resultat och 
egna kapital (Ibid). 
 
 

 
  

Återvinningsvärdet 
     Återvinningsvärdet utgörs av det högsta av en tillgångs nettoförsäljningsvärde 
     och  nyttjandevärde. 
 
 Verkligt värde med avdrag för Nyttjandevärde 
 försäljningskostnader 
  
   Det belopp till vilken en tillgång  kan            Nuvärdet av de uppskattade framtida 
   överlåtas mellan kunniga parter som är          kassaflöden som tillgången väntas 
   oberoende av varandra och som har ett          ge upphov till under sin nyttjande- 
   intresse av att transaktionen genomförs.         period och från avyttringen vid slutet   
   Avdrag ska göras för direkta kostnader          av nyttjandeperioden. 
   vid försäljning. 
 

 Figur 4: Beräkning av återvinningsvärdet (Deloitte, 2004). 
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            Följande delar ska återspeglas i beräkningen av en tillgångs nyttjandevärde: 
 

 En uppskattning av de framtida kassaflöden som företaget förväntar sig att få från 
tillgången, 

 Förväntningar om möjliga variationer vad gäller dessa framtida kassaflödens 
storlek och tidpunkt, 

 Pengars tidsvärde, som representeras av aktuell riskfri ränta, 
 Priset för att bära den osäkerhet som finns i tillgången, och 
 Andra faktorer, såsom svag likviditet, som marknadsaktörer skulle återspegla vid 

prissättning av de framtida kassaflöden företaget förväntar sig att erhålla från 
tillgången. 

 
            Nyttjandevärdet för en tillgång beräknas genom: 
 

 En uppskattning av de framtida in-och utbetalningar som tillgången ger upphov till 
i den löpande verksamheten och i samband med att den avyttras och, 

 En diskontering av dessa framtida betalningar. 
 

            Diskonteringsfaktorn: 
 
 Diskonteringsfaktorn ska återspegla aktuella marknadsmässiga bedömningar av 

 Pengars tidsvärde, och 
 De risker som särskilt avser den tillgång för vilken uppskattningarna 

      av de framtida kassaflödena. 
 

Exempel på kassagenererande enhet och nedskrivning: 
 
”Ett bussföretag driver fem olika busslinjer åt en kommun i enlighet med ett avtal som 
innehåller krav på viss minimitrafik på samtliga linjer. Bussföretaget har uppgifter om 
storleken på de resurser som är knutna till varje busslinje samt de kassaflöden som linjerna 
ger upphov till. En av busslinjerna går med förlust. Eftersom bussföretaget inte kan lägga ned 
en enskild busslinje utgör de fem busslinjerna tillsammans den minsta grupp av tillgångar som 
genererar oberoende inbetalningar. Därför är den enhet till vilken var och en av de fem 
busslinjerna hör bussföretaget i sin helhet. Bussföretagets återvinningsvärde tyder på att 
bussföretaget som helhet inte har minskat i värde. Därför redovisas ingen nedskrivning” 
(IASB, 2005). 
 

3.7 Upplysningskrav och övergångsregler 
 
3.7.1 För företagsförvärv ska upplysningar lämnas om: 
Köparen ska lämna upplysningar som möjliggör för läsaren av de finansiella rapporterna att 
bedöma arten och  konsekvensen av företagsförvärv under räkenskapsåret och perioden efter 
räkenskapsårets slut. Dessutom ska företag lämna upplysningar som möjliggör för läsaren av 
de finansiella rapporterna att bedöma eventuella vinster, förluster eller korrigeringar och 
andra justeringar som berör räkenskapsårets förvärv eller förvärv från tidigare räkenskapsår 
samt eventuella ändringar av goodwill under räkenskapsåret. 
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3.7.2 Övergångsregler vid övergången till IFRS 2005 – förstagångsanvändare av IFRS: 
Ett företag som efter den 31 mars 2004 för första gången ska upprätta en koncernredovisning 
enligt IFRS ska tillämpa IFRS 3 från övergångsdatumet, det vill säga från början av det 
tidigaste räkenskapsår för vilket jämförelsetal presenteras. Detta innebär för de allra flesta 
svenska noterade företag med kalenderår som räkenskapsår den 1 januari 2004. 
 
Reglerna för hur ett företag ska redovisa en övergång från nationella redovisningsprinciper till 
IFRS framgår av IFRS 1 First-time Adoption of IFRS. Enligt IFRS 1 finns det en valmöjlighet 
att frångå huvudregeln med retroaktiv tillämpning, det vill säga inte räkna om förvärv 
genomfördes före övergången till IFRS. För svenska företag med kalenderår som 
räkenskapsår innebär detta att redovisad, om valmöjligheten att inte räkna om historiska 
förvärv tillämpas, goodwill per den 31 december 2003 fryses vid övergången den 1 januari 
2004. Goodwillavskrivningar som redovisats i koncernredovisningen 2004 reverseras i 2005 
års koncernredovisning. Jämförelsetalen i resultaträkningen 2004 justeras på motsvarande 
sätt. 
 
Ett företag kan om det vill enligt IFRS 1 First-time Adoption of IFRS, välja att redovisa 
förvärv före den 1 januari 2004 enligt IFRS 3 (det vill säga med retroaktiv verkan). Särskilda 
regler för hur detta ska gå till framgår av bilaga B till IFRS 1. Retroaktiv tillämpning av IFRS 
3 kan vara svårt och i vissa fall omöjligt, framför allt för äldre företagsförvärv då historisk 
information krävs. 
 
Ett företag som upprättar en koncernredovisning i enlighet med IFRS för första gången ska 
analysera de redovisade tillgångarna och skulderna från tidigare företagsförvärv i syfte att 
säkerställa att de i öppningsbalansen uppfyller redovisnings- och värderingsreglerna i IFRS. 
Detta innebär att negativ goodwill ska lösas upp och redovisas direkt mot eget kapital vid 
övergångsdatumet (vanligtvis 1 januari 2004). Om detta medför förändringar i förhållande till 
tidigare redovisningspraxis ska effekten redovisas direkt mot eget kapital i öppningsbalansen. 
Det ska inte göras någon korrigering av tidigare beräknad goodwill. Däremot ska 
goodwillbeloppet justeras om det inkluderar immateriella tillgångar som inte kvalificerar för 
en redovisning enligt IFRS eller som ska redovisas separat (Deloitte, 2004). 
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3.8 Kvalitativa egenskaper 

 
Kvalitativa egenskaper är de egenskaper som gör informationen i de finansiella rapporterna 
användbar för användarna. De fyra viktigaste kvalitativa egenskaperna är begriplighet, 
relevans, tillförlitlighet och jämförbarhet. Finansiella rapporter som är upprättade enligt 
tillämpliga redovisningsstandarder och ges kvalitativa egenskaper ger vanligtvis en 
rättvisande bild (IASB, 2005). 
 
3.8.1 Begriplighet 
 
En viktig egenskap hos den information som lämnas i finansiella rapporter är att den är 
lättbegriplig för användarna. Härvid förutsätts att användarna har en rimlig kunskap om 
affärsverksamhet, ekonomi och redovisning samt att de är beredda att studera informationen 
med rimlig noggrannhet.  
 
3.8.2 Relevans 
 
För att vara av värde måste informationen vara relevant för användarna som beslutsunderlag. 
Information är relevant om den påverkar användarnas beslut genom att underlätta 
bedömningen av inträffade, aktuella och framtida händelser eller genom att bekräfta eller 
korrigera tidigare bedömningar. Försenad information kan innebära att den saknar relevans. 
Informationens framåtriktade och bekräftande roller är kopplade till varandra. Så är 
exempelvis information om tillgångarnas omfattning och sammansättning av betydelse vid 
bedömningen av ett företags förmåga att utnyttja möjligheter och av dess förmåga att agera 
när förutsättningar ändras. Samma information kan bekräfta tidigare bedömningar avseende 
företagets struktur och utfallet av planerade åtgärder. 
 
3.8.3 Tillförlitlighet 
 
För att vara användbar måste information vara tillförlitlig. Information är tillförlitlig om den 
inte innehåller väsentliga felaktigheter och inte är vinklad. Användarna måste kunna förlita 
sig på att informationen på ett korrekt sätt utvisar antingen vad som görs gällande att den 
utvisar eller vad som rimligen kan antas att den utvisar. 
 
Korrekt bild 
För att informationen skall vara tillförlitlig måste den på ett korrekt sätt återge transaktioner 
och andra händelser på det sätt som görs gällande eller som rimligen kan förväntas. Således 
måste en balansräkning på ett korrekt sätt återge de transaktioner och andra händelser som 
givit upphov till de tillgångar, skulder och eget kapital som på balansdagen uppfyller 
kriterierna för att tas med i balansräkningen. 
 
Det förekommer nästan alltid i någon mån risk för att finansiell information inte ger en helt 
korrekt bild av det som görs gällande att den utvisar. Risken utgörs inte av att informationen 
kan vara vinklad, utan snarare av inneboende svårigheter, antingen med att identifiera 
transaktionerna eller andra händelser som skall mätas, eller med att hitta och tillämpa 
mätmetoder och presentationstekniker för informationen. I vissa fall kan mätningen av de 
ekonomiska effekterna av en post vara så osäker att företaget inte bör ta med den i de 
finansiella rapporterna. Ett exempel är internt genererad goodwill. Det är vanligtvis svårt att  
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identifiera eller mäta denna goodwill på ett tillförlitligt sätt. I andra fall kan det vara relevant 
att ta med posten i den finansiella rapporten och upplysa om riskerna för fel i värderingen och 
i beslutet att ta med posten i rapporten (Ibid). 
 
Neutralitet 
Om informationen skall vara tillförlitlig måste den i de finansiella rapporterna vara neutral, 
det vill säga den får inte vara vinklad. De finansiella rapporterna är inte neutrala om de, 
genom urvalet eller presentationen av informationen, påverkar beslut och bedömningar i syfte 
att uppnå ett förutbestämt resultat eller annat mål. 
 
Försiktighet 
Försiktighetsprincipen innebär att de bedömningar som måste göras under osäkerhet görs med 
viss försiktighet så att tillgångar och intäkter inte överskattas och skulder och kostnader inte 
underskattas. Den innebär dock inte att dolda reserver och omotiverat stora reserveringar 
tillåts, inte heller avsiktliga underskattningar av tillgångar eller intäkter, eller avsiktliga 
överskattningar av skulder eller kostnader. I så fall skulle de finansiella rapporterna inte vara 
neutrala och således inte heller tillförlitliga. 
 
Fullständighet 
38. För att vara tillförlitlig måste informationen i de finansiella rapporterna vara fullständig 
inom ramen för vad som kan anses vara väsentligt i förhållande till kostnaderna för att ta fram 
informationen. Utelämnad information kan medföra att informationen blir oriktig eller 
vilseledande och därför varken tillförlitlig eller relevant. 
 
3.8.4 Jämförbarhet 
 
Användarna måste ges möjlighet att bilda sig en uppfattning om trender i företagets resultat 
och ställning, genom att över en längre period jämföra de finansiella rapporter som företaget 
lämnar. Användare måste också ges möjlighet att jämföra olika företags finansiella rapporter 
med avseende på finansiell ställning och resultat samt förändringar i finansiell ställning. 
Därför måste värderingsprinciper och presentationstekniker för likartade transaktioner och 
andra händelser redovisas på ett likformigt sätt dels i ett och samma företag under en längre 
tid, dels i olika företag. 
 
Kravet på jämförbarhet innebär bland annat att användarna skall informeras om de 
redovisningsprinciper som tillämpats då de finansiella rapporterna upprättats, om eventuella 
ändringar av sådana principer samt om effekter av sådana ändringar. Användarna måste kunna 
identifiera skillnader mellan tillämpade redovisningsprinciper dels i ett och samma företag 
mellan olika perioder, dels mellan olika företag. Efterlevnad av IAS inklusive upplysningar 
om de redovisningsprinciper som tillämpas i företaget bidrar till att uppnå jämförbarhet (Ibid). 
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3.9 Agent teorin 

 
Frågor kring det som internationellt kallas Corporate Governance, på svenska oftast 
ägarstyrning har under senare år kommit allt mera i fokus. Redovisningsskandalerna i USA 
och den uppblossande debatten i Europa om företagsledningarnas belöningssystem och 
pensionsförmåner har inneburit att man börjat ifrågasätta många av de regelverk och 
beslutsstrukturer som gäller beträffande hanteringen av dessa frågor. Detta gäller särskilt i 
stora börsnoterade företag med ett spritt ägande (Nilsson, 2005). 
 
Begreppet Corporate Governance, (CG), kan definieras på olika sätt, men i en vidare mening 
brukar man avse olika aspekter på hur ett företags ledning är strukturerad utifrån den 
maktbalans som existerar mellan olika interna och externa intressenter (stakeholders). Den 
teoretiska grunden för akademisk forskning inom området är främst agentteorin (Ibid). 
 
Starkt förenklat innebär denna att i ett företag som från början ägs och styrs av en entreprenör 
sammanfaller egenintresset och företagsintresset. Om företaget växer så anställs så 
småningom en VD, varvid ägaren (eller i extremfall flera hundra tusen ägare) blir s.k. 
huvudman (principal) och VD:n blir agent. Agentkostnader uppstår för att åstadkomma att 
agenten agerar i huvudmannens intresse. Dessa agentkostnader (övervakningskostnader, 
kontraktskostnader etc.) utgörs av t.ex. kostnader för utökad revision, och ibland 
incitamentsprogram för centrala befattningshavare i form av optioner och bonus. Bonus- och 
optionsprogram blir oftast kopplade till redovisningsmässiga mål som t.ex. uppnådd vinst, 
avkastning på eget kapital eller kassaflöde. Enligt teorin uppkommer därvid risk för 
moralhazard/assymetrisk information (Jensen, Meckling, 1976). 
 
Det finns enligt teorin en risk att den verkställande ledningen av ett företag genom sin kontroll 
över redovisningen och sina goda kontakter med revisorerna manipulerar de redovisningsmått 
som ligger till grund för belöningssystemen. Revisionen, och förhållandet mellan revisorer 
och ägare, liksom sättet att välja revisorer, blir således av central betydelse. Problemen blir 
särskilt tydliga i stora företag med diffus ägarbild där ägarinflytandet kan vara svagt, och den 
verkställande ledningen har möjlighet att dominera. Privat aktieägande i Sverige är extremt 
vanligt, och enligt en rapport från Aktiefrämjandet (Aktiespararna, 2001) äger nu 80% av den 
svenska befolkningen över 16 år aktier i någon form. Aktivt deltagande på bolagsstämmorna 
är däremot inte lika vanligt. Ägandet är dessutom ofta indirekt via fonder. Detta medför att 
ägarkontrollen blir svag, och även bolagsstämmorna domineras av den verkställande 
ledningen. Upphandlingen av revisorstjänster tenderar att ske på anbud och utanför ägarnas 
kontroll. Revisionsfirmorna utför dessutom ofta konsulttjänster vid sidan av revisionsarbetet, 
vilket stärker banden till företagsledningen men försvagar revisionens funktion som en 
kontrollmekanism för ägarna gentemot den verkställande ledningen (Nilsson, 2005). 
 
Mot bakgrund av de beskrivna förhållandena har flera nationella och internationella regelverk 
börjat växa fram beträffande ägarstyrning. Dessa normer börjar nu betraktas som en del av 
normeringen på redovisningsområdet. Exempel på dessa är bl.a. den brittiska s.k. Combined 
Code och den internationella OECD-rapporten. Den enskilt viktigaste rapporten på senare år 
är dock den s.k. Sarbanes-Oxley Act (SOX) som infördes i USA som en direkt följd av 
Enron-skandalen. I Sverige har Aktiespararna (SARF) varit pionjärer inom området. 
Aktiespararna är en intresseorganisation för små och medelstora aktieägare som bevakar 
medlemmarnas intressen, nationellt som internationellt. Aktiespararnas rapport   
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”Ägarstyrningspolicy” som utgavs år 2001 är uttryckligen avsedd att bli ett riktmärke för 
noterade företag på Stockholmsbörsen. SARF använder den som underlag för sin bevakning 
av bolagsstämmorna och den börjar betraktas som en del av en svensk ”best practice”.  Under 
år 2003 tillsatte regeringen en statlig kommission för att utveckla en svensk kod för 
bolagsstyrning som offentliggjordes 16 december, 2004. Syftet med koden är att återställa 
förtroendet för företagen som anses skadat på grund av ”Företagsskandaler med ekonomisk 
brottslighet och överdrivna ersättningsnivåer”. Koden, som bygger på självreglering enligt 
principen ”följ eller förklara”, behandlar primärt bolagsstämmans, styrelsens och 
företagsledningens organisation och arbetsformer samt samspelet mellan dessa organ. Detta 
inkluderar bl.a. regler om tillsättande av styrelse och revisor, styrelsens ansvar för intern 
kontroll, process för fastställande av ersättning till företagsledningen samt information om 
bolagsstyrning. Dessa regler ska därmed begränsa risken för att företagets resurser utnyttjas 
på sätt som är oacceptabelt samt att företagsledning agerar i eget intresse (Ibid). 
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4 EMPIRI 
Detta kapitel inleds med en årsredovisningsgranskning vilken åtföljs av intervjuresultaten. 
 

4.1 Årsredovisningsgranskning för år 2004 
(Siffrorna avser år 2004 som har justerats för IFRS effekter år 2005, ingen hänsyn har tagits 
till skatteeffekter). 
 
(MSEK)  Eniro Assa Abloy          Gambro      Ericsson 
 
Goodwill (GW)  4 534 14 012          9 297    5 324 
 
Balansomslutning 7 163 29 322        31 555                      183 040  
 
Avskrivning (GW)    347      978             835       475 
 
Resultat     467   1 495         -1 196   19 024 
 
Eget kapital  1 758 10 448         18 083   77 299 
 
1Goodwill  
Balansomslutning 63 % 47,78 %         29,46 %                          2,9 % 
 
2Eget kapital + GW avskrivning 
Eget kapital  19 %   9,36 %           4,6 %      0,6 %  
 
3Resultat + GW avskrivning 
Resultat  74 %  65,41 %                  70 %      2,4% 
Figur: 5 Egen beräkning av  slopade goodwillavskrivningarnas påverkan på RR och EK. 
 
Återlagda  goodwillavskrivningar: 
Resultatet ökade som mest för Eniro med 74 %, för Gambro 70 %, Assa Abloy 65 % och 
Ericsson 2,4 %. 
 
Det Egna kapitalet ökade med 19 % för Eniro, 9,36 % för Assa Abloy, 4,6 % Gambro och 0,6 
% för Ericsson. 
 
Alla företag har i sin övergång till IFRS 3 valt att tillämpa undantagsregeln i IFRS 1 (first 
time adoption) vilken innebär att retroaktiv justering av förvärv gjorda före 1 januari, 2004 
inte behöver företas4. Alla förvärv efter det datumet ska dock ske enligt IFRS 3 vilket har lett 
till att företag har fått återföra avskrivningar som gjorts enligt gamla principer. Däremot ska 
                                                
1  Visar hur stor andel av balansomslutningen som består av goodwill. 
2  Egna Kapitalets ökning  i %  efter återförda  goodwillavskrivningar. 
3  Redovisade resultatets ökning i % efter återförda goodwillavskrivningar. 
4  Se avdelning 3.7.2 för utförlig beskrivning av övergångsreglerna. 
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det enligt IAS 38 ske en prövning av tidigare goodwill, för att precisera andra immateriella 
tillgångar än goodwill. Av de undersökta företagen är det enbart Gambro som har gjort en 
omfördelning på 250 MSEK till immateriella tillgångar och avskrivit 57 MSEK. 
Nyckeltal som har påverkats mest: 
 
Gambro:  Alla nyckeltal som inte är kassaflödesnyckeltal har påverkats. Vinst/aktie mest. 
Assa Abloy: Vinst /aktie, Högre ROE och soliditet. 
Eniro: Alla nyckeltal 
Ericsson: Nettoeffekten av IFRS negativ pga. aktiverade utvecklingskostnader. Just IFRS 

3 har ökat resultatet. 
 

Utdelningar / Bonus : 
För samtliga företag har varken utdelningar eller bonus påverkats. Dessa baseras på 
underliggande resultat eller IFRS justerade siffror. 
 

4.2 Intervjuer 
 
Nedan följer en presentation av respondenterna på företagen. Intervjun med Aktiespararna är 
placerad sist i kapitlet. Frågorna har ibland ändrats och det har tillkommit följdfrågor vilket 
har lett till att alla respondenter inte har kunnat ta del av exakt samma frågor. 
Respondenternas svar har förkortats och återges i första person för att det ska kännas mer 
verklighetsnära. Dessutom blandas inte svaren för att åstadkomma bättre överskådlighet. Jag 
har valt att klassificera svaren efter företagsnamn vilket inte betyder att svaren är representativ 
för företagen utan enbart för respondenten. 
 
Respondent 1,Gambro 
Fredrik Larsson är koncernredovisningschef för Gambro sedan år 2001 och har hand om 
skatter och moderbolagets redovisning. Större delen av arbetet ägnar han åt 
koncernredovisning. Han är utbildad civilekonom och har även en kandidatexamen i ADB 
(administrativ databehandling). Tidigare har han arbetat med IT-frågor. 
 
Respondent 2, Assa Abloy 
Martin Hamner är civilekonom sedan 1987. Han har jobbat som auktoriserad revisor år 1992-
1999 på PwC (ÖhrlingsPricewaterhouseCoopers), och är group controller på Assa Abloy 
sedan 1999. 
 
Respondent 3, Eniro 
Mattias Lundqvist har en ekonomi magisterutbildning och är koncernredovisningschef på 
Eniro sedan juni, 2005. Han har jobbat med revision i fem år och har haft motsvarande 
befattning på ett annat företag. 
 
Respondent  4, Ericsson 
Gunnar Nyman är civilekonom sedan 1978. Han jobbar inom Ericssons koncernredovisnings- 
funktion och är ansvarig för implementeringen av nya redovisningsprinciper sedan två år 
tillbaka. Tidigare jobbade han på Ericssons mobil-telefonbolag Mobile Communications. Han 
har även jobbat som controller och ekonomichef på andra företag. 
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Vill ni definiera vad goodwill är? 
 
Gambro: Goodwill är skillnaden mellan köpeskillingen och allmänna nettotillgångar. 
 
Assa Abloy: Framtida affärsvärde. 
 
Eniro: I gamla värden var goodwill en residual, en restpost som det inte var så mycket tankar 
runt omkring. Det var en grov uppskattning på vad man hade betalat i en förvärvssituation på 
historiska värden. Och i de värdena fanns en massa immateriella tillgångar som nu mer ska 
särredovisas. Det som inte går att särredovisa är goodwill och representerar framtida vinster 
eller synergier. 
 
Ericsson: Vi utgår ifrån IFRS definitionen som säger att goodwill är det långsiktiga värdet av 
det man har förvärvat som inte går att hänföra till vissa specifika tillgångar. Den köpeskilling 
som man har kommit överens om vid ett företagsköp, är en funktion av en förhandling. 
Beroende på dessa förhandlingar kan priset bli mer eller mindre högt och goodwill står för 
köpeskillingen minus förvärvat eget kapital minus övervärden på förvärvade tillgångar. Det 
blir en residualpost och ska representera ett långsiktigt värde i det man har köpt. 
 
Hur redovisade ni er goodwill innan införandet av IFRS 3 och IAS 36? 
 
Gambro: Vi var inte så noga med allokeringar mellan goodwill och intangible assets 
(immateriella tillgångar). Vi gjorde någon typ av allokering i framförallt non- competeavtal 
(icke- konkurrensavtal) vilket betyder att man inte förbinder sig att bedriva 
konkurrensverksamhet och det satte vi ett intangible asset värde på. I vissa fall var det kanske 
att de borde ha varit intangible assets och skrivits av på en kortare tid än vad vi gjorde. Vi 
hade tjugo års avskrivningstider på det vi kallade för strategiska förvärv och stora förvärv. 
När det gäller  mindre förvärv (framförallt dialys kliniker) i vissa länder så har kontraktstiden 
kanske varit tio år och då har vi skrivit av den över den tiden. Med IFRS värden hade det vi då 
kallade goodwill blivit intangible assets. 
 
Assa Abloy: Goodwill skrevs av planenligt enligt bedömd ekonomisk livslängd dock max 20 
år. Huvud- delen av vår goodwill skrevs av på 20 år. Goodwill fastställdes enligt 
förvärvsanalyser som en restpost efter strukturreserver och uppenbara värdejusteringar. 
 
Eniro: Vi följde de gamla reglerna. Avskrivningstiderna var lite olika beroende på förvärvets 
art.  
 
Ericsson: Vi hade avskrivningstider som svarade mot tillgångarnas bedömda livslängd, vilket 
oftast var 10 år. Ser man på karaktären av det vi köper så ligger värdet i teknologi som inte 
alltid har evig livslängd. 
 
Den ekonomiska livslängden på goodwill är nu mer obegränsad jämfört med tidigare då 
avskrivningar var tillåtet. Vad anser ni om det? 
 
Gambro: Jag tror att det kommer att bli stora nedskrivningar då bolag byter VD. Om tio år så 
tror jag dessutom att vi kommer vara tillbaka att skriva av goodwill som tidigare. Jag är inte 
alls förtjust i de nya reglerna. 
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Jag lever i tron att det man förvärvar det minskar i värde och sedan bygger man upp en ny 
goodwill. Alltså ersätts externt förvärvad goodwill med internt upparbetad goodwill som inte 
får skrivas av eller aktiveras. Det är ganska höga krav på aktivering av internt upparbetade 
tillgångar (immateriella). Det går t.ex. inte att aktivera ett varumärke som du bygger upp 
internt utan det ska vara förvärvat. Då undrar jag varför man inte ska få skriva av på 
goodwillen, det tycker jag. Tyvärr fick amerikanarna bestämma. Förut hade vi i grova drag 15 
miljarder i goodwill och nu 1,5. Vi sålde halva koncernen i oktober. De stora goodwill 
posterna vi tidigare haft har varit på de avyttrade Amerikanska klinikern. När reglerna 
infördes tyckte vi som bolag att det här var bra ur ett konkurrensperspektiv och för bättre 
jämförbarhet och beräkning av vinst/aktie. Det blev dock fel regler. 
 
Assa Abloy: Det är teoretiskt attraktivt men det ställer större krav på användarna och 
revisorer.  
 
Eniro: Vi anpassar oss. Det är ingenting som påverkar affärsmässiga beslut och de affärer 
man gör. Det är sånt man skulle ha gjort i alla fall och påverkar inte själva agerandet som 
sådant. Det är en förklaringspost om vad som har hänt och har ingen större praktisk betydelse.  
 
Ericsson: Jag tror att de flesta företag inte tycker att det är bra. Den gamla modellen byggde 
på att hade man ett övervärde så bedömde man livslängden till 10, 20 ibland 40 år och tog 
kostnaden för anskaffningen för den här perioden. Det man nu ska göra är att lägga ner väldig 
apparat på att fördela övervärdet på intangible assets  som bl.a. produktenheter och patent. Det 
som inte går att identifiera blir goodwill. Ser man på det hela så kan påverkan på 
resultaträkningen bli detsamma om man gör avskrivningar på immateriella tillgångar som 
kanske har kortare livslängd än det gamla goodwillvärdet. 
Vad gäller den tidigare metoden med avskrivningar så var det en approximation av 
livslängden. Det som händer nu är att man köper någonting för att man tror på det. Visar det 
sig att det inte var en bra affär så blir det en digital effekt och man går ifrån hundra till noll, 
istället för att sakta och fint skriva av värdet. Det kan man fråga sig om det är önskvärt. 
 
Vad tycker ni om Nedskrivningar? 
 
Gambro: Nedskrivningar, det vill vi inte ha några men generellt så är det bra att det finns 
regler om det för annars är den väldigt subjektiv. Det går alltid att skruva lite. Vi lade ner två 
fabriker för två år sedan och då är det inte svårt att bestämma hur stor nedskrivningen ska 
vara. Skulle man däremot lägga ned en produkt och inte vet vad man ska göra av fabriken 
eller om man ska börja med en ny produkt, kan man hamna i ett svårt läge.  
 
Eniro: Avskrivningar är en plan som inte behöver förklaras. Nedskrivningar är något som 
hänt och måste förklaras. Det är subjektiva bedömningar och man vill ofta inte ha löpande 
nedskrivningar utan när du gör nedskrivningar tar du inte väl för lite. 
 
Ericsson: Det beror på hur företaget går. Jag tror att man undviker att göra nedskrivningar när 
det är möjligt. Ett internt skäl är att det sänker ribban på den operativa verksamheten. 
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Ger det nya sättet att redovisa en mer rättvisande bild av verksamheten? 
 
Gambro: Det beror på vilket perspektiv man har. Om man är hårdare med 
marknadsvärdering och drar det till sin spets så innebär det att man inte behöver göra någon 
koncernredovisning därför att marknadsvärdet är lika med börskursen eller börsvärdet. För att 
börsen ska kunna skapa sig ett marknadsvärde är frågan hur de kommer fram till det, men det 
är klart att redovisningen är en del i det. Jag har lite svårt för rättvisande bild och är mer 
traditionell av mig. Det är bättre att hålla sig till historiska anskaffningsvärden för att det är 
mer ”otvetydigt”. Sedan kan man alltid diskutera om det är mer rättvisande eller inte. Har man 
t.ex. köpt en byggnad för länge sedan är den antagligen värd mycket mer idag, även om man 
har skrivit av den helt. 
 
Assa Abloy: Det ger en mer rättvisande bild givet att värdet av goodwillen inte behöver 
skrivas ner. Det är möjligt att nedskrivningar i stor utsträckning inte kommer att slå i rätt 
period utan generellt för sent. 
 
Eniro: Den nuvarande modellen känns bättre, med impairment testing istället för 
avskrivningar. Att göra systematiska avskrivningar är en stor förenkling. 
 
Ericsson: Teoretiskt kanske det blir mer rättvisande men frågan är om det blir det i praktiken?  
Någonting som IFRS kritiseras mycket för är just att det öppnar för mer subjektivitet. Antag 
att vi med dagens regler har en goodwill på 100 som ska generera ett kassaflöde på 100 eller 
mer nuvärdeberäknat. Det är väldigt svårt för en revisor att utifrån affärsplanen gå ut till 
företaget och hävda att den här affärsplanen är felaktig. Det säger sig självt att någonting som 
är framtidsinriktat är svårt att visa att det är fel. Det kan tvärtom skapa en missvisande bild. 
En pressad företagsledning vidhåller för länge ett framtidsscenario som är för positivt. Det 
kan man naturligtvis inte göra i all evighet men istället för en nedskrivning kan man skjuta på 
problemet framför sig tills det inte längre går. Så det är tveksamt om det ger en rättvisande 
bild. 
 
IFRS 3 och IAS 38 ställer nu hårdare krav på att avskilja identifierbara immateriella 
tillgångar från goodwill i samband med förvärv. Har ni gjort någon omfördelning? 
Vad anser ni om det och vilka problem uppstår? 
 
Gambro: År 2004 gjorde vi två förvärv varav det ena var en fabrik och goodwill beloppet 
hamnade på 1 miljon, så det märktes inte. I det andra fallet fick vi en badwill post på 9 
miljoner kr. som vi löste upp. Med våra mått mätt så var det småpengar. Det här med 250 
miljoner kr har med tidigare förvärv att göra. Vi har gjort ett förvärv i år och haft stora 
diskussioner med revisorerna om hur dessa ska hanteras och kommit fram till slutsatsen att 
dessa ska redovisas som immateriella tillgångar och inte skrivas av. Det handlar om en 
dialysklinik där man får ett tillstånd att bedriva verksamhet. Formellt sett belöper det på ett år 
men förlängs alltid så länge man inte missköter sig. Så det som tidigare kallades goodwill har 
hamnat som en immateriell tillgång, alltså en semantisk skillnad. 
Det är ganska svårt att göra den här allokeringen. Ska man börja allokera 10 % hit och 10 % 
dit blir det inte så lätt. 
 
Assa Abloy: Våra förvärv 2004 och 2005 redovisas enligt IFRS 3. Dessa är relativt små 
kompletterande förvärv varför en övervägande del av övervärdet har allokerats till goodwill. 
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Teorin är bra men tillämpningen ger fortfarande hyggligt manöverutrymme viket kan göra det 
svårare för läsarna av årsredovisningar 
 
Eniro: Vi har köpt ett stort Norskt bolag för att växa och i det finns mycket immateriella 
tillgångar som ska särredovisas. Om man ska jämföra med tidigare regler blir goodwillen 
mindre. Vi har inte valt att tillämpa reglerna retroaktivt avseende IFRS 3, utan för oss så är 
det här köpet av det Norska bolaget det första praktiska och vi har inte gjort någon 
omfördelning av historiska förvärv. Vi har inte heller presenterat någon förvärvsanalys och 
tagit ställning till avskrivningstider. När det gäller avskrivningstider kan varumärken ha 
obegränsad livslängd eller längre avskrivningstider som 20 år. Exempel på immateriella 
tillgångar med kortare livslängd är kundkontrakt och kundrelationer m.m. 
 
Ericsson: Jag tror inte att det är tillåtet att göra omfördelning av goodwill retroaktivt för 
goodwill som har redovisats före december, 2003. 2004 gjorde vi små förvärv som är 
obetydliga men 2005 har vi gjort förvärv som har baserats på de nya reglerna. Vi har nyligen 
gjort ett stort förvärv som inte kommer med i Q3 rapporten men vi kommer att tala om hur vi 
har fördelat övervärdet i olika tillgångsslag och avskrivningstider på dessa.  
Fördelen med den här modellen är att om man som privatperson ska investera pengar i ett 
företag och som analytiker ska rekommendera andra, så kan det vara svårt att veta vad 
företaget betalade för om hela övervärdet redovisas som goodwill. Det är lättare utifrån ett 
läsarperspektiv att förstå vad företaget har betalat för om man gör den här uppdelningen. 
Däremot är det väldigt dyrt med konsulter som ska komma med en ”second opinion” då det 
gäller stora belopp. Dessa är oberoende konsulter som gör bedömningar på värderingen av 
övervärdet, fördelningen på tillgångarna och tillgångarnas värde. Sedan tillkommer revision 
av det hela också. 
 
Kritiker menar att företag kommer att anpassa sina avskrivningstider på immateriella 
tillgångar som överensstämmer med de gamla goodwill avskrivningarna. Vad anser ni? 
 
Gambro: Om vi gör ett förvärv av en klinik i Sverige så är kontrakten i normalt sett på fem 
år. Då kommer en del av köpeskillingen bli kontraktsvärdet som skrivs av över fem år. Om 
det däremot finns en sannolikhet att kontraktet blir längre, får man klassa det som goodwill 
och inte skriva av. Jag tror inte att man skulle försöka anpassa sina avskrivningstider. Alla vill 
ju ha så bra resultat som möjligt. 
 
Assa Abloy: Det gäller inte oss. 
 
Eniro: Jag vet inte om det finns något medvetet val. I och med att goodwillavskrivningar 
försvinner kommer en del av dessa avskrivningar hamna på immateriella tillgångar istället. 
Hur mycket det blir och vilka avskrivningstider som kommer att bli praxis är något som inte 
är etablerat. Det kommer det troligtvis att bli väsentliga avskrivningar på övriga immateriella 
tillgångar. 
 
Ericsson: Jag tror inte att man kan sätta likhetstecken på avskrivningstider på immateriella 
tillgångar och tidigare avskrivningstider på goodwill. Det finns omfattande disclousure krav 
som man bör ta hänsyn till. Gör man en i förväg definierad avskrivningstid blir det svårt att 
förklara det för läsarna av årsredovisningen. 
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I samband med förvärvet ska goodwill fördelas på en lägsta kassagenererande enhet eller 
enheter. Vilken är den minsta kassagenererande enheten inom ert företag och vilka 
problem har ni mött vid identifikation av dessa? 
 
Gambro: Kassagenererande enhet är en ”minsta gemensam nämnare”, i vårt fall så är det på 
klinik sidan. Det är ett land där vi har kliniker i en kassagenererande enhet vilket beror på att 
ett lands management, ekonomi och inköp hänger ihop i det landet. Sedan har vi några 
fabriker som är kassagenererande enheter. 
Problemet är att revisorerna tycker att man skulle kunna göra det per klinik. Antag att vi köper 
en klinik i en stad som går bra, då bygger vi en till klinik i andra änden av staden och flyttar 
hälften av patienterna till den nya kliniken. Istället för att ha 100 patienter på en klinik har vi 
50 var på två ställen. Eftersom den första kliniken inte har full kapacitet blir kassaflödet 
värdelöst och leder till ett nedskrivningsbehov. Att göra det här per enhet ger därmed ingen 
rättvisande bild. Möjligtvis skulle det kunna fungera om man efter en nedskrivning fick 
återföra goodwill- nedskrivningen vid full kapacitetsutnyttjande. Men det är ju inte längre 
tillåtet med återföringar. 
 
Assa Abloy: Våra kassagenerande enheter har cirka 1 miljard SEK i omsättning. De följer av 
vår operativa organisation och har därför inte varit svåra att identifiera 
 
Eniro: Dotterbolag eller underkoncern. Om vi köper ett bolag består det i sin tur av en 
struktur av bolag. T.ex. i det Norska bolaget består av ett toppbolag som har organiserat sin 
verksamhet i olika juridiska enheter. Jag antar att vi kommer se på det här som en enhet, men 
vi har inte bestämt hur det ska vara. Man skulle kunna tänka sig att bryta ner det här i ännu 
lägre ner. Om man köper en koncern som i sin tur har verksamhet i flera olika länder kan man 
bryta ner det i länder eller geografiska marknader. Problemet är när dessa interagerar med 
varandra. 
 
Ericsson: Våra kassagenererande enheter överensstämmer med våra segment. Ett mycket 
stort segment är External Systems och ett annat är Other som i sin tur består av ett antal 
mindre kassagenererande enheter. En stor del av Ericsson består av en kassagenererande enhet 
med gemensamt kassaflöde. Det beror på att vi har en sammanhållen verksamhet och 
affärsidé där vi utvecklar, tillverkar och säljer telecomsystem och utför service tjänster 
kopplat till System. 
Att företag väljer att ha stora kassagenererande enheter är något som kritiseras och där 
kommer det också en ny IFRS med uppdateringar. 
 
Hur går impairment test till och vilken metod använder ni? Var utförs testet? 
 
Gambro: Som huvudregel kör vi diskonterade kassaflöden (DCF). Huvudregeln är egentligen 
att använda marknadsvärden vilket inte är så lätt. Om det skulle visa sig att det diskonterade 
kassaflödet inte motsvarar goodwillvärdet så gör vi en extern värdering och ser om det är värt 
100 %. Det kan finnas andra skäl än det diskonterade kassaflödet till att priset borde vara 
högre eller lägre. Vi tar i omvänd ordning av den enkla anledningen att det diskonterade 
kassaflödet inte är så mycket tyckande. Vi har byggt en egen modell och fått den validerad av 
revisorerna. Modellen bygger på en treårig strategisk plan. Modellen hämtar in siffrorna från 
en databas in i DCF modellen och sedan får man manuellt lägga in diskonteringsränta,  
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skattesats och inflationsantagandet som är en funktion av räntan. Sedan räknar vi framåt i all 
evighet och diskonterar tillbaka alla kassaflöden. 
Respektive lands controller gör testet men slutbedömningen görs centralt. 
 
Assa Abloy: Impairment test utförs genom att prognostiserade kassaflöden per CGU 
(kassagenererande enhet) används i en vanlig DCF (diskonterade kassaflöden).  Testet görs 
centralt 
 
 
Eniro: Vi har en diskonterad kassalfödesmetod som är ganska standardmässig. Vi tittar på 
aktuella kassaflöden, skatt , marknadsränta och gör prognoser framåt i tiden för ett antal år, 
som diskonteras till nuvärden. Det bygger på deras budgetar och kortsiktiga affärsplaner på 1-
2 år som tas fram av bolagen. Den långsiktiga utvecklingen och slutliga bedömningen görs på 
koncernnivå. 
 
Ericsson: Vi har en egen modell som bygger på att vi gör en nuvärde- beräkning av det 
framtida kassaflödet. Det baseras i sin tur på de affärsplaner som utarbetas, inte för att göra 
impairment test utan det görs för planering av framgången av koncernens utveckling som styr 
investeringsbehov, personalvård m.m. Strategisk plan kan jag kalla den. 
Sedan kan man tillägga att tittar man på det här företaget 10 år bakåt i tiden, kan man se hur 
svårt det kan vara i praktiken. Hur kommer Ericsson att se ut om 15 år? Företaget har funnits i 
120 år och verkar ha en förmåga att överleva och har stärkt sina positioner. Svagheten med de 
teoretiska ansatserna är att ”värden inte låter sig planeras”. Möjligen i kraftföretag och 
basindustri men inte i den här typen av företag som verkar i en föränderlig värld. 
 
Hur fastställer ni diskonteringsfaktorn? Hur ofta utvärderas den och vilka faktorer                     
föranleder en sådan utvärdering? 
 
Gambro: Vi använder koncernens WACC. Där kan man dela upp det i ränta och riskpremie. 
Sedan tar vi hänsyn till skatten också. 
 
Assa Abloy: Vi utgår från de parametrar som styr marknadens värdering av ASSA ABLOY 
 
Eniro: Diskonteringsfaktorn baseras på en WACC. Utvärdering görs minst en gång per år och 
den påverkas av externa faktorer. 
 
Ericsson: Vi använder oss av den s.k. WACC: en och en viktig faktor är riskpremien. Även 
där tar vi in extern bedömning om vad som är rätt diskonteringsränta för Ericsson. Man måste 
se till att ha rätt räntesats. Hos oss utvärderas den en gång per år. 
 
Det finns många subjektiva bedömningar vid impairment test och värdering av goodwill. 
Kan ni ge exempel på dessa? 
 
Gambro: Riskpremien är en naturligtvis. I vårt fall kan man diskutera om våra treårs planer 
är sanna eller inte. 
 
Assa Abloy: Framtida kassaflödesgenerering är självklart till stor del beroende på ledningens 
antaganden 
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Eniro: Det mesta i den här typen av beslut är subjektiva. Sanningen i framtida kassaflöden är 
svårt. Det man har gjort hittills behöver inte gälla för framtiden och det finns inga absoluta 
sanningar.  
 
Ericsson: Det är framförallt värdering av framtida kassaflödet. Man kan dra en parallell med 
traditionella budgetar i företag. Det kan liknas vid ”hockeyklubbeffekten”. Man antar att det 
inte går så bra i år och inte nästa år heller men tredje året går det jättebra. Är det en realistisk 
bedömning eller förhoppning om framtiden, kan man undra. 
En annan fråga som aktualiseras när man tar in konsulter (revisorer, analytiker, värderare) är 
om dessa är oberoende och seriösa. Man kan alltid befara en risk att företag i pressat läge tar 
in en konsult som är positiv i sin bedömning. Som läsare kan det vara svårt att veta hur det 
står till. När ett företag går lite knackigt och inte har gjort någon nedskrivning kan man 
ifrågasätta värderingsfirman. 
 
Tror ni att företag kan försöka utnyttja dessa bedömningar för egen vinning vid t.ex. VD 
byten, utjämning av resultat eller bonusrelaterade ersättningar? 
 
Gambro: Man kan säga att byter man VD och den nya VD: n skriver bort all goodwill, 
minskar risken att han bär ansvaret. Han eliminerar risken att det går dåligt 
redovisningsmässigt. Sedan beror det också på hur starkt bolaget är. 
Om man får ett impairment är det oftast inte små belopp det handlar om. Kommer man fram 
till att man har ett nedskrivningsbehov med fem miljoner kr. och goodwillen är 1,5 miljarder 
så gör inte vi någon nedskrivning eftersom det kan vara inom felmarginalen. Det kan hända 
att diskonteringsräntan är en tiondel. När det blir något så blir det stora smällar som inte går 
att parera upp. Sedan kan det hända att man t.ex. i samband med en försäljning passar på att 
skriva ner övrig goodwill också. Det är kanske smartare att ta det i samma kvartal men det är 
egentligen inget nytt. Du ska ju göra det i samma tidpunkt år efter år. Som vi gör det under 3:e 
kvartalet så hinner vi aldrig få med det utan det kommer med i 4:e kvartalet. 
 
Assa Abloy: Det kan säkert förekomma över tiden i specifika fall 
 
Eniro: Det beror på vilket syfte man har men det är klart att det finns möjligheter. 
 
Ericsson: När det finns utrymme för subjektivitet kan det leda till missbruk. Man kan dra en 
parallell med Skandia. Kommer det en ny VD är det första han gör att skriva ner goodwill för 
då är det ett annat ”business case” som gäller plötsligt. 
 
Är det revisorerna som har det sista ordet? 
 
Gambro: Det är en vanlig missuppfattning, vi frågar revisorerna om regler och hur dessa ska 
tolkas. Om vi i slutändan tycker att goodwill ska skrivas ner med 1 miljard så gör vi det. Det 
är vi som bestämmer och vår bokföring. Tycker de att det inte stämmer så får de i värsta fall 
skriva en oren revisionsberättelse. Man kan aldrig lasta revisorn för att det är fel, något som 
folk inte förstår. Vi bestämmer så får de skriva på. 
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Hur har IFRS 3 påverkat ert företags resultat- och finansiella ställning för år 2004 och 
2005?Hur har nyckeltalen påverkats? 
 
Gambro: På de kvarvarande klinikerna ökade resultatet med 65 miljoner om jag minns rätt. 
För de amerikanska klinikerna hamnade de under IFRS 5, verksamheter under avveckling. 
För 2004 ökade resultatet med 718 miljoner. Alla nyckeltal som inte är kassaflödes nyckeltal 
påverkas. Vinst/aktie mest.  
                    
Assa Abloy: Bättre redovisat resultat  och EK. Högre Roe och soliditet 
 
Eniro: Vi har ju plockat bort en del goodwill- avskrivningar. Det har förbättrat resultatet och 
alla nyckeltalen. 
 
Ericsson: 2004 har vi redigerat goodwillavskrivningarna och det har förbättrat resultatet. Vi 
har inte gjort någon impairment nedskrivning. Det kan tilläggas att vi har en effekt som är lite 
nytt för landet och det är att vi har tvingats retroaktivt aktivera utvecklingskostnader. Så 
nettoeffekten på Ericsson av IFRS är negativ. Men just IFRS 3 har förbättrat resultatet. 
 
Har utdelningar och bonus påverkats av de nya reglerna? 
 
Gambro: Utdelningskapaciteten påverkas inte. Vi har ändrat utdelningspolicyn som en följd 
av att resultatet ökade. Det kan man säga är en kombination av avyttringen av klinikerna och 
goodwillavskrivningarna. Bonusen är baserad på budgeten som är gjort enligt IFRS regler. 
Gör man inga avskrivningar så ökar även budgeten. För att optionerna ska tilldelas är kravet 
att resultatet i år ska vara bättre än föregående år, vilket också är omräknat enligt IFRS. Vi är 
noga med att inte lura systemet. Ett normalår, om det går som det ska gå är bonusen 24 % av 
den fasta lönen för de högsta cheferna och minskar med nivån.  
 
Assa Abloy: Nej men över tiden ökar möjligheten till utdelningar. Bonus har inte påverkats. 
Eniro: Utdelningar har inte påverkats på grund av utdelningsspärr och ingen bonus påverkas 
av den här typen av redovisning. 
 
Ericsson: Nettot på Ericsson av IFRS var negativt. Det är andra faktorer som har styrt  bl.a. 
det underliggande resultatet och tron på framtiden. 
 
Vad anser ni är positivt respektive negativt med de nya reglerna avseende goodwill? 
 
Gambro: Negativt är att det leder till en massa merarbete och mer osäkerhet. Man vet 
egentligen inte hur allokeringen till immateriella tillgångar bör ske innan man har gjort 
förvärvet och grävt djupt in i detaljerna. Sedan om dessa sträcker sig över fem år är också 
svårt att veta exakt. Positivt är att boksluten blir enklare löpande när avskrivningar försvinner. 
 
Assa Abloy: Negativt är komplexiteten vilket försvårar kommunikation med 
kapitalmarknaden. Positivt är att vi slipper en stor kostnad som inte motsvarats av en verklig 
resursförbrukning 
 
 
 



 
___________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 44

 
Eniro: Negativt är att det kräver mer arbete. På något vis är det här med att göra systematiska 
avskrivningar inte heller rätt. Att förbruka någonting över 10 år känns som en teknisk lösning. 
Marknadstänkandet känns mer rimligt men ställer högre krav på löpande värderingar. Med 
avskrivningar försvinner goodwill löpande. Med det nya sättet kommer den att finnas där om 
inget annat händer. 
 
Ericsson: Negativt är att företagen får ett merarbete och större kostnader för att anlita 
konsulter som gör dessa värderingar. Dessutom är det negativt med mer subjektivitet. Positivt 
är att läsarna av redovisningsinformationen ser det riktiga värdet på förvärvet. 
 
Ökas harmonisering och jämförbarhet med de nya reglerna? 
 
Gambro: Jämförbarheten ökar. 
 
Assa Abloy: Ja 
 
Eniro: Tidigare var det mycket olika avskrivningstider i olika företag som nu är mer enhetligt 
och lättare att jämföra. Sedan har företag historiska förvärv och goodwill sedan tidigare som 
redovisats enligt gamla principer, så det blir inte helt jämförbart. Även avskrivningar på 
immateriella tillgångar kan nu skilja sig åt och försvåra detta.  
 
Eriksson: Ja 
 
Hur tycker ni att man borde redovisa goodwill? Ska den avskrivas, nedskrivas eller skrivas 
av mot eget kapitall när den uppkommer? 
 
Gambro: Jag skulle föredra avskrivningar med möjligtvis större krav på allokering till 
immateriella tillgångar. Skriver man bort goodwill direkt mot eget kapital (vilket var vanligt i 
Sverige i början på 90-talet) så leder det i vissa fall till ett negativt eget kapital i koncernen. 
Med de franska reglerna, att det måste finnas ett positivt eget kapital i bolaget skulle leda till 
en begränsning. Vi har 20 miljarder i eget kapital och skulle inte kunna köpa någonting som 
genererar goodwill på 20 miljarder. Då skulle vi inte ha något eget kapital kvar. Det är lite 
konstigt med svenska ögon mätt. Jag tycker dessutom att goodwillen fortfarande har ett värde. 
Assa Abloy: IFRS 3 är OK. 
 
Eniro: Jag tycker att det här är mer rimligt än att göra avskrivningar. 
 
Ericsson: När IASB gick ut med en remissrunda var förslaget från de flesta företag att behålla 
avskrivningar. Trots detta införde man de nya reglerna som en anpassning till amerikanska 
regler. Vi tycker att det var bättre med de gamla reglerna. Det här ska utvärderas om tre år, då 
kommer man kunna se utfallet. Det kan ju vara okunskap, oerfarenhet eller ovilja att förändra 
sig som gör att man är negativ men det här skapar bedrägerier. 
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Respondent 5, Aktiespararna 
Gunnar Ek på Aktiespararna har nyligen övertagit ansvaret för intressebevakningen efter att 
tidigare chefsjuristen lämnat organisationen och är även ordförande i organisationens 
bolagskommité. Han är utbildad civilingenjör och har tidigare arbetat som bankdirektör. 
 
Aktiespararna är en ren intresseorganisation för de små och medelstora aktieägarna. Dess 
uppgift är att tillvarata medlemmarnas intressen t.ex. genom en egen tidning, 
intessebevakning av ca 500 börsbolag och besök på bolagsstämmor. Organisationen är med i 
många statliga utredningar, är remissinstans och finns representerade i en europeisk 
aktiespararorganisation, OECD och utvecklar corporate governance styrningsmetoder. 
 
Vad anser ni om de nya reglerna och hur har ni påverkats? 
 
I dag räknar man med att antal aktieägare inklusive de som äger konvertibler, 
teckningsoptioner och olika fondandelar ligger på ca 7 miljoner. Strax kring 80 % av svenska 
befolkningen äger värdepapper i någon form. Det har gjort att man måste ändra på 
informationen till de vanliga aktieägarna. Det går inte att köra med information som kräver att 
man är doktor i ekonomi för att klara av, utan man måste ha det på ett enklare sätt.  
 
Goodwill problematiken har varit väldig svår för många av våra medlemmar och har lett till 
missförstånd. Först hade man svårt för att förstå goodwillavskrivningarna. Nu med de nya 
reglerna har förvåningen blivit ännu större. Helt plötsligt ökar vinsterna drastiskt i en del av 
bolagen och då undrar man om bolagen tjänar mycket mer och är mer värdefulla än förra året. 
Därför ska ju aktiepriset upp. Nu har det gått upp en hel del på marknaden, värdet på aktier, 
värdet på bolag har stigit kraftigt. Men när vi får en lågkonjunktur kommer vi att få 
motsvarande nedgång. Det här nya systemet ger inget trovärdigt intryck och skapar otrygghet. 
Man kan undra varför man har infört det här i en alltmer omskakande värld. Det var bättre 
med att ha den här tryggheten med att skriva av goodwill ner till det egna kapitalet. Vi visste 
att det fanns tillgångar som var värda mer, än vad de var bokförda till, men då skrev man ut 
marknadsvärdet i noter. Det här systemet kommer leda till stora fluktuationer som gör det 
osäkert för småsparare att satsa i ett bolag. Ju större osäkerhet och fluktuationer desto lägre 
blir priset. 
 
Vilka problem uppstår med de nya reglerna? 
 
De problem som kan uppstå är dels en värderingsproblematik. Det är inte enkelt att göra 
värderingar av tillgångar och det är viktigt att man definierar hur man har gjort. Även om man 
gör en definition kan det bli helt felaktiga värderingar beroende på vem som har gjort det, i 
vilken tidpunkt och vad det är för revisor som sedan ytterst accepterat det. Det är enkelt att 
värdera monetära tillgångar vilket inte är fallet med goodwill. Dessutom är det inte längre de 
bokförda värdena som ligger till grund för redovisningen utan marknadsvärdering vilket är en 
grogrund för felvärderingar. 
 
För mig är ett bolag en sak med dess produkter, balans- och resultaträkning. Men ofta är det 
avgörande för bolagets verksamhet dess VD. En skicklig ledning kan göra hur mycket som 
helst av bolaget. Ett exempel på detta är Assa Abloy när Carl Henrik Svanberg avgick som 
VD och blev ny VD i Ericsson. Kursen sjönk på Assa Abloy med 25 % över natten vilket var  
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en dramatisk effekt baserat på VD: n. Sedan kan det naturligtvis diskuteras om det var 
motiverat. 
En annan risk med slopade goodwillavskrivningar är att det kan leda till flera förvärv och 
expansion. Samtidigt ökar riskerna i bolagen. Ju mer man köper desto farligare blir det. 
 
Revisorerna tillämpar försiktighetsprincipen och kan kräva större nedskrivningar än vad 
styrelsen tycker är motiverat. Detta kan i sin tur leda till tvistigheter mellan dessa grupper och   
revisorerna har en väldig makt genom att inte skriva på revisionsberättelsen. 
 
Kan de nya reglerna utnyttjas? 
 
Jag är helt övertygad om att detta kommer att utnyttjas. Det här öppnar möjligheter till 
manipulation eftersom det är en subjektiv värdering. Det kommer att kräva en ökad 
uppmärksamhet från oss, övriga placerare, och journalister som gör bedömningar av 
företagen. 
 
Man bör även vara uppmärksam på de utdelningar som ges. Man kan t.ex. dra upp 
utdelningsandelen för att få upp aktiekursen med något syfte bakom eller glädja en 
huvudägare som befinner sig i dåliga omständigheter och behöver få ut mer pengar. Har vi en 
uppvärdering och därmed blåser upp resultaträkningen så är det motiverat att istället för 7 tar 
vi 9 kr i utdelning. Det öppnar möjligheter för manipulation. 
 
Det finns många bonusrelaterade ersättningar. Aktieoptionsprogram, konvertibelprogram som 
är baserade på aktiekursen. Aktiekursen styrs bl.a. av företagets vinst, utdelning och 
utvecklingen för konkurrenter m.m. Här kan man påverka aktiekursen, hög höjd i utdelningen 
leder nästan garanterat till höjd aktiekurs, inte motsatsen. 
 
Vi har ett klart behov av likartade spelregler nu när vi är medlem i EU. På börssidan måste vi 
ha samma grunder om vi ska kunna ha en fungerande handel över gränserna och kunna 
jämföra bolagen med varandra. Sedan kan man diskutera om det finns bra regler på 
kontinenten jämfört med de vi har. 
 
Jag vill hålla kvar vid det gamla sättet. 
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5 ANALYS OCH TOLKNING 
 
I detta kapitel analyseras det empiriska materialet utifrån den teoretiska referensramen. 
Likheter och skillnader i empirin analyseras och ställs mot teorin och utvärderas. Vidare ges 
förslag till förbättringar. 
 
Goodwill är ett ämne som det har förts mycket diskussioner kring genom historiens lopp. 
Detta ord i redovisningssammanhang har debatterats upp och ned, på längden och på höjden, 
kors och tvärs och man har fortfarande inte hittat någon bra definition på begreppet och inte 
heller en bästa lösning för hur det skall behandlas redovisningsmässigt. I Sverige blev ämnet 
högst aktuellt i samband med koncernredovisningen som togs in i den då gällande 
Aktiebolagslagen. Sedan dess har goodwill varit föremål för en hel del förändringar. Det har 
ibland klassificerats som en tillgång och skrivits av på fem, tio, tjugo ibland fyrtio år beroende 
på vilka regler som har varit gällande vid respektive period. Längre avskrivningstider har 
gynnat företagen som kunnat visa bättre resultat. Ibland har det inte ansetts vara en tillgång 
utan har då skrivits ned direkt mot eget kapital vid förvärvet vilket har urholkat det egna 
kapitalet. I den nya ekonomin, som inte ville kännas av med gamla industribegrepp som 
goodwill kom begreppet t.o.m. att kallas för intellektuellt kapital. Vidare har den 
internationella utvecklingen påverkat den svenska synen på goodwill och lett till förändringar 
i redovisningen. Även här har utvecklingen varit mycket ostadig med ständiga förändringar 
som ägt rum och som fortfarande sker vad gäller detta komplicerade fenomen benämnt 
”goodwill”. 
 
Tidigare så har redovisnings- reglerna varierat i länder inom EU vilket har lett till sämre 
förutsättningar för företag och skapat problem vid jämförelser. För att komma till rätta med 
problemet beslutade EU om enhetliga och gemensamma regler, i syfte att öka harmonisering 
och jämförbarhet vilket i sin tur ska leda till lika villkor och ökad konkurrenskraft inom 
unionen och internationellt. Fr.o.m. 2005 är det därmed samma regler som gäller för alla 
börsnoterade bolag inom EU vilka är noterade på en reglerad marknadsplats och svenska 
företag har börjat tillämpa dessa nya standarder. 
 

Begreppet Goodwill 
 
Definitionen av goodwill skiljer sig åt bland respondenterna men är i princip olika 
förklaringssätt av ett och samma fenomen. Gambro förklarar det som skillnaden mellan 
köpeskilling och nettotillgångar medan Assa Abloy benämner det för framtida affärsvärde. 
Eniro och Ericsson betecknar det som en restpost som inte går att hänföra till andra tillgångar 
vid ett företagsförvärv men som representerar ett långsiktligt värde i det man köper och 
synergier. Det förklaras även att ett företagsköp är en funktion av en förhandling. Beroende på 
dessa förhandlingar blir priset mer eller mindre högt. Ju större skillnad mellan köpeskilling 
och det förvärvade bolagets egna kapital efter en fördelning av övervärden på andra 
tillgångar, desto större goodwill menar man.  
 
Företagsrespondenternas svar sammanfaller med den teoretiska definitionen av goodwill som 
kan verka aningen diffus och svårbegriplig. Enligt IFRS 3 är goodwill skillnaden mellan 
aktiernas anskaffningsvärde och nettotillgångarnas verkliga värde och är en betalning för 
synergier samt framtida fördelar som inte går att redovisas separat. För att redovisas separat  
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måste en tillgång vid en förvärvssituation vara identifierbar vilket betyder att det ska kunna gå 
att avskiljas, säljas, uthyras och vara kontrollerbar genom att härröra från en kontraktsmässig 
eller juridisk grund. De tillgångar som inte uppfyller dessa kriterier utgör goodwill. Enligt 
IASB innefattar det även överpriser och mätfel som inte går att avskilja. Exempel på 
tillgångar som inte går att identifiera och som representerar goodwill kan enligt SFF (2000) 
vara: bra produkter, effektiv organisation, personal och deras kunskaper. Som går att förstå är 
det inte lätt att sätta ett pris på dessa kvalitéer och inte heller att identifiera eller kontrollera 
dessa beståndsdelar som ökar ett företags värde men som inte finns representerade som 
monetära termer i de förvärvade företagets finansiella rapporter. Lönnqvist (2005) menar att 
företag betalar mer för att komma över dessa övervärden som kommer företaget tillgodo 
iform av övernormala vinster. Hendriksen och Van Breda (1992) definierar goodwill som en 
”oidentifierbar immateriell tillgång som saknar substans” som även saknar de egenskaper som 
krävs för att klassificeras som en tillgång. I brist på någon bättre förklaring erkänner man 
goodwill som tillgång. En liknande syn har Dogra (2005) som menar att goodwill är en 
produkt av en budgivningsprocess. Att överpriset som betalas erkänns som en tillgång är 
enbart ett sätt att tillfredställa industrins behov och för att inte reducera deras nettotillgångar 
och hämma tillväxten. 
 
Som går att förstå finns det många olika definitioner på goodwill och olika synsätt på vad det 
representerar. Enligt min mening stämmer alla dessa definitioner på goodwill eftersom det är 
ett abstrakt och diffust begrepp som kan tolkas på varierande sätt. Jag tolkar goodwill som en 
utgift vid ett företagsköp som uppstår då ett företag betalar mer för det köpta bolagets egna 
kapital. Det finns två olika synsätt på det överpris som betalas. Antingen är det ett överpris 
som betalas till följd av en budgivningsprocess och inte behöver betyda att det finns mer 
tillgångar än vad som finns representerat i det köpta företagets balansräkning. Eller så är det 
ett överpris som betalas för att förvärvaren ser icke monetära tillgångar som inte finns 
representerade i det köpta företagets redovisning som ska generera övernormala vinster. 
Eftersom denna utgift kan reducera det egna kapitalet, försvåra tillväxten och äventyra 
utdelningar vilket även SFF (2000) poängterar har man valt att klassificera det som en 
tillgång. På det viset urholkas inte det egna kapitalet.  Denna tillgång ska representera 
framtida fördelar och kostnadsföras när det visar sig att det köpta bolagets vinster understiger 
den övernormala vinstnivån enligt vad som tidigare var förkalkylerat. 
 

Tidigare tillämpning/Nuvarande tillämpning 
 
Med de gamla reglerna RR: 1, betraktades goodwill som en tillgång med begränsad livslängd 
som togs upp till anskaffningsvärde och skulle avskrivas över en i förväg bestämd period. 
Med IFRS 3 ändrades synen på goodwill som nu mer antas ha en evig livslängd om det inte 
sker en nedskrivning. Goodwill värderas till verkligt värde (marknadsvärde). 
Nedskrivningsbehovet prövas varje år och vid indikationer som tyder på värdeminskning. 
Visar det sig att det skett en värdeminskning görs en nedskrivning av i första hand goodwill. 
Dessutom värderas allt mer immateriella tillgångar till verkligt värde och separeras från 
goodwill. De nya reglerna innebär att goodwillposten kommer minska och att det redovisas 
fler immateriella tillgångar i balansräkningen. Mycket av det som tidigare klassificerades som 
goodwill blir med de nya reglerna en immateriell tillgång som kan delas in i två grupper, med 
begränsad och obegränsad livslängd. De med begränsad livslängd skrivs av över sin 
nyttjandeperiod medan det sistnämnda prövas för nedskrivning enligt IAS 36. 
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Avskrivningar/Nedskrivningar 

 
Samtliga företagsrespondenter skrev av sin goodwill i enlighet med tidigare principer, efter en 
i förväg bedömd livslängd. Beroende på förvärvens art kunde avskrivningstiden variera. 
Strategiska förvärv skrevs normalt av på 20 år medan mindre förvärv kunde avskrivas i 
snabbare takt. Ericsson har däremot haft kortare avskrivningstider som 10 år med 
motiveringen att teknologi inte har evig livslängd. Gambro har i vissa fall bedömt livslängden 
efter kontraktstid. 
 
Att företag skriver av sin goodwill på längre tider betyder att dessa företag har större 
goodwillposter i deras balansräkningar jämfört med de företag som skriver av på kortare 
perioder. Stora goodwillposter är naturligtvis också ett resultat av flera eller dyra förvärv. Om 
man ska dra en parallell till årsredovisningsgranskningen så har alla företag förutom Ericsson 
en goodwill som upptar ca 60, 50 och 30 % av balansomlutningen medan motsvarande siffra 
för Ericsson enbart är ca 3 %. En förklaring till detta kan vara deras kortare avskrivningstider. 
Av årsredovisningsgranskningen framgår att goodwillavskrivningarna i förhållande till 
resultatet varit ca 70 % i tre företag och 2,4% för Ericsson. När dessa avskrivningar återfördes 
ökade därmed resultatet i motsvarande grad för samtliga företag. Samtidigt kan tilläggas att 
det är en redovisningsmässig transaktion som inte påverkar kassaflödet. 
 
Kritiker menar att en avskrivning på goodwill inte är försvarligt då det inte motsvaras av en 
riktig resursförbrukning. Dessa menar att goodwillen bara ska reduceras när det faktiskt har 
minskat i värde och inte tvärtom. Om ett företagsköp är en god investering kan avskrivning 
vara en konstig effekt enligt SFF (2000). Dessutom är det subjektiva bedömningar som gör 
sig gällande vid bedömning av nyttjandeperioder vilket även IASB betonar som en anledning 
till varför man har ändrat sina regler. Anhängare till avskrivningsmetoden påstår däremot att 
goodwill med tiden minskar i värde och ersätts av internt genererad goodwill. De övernormala 
vinsterna realiseras med tiden och bör därmed tas bort. Om inte goodwill underhålls 
försvinner den med tiden är argumentet. Samma motivering hade även Redovisningsrådet i 
sina rekommendationer.  
 
De tidigare reglerna om att goodwill måste avskrivas baserades på att de enda vinster som fick  
ingå i goodwillposten var de vinster moderbolaget såg vid förvärvstidpunkten. Med det 
synsättet anser Lönnqvist (2005) det självklart att goodwillvärdet måste minska. 
 
De nya reglerna innehåller inte begränsningen till de vinstår moderbolaget bedömde vid 
förvärvstillfället utan tidshorisonten flyttas framåt vart efter att tiden går. När det första årets 
övernormala vinst blivit verklighet och borde tas bort från goodwillposten enligt gamla 
principer, kan den gamla vinsten ersättas av en övernormal vinst för ett nytt framtida år eller 
en bedömning att övervinsterna för resterande år blir större än vad man trodde tidigare. 
Goodwillposten kan alltså bestå även efter att alla övervinstår passerats. Så länge de 
verksamheter som berörs av förvärvet av dotterbolaget bedöms ha extra goda framtidsutsikter 
ska koncernen redovisa dessa framtida vinster i form av goodwill. 
 
Med det nya synsättet kommer goodwill att finnas med i balansräkningen som en tillgång 
samt i form av realiserade övervinster vilket kan vara en konstig effekt av en tidigare betald 
utgift enligt min mening. Samtidigt går det inte att bortse ifrån det faktum att det här företaget  
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skulle kunna säljas till någon utomstående för ett högre pris gå grund av dessa över kvalitéer 
och egenskaper som ökar värdet vilket kan motivera att den finns med som en tillgång. 
 
Samtliga respondenter har skilda uppfattningar om avskrivningar. Aktiespararna, Gambro och 
Ericsson är för avskrivningar medan Assa Abloy och Eniro tycker att de nya reglerna med 
nedskrivningar bättre avspeglar verkligheten, men ställer större krav på användare och 
revisorer. Gambro menar att externt genererad goodwill ersätts med tiden av internt genererad 
goodwill och borde därmed minska i värde. 
Ericsson tycker att en fördelning av kostnaden över en längre period minskar risken för stora 
svängar och fluktuationer i resultatet. Tidigare togs värdet ner sakta och fint utan dramatiska 
effekter. Aktiespararna menar att det gamla systemet innebar en säkerhet för aktieägare att 
satsa i bolag. Det nya systemet leder till större volatilitet och osäkerhet vilket sänker priset på 
aktien.  
 
Nedskrivningar är något som görs i koncernredovisningen och utgår varje år från 
dotterbolagens egen redovisning (Lönnqvist, 2005). När det går dåligt för ett dotterbolag 
påverkar det koncernens resultat genom lägre intäkter. Samtidigt måste goodwill värdet 
skrivas ned vilket leder till en dubbelbestaffning. Tidigare kunde denna belastning undvikas 
genom avskrivningar som spridde ut kostnaden och hade en slags utjämnande effekt på 
resultatutvecklingen. Nedskrivningar är en kostnad och minskar resultatet som i sin tur 
minskar det egna kapitalet. 
 
Alla företagsrespondenter är negativt inställda till löpande nedskrivningar och menar att det är 
något man försöker undvika. Dessutom sänker det ribban för den operativa verksamheten. Om 
det dessutom är ett svagt bolag då belastas resultatet än mer. Avskrivningar är en plan som 
inte behöver förklaras medan nedskrivningar är något som har hänt och behöver förklaras, 
därför tar man inte väl för lite när man gör nedskrivningar anser respondenterna.  
 
Aktiespararna menar att det kan uppstå tvistigheter mellan revisorer och företagsledning på 
grund av att revisorer kan kräva större nedskrivningar än vad företagen vill företa. 
Revisorerna kan då utnyttja sin makt genom att inte skriva på revisionsberättelsen. Gambro 
har däremot en helt annan uppfattning och menar att det inte är revisorernas uppgift att 
bestämma deras nedskrivningar. Det är företagen som tar besluten och revisorerna som får 
skriva på. Tycker revisorn att deras bedömningar inte stämmer får de i värsta fall lämna en 
oren revisionsberättelse. Ericsson belyser den ökande subjektiviteten i bedömningar till följd 
av IFRS reglerna, och menar att revisorerna inte kommer att kunna hävda felaktigheter i 
affärsplanerna som bygger på subjektiva framtidsbedömningar. 
 
Att revisorerna inte kan påverka företagens nedskrivningar eller bedömningar tror jag är ett 
resultat av att dessa saknar tillräckliga kunskaper om företaget och dess utveckling. Som en 
följd av den asymmetriska information som råder mellan dessa kommer revisorerna inte att 
kunna utöva sin makt som Aktiespararna tror. Eftersom företagen inte vill företa 
nedskrivningar hur som helst då det kan påverka verksamheten negativt och pekar på sämre 
utveckling är det förståeligt att dessa nedskrivningar skjuts fram i tiden tills det inte längre går 
att undvika. Utgår man ifrån synen att alla människor är egoistiska eller agerar i eget intresse 
som det beskrivs i agent teorin är det en naturlig utveckling att nedskrivningar inte sker när så 
borde ske. Detta leder till att redovisningen blir missvisande och att företagen visar högre 
resultat än vad som är befogat. En respondent menar att alla företag vill visa så bra resultat  
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som möjligt. Min egen uppfattning är att IFRS reglerna leder till att företagen kommer att 
kunna styra resultatutvecklingen i allt högre grad med verkliga värden som utgångspunkt. 
Samtidigt tror jag att marknaden och intressenter kommer bestraffa dessa företag som agerar i 
eget intresse vilket kommer leda till att dessa hålls i schack.  
 
Nedskrivningstesten/Impairment test bygger på subjektiva bedömningar enligt samtliga 
respondenter. När det finns utrymme för subjektivitet kan det leda till missbruk. 
Anmärkningsvärt är att alla respondenter är eniga om att det här kommer att kunna utnyttjas. 
Det kan  förekomma att företag passar på att skriva ner övrig goodwill vid en försäljning och 
låter det belasta samma period. Förmodligen kommer inte nedskrivningar hamna i rätt period. 
 
En nytillträdd VD kan göra stora nedskrivningar (en storstädning, Big Bath) och skylla på den 
tidigare, och på så vis slipper personen nedskrivningar under sin regeringstid. Som ett 
exempel nämner Aktiespararna, Assa Abloy när dess VD avgick och blev VD för Ericsson. 
Kursen sjönk nämligen över natten med 25 %. En skicklig ledning kan göra mycket med 
bolaget menar respondenten. Peter Malmqvist som sitter i övervakningspanelen och är 
analyschef   har också samma uppfattning och menar att varje ny VD skriver ner härligheten. 
Över en konjunkturcykel kommer allt att jämna ut sig menar Malmqvist (2005), men vägen 
dit kommer bli ryckigare än förut. 
 
Ett sätt att förhindra dessa Big Baths är att revisorer och övriga intressenter är extra 
uppmärksamma vid VD byten. Om revisorer inte godkänner dessa årsredovisningar kan 
mönstret brytas enligt min mening.  
 

Impairment test 
 
Tidigare gjordes nedskrivningstest vid behov, om det fanns indikationer på värdenedgång. De 
nya reglerna enligt IAS 36 kräver att nedskrivningstest görs årligen och vid behov. 
En kassagenererande enhet är den minsta identifierbara grupp av tillgångar som vid en 
fortlöpande användning ger upphov till inbetalningar som i allt väsentligt är oberoende av 
andra tillgångar eller grupper av tillgångar. Det är kassagenererande enheten på vilken 
goodwill har fördelats som prövas för nedskrivningsbehov, genom att enhetens redovisade 
värde, inklusive goodwill, jämförs med enhetens återvinningsvärde. Om enhetens redovisade 
värde överstiger enhetens återvinningsvärde, ska företaget redovisa en värdenedgång. 
 
Gambros kassagenererande enhet utgörs av ett land, eftersom management ekonomi och 
inköp är gemensamt. Sedan har de några fabriker som är kassagenererande enheter. 
Assa Abloy:s enheter identifieras efter omsättning vilket är en Miljard SEK. Eniro menar att 
deras kassagenererande enheter är dotterbolagen eller underkoncernen. Ericssons 
kassagenererande enheter överensstämmer med deras segment eftersom kassaflödet är 
gemensamt. Utveckling, tillverkning, försäljning och service är sammankopplat vilket 
förklarar storleken. Sedan har de även ett antal mindre kassagenererande enheter.  
 
Företagen har delat upp sina kassagenererande enheter efter hur dessa interagerar med 
varandra. Eftersom IAS 36 föreskriver att dessa enheter ska vara oberoende enheter som ger 
upphov till inbetalningar kan det vara svårt att dela upp dessa i mindre kassagenererande 
enheter då mycket hänger samman och är beroende av varandra. Att företag har stora 
kassagenererande enheter är något som kritiseras menar en respondent. 



 
___________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 52

 
De problem som kan uppstå med stora kassagenererande enheter är att det blir lättare att 
undvika en nedskrivning när det går dåligt för en enhet i gruppen. Med mindre 
kassagenererande enheter blir det svårare att dölja och undgå nedskrivningar är min 
uppfattning. Har man t.ex. en fabrik som en kassagenererande enhet, som är oberoende av 
andra enheter och det sker en värdeminskning ska en nedskrivning göras. Om det däremot är 
flera fabriker i en kassagenerande enhet som interagerar och kanske har gemensam ekonomi 
behöver ingen nedskrivning företas enbart för att det går sämre i en fabrik. Det krävs att 
återvinningsvärdet är lägre än redovisatvärde för hela gruppen för att en nedskrivning ska 
behöva företas. I avdelning 3.6 finns detta exemplifierat.  
 
Kassagenererande enheter kan definieras och identifieras på olika sätt i olika bolag vilket i sin 
tur minskar jämförbarheten vid nedskrivningar enligt min mening. Här tror jag att det kan 
behövas större precision och att dessa enheter bryts ned i  mindre enheter för att åstadkomma 
en mer rättvis bild. Därmed tror jag att nedskrivningar blir i mindre storlek men kanske att det 
görs mer frekvent. Med större kassagenererande enheter kan det istället bli stora 
nedskrivningar men mindre frekvent vilket kan öka volatilitet och fluktuationer i resultatet. 
  
Vid Impairmen test, använder sig samtliga företag en diskonterad kassaflödesmetod och 
beräknar nyttjandevärdet eftersom det är svårt att fastställa marknadsvärdet (verkligtvärde). 
De flesta har utarbetat en egen modell som har validerats av revisorerna. Dessa modeller 
bygger på nuvärdeberäkning av prognostiserade kassaflöden där man manuellt lägger in 
diskonteringsränta, skattesats, inflationsantaganden som i sin tur bygger på strategiska 
affärsplaner som tas fram för några år framåt i tiden. Diskonteringsfaktorn baseras på en 
genomsnittlig kapital kostnad, WACC, som delas upp i ränta och riskpremie. Ericsson tar 
oftast in extern bedömning när de fastställer diskonteringsräntan och gör utvärdering minst en 
gång per år. Slutlig bedömning av impairment test görs av alla företagen på koncernnivå. 
 
Samtliga respondenter påpekar att impairment test bygger på subjektiva antaganden om 
framtiden. Det är svårt att veta om dessa antaganden är förhoppningar eller realistiska 
bedömningar. Den historiska utvecklingen behöver inte gälla för framtiden och det finns inga 
absoluta sanningar menar man. Som exempel på subjektivitet benämns riskpremien och 
affärsplanerna som avser ett par år. En respondent menar att det alltid går att ”skruva lite” vid 
impairment test. 
Både Ericsson och Aktiespararna är starkt negativa till det nya systemet. Ericsson menar att  
det här skapar bedrägerier och Aktiespararna är helt övertygad om att detta kommer utnyttjas 
och leda till manipulation. 
 
Eftersom riskpremien och affärsplanerna är mycket företagsledningens antaganden kan det 
vara möjligt att påverka dessa till en viss grad anser jag. Däremot tror jag inte att företagen 
tillåts göra hur stora avvikelser som helst ifrån vad som är rimliga bedömningar. Marknaden 
och aktieägare kommer säkert att reagera och ifrågasätta dessa antaganden om det inte svarar 
mot utfall. IFRS reglerna ställer dessutom höga upplysningskrav och detaljer om hur dessa 
beräkningar ska gå till vilket kan försvåra vinklad information.  
Aktiespararna menar att de kommer följa upp företagens redovisning, och verksamhet genom 
att aktivt deltaga på bolagsstämmor och vara uppmärksamma i övrigt. Om det förekommer 
mycket osäkerhet vågar inte små och medelstora aktieägare satsa i bolag. 
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Utförlig beskrivning av impairment test och beräkning av återvinningsvärdet finns i avdelning 
3.6. Samtliga företag  följer de regler som finns i IAS 36. Exempelvis får företagen bygga sina 
budgetar och prognoser på kassaflöden som omfattar perioder upptill fem år. Företagen har 
kortare perioder som 1-3 år vilket är positivt. Längre perioder ökar osäkerheten i 
bedömningar. Diskonteringsfaktorn är också föremål för utvärdering minst en gång per år i 
vissa bolag vilket ökar trovärdigheten i bedömningar. Att Ericsson tar in extern bedömning 
ökar trovärdigheten i dessa bedömningar och är enligt min uppfattning något som alla bolag 
bör göra då det handlar om mycket subjektivitet. Att dessa värderare är oberoende och 
professionella är däremot en förutsättning för att uppfylla kravet om trovärdighet. Nackdelen 
är den kostnad som uppstår i samband med dessa second opinions som enligt en respondent 
kan vara av betydande omfattning. Det kan då diskuteras om nyttan överväger kostnaden 
vilket jag tror att det gör. Intressenter kommer få större tilltro till den redovisade 
informationen.  
 
Aktiespararna anser att det uppstår en värderingsproblematik med de nya reglerna. Även om 
IFRS kräver mer detaljerad redovisning och förklaring så måste man ifrågasätta vem som har 
gjort bedömningen, hur och vilken revisor som har accepterat det, menar respondenten. Även  
Ericsson tycker att man ska ifrågasätta konsulter (revisorer, analytiker, värderare) och deras 
oberoende och seriositet. Går det dåligt för ett företag som inte företar en nedskrivning kan 
det vara en varningssignal. 
 
Om det görs rimliga bedömningar utifrån grundliga analyser och nedskrivningar företas när 
det sker värdeförändringar kommer därmed inga stora fluktuationer att drabba 
resultatutvecklingen. Även om en nedskrivning ger felaktiga signaler och minskar resultatet 
kommer företagen vinna på att företa dessa när de uppkommer och inte skjuta problemet 
framför sig. Genom en jämn resultatutveckling ökar allmänhetens tilltro till 
redovisningsinformationen och företag tjänar på det över en längre tidsaxel. Sedan kan det 
alltid finnas företagsledningar som tänker kortsiktligt och agerar i eget intresse vilket bara kan 
äventyra företagets fortlevnad och företagsledningens existens då det uppmärksammas av 
intressenterna. En annan begränsning är de omfattande upplysningskraven i de nya reglerna 
som kan ha en hämmande effekt. Även Aktiespararnas ägarstyrningspolicy och den nya koden 
för bolagsstyrning är utvecklat för att minska företagsledningens maktmissbruk och öka 
aktieägarnas insyn i företaget vilket kommer att begränsa dessa förhållanden. 
 

Immateriella tillgångar 
 
IFRS 3 ställer högre krav än tidigare på att immateriella tillgångar som förvärvats som en del 
av ett företagsförvärv ska särskiljas från goodwill. Detta gäller om dessa uppfyller kriterierna 
för att vara en tillgång, d.v.s. är identifierbar, kontrollerbar och mätbar. Det betyder att  de är 
möjliga att avskilja eller har sin grund i avtalsenliga eller andra formella rättigheter, samt att 
deras verkliga värde kan fastställas på ett tillförlitligt sätt. I en förvärvssituation anses alltid 
det sistnämnda kriteriet om att kunna beräkna verkligt värde vara uppfyllt då det har skett en 
överlåtelse mellan oberoende kunniga parter som har intresse av att transaktionen genomförs. 
Med det nya systemet kommer allt fler immateriella tillgångar redovisas i balansräkningen.  
 
Enligt respondenterna så kommer exempelvis icke konkurrensavtal, tillstånd, varumärken, 
kundkontrakt och kundrelationer kunna särredovisas från goodwill. Tillstånd som går att 
förlänga och varumärken klassificeras som immateriella tillgångar med obestämd livslängd  
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och skrivs inte av. Kundkontrakt och kundrelationer har däremot en begränsad livslängd 
enligt respondenterna. Detta överensstämmer med IAS 38. Tidigare var man inte så noggrann 
med vad som redovisades som goodwill, något som de nya reglerna ändrar på. Det som 
tidigare var goodwill är nu mer en immateriell tillgång.  Svårigheter som uppstår är enligt en 
respondent att man nu ska allokera 10% hit, 10 % dit vilket upplevs vara besvärligt. Det 
positiva med uppdelningen är att läsarna av årsredovisningen får en bättre bild av vad 
företaget har betalat för vid ett förvärv. 
 
Samtliga företag har utnyttjat undantagsregeln i IFRS 1 och tillämpar reglerna framåtriktat 
och inte retroaktivt. Enligt detta undantag ska redovisat goodwillvärde normalt behållas. 
Goodwillbeloppet ska dock justeras om det inkluderar immateriella tillgångar som inte 
kvalificerar för en redovisning enligt IFRS eller som ska redovisas separat. 
 
Av alla undersökta företagen är det endast Gambro som har gjort en sådan justering med 250 
Miljoner SEK som avser tidigare förvärv. Dessa har separerats från goodwill och 
avskrivningar har ökat med 57 Miljoner SEK vilket är ett litet belopp jämfört med 
goodwillavskrivningarna. Resterande bolag har inte gjort några betydliga omfördelningar för 
år 2004. Vissa bolag har gjort små förvärv och fördelat övervägande del på goodwill. De 
problem som nämns är svårigheten att göra fördelningen vid förvärvet. Det är först när man 
har grävt djupt i detaljerna som man kan vara säker på en riktig fördelning. Att bestämma 
livslängd och avskrivningstider upplevs också vara problematiskt. Eniro och Ericsson har 
nyligen gjort stora förvärv som kommer med i efterföljande rapporter. I dessa kommer 
uppdelningen på respektive post att tydligt redovisas. 
 
En anledning till att företagen inte har gjort större fördelning till immateriella tillgångar kan 
ha sin förklaring i att reglerna fortfarande inte har satt sig och att praxis inte har utvecklats 
inom området. Finansiella rapporterna för år 2005 kommer säkert att vara mer uppbyggda och 
anpassade efter de nya reglerna än vad som kan sägas om 2004 års rapporter. 
 
En företagsrespondent belyser att IASB har infört dessa regler till ingen nytta och att det bara 
har skapat merarbete. Tidigare avskrevs dessa immateriella tillgångar som goodwill och nu 
ska en övervägande del fördelas och skrivas av som immateriella tillgångar. Samtidigt menar 
respondenten att det blir enklare för läsarna att se det riktiga värdet av förvärvet.  
 
Alla respondenter är eniga om att det inte kommer ske någon fördefinierad avskrivningstid på 
immateriella tillgångar som överensstämmer med gamla goodwillavskrivningar. Däremot 
kommer övervägande del av avskrivningarna hamna under immateriella tillgångar. 
 
Att alltfler immateriella tillgångar nu mer ska separeras och särredovisas från goodwill 
kommer leda till att goodwill som uppstår och redovisas i enlighet med IFRS 3 och IAS 38 
kommer vara mindre jämfört med tidigare regler. Dessa immateriella tillgångar kommer 
fortsättningsvis att avskrivas i en jämn takt över en bestämd nyttjandeperiod. Det som ligger 
till grund för  de nya reglerna är att IASB vill åstadkomma en mer rättvisande bild. Genom att 
separera det som går kommer därmed en mer tydlig bild av postensvärde att kunna erhållas. 
Av allt att döma håller jag inte med de kritiker som menar att de nya reglerna ska orsaka 
dramatiska fluktuationer i resultatutvecklingen eftersom avskrivningar på de nya immateriella 
tillgångarna kommer ha en resultatutjämnande effekt. Samtidigt kan det inte bortses från det  
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faktum att det  finns stora goodwillposter som är redovisade enligt gamla principer som kan 
orsaka problem. 
 

Jämförbarhet 
 
IASB har som målsättning att öka jämförbarheten i de finansiella rapporterna vilket har 
bidragit till gemensamma regler. 
Alla respondenter förutom Eniro tycker att jämförbarheten ökar med de nya reglerna. Tidigare 
var det olika avskrivningstider på goodwill som försvårade jämförbarheten och nu kan 
avskrivningstider på immaterielle tillgångar skilja sig åt. Även goodwill som redovisats enligt 
tidigare principer minskar jämförbarheten. 
 
Jag anser att jämförbarheten ökar i och med de omfattande reglerna för värdering och de höga 
kraven på dokumentation. Däremot kan företagens kassagenererande enheter vara definierade 
på olika sätt och vara olika stora vilket minskar jämförbarheten vid nedskrivningar. 
 

Rättvisande bild 
 
Respondenternas syn på om det blir en mer rättvisande bild med de nya reglerna går isär. 
Vissa menar att verkliga värden är subjektiva bedömningar och att de gamla reglerna med 
historiska anskaffningsvärden var mer otvetydigt även om det inte återspeglade ett riktigt 
värde. Teoretisk är det mer rättvisande men i praktiken blir det svårt anser man. Andra menar 
att det blir mer rättvisande nu när man inte behöver ta ner värdet på goodwill genom 
systematiska avskrivningar som inte motsvarar en riktig resursförbrukning. Att ta ner värdet 
genom impairment test och se om värdet finns kvar anses vara mer korrekt. Däremot anser 
man att nedskrivningar kanske kommer för sent och inte hamnar i rätt period vilket inte blir 
helt rättvisande. 
 
Finansiella rapportern uppges ofta ge en rättvisande bild om de ges kvalitativa egenskaper  
som finns i IASB: s föreställningsram och är upprättade med tillämpliga redovisningsstandar-  
er. De kvalitativa egenskaperna är: begriplighet, relevans, tillförlitlighet och jämförbarhet. 
 
Att informationen blir mer begriplig med de nya reglerna är något som kan diskuteras. Både 
Ericsson och Aktiespararna anser att informationen har blivit mycket mer svårbegriplig och 
förvirrande. Respondenterna uttrycker det som att man måste ha en högre utbildning inom 
ekonomi för att kunna förstå den nya redovisningen. Sammanfattningsvis kan sägas att 
informationen inte har blivit mer begriplig med verkligavärden som grund för redovisningen. 
Att sia om framtiden är inte enkelt att varken förstå eller ha som utgångspunkt för att fatta 
beslut. Däremot blir det mer lättbegripligt att se det riktiga värdet av goodwill då allt fler 
immateriella tillgångar särredovisas. Även de höga upplysningskraven ökar begripligheten. 
 
För att redovisningen ska bli mer tillförlitlig krävs att informationen inte är vinklad och inte 
innehåller väsentliga felaktigheter . Dessutom krävs att informationen ger en korrekt bild, är 
neutral, försiktig och fullständig. De nya redovisningsreglerna ökar möjligheten till vinklad 
information då det anses vara negativt att företa nedskrivningar till skillnad mot avskrivningar 
som inte behövdes förklaras. Samtliga företag vill inte ha små och täta nedskrivningar utan 
föredrar stora nedskrivningar mindre frekvent. Nedskrivningstesten bygger på mycket 
subjektiva bedömningar om framtiden och kan gå att laborera med för att visa ett bättre  
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resultat vilket strider mot neutraliteten. Dessutom är dessa bedömningar mycket beroende av 
marknadsräntan och andra externa faktorer som kan leda till felaktiga bedömningar. För att 
informationen skall vara tillförlitlig måste den på ett korrekt sätt återge transaktioner och 
andra händelser på det sätt som görs gällande eller som rimligen kan förväntas. Eftersom 
tidigare avskrivningar inte motsvarades av en riktig resursförbrukning kan informationen 
sägas vara mer korrekt än tidigare principer. Nu mer testas värdet varje år för att fastsälla om 
värdet existerar i annat fal tas det ned. Att immateriella tillgångar särredovisas från goodwill 
är också ett steg mot korrekt bild. Goodwillvärdet blir mer tydligt istället för att vara en 
slaskpost. 
 
För att informationen ska vara relevant för användarna som beslutsunderlag krävs att den 
underlättar bedömningen av inträffade, aktuella och framtida händelser eller genom att 
bekräfta eller korrigera tidigare bedömningar. Försenad information kan innebära att den 
förlorar relevans Att nedskrivningar hamnar i fel period är ett exempel på att informationen 
saknar relevans. 
 
Informationen är jämförbar om användarna kan bilda sig en uppfattning om företagets trender 
i resultat och ställning över en längre period och även kunna jämföra med andra företag. 
Därför krävs likartade värderingsprinciper och presentationstekniker. Med de nya reglerna blir 
informationen mer jämförbar då alla företag utgår från samma regler. Problemet är däremot 
att mycket bygger på subjektiva bedömningar som minskar jämförelser. Avskrivningstider på 
immateriella tillgångarna kan också skilja sig åt i företagen. Ett annat problem är de historiska 
goodwillposterna som är redovisade enligt gamla principer som kan försvåra jämförelser. Att 
kassagenererande enheter är olika stora och definieras på olika grunder är ett annat exempel 
på störning vad gäller detta ändamål. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
___________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 57

 
6 SLUTSATSER OCH AVSLUTANDE DISKUSSION 
 
I detta kapitel presenteras de slutsatser som undersökningen har resulterat i och 
frågeställningen besvaras.  
 

6.1 Slutsatser 
 
Goodwill är en skillnad som uppstår vid ett företagsköp, då köpeskillingen överstiger det 
köpta bolagets nettotillgångar. Vad denna skillnad representerar och hur den ska redovisas har 
varit föremål för otaliga diskussioner genom historiens lopp. Idag anses goodwill vara en 
tillgång med obestämd livslängd till skillnad mot tidigare definition där goodwill hade en 
bestämd livslängd. Att goodwill kommer att ha samma innebörd framöver är något 
tvivelaktigt med hänvisning till dess ostadiga utveckling. 
 
De nya reglerna har börjat tillämpas av alla börsnoterade koncerner vilket har inneburit en del 
förändringar. Frågan är hur företagen och små aktieägare ser på de nya reglerna och hur de 
har påverkats och om det nya systemet leder till en mer rättvisande bild? 
 
Undersökningen har visat att de nya reglerna ger en mer rättvisande bild i teorin men inte i 
praktiken. Eniro och Assa Abloy är positiva till de nya reglerna till skillnad mot Ericsson, 
Gambro och Aktiespararna. Företagen har kunnat visa bättre resultat med återförda och 
slopade goodwillavskrivningar vilket även lett till ökat eget kapital och förbättrade nyckeltal. 
Samtidigt kan tilläggas att det inte har skett någon kassamässig påverkan utan enbart 
redovisningsmässig. 
 
Vad anser man om de nya reglerna och vilka problem uppstår? 
 
Två företagsrespondenter har positiv inställning till de nya reglerna avseende koncernmässig 
goodwill medan de andra två är negativa vilket även gäller Aktiespararna. 
 
De som är negativa till de nya reglerna bygger sitt resonemang på tron om avtagande 
avkastning. Goodwill ersätts med tiden av internt genererad goodwill menar man och borde 
därför minska i värde genom systematiska avskrivningar. De problem som uppstår med det 
synsättet är däremot att det blir en konstig effekt om företagsköpet avser en lönsam 
investering. Ett annat problem är subjektiviteten vid fastställandet av avskrivningstider. Det 
positiva är dock att det leder till en jämn resultatutveckling och mindre volatilitet eftersom 
avskrivningar och kostnadsföring sprids ut på olika perioder och därmed inte belastar 
resultatet i samma utsträckning, vilket annars vore fallet.  
 
De som har en positiv inställning menar att goodwill kommer att behålla sitt riktiga värde så 
länge det finns ett verkligtvärde som kan försvaras. Avskrivningar är en förenkling av 
verkligheten och motsvarar inte en riktig resursförbrukning påstår man. Även med det 
synsättet uppstår det dock problem. Att mäta verkligtvärde är förknippat med mycket 
osäkerhet och felbedömningar samt subjektivitet. Detta kan leda till agent problem där 
företagsledningen kan komma att utnyttja sin ställning genom att styra resultatutvecklingen 
till ett fördefinierat mål. Att företagsledningen inte vill visa sämre resultat kan leda till att 
nedskrivningar inte företas när det så borde ske. När det väl blir dags att göra nedskrivningar  
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kan dessa bli relativt stora i omfattning och orsaka stora fluktuationer i resultatet. En annan 
konstig effekt med verkligtvärde principen är att värdet aldrig får skrivas upp. Ska man 
tillämpa marknadsvärdering fullt ut borde goodwill kunna tas upp till det värde som det 
verkligen representerar och inte begränsas till dess ursprungliga värde vid förvärvet. 
 
Alla företagsrespondenter är negativt inställda till löpande nedskrivningar och menar att det är 
något man försöker undvika. Dessutom sänker det ribban för den operativa verksamheten. Om 
det dessutom är ett svagt bolag då belastas resultatet än mer. Avskrivningar är en plan som 
inte behöver förklaras medan nedskrivningar är något som har hänt och behöver förklaras, 
därför tar man inte väl för lite när man gör nedskrivningar anser respondenterna. 
  
Om det görs rimliga bedömningar utifrån grundliga analyser och nedskrivningar företas när 
det sker värdeförändringar kommer därmed inga stora fluktuationer att drabba 
resultatutvecklingen enligt min mening. Även om en nedskrivning ger felaktiga signaler och 
minskar resultatet kommer företagen vinna på att företa dessa när de uppkommer och inte 
skjuta problemet framför sig. Genom en jämn resultatutveckling ökar allmänhetens tilltro till 
redovisningsinformationen och företag tjänar på det över en längre tidsaxel. Sedan kan det 
alltid finnas företagsledningar som tänker kortsiktligt och agerar i eget intresse vilket bara kan 
äventyra företagets fortlevnad och företagsledningens existens då det uppmärksammas av 
intressenterna. Däremot tror jag inte att företagen tillåts göra hur stora avvikelser som helst 
ifrån vad som är rimliga bedömningar. Eftersom riskpremien och affärsplanerna är mycket 
företagsledningens antaganden kan det vara möjligt att påverka dessa till en viss grad anser 
jag. Marknaden och aktieägare kommer säkert att reagera och ifrågasätta dessa antaganden 
om det inte svarar mot utfall.  En annan begränsning är de omfattande upplysningskraven i de 
nya reglerna som kan ha en hämmande effekt. Även Aktiespararnas ägarstyrningspolicy och 
den nya koden för bolagsstyrning är utvecklat för att minska företagsledningens 
maktmissbruk och öka aktieägarnas insyn i företaget vilket kommer att begränsa dessa 
förhållanden. Aktiespararna menar att de kommer att följa upp företagens redovisning, och 
verksamhet genom att aktivt deltaga på bolagsstämmor och vara uppmärksamma i övrigt. Om 
det förekommer mycket osäkerhet vågar inte små och medelstora aktieägare satsa i bolag. 
 
Ett sätt att förhindra Big Baths är att revisorer och övriga intressenter är extra uppmärksamma 
vid VD byten. Om revisorer inte godkänner dessa årsredovisningar kan mönstret brytas enligt 
min mening.  
 
Extern bedömning kan vara väldigt kostsamt men ökar tilltron till finansiella rapporterna och 
deras reliabilitet. En förutsättning är naturligtvis att dessa är oberoende och är professionella 
värderare. Eftersom nyttan överväger kostnaden är det något som alla företag bör ta in. 
 
En annan förutsättning för att minska fluktuationer och stora nedskrivningar är att minska 
storleken på kassagenererande enheter enligt min synpunkt. 
 
Att alltfler immateriella tillgångar nu mer ska separeras och särredovisas från goodwill 
kommer framöver leda till mindre goodwillposter. Dessa immateriella tillgångar kommer 
fortsättningsvis att avskrivas i en jämn takt över en bestämd nyttjandeperiod. Det som ligger 
till grund för de nya reglerna är att IASB vill åstadkomma en mer rättvisande bild. Genom att 
separera det som går kommer därmed en mer tydlig bild av postensvärde att kunna erhållas. 
Av allt att döma håller jag inte med de kritiker som menar att de nya reglerna ska orsaka  
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dramatiska fluktuationer i resultatutvecklingen eftersom avskrivningar på de nya immateriella 
tillgångarna kommer neutralisera och ha en resultatutjämnande effekt. Samtidigt kan det inte 
bortses från det faktum att det  finns stora goodwillposter som är redovisade enligt gamla 
principer som kan orsaka problem. 
 
Hur har företagen tillämpat samt påverkats av de nya reglerna? 
 
Det verkar som att reglerna fortfarande inte har fått sitt fotfäste när det gäller särredovisning 
av immateriella tillgångar. Det enda företag som har gjort en särredovisning är Gambro med 
250 MSEK vilket avser tidigare förvärv som antagligen inte kvalificerade för att redovisas 
som goodwill. Resterande företag har gjort mindre obetydliga förvärv där övervägande del har 
redovisats som goodwill. Som det tidigare redogjordes för i analysen kan detta ha sin 
förklaring i att reglerna fortfarande inte har satt sig. Däremot förklarade vissa respondenter att 
de hade stora förvärv på gång och att dessa skulle redovisas mer precist och i enlighet med de 
nya reglerna. Stora poster skulle därmed hamna under immateriella tillgångar och avskrivas 
enligt IAS 38. 
När det gäller de återförda goodwillavskrivningarna för år 2004, har bolag med stora 
goodwillavskrivningar i relation till deras resultat visat störst effekt. Gambro visar en 
resultatförbättring med ca 70 %, Eniro 74 %, Assa Abloy 65,41 % och Ericsson 2,5 %. Det 
egna kapitalet ökade i Gambro med 4,6 %, Eniro 19 %, Assa Abloy 9,36 % och Ericsson 0,6 
%. Alla nyckeltal påverkas av en återföring. De nyckeltal som har påverkats mest är 
vinst/aktie, ROE och soliditet. 
 
För samtliga företag har varken utdelningar eller bonus påverkats av återförda 
goodwillavskrivningar. Dessa baseras på underliggande resultat och IFRS justerade siffror. 
 
Erhålls en mer rättvisande bild med de nya reglerna? 
 
Finansiella rapporterna uppges ofta ge en rättvisande bild om de ges kvalitativa egenskaper 
och är upprättade med tillämpliga redovisningsstandarder. Det betyder därmed att dessa ska 
uppfylla kraven för: begriplighet, relevans, tillförlitlighet och jämförbarhet. I enlighet med  
analysen är informationen i de finansiella rapporterna: 
 
 Inte mer begriplig eftersom det ställs mycket högre krav på läsaren med verkliga 

värden som grund för redovisningen. Däremot kan det bli enklare att förstå vad företag 
har betalat för, vid ett förvärv. 

 
 Tillförlitligheten ökar inte med de nya reglerna. Samtliga företag är negativa till 

löpande nedskrivningar och menar att man försöker undvika dessa, speciellt om det är 
mindre nedskrivningar. Subjektiva bedömningar ökar även risken för vinklad 
information enligt samtliga respondenter. Däremot kan informationen vara mer 
korrekt i teorin men inte i praktiken vad gäller verkligtvärde på goodwill. Att 
immateriella tillgångar särredovisas ger också en mer korrekt bild. 

 
 Informationen saknar relevans eftersom nedskrivningar enligt vissa företag 

förmodligen hamnar i fel period.  
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 Jämförbarheten ökar med likartade värderingsprinciper samtidigt som det minskar 

med subjektiviteten i bedömningar. Historisk goodwill redovisad enligt tidigare 
principer kan störa jämförbarheten. Att kassagenererande enheter identifieras på olika 
grunder och varierar storleksmässigt kan också minska jämförbarheten vid 
nedskrivningar. 

 
 

6.2 Avslutande Diskussion 
 
Goodwill är ett tvetydigt och abstrakt begrepp på grund av dess natur. En tidigare utgift som 
redovisas som en tillgång och representerar överpriser, framtida fördelar, synergier och 
mätfel. På grund av dess egenskaper har det varit svårt att hitta en bästa lösning, 
redovisningsmässigt. Goodwill har ofta fått byta skepnad och det senaste är försöket med 
IFRS 3 genom vilken det har blåsts liv i goodwill. Om det här är det bästa sättet att redovisa 
goodwill är något som kan  besvaras i ett längre perspektiv. Av denna studie framgår att det 
finns både för- och nackdelar med de nya reglerna, vilket gör att respondenterna har skilda 
uppfattningar. Fördelar är att det representerar ett riktigt värde och nackdelar är att det leder 
till mer subjektivitet och fluktuationer i resultatet. Tillämpningen har inte riktigt satt sig vad 
gäller särredovisning av immateriella tillgångar. Slopade goodwillavskrivningar har ökat 
resultat och eget kapital samt nyckeltal positivt. Varken utdelningar eller bonus har påverkats 
på grund av IFRS justerade siffror. Avslutningsvis har undersökningen funnit att de nya 
reglerna avseende koncernmässig goodwill leder till en mer rättvisande bild i teorin men inte i 
praktiken.  
 
 
7 FÖRSLAG TILL FORTSATT FORSKNING 
 

• Det kan vara intressant att göra en liknande undersökning längre fram när reglerna har 
satt sig. 

 
• I ett längre perspektiv kan man undersöka företag som byter verkställande direktörer 

och hur det påverkar nedskrivningar. Kommer det att företas större nedskrivningar vid 
VD byten? 

 
• Ett annat område som vore intressant att undersöka är vilka skillnader som uppstår då 

företag finansierar ett förvärv med egna aktier respektive lån. Hur påverkas goodwill, 
nyckeltal, resultat och balansräkningar av respektive metod? 

 
• Det talas om att fördela minoritetens andel av goodwillvärdet till minoriteten. Vad 

skulle det få för konsekvenser vore en annan intressant forskningsfråga. Det är något 
som är ute på remiss. 
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