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Sammanfattning 
 
Införandet av IFRS 3 inom EU och därmed även Sverige, omfattar företag som har aktier och 
andra värdepapper noterade på en reglerad marknadsplats. Förändringen har inneburit att 
företagen har gått ifrån att redovisa enligt den kontinentala traditionen med försiktighet och 
anskaffningsvärden som grunder, mot en mer anglosaxisk redovisning där verkligt värde 
ligger till grund för värderingen av tillgångar. Det finns ett intresse av att få en värdering av 
goodwill och immateriella tillgångar som ligger närmare marknadsvärdet. Dessutom finns det 
ett behov av att redovisningen harmoniseras utifrån ett globalt perspektiv, men det är en 
omställning som inte är problemfri. 
 
Förändringarna som IFRS 3 medför innebär att det ställs upp tydligare regler för vad som ska 
räknas som goodwill och vad som är immateriella tillgångar. Goodwill ska inte längre skrivas 
av, utan årligen (eller oftare om behov föreligger) provas för att se om det verkliga värdet 
stämmer med det bokförda värdet. Om så inte är fallet ska värdet av goodwillposten skrivas 
ned. Immateriella tillgångar ska skrivas av enligt plan, förutom de tillgångar som antas ha 
obegränsad livstid, vilka även de ska regleras genom nedskrivningar. 
 
Studien har genomförts med en induktiv ansats kombinerad med en kvalitativ metod, och 
sedan har den information som framkommit under arbetet tolkats. 
 
Förändringarna av redovisningsreglerna leder fram till ett antal frågeställningar som vi arbetat 
med att söka svar på. Vi har arbetat med att undersöka om och hur de nya reglerna kan 
påverka företagens redovisade ställning, och i så fall på vilket sätt. Vi har även arbetat med 
frågeställningen om förändringarna på något sätt kan öka risken för vissa företags fortsatta 
förmåga att överleva. Då den här förändringen påverkar företagens nyckeltal har det från vår 
sida också varit intressant att försöka få en bild av om det kan påverka företagets 
marknadsvärde. 
För att få svar på de här frågorna har vi upplevt det som viktigt att skapa perspektiv i 
frågeställningen. Därför har vi i vår empiri valt ut tre olika yrkesgrupper som påverkats av 
den här förändringen. De yrkesgrupper som vi ansett viktiga för den här studien är 
ekonomiansvariga i företagen vars redovisning påverkas, revisorerna som ska utföra revision 
samt personer verksamma inom finansmarknaden.  
 
De resultat som framkommit under arbetet med studien är att det finns en ganska stor 
oförståelse bland producenterna av redovisningen inför den nya synen på redovisning. Vidare 
framkom att det finns en viss osäkerhet bland samtliga respondenter om tillförlitligheten i de 
värderingar av goodwill som sker årligen. Detta ligger dock snarast i den svårighet det innebär 
att rent allmänt värdera immateriella tillgångar och goodwill. Det framkom under studien att 
förändringarna har påverkat de ekonomiska nyckeltalen kraftigt för vissa företag. Vilket enligt 
vissa respondenter dels kan förändra värderingen av företagen samt i vissa fall påverka 
företagens ekonomiska ställning om det blir nödvändigt med kraftiga nedskrivningar av 
goodwill. 
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1 Inledning 
 
 

1.1 Bakgrund 
 
Inom EU har beslutats att företag som har aktier och andra värdepapper noterade på en 
reglerad marknadsplats för handel i värdepapper, skall upprätta en koncernredovisning enligt 
IFRS 3 från och med första januari 2005. I samband med detta så förändrades även innehållet 
i standarderna IAS 36 och IAS 38. I Sverige är det Stockholmsbörsen, NGM samt Aktietorget 
som berörs av de här reglerna, vilket innebär att företag som är registrerade på de här 
marknadsplatserna måste följa dessa regler1. 
  
 
De två redovisningsprinciper som dominerat i de västliga industrialiserade länderna är den 
kontinentala samt den anglosaxiska. Den kontinentala redovisningen omfattar de 
västeuropeiska länderna med undantag för Storbritannien, Irland och Holland. Dessa tre 
länder har, tillsammans med USA, omfattats av den anglosaxiska redovisningstraditionen. 
Skillnaden mellan de båda redovisningsprinciperna har sin grund i olika civilrättsliga 
traditioner. Den kontinentaleuropeiska traditionen har sin grund i den civilrättsliga traditionen 
som är baserad på nedskrivna lagar, och har dessutom blivit starkt påverkad av 
skattelagstiftningen. Den anglosaxiska traditionen har sin grund i sedvanerätten som 
kompletterats med rättspraxis i domstolarna2.  
 
Att redovisningen utvecklats olika beror till viss del på skillnader i ägarstruktur. I de länder 
som tillhör den kontinentala traditionen har staten, banker och familjeintressen haft ett 
avgörande inflytande. I de anglosaxiska länderna har företagen i större utsträckning varit 
börsnoterade och ägarspridningen varit större. I dessa länder har företagen till större del 
finansierats av aktieägare som inte har tillgång till samma interna information, utan varit 
hänvisade till den externa redovisningen. De båda traditionerna har gett upphov till olika syn 
på redovisningen. Den kontinentala styrs mer av vad som står i lagen medan den anglosaxiska 
har en mer principiell syn på redovisning, där ”true and fair” varit en rättvisande bild. Som en 
följd av de olika traditionerna har redovisningsprofessionen fått olika betydelse, där den 
främsta skillnaden består av att revisionsbyråerna i de anglosaxiska länderna har ett större 
inflytande över redovisningen3.  
 
Globaliseringen och utvecklingen mot att företag är verksamma globalt har också bidragit till 
att förändra synen på redovisningen. Det har uppkommit ett behov av att harmonisera 
redovisningen för att öka jämförbarheten mellan företag i olika regioner i världen. 
 
Kapitalmarknadens behov av jämförbarhet har haft en inverkan på den här utvecklingen. Det 
finns en trend att den anglosaxiska modellen får ett allt större inflytande över den globala 
redovisningen. De stora kapitalmarknaderna finns i USA och Storbritannien och de har 
förmodligen en drivande roll i den här utvecklingen.  
 
 

                                                 
1 http:// ey.com/global/download.nsf/Sweden/GuideIFRS3/$file/GuideIFRS3.pdf 
2 Smith, Dag, Redovisningens språk 2000, s.73 
3 Smith, Dag,  Redovisningens språk 2000, s 74 
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De här orsakerna sammantaget har bidragit till behovet av en harmonisering som har legat till 
grund för att förändra redovisningen av goodwill. Tidigare användes redovisningsrådets 
rekommendation RR 1.00 för redovisning av goodwill i Sverige, vilken genom den här 
förändringen nu har ersatts genom införandet av IFRS 3.  
 
Enligt IFRS 3 skall goodwill delas upp i en post som benämns goodwill, och en post 
bestående av immateriella tillgångar från rörelseförvärv enligt IAS 38. Posten immateriella 
tillgångar har genom införandet av IFRS 3 blivit mer omfattande och innehåller fler 
tillgångsposter än vad den gjorde tidigare. 
 
Enligt de nya redovisningsreglerna skrivs inte posten goodwill av planenligt utan företaget 
gör årligen en impairment test av goodwillposten enligt IAS 36. Det innebär att värdet av 
goodwill årligen testas genom att företaget knyter goodwillposten till minsta 
kassagenererande enhet. Innebörden av det här blir att nedskrivningar endast sker om behov 
föreligger.  
 
Posten immateriella tillgångar från rörelseförvärv skrivs däremot även i fortsättningen av 
planenligt. Dessutom är det med de nya reglerna tvingande att ta kostnaderna för förvärvet 
över resultaträkningen det år förvärvet sker. Tidigare fanns möjligheten att sprida ut den 
kostnaden över åren genom att inkludera den i goodwillposten och skriva av den kostnaden 
planenligt. 
  
Den här förändringen har fördelen att vi får möjligheten till en värdering som ligger närmare 
marknadsvärdet av tillgången. Som goodwill redovisats tidigare så har redovisningen av 
posten varit helt okänslig för tillgångens marknadsvärde. Värderingen har baserats på priset 
minus det bokförda egna kapitalet vilket sedan legat som grund för avskrivning ibland under 
flera decennier vid strategiska långsiktiga förvärv. Nu blir det nödvändigt för företagen att 
varje år värdera och analysera värdet av goodwilltillgångarna på ett sätt som inte var 
nödvändigt tidigare. Ur den aspekten så ökar årsredovisningens värderelevans4 . 
 
 
 

1.2 Problemdiskussion 
 
De förändringar som skett ger både möjligheter och risker vid värdering och tolkning av 
redovisningen. Det finns ett behov av att få en värdering som på ett tydligare sätt avspeglar 
tillgångars marknadsvärde. Det har varit praxis i de anglosaxiska länderna sedan tidigare, och 
det finns ett önskemål i länder med den kontinentaleuropeiska redovisningsmodellen att få en 
mer marknadsanpassad värdering av tillgångar generellt. Men det medför också en större risk 
med den här typen av marknadsvärderad redovisning. Värderingarna kommer att ligga 
närmare marknadsvärdet på tillgångarna, vilket betyder att vi kan förvänta oss en mer volatil 
värdering av företagens tillgångar.  
 
 
 
 
 

                                                 
4 Artsberg, Kristina, Redovisningsteori-policy och praxis, 2003, s. 77 
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Förändringen har uppmärksammats och diskuterats i ett antal olika forum under det senaste 
året. Vi har i tidningar och tidskrifter fått en ganska otydlig bild av vad det här praktiskt 
kommer att innebära. Anders Haskel har i en artikel i Veckans affärer , nr 3 2004, gjort 
reflektionen att det första året inte inneburit några dramatiska förändringar. Medan vi i 
Dagens Nyheter har fått en helt annan bild i en artikel skriven av Knut Kainz Rognerud. Där 
gör han bedömningen att 10 % av företagens vinster är ett resultat av de nya 
redovisningsreglerna5, vilket skulle innebära närmare 40 Mkr i ökade vinster för företagen 
som är noterade på Stockholms fondbörs.  
 
Det är främst två redovisningseffekter som diskuterats och det är förändringen av soliditeten 
samt vinstutvecklingen i företagen.  
 
Soliditet 
Enligt de nya redovisningsreglerna får vi en post i balansräkningen som inte omfattas av 
matchningsprincipen, utan kommer att ligga kvar som tillgång, och endast tas över 
resultaträkningen vid ett eventuellt framtida nedskrivningsbehov.  
 
Vinstutveckling 
Det är två effekter på vinstutvecklingen som rimligen bör inträffa med de nya reglerna. Då 
företagen inte längre har årliga avskrivningar av goodwill, bör det få effekten att resultatet 
kommer att öka. Den andra effekten som kan förväntas är att det blir en mer volatil 
vinstutveckling, då förändringar av värdet i goodwill kommer att tas vid ett mindre antal 
tillfällen när nedskrivningsbehov föreligger.  
 
 
Diskussionen som funnits är om det finns ett behov från företagen att förändra redovisningen i 
den här riktningen eller är det en utveckling som drivs av revisionsföretagen eller 
kapitalmarknaden. Det har under den diskussion som förts i olika medier framkommit att det 
innebär en betydande merkostnad för producenterna av redovisningsinformationen, och vissa 
röster har ifrågasatt om nyttan överstiger kostnaden för det här merarbetet6.  
 
En annan synpunkt som kommit fram är om vi teoretiserar redovisningen allt för mycket och 
fjärmar oss från den verklighet redovisningen har som uppgift att beskriva. Egentligen är ju 
frågeställningen ganska enkel; pengar in och pengar ut. Faran ligger i att det blir en form av 
frimureri och att få personer utanför den teoretiska professionen förstår vad det är som sker. 
Risken finns då att årsredovisningens intressenter delegerar normer och regler till ett fåtal  
experter. 
 
 
Det är rimligt enligt en del bedömare att företagen försöker göra en värdering av goodwill 
varje år och att den får en bättre anknytning till marknadsvärdet. Men sedan får vi ju se vad 
det leder till för konsekvenser7.  
 
 
 
 

                                                 
5 Dagens Nyheter 3/3 2006 
6 Johansson, Sven-Erik, Goodwill ska kanke uppskrivas och inte avskrivas, Balans 2004, nr 6-7, s. 18-21 
7 Johansson, Sven-Erik, Goodwill ska kanke uppskrivas och inte avskrivas, Balans 2004 nr, 6-7, s. 18-21 
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1.3 Problemformulering 
 
Kommer förändringarna att påverka företagens redovisade ekonomiska ställning och i så fall 
på vilket sätt? 
 
Det har framkommit att det finns olika bedömningar om företagens börsvärde kommer att 
förändras beroende på de nya redovisningsmetoderna. Finns det belägg för detta antagande? 

 
Finns det risk för att vissa företag hamnar i en situation där de tvingas skriva ner sina 
tillgångar så kraftigt att det påverkar deras fortsatta överlevnad. Finns den risken och går det 
att finna någon form av mönster i företagens beteende för att identifiera den här risken? 
 

1.4 Syfte 
 
Syftet är att belysa de eventuella förändringar de nya reglerna innebär på vinst och soliditet 
samt om de kan påverka aktievärderingen och företagets fortlevnad. 
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1.5 Disposition 
 
Nedan beskrivs hur uppsatsen är upplagd och vad de olika kapitlen handlar om. 
 
2 Metod 
I detta kapitel ges en beskrivning för hur arbetet med denna studie har utförts och varför vi har 
utfört arbetet på det vis som gjorts.  
 
3 Teoretisk referensram 
Här återfinns information om hur IFRS 3 och dess regelverk är utformat och vad det 
innefattar. Det syftar till att skapa förståelse hos läsaren för vad de nya redovisningsreglerna 
innebär. 
 
4 Empiri 
I empiriavsnittet finns samlat det empiriska material som vi inhämtat till vår studie, det består 
av den information som inhämtades genom intervjuerna och en rapport om hur IFRS 3 har 
påverkat värderingen av goodwill. 
 
5 Analys 
I detta kapitel tar vi upp det empiriska materialet och knyter an till teorikapitlet för att skapa 
en grund till att dra slutsatser från vår studie. 
 
6 Slutsatser 
Detta är vad studien har gett för resultat på ett mer subjektivt plan där vi syftar till att kunna 
spekulera runt vårt syfte, frågeställningar och problemformulering utifrån de resultat studien 
hittills gett.  
 
7 Fortsatta studier 
Här ges förslag på uppslag inom ämnet IFRS 3 och goodwill som vi hoppas kan vara 
intressanta men som vi inte själva kan ta upp inom ramen för denna uppsats. 
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2 Metod 
 

2.1 Vetenskaplig ansats 
 
För den här uppsatsen har vi ansett att en induktiv ansats är lämplig i och med att vi önskar 
förklara ett fenomen snarare än att verkligen bevisa något exakt. Därav faller det sig även 
naturligt att anta ett tolkande, heurmenuetiskt synsätt. Den empiri vi inbringat är 
huvudsakligen kvalitativ.  
 
 
Induktion 
 
Holme och Solvang specificerar två olika angreppssätt för samhällsforskning, deduktion och 
induktion. Deduktion kan ses som bevisande och induktion som upptäckande8 och därför 
anser vi att den induktiva metoden ligger oss närmast till hands i och med att vi samlar 
empiriskt material och utifrån dessa drar allmänna, generella slutsatser9 . 
 
En induktiv slutledning kan inte betraktas som helt tillförlitlig emedan den bygger just på 
empiriskt material, vilket kan innehålla felaktigheter oavsett hur stort det insamlade empiriska 
materialet är. Vid induktiv metod kan man således i bästa fall uppnå en hög sannolikhet för att 
de slutsatser man dragit är korrekta, men man kan aldrig uppnå en definitiv sanning10.   
 
För vårt arbete innebär det att den empiri vi samlat från respondenterna ska tolkas och 
förklaras, men att de slutsatser som dras härav inte är att betrakta som hela verkligheten när 
det gäller hur IFRS 3 påverkar företagens redovisning. Om vi hade gjort fler intervjuer hade 
våra slutsatser möjligen blivit mer sanningsenliga, men fortfarande inte hundraprocentigt 
tillförlitliga.  
 
 
Hermenuetik 
 
Vi har valt att utgå från ett hermenuetiskt förhållningssätt i vår uppsats. En grundtanke i 
hermenuetiken bygger på att vi förstår något mot bakgrund av den förförståelse vi har i ämnet, 
i kombination med de förutfattade meningar som en förförståelse innebär11. Vi är medvetna 
om det här och har försökt i möjligaste mån reducera den här problematiken. Det är främst i 
artiklar och intervjuer som vi anser oss uppleva det här problemet som störst. Artiklarna är 
skrivna av personer med en förförståelse som i sin tur skall tolkas av vår egen förförståelse. 
Intervjuerna bygger också på personliga erfarenheter från respondenterna.   
 
 
Kvalitativ metod 
 
Det finns två olika metodiska angreppssätt inom samhällsvetenskapen, dels ett kvantitativt 
och dels ett kvalitativt tillvägagångssätt. Inom samhällsvetenskapen består det som studeras 
av beståndsdelar, som i många fall kan vara svåra att göra mätbara. Vi valde att använda oss 

                                                 
8 Holme I.M, Solvang B.K, Forskningsmetodik Om kvalitativa och kvantitativa metoder, 1997, s 51 
9 Thurén, Torsten, Vetenskapsteori för nybörjare, 2002, s..19 
10 Thurén, Torsten, Vetenskapsteori för nybörjare, 2002, s..21 
11 Gilje N, Grimen H, Samhällsvetenskapernas förutsättningar, 2004, s. 183 
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av en kvalitativ metod12 för att fånga in det vi vill studera. Den kvalitativa metoden har främst 
ett förstående syfte, där vi inriktar oss på att pröva om informationen kan ha en generell 
giltighet 13. Det innebär ofta att det uppstår en närhet till den källa som informationen hämtas 
ifrån. 
Det har gett oss möjlighet att gå djupare i problemställningen på ett sätt som vi annars inte 
haft möjlighet att göra. Det här angreppssättet fungerar också väl med det hermenuetiska 
arbetssätt vi valt i vår uppsats.   
 
 
 

2.2 Utförande 
 
Den metod vi har använt för arbetet med denna uppsats är huvudsakligen kvalitativ, genom att 
den bygger på information hämtad från ett begränsat antal källor, snarare än stora mängder 
data från ett flertal källor. Det har gett oss möjligheten till en fördjupad problemställning i de 
intervjuer och det skriftliga material vi haft tillgång till. Vi baserar vår information dels på 
primärdata genom intervjuer med personer som är yrkesverksamma inom områden och som 
har anknytning till IFRS 3. Samt genom sekundärdata som litteratur, artiklar från 
tidningar/tidskrifter samt information ur årsredovisningar. 
 
Primärdata 
 
Intervjuerna är genomförda med revisorer, finansanalytiker och ekonomichefer. Vi har valt 
dessa tre yrkesgrupper eftersom vi har sett det som viktigt att få ett perspektivseende på den 
frågeställning vi har i det här arbetet. Dels beroende på att vi inte har möjlighet att bygga 
antaganden på välgrundade historiska data, då den här förändringen varit i bruk relativt kort 
tid. Sen anser vi också att speciellt i en kvalitativ studie ger det ett mervärde att få mångfald i 
empirin. Valet av just de här yrkesgrupperna är också ett resultat av det syfte vi har med vår 
uppsats. Intervjuerna med revisorerna har som mål att få deras syn på regelverket ur den 
granskandes perspektiv. Företagen som intervjuats har varit viktiga för att få en bild av hur de 
som producerar årsredovisningarna upplever de nya reglerna. Vi har också ansett att det är 
viktigt att få med ett kapitalmarknadsperspektiv. Redovisningsmässigt blir det i vissa fall 
betydande förändringar, och det får som följd att företagens ekonomiska nyckeltal förändras. 
Vi upplever det som viktigt att få en bild av hur det kan påverka värderingen av företagen. 
Det har gett oss möjligheten att analysera vårt syfte ur en mängd olika infallsvinklar, vilket 
har ett stort värde för de slutsatser vi kommit att dra. Vissa av intervjuerna har fått en 
språkbehandligt som inte är så god, men det beror på att intervjuerna har granskats och i vissa 
fall redigerats av vissa respondenter. 
 
Val av respondenter 
 
Vi har valt två företag som skiljer sig åt i sin verksamhet då vi ansett det som värdefullt. WM-
data är verksamma som konsulter och har som en del i sin strategi valt att köpa företag för att 
få in specialistkompetens. Det har inneburit att företaget har en relativt stor andel goodwill i 
sin balansräkning. Gunnebo däremot har en mer traditionell industriell bakgrund inom 

                                                 
12 Holme I.M, Solvang B.K, Forskningsmetodik Om kvalitativa och kvantitativa metoder, 1997, s 14 
 
13 Holme I.M, Solvang B.K, Forskningsmetodik Om kvalitativa och kvantitativa metoder, 1997, s 14 
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säkerhetsprodukter och skiljer sig på så sätt ifrån WM-data. Nordnet Securities och SEB 
Enskilda Securities har valts på olika grunder. På Nordnet har det varit Peter Malmqvist som  
varit värdefull att få som respondent i uppsatsen. Han har varit aktiv i debatten kring 
införandet av IFRS 3, och han har dessutom genomfört en omfattande undersökning av hur 
den påverkar börsens företag ekonomiskt. Vi var inte medvetna om den här undersökningen 
när vi inledde den här studien, utan den fick vi kännedom om när vi intervjuade Peter 
Malmqvist på Nordnet. SEB Enskilda Securities tyckte vi var viktigt att ta med därför att de är 
en av de största aktörerna på kapitalmarknaden. Den yrkesgrupp som varit svårast att få tid för 
intervjuer med har varit representanter för revisionsbyråer och det har också påverkat vårt val 
av företag. Bägge intervjuerna är genomförda med KPMG vilket inte var önskvärt ur 
mångfaldssynpunkt. De två personer vi emellertid vi har intervjuat har en mycket lämplig 
bakgrund, nämligen redovisningsspecialister på KPMG.  
 
Vid valet av respondenter har vi valt ut de yrkeskategorier vi ansett vara bäst lämpade att 
besvara den frågeställning vi har. Från företag har vi intervjuat ekonomichefer, beroende på 
att de är delaktiga i framställandet av redovisningen i kombination med att de är insatta i 
företagets verksamhet. Bland revisionsföretagen har vi valt att intervjua 
redovisningsspecialister, vilket är en yrkesgrupp på en revisionsbyrå som är väl insatt i de 
redovisningsnormer vi studerar. Från kapitalmarknaden är yrkesgruppen analytiker som vi 
ansett som viktigast att intervjua. De arbetar praktiskt med värdering av företag och deras 
analyser har stor tyngd vid värdering av företagen. 
 
Sekundärdata 
 
Det teorimaterial som använts till uppsatsen är redovisningsnormen IFRS 3, artiklar ur 
tidningar som t.ex. Balans, information från internet samt information ur företags 
årsredovisningar. 
 
Det som krävts för att samla in och bearbeta sådant material, är tid och selekterandet av 
informationen. Ur det här materialet har vi tagit till oss de bitar som verkar relevanta utifrån 
det syfte vi har formulerat och samlat ihop de olika källorna till dess vi fått en helhet. Det 
teoretiska material som vi samlat in beskriver alltså dels en dåtid, hur redovisning av goodwill 
utfördes innan IFRS 3 togs i bruk. Men också övergången mellan det gamla och det nya 
beskrivs, samt spekulationer om framtiden där experter uttalar sig om hur man tror att 
framtiden kommer te sig i och med de nya reglerna. 
 
Mot detta har vi ställt det empiriska material vi erhållit och därigenom försökt finna svar på 
de frågor vi ställt. Detta empiriska material består av nyligen gjorda intervjuer med personer 
som på olika sätt påverkas av de nya reglerna; revisorer och företag som börjat värdera sin 
goodwill enligt IFRS 3. Dessa perspektiv borde sammantaget ge tillräcklig information för att 
kunna belysa den frågeställning vi har. 
 

2.3 Insamling av empiriskt material 
 
Vi har valt att till stor del införskaffa vårt empiriska material från intervjuer med personer 
kunniga om och berörda av de nya IFRS 3-reglerna. Det huvudsakliga målet med intervjuerna 
är att sammanställa objektiv information. Detta innebär att vi söker objektivitet i kontakten 
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mellan respondenten och den intervjuade parten. Den part som står bakom intervjun ska inte 
söka påverka den information respondenten lämnar14 . 
 
Vi genomförde intervjuerna enligt frågeformulär utformat för uppgiften att få svar som kan ge 
tillfredställande information för att lösa vår uppsatta frågeställning. Vi har medvetet valt 
öppna frågor för att ge respondenten möjlighet att utforma svaren utifrån sin egen bild av 
frågeställningen. De fakta vi samlat in från intervjuerna är i form av anteckningar, och vi har 
inte gjort några ljudupptagningar. Detta är främst av praktiska skäl, men det kan även ge 
fördelen att stämningen vid intervjun blir mer naturlig i och med att respondenten kan slippa 
känna sig ”avlyssnad”.  
 
 
Respondenterna har fått tillgång till frågorna i förväg för att förbereda sig för intervjun då vi 
såg det som viktigt för att få så detaljerade och uttömmande svar som möjligt. Dessutom har 
vi bett respondenterna att komplettera frågeformuläret om de ansett att vi har förbisett någon 
frågeställning, eller om någon fråga varit felformulerad.  
 
Efter att intervjumaterialet bearbetats har respondenterna givits möjlighet att ta del av vad 
som framkom och ge sina synpunkter i syfte att undvika felaktigheter. Båda 
redovisningsspecialisterna ändrade skriftligen i materialet. Ekonomicheferna fick sig 
materialet tillsänt och hade inga invändningar. Analytikerna däremot gav besked att de inte 
hade tid att granska materialet efter vår bearbetning. Därför formulerade vi muntligen hur vi 
uppfattat svaren som analytikerna gav och de upplevde att vi uppfattat deras svar riktigt. Detta 
gjordes i direkt samband med intervjun.  
 
Den information som kommit fram genom intervjuerna är alltså respondenternas och/eller 
deras organisationers åsikter om den nuvarande situationen och om framtiden. Dessa åsikter 
må vara välgrundade, men kan dock betraktas som subjektiva så till vida att de kan gå isär och 
dessutom inte nödvändigtvis är uttalade för att representera en bransch, eller kanske ens ett 
helt företag.  
 
Intervjuerna har haft karaktären av en konversation då svaren på frågorna i flera fall är 
komplexa och inte alltid inbjuder till att ge enkla, korta svar utan kräver vissa utläggningar. Vi 
har därför valt att ställa öppna frågor i våra intervjuer.  
 
Intervjuerna genomfördes per telefon förutom de med Jorma Kyrö på KPMG samt Richard 
Petri på WM-data som var besöksintervjuer.  
 
Vi har också granskat årsredovisningar och de noter som ska ingå i dessa, för att klargöra hur 
företagens årliga impairment test har gått för att få kunskap om hur redovisningen presenteras 
för läsaren av informationen. 
 
 
 

2.4 Metodkritik 
 
Reliabilitet 
 

                                                 
14Gustavsson, Bengt, Kunskapande metoder inom samhällsvetenskapen, 2004, s. 238 
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För att ett forskningsresultat skall beskriva det som avses att studeras, förutsätter det att 
informationen som fås fram är pålitlig. Hög reliabilitet har vi om olika oberoende mätningar 
av ett och samma fenomen ger samma eller ungefär samma resultat. Forskningens uppgift är 
därför att sträva efter att göra felen så små som möjligt för att kunna belysa frågeställningen 
på ett bra sätt. En tillräckligt hög grad av reliabilitet är därför en förutsättning för att kunna 
pröva de påståenden som frågeställningen rymmer15. Prövningen av pålitlighet görs genom en 
jämförelse mellan oberoende undersökningar av samma företeelse. Intervjuerna är inte 
inspelade vilket kan vara ett problem. Men vi ansåg det viktigt att ha mer av en 
diskussionsform under intervjun och att respondenterna inte hade känslan av att vara 
avlyssnade. Vid intervjuns slut läste vi upp vår tolkning av deras svar inför dem, och svaren 
nedtecknades sedan direkt efter intervjuerna. Detta sammantaget borde ge en god reliabilitet. 
Sekundärmaterial är av skiftande kvalitet, och vi har därför avsiktigt valt material som vi 
bedömer som tillförlitligt för vår studie. 
 
Validitet 
 
En förutsättning för vår undersökning har varit att vi fått valid information, det räcker inte 
med att informationen är reliabel16 . Validitet innebär att vi verkligen mäter det vi avsett att 
mäta17 . Vid studiens början läste vi in oss på ämnet genom litteratur, facktidskrifter och 
artiklar på internet. Det här sammantaget gav oss en relativt god bild av vad vi skulle fokusera 
på för frågeställningar, och vilka bakomliggande fakta som var relevanta för att få svar på 
frågeställningen. Vi är trots det här dock medvetna om att det är omöjligt att vara helt oberörd 
av det vi studerar.    
 
Kvalitativ metod 
 
En kritik som kan riktas mot vårt metodval kan vara att den begränsar generaliserbarheten i de 
resultat vi kommit fram till. Det är en kompromiss vi är medvetna om, men som vi ändå valt 
att ta. Vi är medvetna om att kunskapen ökar under arbetet med intervjuerna och att de sista 
intervjuerna förmodligen är mer genomarbetade än den första. Trots det så har vi enligt vår 
mening arbetat på rätt sätt, med tanke på den problemformulering vi har och det angreppssätt 
vi har i vårt arbete. 
 

 
 
 

                                                 
15 Holme I.M, Solvang B.K, Forskningsmetodik Om kvalitativa och kvantitativa metoder,  1997, s 163 
 
16 Holme I.M, Solvang B.K, Forskningsmetodik Om kvalitativa och kvantitativa metoder, 1997, s 167 
17 Thurén, Torsten, Vetenskapsteori för nybörjare, (2002), s. 22 
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3 Teoretisk referensram 
 

3.1 Historik 
 
Till följd av att redovisning haft två olika huvudgrenar, den anglosaxiska och den 
kontinentala, med skillnader i redovisningsprinciperna som inneburit att den anglosaxiska 
grenen har varit mer inriktad mot verkliga värden och den kontinentala har strävat efter 
försiktighet i värderingar har harmonisering av internationell redovisning varit önskvärd i en 
allt mer globaliserad värld. IASC formades 1973 av representantländer från dessa båda 
inriktningar18. Arbetet gick ut på att lägga grund till en modell som skulle göra redovisningen 
mer uniform.  
 
IASC ombildades 2001 och blev senare IASB och har starka band till FASB för att jobba 
vidare mot en harmonisering av internationell redovising19. Detta ledde till framtagandet av 
IAS-standarderna för redovising vilka ingår i de IFRS-regelverk som upprättats. 
 
Inom EU ska alla börsnoterade bolag tillämpa IFRS/IAS-reglerna från 1 januari 2005. De nya 
reglerna syftar till att effektivisera kapitalmarknaden och öka konkurrensmöjligheterna såväl 
inom EU som globalt genom att öka jämförbarheten och skapa möjlighet för företag att verka 
på en internationell kapitalmarknad. 
 
Goodwill har fått ökad betydelse därför att i investeringar i immateriella tillgångar 
betydelsemässigt har ökat jämfört med investeringar i materiella tillgångar. Många företag 
investerar i dag huvudsakligen i FoU, varumärken, marknadsföring, systemutveckling osv. 
Goodwillposterna blir i takt med detta av ökande betydelse20 
 

3.2 IASBs föreställningsram 
 
Att IASBs föreställningsram tillkom berodde på att man ville skapa en grund för både de 
normgivare som skapar nya redovisningsregler samt för dem som arbetar med att förbättra de 
som finns idag. Föreställningsramen är även till för dem som behöver kunna tolka normer och 
standarder då de framställer finansiella rapporter.  
 
IASBs föreställningsram gällande finansiell rapportering stipulerar två antaganden för 
finansiella rapporter; 

• Accrual Basis innebär att transaktioner och handlingar ska periodiseras till då de 
inträffat; 

• Going Concern innebär att man antar att företaget kommer att fortsätta sin verksamhet 
under överskådlig tid. 

 

                                                 
18 Artsberg, Kristina , Redovisningsteori-policy och praxis, 2003, s. 136 
19 Artsberg, Kristina, Redovisningsteori-policy och praxis, 2003, s. 136 
20 Johansson, Sven-Erik, Goodwill ska kanke uppskrivas och inte avskrivas, Balans 6-7, 2004, s. 29 
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IASB använder i sin föreställningsram ordet kvalitetskriterier (qualitative characteristics) 
vilkas innehåll känns igen från gamla normer. Kvalitetskriterierna beskriver vad 
informationen i finansiella rapporter ska innehålla för att vara relevant för dess användare. De 
olika kriterierna ska uppnås utan åsidosättande av varandra inbördes. Dessa kvalitativa 
kriterier är: 

• Begriplighet 
• Relevans 
• Tillförlitlighet och 
• Jämförbarhet 

 
Föreställningsramens kriterium för begriplighet förutsätter att läsaren av den finansiella 
rapporten har förkunskaper om företagsekonomi och redovisning och är beredd att granska 
informationen omsorgsfullt21.  
 
Relevans i sammanhanget betyder att infomationen i rapporten ska kunna vara till grund för 
beslut som ska tas av användaren. Det gäller såväl information om då-, nu- eller framtid 
eftersom helheten anses vara av betydelse. Relevans är också kopplat till väsentlighet 
eftersom utelämnande av fakta eller felaktigheter kan påverka beslut tagna med hänsyn till 
innehållet i rapporterna. 
 
Tillförlighet är givetvis ett krav som ställs på informationen i en finansiell rapport och det 
uppnås när rapporten är fri från felaktigheter men ISAB påpekar att det kan kollidera med 
relevansen i rapporten varför upprättarna måste göra en bedömning om vad som är viktigast. 
 
Jämförbarhet innebär att de finansiella rapporterna ska kunna jämföras i samma företag över 
tiden och även mellan olika företag. Detta gör att företag ska ange vilka redovisningsprinciper 
man använder och tillämpa dem konsekvent22. 
 

3.3 IFRS 3 – Företagsförvärv 
 
IFRS 3 innefattar regler för finansiell rapportering när ett förvärv görs, dvs då separata företag 
sammanförs till en rapporterande enhet, en koncern. Enligt IFRS 3 ska alla samgåenden ses 
utifrån förvärvsmetoden. 
 
Poolningsmetoden för företagssamgåenden kommer inte längre att tillåtas och det ena 
företaget måste pekas ut som kontrollerande. Det blir helt enkelt det företag som skaffat sig 
bestämmande inflytande23.  
 
IFRS 3 fordrar att i stort sett alla förvärvade tillgångar ska tas upp till verkliga värden. Det ges 
också tydligare riktlinjer för hur verkligt värde ska beräknas vid företagsförvärv: 
 

• Värderingar ska göras av alla förvärvade fastigheter, även industrifastigheter 
• Immateriella tillgångar ska i avsevärt högre grad än idag särredovisas och därmed inte 

ingå i goodwillposten 
• Maskiner ska värderas till verkligt värde. Det är dock ofta svårt att göra detta om det 

saknas aktiva marknader.  

                                                 
21 http://www.iasplus.com/standard/framewk.htm 
22 http://www.iasplus.com/standard/framewk.htm 
23 Rundfelt, Rolf, Två nya standarder från IASB – IFRS 3 och IFRS 5, Balans 5, 2004, s. 44 
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• Lager av färdiga produkter skall värderas till förväntat försäljningspris med avdrag för 
direkta försäljningskostnader och skälig vinst för försäljningsinsatsen. Hänsyn skall 
tas till fördelaktiga och ofördelaktiga avtal som övergår i och med förvärvet 

• Övertagna ansvarsförbindelser ska ingå i koncernbalansräkningen till verkligt värde. 
De betraktas inte längre bara som övertagna ansvarsförbindelser som redovisas inom 
linjen. Ansvarsförbindelser har hittills normalt ej upptagits till något verkligt värde vid 
beräkning av värdet av övertagna skulder24. 

 
När företagsförvärv gjorts ska förvärvaren lämna en beskrivning av de faktorer vilka lett till 
att goodwill uppstått, alltså varför man har ansett att det förvärvade företagets värde ligger 
över dess redovisade värde. Beskrivningen ska innehålla en redogörelse för de förvärvade 
immateriella tillgångar som inte redovisats separat från goodwill. Om det dock är så att det 
inte gjorts därför att förvärvaren inte ansett sig kunna göra värderingar av vissa immateriella 
tillgångar till verkligt värde ska en redogörelse lämnas om varför25. 
 
Goodwill som uppstår vid företagsförvärv ska fördelas till den kassagenererande enhet eller 
grupp av enheter som förväntas dra nytta av det värde denna goodwill representerar, t.ex. 
synergier. Det innebär att goodwill också kan fördelas till enheter som fanns i koncernen 
redan före förvärvet om dessa bildar nya kassagenererande enheter. För varje 
kassagenererande enhet eller grupp av kassagenererande enheter till vilka goodwill eller 
immateriella tillgångar av betydande omfattning vilka inte skrivs av allokerats ska företaget 
varje år ge information om: 

• Redovisat värde på goodwill och immateriella tillgångar. 
• Huruvida återvinningsvärdet beräknats som nyttjandevärde eller 

nettoförsäljningsvärde. 
• Nyckelantaganden som tillämpats vid beräkning av återvinningsvärdet. 
• Hur företagsledningen kommit fram till de värden som använts vid värderingen och 

om en rimligt sannolik förändring av något av dessa skulle leda till 
nedskrivningsbehov. 

• Hur lång period företagets egna kassaflödesprognoser omfattar och med vilken tillväxt 
kassaflödena därefter extrapolerats.  

• Tillämpad diskonteringsränta. 
 
Detta gäller även om det inte finns indikationer på nedskrivningsbehov26. 
 
Detta gör alltså att företagen måste ge mer information om varför man har betalat för goodwill 
och det ställer krav på att göra mer seriösa bedömningar av åtskillnaden mellan olika 
immateriella tillgångar. Dessutom ska köpeskillingen fördelas på grupper av tillgångar, 
skulder och ansvarsförbindelser samt hur mycket resultat som en förvärvad enhet tillfört 
förvärvaren under den gångna perioden.  
 
Dessa nya informationskrav kan tänkas leda till en betydligt mer öppen redovisning av hur 
företag utför sina impairment test. De ökade upplysningskraven kommer att ge omvärlden 
betydligt bättre underlag för att bedöma företagsförvärv och om de nedskrivningar som gjorts 
                                                 
24 Jansson T, Nilsson J, Rynell T, Redovisning av företagsförvärv enligt IFRS innebär omfattande och väsentliga 
förändringar, Balans 8-9, 2004, s.29 
25 Jansson T, Nilsson J, Rynell T, Redovisning av företagsförvärv enligt IFRS innebär omfattande och väsentliga 
förändringar, Balans 8-9, 2004, s.33 
26 Jansson T, Nilsson J, Rynell T, Redovisning av företagsförvärv enligt IFRS innebär omfattande och väsentliga 
förändringar, Balans 8-9, 2004, s.33 
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är korrekta. Samtidigt bör det sätta större press på ledningar och styrelser att se till att 
nedskrivningar görs då det är erforderligt och det kan kanske även leda till mer genomtänkta 
företagsförvärv. Enligt undersökningar har många förvärv inte gett det utfall som 
förväntades27.  
 
Justeringar av de kostnader för förvärvet som beror av framtida händelser får tas upp vid 
tidpunkten för förvärvet om de kan betraktas som sannolika och kan mätas tillförlitligt. Dessa 
ska sedan tas upp i resultaträkningen. Förvärvaren ska allokera kostnaderna för förvärvet 
genom att ta upp identifierbara tillgångar, skuldförbindelser och ansvarsförbindelser till deras 
verkliga värden vid förvärvets ingående med undantag för de tillgångar vilka enligt IFRS 5 
klassas som varande till försäljning vilka ska tas upp till verkligt värde minus 
försäljningskostnaderna. Goodwill utgörs av det övervärde förvärvaren betalar (dvs högre 
värden än vad företaget värderats till enligt ovan). Goodwill bokförs till det pris som betalats 
minus eventuella ackumulerade värdeminskningar och nedskrivningar i enighet med IAS 36 
Impairment of Assets28  
 
Om förvärvarens betalning i verkligt värde av identifierbara tillgångar, skuldförbindelser och 
ansvarsförbindelser minus förvärvskostnader är större än kostnaderna för samgåendet ska 
förvärvaren vidta följande åtgärder: 

• Säkerställa identifikationen och mätningen av det förvärvade företagets identifierbara 
tillgångar, skuldförbindelser och ansvarsförbindelser samt värderingen av kostnaden 
för samgåendet; och 

• Ta upp  icke-identifierbara övervärden som goodwill. 
 
 

3.4 IAS 36 - Nedskrivningar 
 
Enligt IAS 36 ska prövning av nedskrivningsbehov göras varje år vid bokslut eller närhelst 
indikationer på värdeminskning uppstått. Detsamma ska även göras för de övriga immateriella 
tillgångar som inte skrivs av men som ändå inte räknas till goodwillvärdet29.  
 
IAS 36 som behandlar nedskrivningsregler för goodwill och immateriella tillgångar tillkom i 
mars 2004 och reglerar de procedurer som företag ska använda för att försäkra sig om att dess 
tillgångar inte tas upp till mer än sitt återvinningsvärde. IAS 36 gäller för nedvärdering av alla 
tillgångar förutom: 

• Inventarier (IAS 2 Inventories); 
• Tillgångar som härrör från byggkontrakt (IAS 11 Construction Contracts); 
• Uppskjutna skatter (IAS 12 Income Taxes); 
• Tillgångar som härrör till personalförmåner (IAS 19 Employee Benefits); 
• Finansiella tillgångar som tas upp inom ramarna för IAS 39 Financial Instruments: 

Recognition and Measurement; 
• investment property mätt enligt verkligt värde (IAS 40 Investment Property); 
• biologiska tillgångar relaterade till jordbruk värderade enligt verkligt värde minus 

beräknade point-of-sale kostnader (IAS 41 Agriculture); 

                                                 
27 Jansson T, Nilsson J, Rynell T, Redovisning av företagsförvärv enligt IFRS innebär omfattande och väsentliga 
förändringar, Balans 8-9, 2004, s.33 
28 http://www.iasb.org/uploaded_files/documents/8_63_ifrs03-sum.pdf, s.1 
29 Jansson T, Nilsson J, Rynell T, Redovisning av företagsförvärv enligt IFRS innebär omfattande och väsentliga 
förändringar, Balans nr.8-9/2004, s.31 
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• uppskjutna förvärvskostnader och immateriella tillgångar som härrör från 
försäkringskontrakt inom ramen för IFRS 4 Insurance Contracts, samt 

• icke-upptagna tillgångar som bedöms vara till försäljning enligt IFRS 5 Non-current 
Assets Held for Sale and Discontinued Operations30. 

 
I utkastet till IFRS 3 presenterades även några förslag om nya upplysningar, nämligen: 
 

• Verkligt värde på det förvärvade företaget och hur värdet beräknats 
• Utbetalade förvärvskostnader och var de återfinns i resultaträkningen 
• Den vinst eller förlust som uppkommer i samband med en omvärdering av tidigare 

förvärvade aktieposter 
• Det maximala belopp som kan utgå på grund av av överenskommelser om 

tilläggsköpeskillnader 
• Storleken av det förvärvade företagets intäkter som tagits med i koncernredovisningen 

efter förvärvet, samt 
• En beskrivning av de faktorer som medfört att ett tidigare icke redovisat förvärvat 

underskottsavdrag åsatts ett värde i redovisningen31. 
 
Kassagenererande enheter 
 
En kassagenererande enhet är är den minsta identiferbara grupp av tillgångar vilka genererar 
kassaflöden som i princip är oberoende av kassaflöden från andra tillgångar eller grupper av 
tillgångar. När man genomför impairment test för att finna ut om nedskrivning är nödvändig 
ska förvärvad goodwill allokeras till varje kassagenererande enhet eller grupp av 
kassagenererande enheter som beräknas erhålla framtida ekonomiska fördelar32.  
 
Impairment test 
 
Impairment test är termen för de nedskrivningsprövningar som företag varje år (eller oftare 
om behov föreligger) ska göra av de tillgångar som är redovisade som goodwill. Vid 
impairment test kontrolleras om det redovisade värdet av goodwill överensstämmer med 
återvinningsvärdet, som är det högsta av verkligt värde eller nyttjandevärde.  
Företag måste ha väl fungerande processer för prövning av nedskrivningsbehov så att man 
även kan klara att göra bra bedömningar av verkligt värde. Detta kväver oftast stor erfarenhet 
av företagsvärdering samt en god marknadskännedom. Nettoförsäljningsvärdet borde i många 
fall kunna beräknas, bl.a. eftersom IAS 36 inte ställer krav på att en aktiv marknad ska finnas 
för beräkning av värdet samt tillåter olika vedertagna värderingsmetoder istället för att 
förespråka en enskild sådan33. 
 
Nedvärdering som görs av tillgångens bokförda värde minus återvinningsvärdet ska föras över 
resultaträkningen. En nedskrivning av goodwill vid en kassagenerande enhet ska allokeras till 
denna enhet och minska det bokförda värdet av enhetens tillgångar i följande ordning: 

1. reducera värdet av goodwill hänförlig till denna kassagenerarande enhet, därefter 
2. reducera de andra tillgångarna för enheten pro rata  baserat på värdet av varje tillgång. 

                                                 
30 http://www.iasb.org/uploaded_files/documents/8_63_ias36-sum.pdf, s.1 
31 Jansson T, Nilsson J, Rynell T, Redovisning av företagsförvärv enligt IFRS innebär omfattande och väsentliga      
förändringar, Balans nr.8-9/2004, s.33  
32 http://www.iasb.org/uploaded_files/documents/8_63_ias36-sum.pdf, s.1 
33 Jansson T, Nilsson J, Rynell T, Redovisning av företagsförvärv enligt IFRS innebär omfattande och väsentliga 
förändringar, Balans nr.8-9/2004, s.33 
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En nedskrivning av goodwillposten som gjorts under tidigare perioder ska återföras om det 
finns skillnader i uppskattningarna som användes för att bestämma tillgångens 
återvinningsvärde sedan den förra värdeminskningen upptäcktes. I det fallet ska värdet på 
tillgången ökas till sitt återvinningsvärde men får inte överstiga värdet som tillgången skulle 
haft om någon tidigare värdeminskning inte hade skett34.  
 
Återvinningsvärde 
 
Återvinningsvärdet av en tillgång är det högsta av tillgångens verkliga värde, dvs 
nettoförsäljningsvärde eller tillgångens nyttjandevärde35. En tillgång är för högt värderad om 
dess redovisade värde överstiger de framtida diskonterade kassaflöden man kan få ut av 
tillgången. Om man vid impairment test upptäcker detta ska tillgångens värde skrivas ned. 
 
Återvinningsvärdet ska bestämmas för varje enskild tillgång. Detta gäller dock inte om de 
kassaflöden tillgången skapar är beroende av av andra tillgångars kassaflöden, i sådana fall 
ska värdet bestämmas av den kassagenererande enhet som tillgången ingår i.  
 
Verkligt värde 
 
Verkligt värde är tillgångens nettoförsäljningsvärde, dvs marknadsvärdet med avdrag för 
försäljningskostnade vid en icke-närståendetransaktionsförsäljning mellan kunniga parter som 
är villiga att göra affär36. 
 
Nyttjandevärde 
 
Nyttjandevärdet anses vara nuvärdet av de framtida diskonterade kassaflöden man beräknar få 
ut av tillgången37. Vid beräkning av nyttjandevärdet får man inte ta hänsyn till flera faktorer 
som annars är väsentliga när man beräknar verkliga värden. Man får inte beakta 
omstruktureringsutgifter som företaget inte förbundit sig till och inte heller förväntade men 
ännu inte genomförda förbättringar och uppgraderingar av tillgångens prestanda. Hänsyn får 
inte heller tas till effekter som förutsätter expansionsinvesteringar för att träda i kraft38.  
 
IAS 36 definition av nyttjandevärdet bygger på ”value in the use for the asset in its current 
condition” vilket betyder att det finns risk att förvärv gjorda på senare år kan vara redovisade 
till värden som överstiger nyttjandevärdet emedan förvärvspriserna ofta inkluderar ännu icke 
vidtagna åtgärder som t.ex. omstruktureringar.  
 
Om det vid beräkningen av nyttjandevärdet framkommer att detta understiger redovisat värde 
ska nettoförsäljningsvärdet också beräknas. Nedskrivning får inte ske till nyttjandevärdet 
innan det konstaterats att nettoförsäljningsvärdet är högre än nyttjandevärdet. Enligt IAS 36 är 
det dock inte alltid möjligt att beräkna nettoförsäljningsvärdet39.  
                                                 
34 http://www.iasb.org/uploaded_files/documents/8_63_ias36-sum.pdf, s.2 
35 Jansson T, Nilsson J, Rynell T, Redovisning av företagsförvärv enligt IFRS innebär omfattande och väsentliga 
förändringar, Balans 8-9/2004, s.32 
36 http://www.iasb.org/uploaded_files/documents/8_63_ias36-sum.pdf, s.1 
37 http://www.iasb.org/uploaded_files/documents/8_63_ias36-sum.pdf, s.1 
38 Jansson T, Nilsson J, Rynell T, Redovisning av företagsförvärv enligt IFRS innebär omfattande och väsentliga 
förändringar, Balans nr.8-9/2004, s.32 
39 Jansson T, Nilsson J, Rynell T, Redovisning av företagsförvärv enligt IFRS innebär omfattande och väsentliga 
förändringar, Balans nr.8-9/2004, s.32 
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Många företag har erfarenheter från att beräkna nyttjandevärden för nedskrivningsprövningar 
men begränsad erfarenhet då det gäller att räkna ut nettoförsäljningsvärden. Bl.a. de 
begränsningar som ovan beskrivits för beräkning av nyttjandevärden talar för att man i många 
fall först och främst bör beräkna återvinningsvärden som nettoförsäljningsvärden istället för 
som nyttjandevärden40.  
 
Nyttjandevärdet kan sägas vara summan av förväntade framtida kassaflöden diskonterade till 
ett nuvärde som beaktar tillgångens eller dess kassagenererande enhetens specifika risker och 
pengars tidsvärde (riskfri ränta). 
 
Diskontering 
 
Återvinningsvärdet för goodwilltillgångar och immateriella tillgångar med obestämd livstid är 
som nämnt ovan det högsta av nyttjandevärdet och verkligt värde. I IAS 36 finns två metoder 
för diskontering av framtida kassaflöden, ”the traditional approach” och ”expected cash flow 
approach” (traditionella metoden och ECF-metoden). Den traditionella metoden är den som 
vanligtvis har tillämpats och innebär att prognosen görs utifrån det mest sannolika kassaflödet 
diskonterat med en ränta som innehåller en riskpremie. IASB är dock skeptiska till denna 
metod eftersom riskpremien anses svår att beräkna.  
 
Till följd av detta finns i IAS 36 ECF-metoden som säger att man ska väga samman de utfall 
som är sannolika och/eller möjliga utifrån en vägd sannolikhetsbedömning och det 
sammanvägda utfallet diskonteras med en riskfri ränta. ECF-metoden innehåller dock enligt 
artikelförfattarna flera praktiska problem. Det förutsätts att man bl.a. att man kan precisera 
sannolikheten för olika utfall, vilket inte kan anses troligt i de flesta fall. Samt att det inte 
framgår tillräckligt tydligt hur risken ska beaktas41. 
 

3.5 IAS 38 - Immateriella tillgångar 
 
IAS 38 gäller i likhet med IAS 36 från mars 2004 och standarden behandlar redovisning av 
immateriella tillgångar vid företagsförvärv. Standarden reglerar även vilka poster som ska 
särskiljas från goodwill och räknas som immateriella tillgångar. Några exempel på sådana 
tillgångar är varumärken, kundlistor, leverantörsrelationer, patent, programvara, databaser, 
licenser, leasingavtal, bygglov, franchiseavtal och sändingsrättigheter. 
 
Immateriella tillgångar ska värderas och redovisas separat då: 

• Det förvärvade företaget antingen har nyttjande- eller äganderätt genom avtal eller 
lagstiftning till tillgångarna, eller 

• Kan separera och sälja tillgångarna, samt 
• När ett tillförlitligt verkligt värde kan åsättas 

 

                                                                                                                                                         
 
40 Jansson T, Nilsson J, Rynell T, Redovisning av företagsförvärv enligt IFRS innebär omfattande och väsentliga 
förändringar, Balans nr.8-9/2004, s.33 
41 Jansson T, Nilsson J, Rynell T, Redovisning av företagsförvärv enligt IFRS innebär omfattande och väsentliga 
förändringar, Balans nr.8-9/2004, s.32 
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IASBs ståndpunkt är att ett tillförlitligt värde på immateriella tillgångar ingående i 
företagsförvärv normalt kan fastställas42. 
 
IAS 38 inkluderar dock inte: 

• immateriella tillgångar som täcks in av någon annan IAS-standard. T.ex. behandlas 
immateriella tillgångar  vilka normalt hålls ”i lager” för löpande försäljning i IAS 2 
Inventories 

• mineralrättigheter och kostnader för sökande och brytande av icke-förnyelsebara 
resurser43. 

 
En immateriell tillgång kategoriseras enligt följande kriterier: 

• tillgången är identifierbar, avskiljbar och  kontrollerad av företaget 
• den beräknas leda till ekonomiska fördelar för företaget, samt 
• värdet av tillgången kan mätas tillförlitligt. 

 
Internt upparbetad goodwill, varumärken, kundlistor och liknande är inte att betrakta som 
tillgångar. Kostnader för forskning och utveckling är att betakta som en utgift och skapar inga 
immateriella tillgångar44. 
 
Företaget gör bedömningen om en immateriell inventaries livslängd är begränsad eller 
obegränsad. En inventaries livslängd räknas som obegränsad om man inte kan uppskatta 
någon begränsning av den tidsperiod som tillgången förväntas skapa värde för företaget. En 
tillgång med begränsad livslängd skrivs av på ett systematiskt sätt under den tid tillgången 
beräknas finns i företaget. En immateriell tillgång med obegränsad livslängd ska inte skrivas 
av utan provas för nedskrivning enligt IAS 3645. 
 

3.6 Svenska redovisningsregler 
 
I Sverige verkar Redovisningsrådet för att utforma redovisningsregler och att sätta normer för 
redovisningen. Redovisningsrådet utgår numera från IASBs regelverk med undantag för när 
detta inte är kompatibelt med svensk redovisningslagstiftning. För noterade företag gäller att 
IAS-reglerna går före Årsredovisningslagen men att ÅRL gäller i de fall som inte täcks av 
IAS.  
 
I RR 1:00 regleras upprättandet av koncernredovisningar. Företagsförvärv ska värderas enligt 
förvärvsmetoden eller eventuellt kapitalandelsmetoden men den senare får bara tillämpas 
restriktivt. Anskaffningsvärdet av goodwill är övervärdet av det förvärvade företagets 
tillgångar efter avdrag för försäljningskostnader. Goodwill ska skrivas av på högst 20 år men 
kan i vissa fall där starka skäl föreligger kan en längre avskrivningstid accepteras46.  
 
Den mest väsentliga skillnaden mellan IFRS 3 och den i Sverige fram till 2005 tillämpade RR 
1 är att företag som skaffar sig bestämmande inflytande över ett annat företag ska redovisa 
detta till verkligt värde. Enligt RR 1 ska förvärvet redovisas till anskaffningskostnaden. Den 
reviderade versionen av IFRS 3 innebär således ytterligare ett avsteg från de svenska 

                                                 
42 Jansson T, Nilsson J, Rynell T, Redovisning av företagsförvärv enligt IFRS innebär omfattande och väsentliga 
förändringar, Balans nr.8-9/2004, s.29 
43 http://www.iasb.org/uploaded_files/documents/8_63_ias38-sum.pdf s.1 
44 http://www.iasb.org/uploaded_files/documents/8_63_ias38-sum.pdf s.1 
45 http://www.iasb.org/uploaded_files/documents/8_63_ias38-sum.pdf s.1 
46 FARs samlingsvolym, 2004, s.853 
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traditionerna om att redovisa enligt anskaffningskostnader och tar oss närmare de anglo-
saxiska principerna om verkliga värden47. 
 
Redovisningsrådets rekommendation RR 15 stipulerar hur redovisningen av immateriella 
tillgångar ska gå till. Även den har utgångspunkt i IAS-standarden (IAS 38 i det här fallet) 
och anger att immateriella tillgångar ska värderas till anskaffningsvärde samt att tillgången 
ska skrivas av på maximalt 20 år48. RR 17 är baserad på IAS 36 och tar upp nedskrivningar av 
immateriella tillgångar49.  
 
Redovisningsprinciperna har i och med införandet av IFRS utvecklats från att uteslutande 
bero på anskaffningsvärden till att gå mot verkliga värden, dvs. marknadsvärden. Detta 
kommer att leda till större fluktuationer i redovisat resultat och eget kapital. Styrelser och 
företagsledningar kommer att i högre grad få ta ställning till redovisningens utförande50.  
 
En skillnad mot RR 1 är att man enligt IFRS 3 i det verkliga värdet ska inkludera en 
tilläggsköpeskillning om en sådan erhålls. Det är inte längre tillåtet att justera 
anskaffningsvärdet utan tilläggsköpeskillingen ska redovisas som en kostnad i 
resultaträkningen. Detta kommer av att det förvärvade företagets verkliga värde grundas på 
det värde som beräknas vid tillpunkten för förvärvet.  På samma sätt resonerar man då 
förvärvskostnaderna ska kostnadsföras och inte inräknas i anskaffningsvärdet51.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
47 Rundfelt, Rolf, Reviderade IFRS 3 – ytterligare ett steg mot redovisning baserad på verkliga värden, Balans 
nr. 8-9, 2005, s. 53 
48 FARs samlingsvolym, 2004, s.1036 
49 FARs samlingsvolym, 2004, s.1070 
50 Jansson T, Nilsson J, Rynell T, Redovisning av företagsförvärv enligt IFRS innebär omfattande och väsentliga 
förändringar, Balans nr.8-9/2004 s.33 
51 Rundfelt, Rolf, Reviderade IFRS 3 – ytterligare ett steg mot redovisning baserad på verkliga värden, Balans 
nr. 8-9, 2005, s. 53 
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4 Empiri 
 
Intervjuer har legat till grund för empirin. Vi har i det här ämnet inte någon historik att 
undersöka utan måste ut och få information av personer som arbetar praktiskt med de här 
frågorna. Vi har sett det som viktigt att få med ett perspektivseende för att belysa ämnet och  
därför valt att intervjua personer som kommer i kontakt med IFRS 3 i olika yrkesroller. 
Därför har vi valt att intervjua personer där vi haft möjligheten att få fram företags-, 
redovisnings- samt kapitalmarknadsperspektivet.  
 
Vi ser det som viktigt att intervjua personer på företag för att få fram hur förändringarna 
påverkar det praktiska arbetet att producera bokslut. En prioriterad frågeställning har även 
varit deras inställning till de förändringar som skett, och vilka konsekvenser de upplever att 
förändringarna kommer att få praktiskt ute på företagen. 
 
Revisorernas roll i det här är intressant främst ur två aspekter. Först och främst ur en rent 
redovisningstekniskt perspektiv, hur reglerna är utformade och hur revisorerna tänkt att 
använda dem i sin revision av företagen. Men också om det upplevs att det finns en 
intressekonflikt som kan uppstå genom att revisorerna har en granskande uppgift vid 
värdering av goodwill enligt IAS 36. 
 
Kapitalmarknaden är central i vår frågeställning. Det är egentligen enbart redovisningen som 
förändrats, i grunden har vi samma ekonomiska realiteter som ligger till grund för företagens 
verksamhet. Men det här kommer att påverka företagens framtida vinster och soliditet, vilket 
kan ligga till grund för en förändrad värderingen av företagen. 
 
IFRS 3 har fördelar jämfört med den tidigare redovisningen genom att den redovisar ett mer 
marknadsmässigt värde av tillgångarna, något som det finns ett stort intresse av att 
redovisningen gör. Men vi har också ett behov av att försöka få fram riskerna med de nya 
redovisningsprinciperna. Identifiera källor till risker samt försöka göra en bedömning av hur 
allvarliga de kan bli. Det har framkommit i intervjuerna att det finns en uppenbar risk att det i 
vissa företag kan byggas upp en ”bubbla” som kan leda till att företag i framtiden kan få 
ekonomiska problem. Det som åsyftas i intervjuerna är företag med en stor andel goodwill i 
sin balansräkning och som genom IAS 36 kan komma att tvingas skriva ner sina 
goodwilltillgångar. 

4.1 Ekonomichefer 
 
De ekonomichefer vi intervjuat var Richard Petri på WM-data och Per Olin på Gunnebo. Det 
som framkom i intervjuerna var att ekonomicheferna var skeptiska till de förändringar som 
genomförts. Båda ansåg att de förändringar som genomförts har en dålig förankring i den 
verklighet företagen lever i och upplevde att det här är en teoretisk skrivbordsprodukt. 
 
De ifrågasatte också om inte redovisningen blivit otydligare än vad det var tidigare. En 
tydligare uppdelning av goodwill och immateriella tillgångar ansåg Petri bidrog till att 
försvåra för läsaren att förstå värdet i bolaget. Skillnaden mellan eget kapital och börsvärdet 
är enligt Petri immateriella tillgångar, varför då föra en mängd nya tillgångar i en i 
sammanhanget obetydlig post i balansräkningen, och benämna den immateriella tillgångar. 
Han ifrågasatte om inte redovisningen blivit otydligare än vad det var tidigare, något som 
också Olin upplevde. Det bägge var övertygade om, var att färre kommer ha möjlighet att 
tillgodogöra sig informationen än vad som var fallet tidigare. 
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Det som Olin såg som det största problemet var osäkerheten i värdet av goodwilltillgångar. 
Det innebär enligt honom att redovisningen går från att bygga på traditionella 
redovisningsregler med ett historiskt transaktionsvärde och avskrivningar, till en redovisning 
baserad på kassaflödesanalys. Olin ansåg att dessa beräkningar bygger på en allt för stor del 
på antaganden och bedömningar, och därmed är för osäkra som underlag för att tas upp som 
en tillgång under posten ”eget kapital” i balansräkningen. Han förespråkade de gamla reglerna 
där det låg en verklig transaktion bakom tillgångens värde, och att det sedan skrevs av. Det är 
som han uttryckte det, att vi tvingas in i en anglosaxisk redovisning med de risker det medför. 
I den här frågan hade Petri en annan uppfattning, han upplevde inte värderingen enligt de nya 
reglerna som något större problem. Däremot var bägge av uppfattningen att en stor andel 
goodwill i framtiden kan betyda en större risk för ekonomiska problem i framtiden. Vad de 
syftade på var risken för framtida tvingande nedskrivningskrav. 
 

Bägge ekonomicheferna ser en risk med de nya redovisningsreglerna, men ur två olika 
perspektiv. Petri upplevde att en stor goodwillpost medför att företaget kan hamna i 
ekonomiska svårigheter vid eventuella framtida nedskrivningsbehov, vilket också Petri 
nämnde i en artikel i WM-datas årsredovisning att det finns ett behov att minska andelen 
goodwill i balansräkningen. Det han ser som troligt är att vissa företag kan drabbas av ett 
kraftigt nedskrivningsbehov i en lågkonjunktur, under en period där det också finns risk för att 
resultatet är negativt, vilket medför att två besvärande omständigheter kommer samtidigt.  

 
Det Olin på dessutom riktade in sig på var, förutom goodwillpostens storlek, och även den 
omständighet att det finns ett så stort mått av osäkerhet i värderingen av goodwill. 
 
På frågan om hur värderingen av företagen kommer påverkas hade de båda företagen olika 
uppfattningar. Petri ansåg att analytikerna borde ha tillräckliga kunskaper för att rensa bort de 
redovisningsmässiga skillnaderna och hänsköt min frågeställning till dem. Olin däremot var 
av uppfattningen att värderingen av företagen borde påverkas. Hans argument är att vinsten 
och soliditeten bli högre vilket bör leda till en högre värdering.  

De var eniga om är det kommer innebära ett stort merarbete för företagen, och de upplevde 
också att de var styrda av redovisningsindustrin som de uttryckte det. 
 
 

4.2 Analytiker 
 

De vi intervjuat var Peter Malmqvist, analyschef på Nordic Securities samt Thomas 
Johansson som är analytiker på SEB Enskilda Securities. Här finns en annan uppfattning 
angående klassificeringen av tillgångar i goodwill och immateriella tillgångar än vad vi fick 
fram hos de ekonomichefer vi intervjuade. Malmqvist upplever att vi fått en tydligare och mer 
överskådlig redovisning av tillgångarna och välkomnade den uppdelning av goodwill och 
immateriella tillgångar som IAS 38 innebär. Johansson var dock ganska neutral till den här 
förändringen, men han valde som syns i intervjuerna att inte kommentera det 
redovisningstekniska överhuvudtaget, utan fokuserade på de praktiska förändringar de 
innebär. Malmqvist var också positiv till att kostnaderna för förvärven skall tas direkt över 
resultaträkningen, tidigare har det funnits en tendens att dessa dolts i redovisningen. Nu får vi 
enligt honom en tydlig kostnad som är kopplat till nuvärdet av förvärvet. 

Under intervjuerna framkom att det finns en osäkerhet kopplad till värderingen av goodwill, 
och båda syftade då på impairment test enligt IAS 36. Den bygger enligt bägge  
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respondenterna på bedömningar och osäkerhet om det framtida värdet av tillgångarna. Det 
bägge respondenterna tog upp, var företag med en stor andel goodwill i sin balansräkning. De 
såg det som en möjlig framtida risk för vissa företag. Och de syftade då på att omständigheter 
kan komma som innebär att stora värden måste skrivas ner enligt IAS 36 om värderingen inte 
visar sig riktig. Dessutom upplevde båda att det borde finnas mer detaljerad information för 
en extern bedömare av redovisningen. Båda anser att den information som ges inte är 
tillräcklig, som exempel nämnde Johansson att det borde finnas en bra motivering till 
diskonteringsräntan, vilket inte alltid är fallet. Malmqvist betonade att det här är speciellt 
angeläget för företag med en stor post goodwill. 

Malmqvist tog också upp synpunkten att det kommer finnas kvar en restpost i 
balansräkningen som inte tas över resultaträkningen, detta strider mot matchningsprincipen. 
Det har ingen av de andra vi intervjuat tagit upp, men vi tycker att det är en relevant 
invändning. 

Båda bedömde att resultat och soliditet kommer att öka. Det här anser de kommer att få 
betydelse för kapitalmarknadens syn på företagen, nyckeltalen kommer att förändras i företag 
med en stor andel goodwill. De scenarion bägge ser, är att utdelningarna blir högre för dessa 
företag.  

Hur nyckeltalen kommer påverka värderingen, var bägge respondenterna försiktiga med i sina 
svar. Bägge var tydliga med att egentligen har inget reellt hänt, men bägge var överens om att 
företagens nyckeltal har en betydelse för företagens värdering. 

I en konjunkturcykel fokuseras det på olika nyckeltal beroende var i konjunkturen vi befinner 
oss. När kurserna blir höga kommer kapitalmarknaden in i ett skede där fokus på låga PE-tal 
bidrar till en köpsignal. Det är rimligt att anta att den här omständigheten påverkar kursen, det 
nämnde bägge i sina svar. 
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4.3 Peter Malmqvists rapport, IRFS i börsbolagen 
 
Rapport av Peter Malmqvist, analyschef på Nordnet Securities 
 
Titel: IFRS i börsbolagens årsrapporter 
Under arbetet med den här uppsatsen kom det till vår kännedom om att det finns en stor 
undersökning genomförd av hur IFRS påverkat företagen ekonomiskt under första året. Den 
är gjord av en av våra respondenter och vi fick den tillsänd oss efter vår intervju med Peter 
Malmqvist. 
 
Undersökningen omfattar boksluten för 2004 och första kvartalsrapporten 2005 och baseras 
på 190 rörelsedrivande börsbolag noterade på Stockholmsbörsen. Efter ett visst bortfall 
utgjorde populationen 167 bolag. De bolag som exkluderats är företag som inte är 
rörelsedrivande, härigenom föll investmentbolag bort samt andra substansvärdesbolag där 
resultatet inte är lika centralt. 
 
Införandet av redovisningsreglerna har enligt den här undersökningen varit relativs lätta att 
följa. Informationen har varit tydlig och ofta uppbackad av överskådliga tabeller där 
effekterna av genomförda principförändringar presenterats. 
 
Kraven på slopandet av goodwillavskrivningar har höjt eget kapital med 1,9% i den 
undersökta populationen. Rensar man bort återlagda omstruktureringsreserver samt 
avskrivningar för immateriella tillgångar samt en post som benämns övrigt blir nettoeffekten 
1,7 %. Som jämförelse kan man notera att avkastningen på eget kapital i de undersökta 
bolagen år 2004 var 12 %, det innebär en resultatökning på 14%. 
 
I rapporten fokuseras på de uteblivna goodwillavskrivningarna och relaterar dessa till 
bolagens lönsamhet och det konstateras att flera av bolagen får mycket kraftiga ökningar av 
sina resultat. Nedan listas några av de större bolag som påverkats mest. 
 
 
Företag  Återlagd GW  Mkr Resultatökning 
Telia Sonera  3931  39% 
SCA  1200  35% 
Securitas  1150  72% 
ASSA Abloy  800  50% 
 
Företagen ovan är större stabila företag som, förutom SCA, inte har onormalt låg lönsamhet 
för det här året och ändå får vi kraftiga resultatförbättringar En intressant iaktagelse är hur 
företagens tillväxtsstrategi påverkar resultatförbättringen. Två av företagen, Securitas och 
ASSA Abloy, har vuxit genom uppköp av andra företag under en längre tid och har av den 
orsaken en stor andel goodwill i sina balansräkningar. Det här får nu enligt rapporten fullt 
genomslag på deras resultaträkningar genom den här förändringen av redovisningen. 
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I rapporten visas även hur det egna kapitalet och avkastning på det egna kapitalet påverkas i 
ovanstående företag och ger följande effekter. 
 
Företag  Ökning av EK % Avkastning på EK % 
Telia Sonera  3,2  8 
SCA  2,4  7 
Securitas  10,6  15 
ASSA Abloy  7,7  15 
 
Som framgår av resultaten så blir det relativt kraftiga ökningar på bägge nyckeltalen speciellt 
med tanke på att det här är stabila företag med en god soliditet. 
 
Undersökningen är enligt vår mening välgjord och för de företag vi har haft möjlighet att 
undersöka ser uppgifterna riktiga ut. Det är dock enligt vår uppfattning viktigt att inte 
övervärdera värdet av de här resultaten. Undersökningen är gjord vid endast ett tillfälle och 
har inte kompletterats med efterföljande undersökningar. Den bygger på nyckeltal i företagen 
och de varierar över tiden. Hade undersökningen gjorts i en lågkonjunktur hade vi fått se 
betydligt större effekter, medan det vid en kraftig högkonjunktur blivit mindre. Det vi ser som 
intressant i den här rapporten är att de resultat som Malmqvist kommit fram till stöds till 
mycket stor del av den empiri vi fått fram genom våra intervjuer. Det är också värdefullt att få 
resultaten på de antaganden vi gjort kvantifierade.  
 
 

4.4 Redovisningspecialister 
 
De vi intervjuat var Jorma Kyrö och Karin Uebel, båda jobbar på KPMG. De ser fördelar i 
och med ökad enhetlighet och tydligare värderingskrav. Bägge är dock överens om att 
nackdelar kan vara att det leder till ökade kostnader och merarbete. Det kan även föreligga 
otydligheter i hur goodwill egentligen ska värderas, eftersom det bygger på uppskattningar av 
diskonterade framtida kassaflöden, vilka till sin natur är spekulativa och dessutom ska 
hänföras till kassagenererande enheter där allokeringen av goodwill kanske inte är självklar. 
 
Men i gengäld finns det i IFRS krav på att i redovisningen ange i noter hur allokeringen av 
goodwill utförts, samt kopplingen till de kassagenererande enheterna. Detta är dock något 
som Kyrö och Uebel anser att många företag idag inte uppfyller i tillfredställande grad.  
 
Detta kan givetvis bero på att tillämpningen av reglerna fortfarande är relativt ny, men kan 
också vara frukten av ovilja att ta det merarbete och de ökade kostnader som värderingen för 
med sig. Det kan även komma sig av den ovilja som har noterats hos vissa företag att 
acceptera IFRS, då de anser att man måste lämna ut för mycket information vilket kan skada 
företaget.  
 
Redovisningsspecialisterna ser lite olika effekter när det gäller de nya reglernas inverkan på 
företagens beteende. Uebel påtalar att företag kan bli villiga att betala mer för förvärv än 
tidigare eftersom man kanske blir benägen att ”räkna bort” goodwill om man inte längre 
måste ta avskrivningskostnaderna. 
 
Kyrö befarar att företag kan tänkas undvika att skriva ned sin goodwill trots att de borde, och 
sedan få en smäll mot resultatet när de inte längre kan hålla skenet uppe. 
Det är en uppfattning som delas även av Uebel. 
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Detta ställer enligt Kyrö krav på revisorns oberoende, så att denne inte låter sig påverkas i sin 
yrkesroll. Det var något som även Uebel nämnde. 
 
När det gäller företag som kan tänkas påverkas i sina resultat av IFRS-reglerna handlar det 
framförallt om bolag som har stora goodwillposter som t.ex. IT-bolag. Kyrö påpekar att 
goodwill numera utöver synergieffekter innefattar t.ex. personal, teknisk expertis, 
utbildningsprogram, rekryterings- och personalutvecklingsförmåga, distributionskanaler, 
kund- och serviceorganisationsförmåga, effektiv marknadsföring, geografisk närvaro, 
förmåga att attrahera kapital och myndighetsrelationer. 
 
Redovisningspecialisterna är försiktiga att uttala sig om hur de tror att soliditet  och 
vinstutveckling kommer att påverkas, eftersom de förutsätter att reglerna för nedskrivningar 
kommer att följas. Men en viss osäkerhet om hur det praktsikt kommer att fungera kom fram 
under intervjuerna. Uebel nämnde under intervjun att det inte är omöjligt att resultaten 
kommer att visa sig bli bättre utan regelbundna avskrivningar, vilket var något som Kyrö 
också såg som en risk, men inget han ville förutspå. 
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5 Analys 
 
Som framkommit ur empirin finns det en mängd synpunkter på den här redovisningsnormen, 
och den gemensamma nämnaren har varit trovärdigheten i den värdering som görs samt till 
viss del också den information som lämnas till läsaren av årsredovisningen. Den här 
värderingsnormen bygger inte på den traditionella värderingen med en verklig transaktion 
som grund för värderingen av tillgången, utan bygger på en rent finansteorietisk grund. Det 
här innebär att vi går från en transaktionsbaserad redovisning, som bygger på en verklig 
händelse, till en redovisning som baseras på diskonterade framtida kassaflöden 
 

5.1 Ekonomichefer 
 
De ekonomichefer vi intervjuat har varit skeptiska till de förändringar som de nya 
redovisningsreglerna innebär, de upplever att det är en teoretisk produkt som har liten eller 
ringa betydelse för att beskriva företagens ekonomiska värde. Både Petri på WM-data och 
Olin på Gunnebo var av den bestämda uppfattningen att den nya redovisningen blir svårare 
för en läsare av redovisningen att förstå. 
 
Ekonomcheferna är skeptiska till om inte redovisningen blivit otydligare. Vilket kan förefalla 
märkligt, eftersom IFRS 3 syftar till att öka tydligheten i redovisningen genom att ställa större 
krav på upplysningar om såväl hur goodwill skiljts från övriga immateriella tillgångar, som 
för hur processerna för impairment test har genomförts.  
 
Petri på WM-data ansåg rent av att den nya separeringen försvårar för intressenterna att få ett 
grepp om bolagets värde. Detta kan dock hänföras till att ”icke-redovisare” rent allmänt inte 
uppskattar begreppet immateriella tillgångar då de saknar ett reellt värde, till skillnad från 
materiella tillgångar, såsom maskiner och byggnader, vilka kan säljas för reda pengar. 
 
Vad man förbiser då är att de nya reglerna är skapade just för att göra värdet av immateriella 
tillgångar och goodwill mer ”trovärdiga”, i och med att man preciserar vad de egentligen är, 
och hur företaget förväntas tjäna pengar på dem. När det gäller goodwill hänger det ju på att 
man har betalat för något man förväntar sig att tjäna pengar på i framtiden, och just denna 
osäkerhet som det innebär ska minskas genom att man måste specificera de värderingar som 
gjorts, och även hur diskontering har gått till. 
 
De ekonomichefer vi intervjuade föredrog de gamla reglerna eftersom de ansåg att de IFRS 3 
och värderingen till verkliga värden i alltför hög grad bygger på antaganden. Olin tyckte rent 
av att Sverige har tvingats in i det anglosaxiska synsättet på redovisning. 
 
När det gäller företagsvärdering framfördes åsikterna att analytikerna torde ha tillräckliga 
kunskaper om reglerna för att kunna göra de nya reglerna kompatibla redovisningsmässigt, 
varför de nya reglerna inte skulle få någon reell effekt på företagens värde. Alltså den något 
cyniska tanken att analytikerna inte kommer att behöva bry sig ändå, för de kommer att titta 
efter samma saker som tidigare. Men också åsikten att IFRS 3 kommer att leda till högre vinst 
och soliditet framkom. Denna tro på att värdet av goodwill skulle minska mindre vid 
impairment test än vid planmässiga avskrivningar, förefaller återkommande trots att reglerna 
för hur goodwill får värderas snarare har skärpts. Nedskrivningarna är inte godtyckliga och 
som nämnt föreskriver IAS 36 att man ska återge information om hur dessa har genomförts. 
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5.2 Analytiker 
 
Analytikerna gav en ganska samlad i bild i sin bedömning av IFRS 3. Det bägge tog upp var 
informationsbehovet vid bedömning av impairment test, samt risken för stora nedskrivningar i 
vissa företag. Bägge upplevde att det finns ett behov av tydligare information för att en extern 
läsare av årsredovisningen skall kunna göra en tillförlitlig bedömning av värdet på goodwill..  
 
Kapitalmarknadens representanter i vår undersökning var ganska eniga om att förändringarna 
är av godo. Bilden av goodwill och immateriella tillgångar blir tydligare, och redovisningen 
mer överskådlig. Detta går stick i stäv med vad ekonomicheferna samstämmigt anser men kan 
givetvis vara symptomatiskt; för den som ska åstadkomma redovisningen innebär de nya 
reglerna merarbete, och dessutom ökade krav på genomskinlighet av företaget med de större 
informationskraven. Men för dem som värderar företagen är rimligtvis alla tydliggöranden av 
företagets ekonomiska ställning intressanta.  
 
Det är inte uteslutet att det speciellt gäller för fenomen som goodwill, vilka tidigare gärna 
betraktats med viss skepsis då värderingen av dem och även dess ekonomiska livslängd varit 
svårhanterlig. Man upplever det även som positivt att kostnaderna för förvärvet ska tas över 
resultaträkningen eftersom det funnits en tendens att vilja dölja dessa i redovisningen, vilket 
alltså inte längre ska vara möjligt. 
 
Men trots att man är positiv till förändringarna anser man fortfarande att det finns osäkerheter 
i värderingen av goodwill, och speciellt i genomförandet av impairment test. Det bygger 
fortfarande i för hög grad på bedömningar om tillgångens värde, vilka till sin natur är osäkra. 
Det är sant att framtida värden alltid är osäkra, men processerna för värdering är inte 
godtyckliga utan är reglerade för hur man får gå till väga. Varken ekonomichefer eller 
analytiker verkar helt lita på att tillämpningen av IFRS 3 kommer att ge tillfredställande 
kvalitet på redovisningen. Tilläggas i sammanhanget bör, att även redovisningsrådets 
rekommendationer och svenska normer för företag som inte redovisar enligt IFRS 3 går åt 
samma håll och att det således kanske inte kommer att göra någon skillnad enligt vilken 
metod man redovisar, eftersom harmoniseringen i framtiden kan tänkas gälla alla bolag som 
ställer upp en årsredovisning. 
 
I rapportern IFRS 3 i börsbolagens årsrapporter presenteras siffror som stöder teserna om att 
de nya reglerna höjer värdet på goodwill, även om det är en sanning med viss modifikation. 
Dels minskar själva goodwillposten i allmänhet i och med att vissa delar av den nu förs över 
till posten immateriella tillgångar enligt reglerna i IAS 38. Dessutom är det snarare så att vid 
förutsättning att nedskrivningsvärdena är erhållna i enighet med reglerna i IAS 36, så har man 
tidigare räknat på för korta avskrivningstider för goodwill, vilket gjort att 
avskrivningskostnaderna varit för höga.  
 
Det skulle innebära att man nu vid impairment test får fram mer realistiska värden på 
storleken av värdeminskningen hos goodwill. Det finns inga skäl att tro att alla de företag som 
presenteras i rapporten skulle slarva med att applicera IFRS 3 på sin bokföring, och därmed få 
snedvridna värden som resultat och de storföretag som presenteras handhar rent allmänt 
mycket goodwill och har således stora skäl, och dessutom troligtvis en innevarande 
kompetens att förvalta sin goodwill väl. Telia Sonera var dessutom tidigt ute med att 
presentera parallella redovisningar enligt både RR 1:00 och IFRS 3 innan det senare 
regelverket hade tagits i bruk i Sverige. 
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5.3 Redovisningsspecialister 
 
Redovisningsspecialisterna å sin sida tyckte att de nya reglerna är bra, och de tror att de 
kommer att efterlevas eftersom det ställs krav enligt IFRS på att man ska kunna följa hur 
värderingar och impairment test görs i företagen, och de risker för fusk som kan föreligga ser 
de som snarast hypotetiska. IAS 38 tydliggör klart hur goodwill ska särskiljas från 
immateriella tillgångar vid företagsförvärv och reglerna i IAS 36 stipulerar hur diskontering, 
värdering och impairment test vid kassagenererande enheter ska utföras. 
 
Att de nya reglernas informationskrav, beräkningar av framtida diskonterade kassaflöden och 
även kraven på att göra impairment test vid behov, och inte bara årligen, kommer att ge 
företagen merarbete är man överens om och även att alla kanske inte heller kommer att sätta 
sig in helt i vad IFRS 3 innebär på kort sikt. Att värdera till verkliga värden kräver ofta 
erfarenheter och marknadskännedom. Redovisningsspecialisterna påtalade att det framförallt 
är företag med mindre ekonomiavdelningar som kan få problem med det.  
 
Redovisningsspecialisterna tar upp frågan om företag mot bättre vetande inte vill göra de 
nedskrivningar de borde, och att det kan bli oenigheter om korrektheten hos det impairment 
test som utförs. Här spelar informationskraven återigen in. Just för att undvika sådana 
tveksamheter kräver ju reglerna att upplysningar ges. I föreställningsramen som IASB 
utfärdat, är relevans och tillförlitlighet viktigt, och även om man lägger in ”brasklappen” att 
de kan få kompromissa med varandra, sätter det förhoppningsvis en standard för vad man kan 
förvänta sig av redovisningen.   
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6 Slutsatser 
 
Vi har i vår problemformulering fokuserat på tre frågeställningar. Den har varit är att belysa 
de förändringar på soliditet och vinst som de nya reglerna kommer att innebära. Den andra är 
om, och på vilket sätt, värderingen av bolagen påverkas. Den sista frågan är om, och på vilket 
sätt, företagens fortlevnad kan påverkas. 
 
Det vi ansåg som centralt för att få svar på frågorna är att få en samlad bild utifrån olika 
perspektiv. Vi har intervjuat sex personer med tre olika yrkesroller som var och en fått ge sin 
syn på de effekter som de förändrade redovisningsreglerna ger. Vissa av frågeställningarna 
har dessutom fångats upp i Peter Malmqvists undersökning av de faktiska utfallen.  
 
På den första frågan kan vi med stöd av intervjuerna och rapporten av Peter Malmqvist påstå, 
att vinsterna och soliditeten har ökat i företagen. Vinstnivån har stigit med 14 % för de i 
rapporten undersökta företagen, det är visserligen en engångseffekt, men det är en permanent 
sådan. Storleken på förändringen kan vi visserligen ha olika synpunkter på då den är beroende 
på i vilken del av konjunkturcykeln vi är i. År 2004 var dock inget exceptionellt år när det 
gäller företagens vinster. Vinstnivån var på väg upp efter några svåra år i början av årtiondet, 
men de är lägre än vad som förväntas bli i år. Vi kan nog se 2004 som ett år med relativt 
normala vinstnivåer. De reaktioner vi fick från de analytiker vi intervjuat var att ökningen är 
stor, Peter Malmqvist blev något förvånad av resultatet i undersökningen blev så högt, medan 
däremot Thomas Johansson var bekant med siffrorna från Malmqvists rapport. 
 
Slutsatsen på den här frågan blir att det har blivit högre vinster vilket leder till högre soliditet 
och att ökningen blev större än vad vi förväntat oss.  
 
När det gäller frågeställningen om det har eller kommer att påverka värdet på företagen, så 
har vi fått en betydligt mer nyanserad bild. Petri var av den uppfattningen att finansmarknaden 
själv skulle rensa bort de här effekterna vid värderingen. Redovisningsspecialisterna var i den 
här frågan väldigt försiktiga. De intressantaste synpunkterna på den här frågan fick vi av 
respondenterna från kapitalmarknaden.   
 
Peter Malmqvist framförde en väldigt intressant synpunkt under intervjun. Fokuseringen på 
företagens nyckeltal varierar under en konjunkturcykel. När vi närmar oss en högkonjunktur 
och kurser på aktier är höga är de fundamentala köpargumenten inte är så starka och i en sån 
situation är det vanligt att fokusera på företag med låga PE-tal. Det här kan enligt Malmqvist 
tala för att företag med stora goodwillposter kan komma att värderas högre i framtiden genom 
att deras vinster kommer att stiga. Enligt Johansson på Enskilda Securities ska den här 
förändringen i redovisningen inte ha kurspåverkan. Men nyckeltal har en viss kurspåverkande 
effekt och sjunker PE-talen så kan det åtminstone få en psykologisk effekt. 
 
Slutsatsen på den här frågeställningen är betydligt mer komplex än den första. Det finns 
belägg för att värderingen av vissa bolag kan komma att bli högre, men respondenterna ger en 
betydligt mer försiktig bild. 
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På den sista frågeställningen fick vi en ganska samstämmig bild. Samtliga var överens om att 
det kan uppstå problem för vissa företag. Petri på WM-data nämnde i en artikel i företagets 
årsredovisning att han anser att goodwillposten är för stor och att det finns behov av att 
minska den och att det är ett mål för företaget. Olin på Gunnebo var mycket så tydlig med att 
det kommer att bli problem för vissa företag, men att det först kommer att visa sig om några 
år när vi gått igenom en konjunkturcykel. Även redovisningsspecialisterna var av samma 
uppfattning, men mer reserverade och inte lika tydliga.  
 
Det scenariot som Peter Malmqvist nämner är kopplat till företagens tillväxtstrategier. Företag 
som väljer uppköp som strategi för tillväxt, får större goodwillposter i sin balansräkning. Om 
den här strategin inte är framgångsrik leder den ofta till ett byte av VD. I en sån situation finns 
det anledning att anta att en nytillträdd VD passar på att göra gör nedskrivningar av 
goodwilltillgångar. Då får vi ytterligare en komponent i ”big bath” och som dessutom 
kommer i ett mycket olämpligt tillfälle. Eller kan det också vara så att företaget bli tvunget till 
nedskrivningar av värderingsskäl. 
 
Det intryck vi får är att det inte finns någon speciell bransch som går att peka ut. Däremot 
finns det starka belägg enligt intervjuerna att vissa företag kan få ekonomiska problem vid 
stora nedskrivningar. Den gemensamma nämnaren bland de intervjuade var att bolag med en 
stor andel goodwill har en större riskprofil med de nya reglerna än tidigare. Vi tror oss också 
kunna dra slutsatsen att det går att koppla till den tillväxtstrategi företaget har. 
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7 Fortsatta studier 
 
Under arbetets gång har vi kommit i kontakt med ett antal frågeställningar som ligger utanför 
vårt syfte och problemställning som vi har upplevt som intressanta för fortsatta studier.  
 
Det har framkommit ganska tydligt i vår empiri att det finns fog för att anta att företag med en 
stor andel goodwill kan få problem med kraftiga nedskrivningar, speciellt i en lågkonjunktur. 
Vi upplever att det vore intressant att studera det här fenomenet ur två perspektiv och 
kombinera dessa. Det ena är att studera det här och försöka sig på en kvantitativ studie med 
avseende på hur stor del av det egna kapitalet som kan bestå av goodwill och immateriella 
tillgångar, innan ett företag får problem. Och att i samma studie försöka sig på att identifiera 
de företag som har verksamheter där det finns fog för att de konjunkturella skillnaderna är så 
kraftiga att stora nedskrivningar kan blir nödvändiga. Det kan t.ex. vara konsultverksamheter 
som dels drabbas av konjunkturen som andra företag, men som dessutom får större 
svängningar genom att konsulter är det första som deras klienter gör sig av med vid en 
lågkonjunktur.   
 
Under arbetet har det framkommit att framförallt redovisningsspecialisterna och 
ekonomichefer har en olika syn på den förändring som IFRS 3 innebär. Vi har sett ett antal 
studier i förväntningsgap mellan allmänheten och revisorer. Det skulle kunna vara ett 
intressant område att smala ner den frågeställningen till just det här speciella fallet. Och 
dessutom utöka problemformuleringen med att innefatta revisionsindustrins möjligheter och 
makt att driva utvecklingen. Det framkom i den här studien med att producenterna av 
redovisningen, alltså företagen, upplever den här förändringen negativt. 
 
Det finns ett smalt område som samtliga upplever som känsligt och det är värderingen av 
tillgångarna genom en impairment test. Redovisningen går ifrån den kontinentaleuropeiska 
traditionen, där det krävs en verifikation och en verklig händelse, till en värdering som 
baseras på ett kapitalmarknadsperspektiv. Det som vore intressant att studera är hur mycket 
information en utomstående läsare behöver ha för att kunna bilda sig en uppfattning om 
värdet av tillgångarna. Det framkom från ett flertal respondenter att de efterlyser en mer 
detaljerad information. En annan frågeställning är hur brister i revisorns oberoende 
kombineras med att revisorn samtidigt skall revidera värderingen av tillgångarna. I motsats till 
de respondenter som önskat mer information fanns det synpunkter på att en del känslig 
information måste lämnas ut av företagen. Finns det en möjlighet att det här begränsar eller 
försvårar framtida förvärv för en del företag?  
 
En tanke som infann sig under arbetet var, hur påverkar det faktum att redovisningen 
förändrar nyckeltalen på företagen, vi hänvisar här till Peter Malmqvist rapport. 
Finansanalytiker arbetar främst med diskonterade framtida kassaflöden i sin värdering av 
företag. Men det framkom under intervjuerna att det fanns en ganska stor oenighet mellan de 
två som vi intervjuade om redovisningens betydelse. Är det så att redovisningens minskade 
värderelevans i det här sammanhanget är överskattad? Redovisningen som ligger till grund för 
viktiga nyckeltal kanske har större betydelse än vad som vissa personer inom 
finansmarknaden upplever. I vår studie har vi haft en kritisk granskning av den här 
förändringen, det vore intressant om någon studerade fördelarna med en mer anglosaxisk 
inriktning på den svenska marknaden och identifierade dem 
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Bilagor 
 
Här presenteras de intervjuer vi gjorde med respondenterna. 
 
Intervju med Richard Petri, ekonomidirektör, WM-data 
 
 
Vad ser du för nackdelar respektive fördelar med de nya IFRS 3 reglerna för ert företag? 
Petri anser att den här förändringen inte tillför företagen något mervärde. Han upplever det 
som en förändring som drivs av redovisningsföretagen och att den har ringa praktiskt värde. 
Petri anser att det finns en risk för att redovisningen blivit otydligare genom att det finns 
poster som enligt honom inte är relevanta. Ur den tidigare goodwillposten har tillgångar 
separerats och förts in under immateriella tillgångar, vilket företaget nu är tvunget att 
redovisa. Den här posten består av kundrelationer, programvara för de företag WM-data 
förvärvat. Han anser att den posten är helt onödig, och skulle personligen inte vilja ha den 
kvar i balansräkningen. Den gör nästan bilden otydligare enligt honom. WM-data har ett eget 
kapital på 2 800,3 mkr och ett börsvärde på 25 000 mkr (kolla aktuella uppgifter vid 
inlämning). Hela den här mellanskillnaden är kundrelationer, programvara. Varför då 
särredovisa den för de förvärvade bolagen? 
 
Petri ser ett visst värde i att ta upp den här posten på småförvärv och skriva av dem snabbt, i 
det här fallet 3-5 år. I de här förvärven ar det ofta en specifik kompetens, kundgrupp, teknik 
som WM-data vill åt, och då kan det vara befogat. Men inte för långsiktiga strategiska 
förvärv. 
 
Det Petri upplevde som en klar fördel är att kostnaderna för förvärvet skall tas över 
resultaträkningen direkt. Det gör att det blir tydligt vad förvärvet kostar och att kostnaden får 
ett nuvärde. Som det varit tidigare så har den här kostnaden smugits in i posten goodwill och 
skrivits av planenligt, vilket varit en nackdel. Det har också medfört att vissa företag tidigare 
har kunnat dölja kostnaderna för förvärv.  
 
Förändrar IFRS 3 på något sätt er ekonomistyrning internt? 
 
Petri svarade att det inte inneburit några praktiska förändringar för WM-data. Verkligheten 
har inte förändrats för att redovisningsnormerna har gjort det. Möjligen har det medfört ett 
merarbete för företaget.  
 
 
Hur kommer värderingen av goodwilltillgången i praktiken gå till? 
 
Förändringar i värdering av goodwill kommer inte påverkas av de nya redovisningsreglerna, 
enligt Petri. Goodwill fördelas till kassagenererande enheter och prövas för eventuella 
nedskrivningsbehov. Det återvinningsbara värdet för kassagenererande enheter fastställs 
baserat på enheternas nyttjandevärde, som utgörs av förväntade framtida kassaflöden. WM-
data använder sig av en diskonteringsränta på 10 %. 
 
Petri har identifierat två riskområden som enligt honom kräver speciella insatser. Det ena av 
dessa är WM-datas förvärv av nya verksamheter, vilket resulterar i stora värden på goodwill 
och immateriella tillgångar. Posterna är enligt honom för stora i förhållande till eget kapital, 
kvoten har gått från 0,19 till 1,29. Petri ser ett behov att på sikt minska den här kvoten för att 
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sänka företagets risk. Han ser risker i företagets kapitalstruktur, men det är inte kopplat IFRS 
3 , att minska kvoten är en åtgärd som företaget skulle gjort ändå. 
 
Vad tror ni de här förändringarna får för effekter på soliditet och vinstutveckling i ert 
företag? 
Petri ser ingen förändring som beror på de nya redovisningsreglerna.  
 
Hur påverkar det aktiens utveckling? 
Det här är en fråga som ska tas upp med personer från kapitalmarknaden var det svar Petri 
gav. Men hans personliga uppfattning är att de som granskar företagen har så god insikt i 
frågorna att det inte bör bli någon nämnvärd förändring. 
 
Vi förde en diskussion om redovisningsprofessionen under intervjun, och han blev ombedd att 
dela med sig av sina erfarenheter och intryck. Han var ganska bestämd i sin uppfattning att 
reglerna inte alltid är ändamålsenliga. Företagen ser inte att de tillför så mycket, och han 
ställde sig frågande till om någon intressent egentligen gör det. Det tillför inte företagen något 
av värde. Det finns snarare ett intryck av att motivet att tjäna pengar har en ganska stor 
inverkan på revisionsbolagen. Han upplever att det efter företagsskandalerna i USA och 
Europa finns ett motiv för revisionsbolagen att tjäna mer pengar, och att de till viss del 
utnyttjar den situation som uppkommit, och som de dessutom varit delaktiga i att skapa. 
 
Intervju med Per Olin, ekonomidirektör, Gunnebo 
 
Vad ser du för nackdelar respektive fördelar med de nya IFRS 3 reglerna för ert företag? 
 
Olin anser att de nya reglerna är en teoretisk skrivbordsprodukt som har mycket ringa värde 
för den praktiska redovisningen för Gunnebo. Olin tycker inte att den tillför vare sig företaget 
eller läsaren något mervärde. Värderingen av tillgångarna enligt impairment test upplever han 
som osäkra, och kan på sikt leda till en ökad riskprofil för en del företag. Det han syftar på är 
en uppenbar risk att företag tvingas skriva ned goodwilltillgångar och kan på så sätt hamna i 
en ekonomisk situation som i vissa fall kan äventyra företagets framtid. Det här är något som 
vi, enligt honom, måste gå igenom en konjunkturcykel innan vi ser de fulla effekterna av. 
Olin upplever det som att de blivit påtvingad en anglosaxisk redovisning som han upplever 
som olycklig. Förändringarna går dessutom väldigt fort och han ställer sig frågande till om 
praxis kommer hinna sätta sig i den snabba förändringstakten. Det finns en risk att de nya 
reglerna kommer reducera antalet läsare som kan tolka informationen, och att vi då får en elit 
som kan tolka redovisningen. 
 
Olins inställning är att goodwill är en osäker post, och att den skall skrivas av planenligt för 
att på sikt få en stabilare ekonomisk situation. 
 
Olin ser egentligen inga fördelar med den här förändringen. 
 
Förändrar IFRS 3 på något sätt er ekonomistyrning internt?  
Olin ser inga direkta förändringar som kommer påverka företaget ekonomistyrning internt, 
förutom att det innebär merarbete. 
 
 
 
Hur kommer värderingen av goodwilltillgången i praktiken gå till? 
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Genom impairment test enligt reglerna. Det här upplever Olin som känslig information då den 
måste lämnas ut i årsredovisningen. Andra företag får en god inblick i hur företaget räknar 
hem sina investeringar, vilket enligt honom inte alltid är önskvärt. 
 
Hur tror du det kommer påverka aktiens utveckling? 
Det här är en svår fråga att besvara. Men det rimliga vore att kurserna borde blir något högre 
beroende på att vinsten stiger och soliditeten ökar, allt annat lika.  
 
Olin såg en möjlighet till att det förvärvande bolaget får en möjlighet att betala högre pris vid 
ett förvärv. Den här uppfattningen grundade han på att företagen bör få högre vinster 
framöver, beroende på att de inte kommer behöva göra några avskrivningar. Vilket gör att de 
har möjlighet att betala ett högre pris. Det här leder till att det kan finnas en risk att 
goodwillvärdena ökar vid framtida förvärv då priset på företagen stiger. 
 
 
 
Intervju med Jorma Kyrö, redovisningsspecialist, KPMG 
 
Vilka är de redovisningsmässiga fördelarna med IFRS 3? 
IFRS 3 är postivt i och med att regelverket ger enhetliga redovisningsregler för alla 
europeiska börsnoterade bolag, även om tillämpningen i sig kan ses som en eftergift 
(meningen är att IFRS och US GAAP ska konvergera, dvs överensstämma med varandra, så 
långt som möjligt, det handlar väl från bådas sida om ett givande och tagande, men att man 
upphörde med avskrivningar på GW var något som amerikanarna förespråkade)  för 
amerikanska principer och US GAAP.  
 
IFRS 3 skapar en tydligare definition av vad goodwill egentligen är i och med separeringen av 
urskiljbara immateriella tillgångar från goodwillposten. Tidigare var goodwill i strort sett en 
”slaskpost” där alla (det är nog lite för generellt, numera har vi mer regler som går ut på att 
skilja andra immateriella tillgångar från goodwill. Det är sant att många slentrianmässigt 
hänförde övervärdena till goodwill) övervärden av företagsförvärv hamnade.  
 
Goodwill idag innefattar i princip synergier och i viss mån kompetens. Det som kan ingå i 
goodwill numera, utöver synergieffekter är bland annat; personal, teknisk expertis, 
utbildningsprogram, rekryterings- och personalutvecklingsförmåga, distributionskanaler, 
kund-och serviceorganisationsförmåga, effektiv marknadsföring, geografisk närvaro, förmåga 
att attrahera kapital och myndighetsrelationer. 
 
Vilka är de redovisningsmässiga nackdelarna med IFRS 3? 
Dock är det fortfarande få företag som verkligen har gjort denna separering. Man har låtit 
förvärvsanalysen ligga (vilken torde vara det vanligt, se nedan) och ej gjort stipulerade 
omfördelningar som t.ex (varumärken, det var inget bra exempel jag gav dig, se nedan), 
vilken är en av de poster som retroaktivt ska överföras till immateriella tillgångar. (IFRS 1 
anger vad hur företagen ska tillämpa alla övergångsfrågor och i den standarden anges att man 
kan välja att låta förvärvsanalyser före övergångsdatumet (2004-01-01) ligga. 
 
 Detta ”undantag” från huvudregeln i IFRS 1 som anger retroaktiv tillämpning, har tillämpats 
av många. Det innebär i och för sig inte att goodwillposten skulle ha varit oförändrat. Hade 
man exempelvis haft en immateriell tillgång som inte uppfyller kriterierna för att redovisas 
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som en egen immateriell tillgång hade man ändå varit skyldig att justera förvärvsanalysen, 
dvs redovisa den immateriella tillgången som en del av goodwill. 
 
 Denna variant kan inte ha varit särskilt förekommande eftersom de flesta IFRS företagen 
tillämpat Redovisningsrådet rekommendationer innan, och då borde det inte ha förekommit 
några immateriella poster som redovisats skiljd från goodwill i strid med IFRS eftersom 
regelverken är snarlika. Det omvända att man varit tvungen att särskilja en post i 
förvärvsanalysen från goodwill, är endast under förutsättning att den hade kunnat redovisas i 
dotterföretagets egen redovisning vid övergångstillfället (uppfyllt kraven i IAS 38). Igen om 
bolagen tidigare tillämpat Rådet rekommendationer så har jag svårt att se att en sådan 
justering hade varit nödvändig eftersom bolagen följt Rådet och dess liknande regler om 
immateriella tillgångar (om inte det förvärvade bolaget utgör en juridisk person eller en enhet 
som tillämpat BFN).  
 
Om så hade varit fallet och det förvärvade dotterbolaget hade t.ex. kostnadsfört vissa 
utvecklingskostnader som enligt IFRS ska aktiveras, så hade det inneburit att vi fått 
omklassificera och ta upp utvecklingskostnader som en immateriell tillgång. Då hade vi varit 
tvungna att justera förvärvsanalysen. Exemplet med varumärken är inte bra, eftersom det är en 
post som inte får aktiveras i en juridisk person överhuvudtaget, och därmed inte utgör något 
bra exempel.  
 
Detta är anledningen till att det blev få justeringar av förvärvsanalysen, och för att göra 
historien kort så beror de på att många tillämpat Rådets rekommendationer tidigare med dess 
snarlika regler för immateriella tillgångar. IFRS reglerna med aktivering av kundrelationer, 
kundkontrakt mm som särskiljs från goodwill kommer att få effekter på de förvärvsanalyser 
som görs from 2004-01-01. Då ska man särredovisa dessa tillgångar från goodwill.) 
 
 
Hur tror ni de nya reglerna kommer påverka företagen i deras beteende på kort och lång 
sikt? 
En risk som kan förekomma är att företaget hårdnackat försvarar sin önskan att inte skriva ned 
goodwill för att slippa belasta resultaträkningen och det ställer krav på revisorn att han kan 
hantera situationen så att halsstarrigt bevarande av en goodwill-post som i själva verket tappat 
allt värde inte leder till större ”smällar” senare då omständigheterna kanske gör att man måste 
skriva ned en så stor del av goodwill-värdet att det leder till ekonomisk kris för företaget. 
 
Vad är en kassagenererande enhet? 
 Definitionen av 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. som det inte går att fastställa några 
oberoende kassaflöden Exempelvis goodwill är en tillgång. Därför måste goodwill hänföras 
till den minsta enhet av tillgångar där det går att fastställa kassaflödena. Det kan vara 
en division, en rörelsegren, ett geografiskt område, ett dotterbolag, en underkoncern etc. 
Prövningen för nedskrivningsbehov görs då på denna nivå. Goodwill ska prövas åtminstone 
årligen eller vid indikation på en värdenedgång. 
 
Hur ska ett impairment test gå till? 
Komplex fråga. I korthet. Återvinningsvärdet som är det högsta av nyttjande värdet eller det 
verkliga värdet minus försäljningskostnaderna ska fastställas. Nyttjandevärdet beräknas med 
hjälp av diskonterade kassaflöden som man får uppskatta. Om det högsta av de två värdena 
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understiger det redovisade värdet så ska man skriva ned till detta värde. Nedskrivning görs i 
första hand av goodwill om det är en kassagenererande enhet som innehåller goodwill som 
prövas.  
 
. 
Intervju med Karin Uebel, redovisningsspecialist, KPMG  
Karin Uebel, Redovisningsspecialist. 
 
Vad ser ni för redovisningsmässiga fördelar med de nya redovisningsreglerna? 
En av fördelarna är att företagen tvingas pröva goodwillvärdet årligen genom impairment test. 
Detta innebär att företagen kritiskt måste värdera sin goodwill (den kassagenererande enhet 
till vilken goodwill allokerats) enligt reglerna för impairment test.  
 
Vad ser ni för redovisningsmässiga nackdelar med de nya redovisningsreglerna? 
Kostnaderna och administrationen att utföra impairment test varje år kan bli betydande för 
vissa företag. Prövningen ska utföras avseende alla kassagenererande enheter till vilka 
goodwill allokeras. Dessa skall i en koncern konsolideras upp i koncernredovisningen, vilket 
kan medföra ett betydande merarbete för företagen.  
 
En annan nackdel som Uebel ser är att värderingen av goodwill inte är någon ”exakt 
vetenskap”. I stor utsträckning bygger värderingen på förväntningar och bedömningar av 
framtida diskonterade kassaflöden. 
 
I vissa fall kan resultatet av en impairment test leda till en nedskrivning av goodwill som slår 
hårdare i resultaträkningen jämfört med en årlig avskrivning. 
 
Vad ser ni för påverkan på soliditet och vinstutveckling på kort respektive lång sikt. 
På lång sikt vill Uebel inte göra någon bedömning. Rimligen borde vinstnivåerna generellt 
sett bli högre när man inte skriver av goodwill årligen, och därmed soliditeten högre. 
 
Hur tror ni de nya reglerna kommer påverka företagen i deras beteende på kort och lång 
sikt? 
Svårt att sia om, men en grov spekulation är att bolagen kan vara beredda betala mer vid 
företagsförvärv då man vid tidigare förvärv tagit hänsyn till den belastning på framtida års 
resultat som en årlig avskrivning på goodwill då innebär.   
 
Vilken påverkan kan de nya reglerna för aktiekursen, utdelningen och nyckeltal? 
Uebel vill ej svara på frågan. 
 
Ser ni någon risk för en missvisande bild av företag redovisade ekonomiska ställning? 
Det kan finnas en risk eftersom värderingen av goodwill/impairment test i hög grad påverkas 
av bedömningar och antaganden. I viss mån kan denna risk motverkas av att det krävs 
omfattande upplysningar angående rörelseförvärv och nedskrivningsprövningar i 
årsredovisningens notupplysningar. Upplysningarna syftar till att läsaren själv ska kunna göra 
bedömningar om förvärv och genomförda nedskrivningsprövningar, t.ex. genom att vissa 
antaganden måste framgå. 
 
Ser ni någon eller några speciella typer av företag/branscher som kan få problem med 
nedskrivningar av goodwill? 
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Uebel ville lämna den här frågan obesvarad. Hon anser att det är svårt att identifiera företag 
enligt frågeställningens kriterier. Däremot kan man tänka sig att företag som nyligen gjort 
förvärv där stora goodwillvärden uppkommit, kan få problem vid stora nedskrivningar 
eftersom dessa företag inte gjort några, eller endast ett fåtal års årlig avskrivning. 
 
Hur ska goodwill i praktiken värderas år från år, hur säkerställs kvaliteten i bedömningen? 
Värderingen av goodwill sker genom impairment test. Det innebär att goodwillposterna 
värderas tillsammans med minsta kassagenererande enhet.  
 
Värderingen av den kassagenererande enheten, till vilken goodwill allokerats, skall ske 
årligen, vid samma tidpunkt varje år. Prövningen sker oftare om indikation om värdenedgång 
föreligger. Omfattande upplysningar ska också, vilket nämnts tidigare, lämnas. 
 
Hur upplever era klienter de nya redovisningsreglerna? Tillför det något eller innebär det 
bara merarbete? 
Många kunder upplever att de nya reglerna innebär mer arbete på grund av alla nya 
upplysningskrav som ska konsolideras upp genom hela koncernen, t.ex. angående 
rörelseförvärv, impairment test och kritiska uppskattningar och bedömningar. De nya reglerna 
innebär också ett omfattande och tidskrävande arbete att genomföra impairment test.  
 
Endast om det finns en stor marginal vid föregående test och man inte har anledning att tro att 
en ny prövning skulle leda till en nedskrivning, kan man underlåta att göra en ny årlig 
prövning. 
 
Viss information som, i och med de nya upplysningskraven, måste lämnas i årsredovisningen 
kan av vissa klienter upplevas som känsliga att lämna. 
 
Intervju med Peter Malmqvist analyschef Nordnet Securities 
 
Vad ser du för redovisningsmässiga fördelar med IFRS 3 ? 
Malmqvist anser att det blir en bättre precisering av tillgångarna genom den nya uppdelningen 
av immateriella tillgångar och goodwill. Det ger enligt Malmqvist en tydligare och mer 
överskådlig överblick av tillgångarna. Kostnaderna för förvärvet redovisas direkt i 
resultaträkningen, vilket ger ett nuvärde på kostnaden. Det blir en mer transparent och tydlig 
redovisning av kostnaderna med den nya redovisningsmetoden. Här finns inte möjligheten att 
dölja kostnaderna och skriva av dem löpande under avskrivningsperioden. 
 
Vad ser du för redovisningsmässiga nackdelar med IFRS 3 ? 
Det är en svaghet att de kassagenererande enheterna inte särredovisas tydligare. Speciellt i 
företag med stora goodwillposter ser han ett behov av en mer detaljerad information för 
läsare. Som regelverket är utformat nu så kan det leda till en viss osäkerhet för läsaren av 
informationen. Det blir en stor restpost som inte fördelas över resultaträkningen, vilket strider 
mot matchningsprincipen 
 
Vad ser du för påverkan på soliditet och vinstutvecklingen på kort respektive lång sikt. 
Vinsten kommer, allt annat lika, bli högre och soliditeten bättre. 
 
Hur tror du de nya reglerna kommer påverka företagen i deras beteende? 
Malmqvist valde att lämna den här frågan obesvarad. 
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Vilken påverkan kan de nya reglerna ha för aktiekursen, utdelningen och nyckeltal? 
Utdelningarna borde bli större, det finns ett redovisat resultat som ger större utrymme för 
ökade utdelningar. Nyckeltalen kommer också att förändras, det Malmqvist framförallt 
framhåller är riskerna med att PE-talen blir lägre. Under vissa perioder under en 
konjunkturcykel blir det fokus på PE-talen och då talar vi främst om när aktiekurserna blir 
höga. I en sådan marknadssituation kan ett lågt PE tal bli ett köpargument, bland analytiker. 
Och det här är ett beteende som är dokumenterat på finansmarknaden enligt Malmqvist. 
 
Ser du någon risk för en missvisande bild av företaga redovisade ekonomiska ställning? 
Malmqvist valde att inte svara på den här frågan. 
 
Ser du någon eller några speciella typer av företag/branscher som kan få problem med 
nedskrivningar av goodwill? 
Malmqvist har svårt att identifiera någon speciellt bransch och vill inte identifiera problemet 
enligt den definitionen. Däremot ser han en risk med företag som har stor goodwill generellt. 
Han syftar på företag där en stor andel av det egna kapitalet består av goodwill och företaget 
har uppköp som en tillväxtstrategi. Här ser Peter att det finns en uppenbar risk om strategin 
misslyckas och det tillsätts en ny VD, att man i den övergången skriver ner 
goodwilltillgångarna kraftigt och att det kan påverka företagets ekonomiska ställning 
allvarligt. Det blir ytterligare en komponent inom ”big bath”. 
 
Under intervjun tog vi upp resultatet av hans undersökning: Han tyckte att det genomsnittligt 
är relativt kraftig ökning av vinsterna i företagen. Han var beredd på att det skulle blir det, 
men blev något förvånad av nivån på ökningen. 
 
 
Intervju med Thomas Johansson, aktieanalytiker, SEB Enskilda Securities. 
 
 
Vad ser du för redovisningsmässiga fördelar med IFRS 3? 
Johansson ville inte svara på frågan då han upplever den som rent redovisningsteknisk. 
 
Vad ser du för redovisningsmässiga nackdelar med IFRS 3? 
Johansson ville inte svara på frågan då han upplever den som rent redovisningsteknisk. 
 
Vad ser du för påverkan på soliditet och vinstutveckling i företagen? 
Vinsterna kommer att stiga beroende på att goodwillvärdena inte skrivs ner årligen. Det här 
kommer att leda till en ökad soliditet i företagens balansräkningar, allt annat lika. 
Utdelningsnivåerna har enligt Johansson redan ökat. Vissa företag har som utdelningsstrategi 
att en viss andel av vinsten skall delas ut till ägarna. Då vinsterna blivit större har därmed 
ägarna tagit ut större utdelningar än vad som skulle varit fallet tidigare. 
  
 
Hur tror du de nya reglerna kommer påverka företagen i deras beteende? 
Johansson kan inte se några direkta förändringar. 
 
Vilken påverkan kan de nya reglerna få för aktiekursen, utdelningen och nyckeltal? 
Nyckeltalen kommer att förändras beroende på att soliditeten och resultaten ökar. För 
aktiekurserna är Johansson betydligt mer tveksam till vad effekten kan bli. Rent tekniskt är 
det ingen förändring som sker ur ett finansieringsperspektiv, bolagen kommer att ha samma 
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värdering som före införandet av IFRS 3. Däremot förändras nyckeltalen och det kan ur ett 
psykologiskt perspektiv ge en något annan syn på ett företags värde. 
 
Ser du någon risk för en missvisande bild av företaga redovisade ekonomiska ställning? 
Det Johansson nämnde som en osäkerhetsfaktor är företagens värdering av goodwill genom 
impairment test. Han tar i intervjun upp att antal faktorer som han upplever kan leda till 
osäkerheter i värderingen. Värderingen granskas av revisorer, revisorer är i beroendeställning 
till sina klienter. Ju större företag desto mer beroende har revisorn till sin klient. En annan 
faktor som Johansson upplever ger en osäkerhet, är själva värderingsmetoden. Att beräkna ett 
värde utifrån ett bedömt framtida kassaflöde innebär i sig en risk. Dessutom är det omöjligt 
för en utomstående person att ur årsredovisningen få en tillräckligt god information för att 
kunna göra en självständig bedömning av beräkningarna.  
 
Ser du någon eller några speciella typer av företag/branscher som kan få problem vid 
nedskrivningar av goodwill? 
Johansson svarade att företag med en stor post goodwill i sin balansräkning kan få problem 
om de tvingas till nedskrivningar, speciellt under en lågkonjunktur. Det har inte blivit så 
tydligt ännu, men det beror på att IFRS 3 enligt honom införts under en period då 
konjunkturen förstärkts. Det kan enligt Johansson förväntas att om en tillväxtstrategi som 
baseras på uppköp av bolag inte visar sig vara riktig kan ett VD byte mycket väl vara ett 
tillfälle där balansräkningen rensas på goodwill, som inte går att räkna hem med impairment 
test. Johansson tog upp benämningen minsta kassagenererande enhet, han anser definitionen 
för otydlig. Det kan i vissa fall innebära att ett helt företagsförvärv omfattas, eller i ett annat 
fall enbart en division eller en mindre enhet i ett förvärvat bolag. En annan synpunkt han tog 
upp vid företagsförvärv av kunskapsföretag, är om stora delar av personalen slutar. Då 
försvinner en del av det mervärde som uppköparen betalar. Det här redovisas inte i bokslutet.  
 
Johansson var försiktig i sina slutsatser om de långsiktiga konsekvenserna av förändringen 
men han tog upp en problematik som han upplevde som viktig. De goodwillvärden företag går 
in med i de nya redovisningsreglerna är från tidigare förvärv. Det innebär att det är 
goodwillvärden som är planenligt avskrivna i olika utsträckning. I framtiden kommer 
goodwill finnas kvar som restpost till sitt ursprungliga värde om inte nedskrivningsbehov 
föreligger. Det här bör på sikt innebära att andelen goodwill i balansräkningen kommer att 
öka. Vad det får för konkreta betydelse vill Thomas inte gå in på, men det borde innebära att 
företagen får en något mer osäkerhet inbyggd i sin soliditet.  
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