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SAMMANFATTNING 
 
Examensarbetets titel: Trender för goodwillnedskrivningar  
 
Seminariedatum: 2009-06-04 
 
Ämne/kurs: FEKK01, Examensarbete kandidatnivå 15 poäng 
 
Författare: Mattias Johansson & Jesper Larsson 
 
Handledare: Gunnar Wahlström 
 
Fem nyckelord: Goodwill, nedskrivning, lågkonjunktur, rörelseförvärv, IFRS 
 
Syfte: Uppsatsen syfte är att ge en bild av hur goodwillredovisning tillämpas i praktiken i 
några specifika företag.  
 
Metod: Vår studie är till sin karaktär huvudsakligen kvantitativ med en deduktiv ansats, även 
om det kan finnas små inslag av grundad teori. Vår studie är i huvudsak en dokumentstudie av 
företagens årsredovisningar.  
  
Teoretiska perspektiv: Vår teoretiska bas utgörs av en genomgång av redovisningsreglering, 
redovisningens kvalitativa egenskaper, redovisningens användare, värdering av tillgångar, 
värdering av goodwill och nedskrivning av goodwill. 
 
Empiri: Empirin utgörs i första hand av primärdata från börsnoterade svenska företags 
årsredovisningar. Urvalet består av 30 slumpmässigt utvalda företag, 20 från 
Stockholmsbörsens Large Cap-lista och tio från mindre börslistor dock högst 
Stockholmsbörsens Small Cap-lista.  
 
Resultat: Vår studie har visat att nedskrivningarna av goodwill ökat något under 2008 
troligen till följd av rådande lågkonjunktur. Det finns även starka indikationer på att 
goodwillnedskrivningarna kommer att öka ytterligare efterhand som lågkonjunkturen 
fördjupas. Vi har även visat att det finns stora brister i företagens efterlevnad av 
upplysningskraven i främst IAS 36.   
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ABSTRACT 
 
Title: Trends in goodwill impairment 
 
Seminar date: 2009-06-04 
 
Course: FEKK01, Degree Project Undergraduate level, Business Administration, 
Undergraduate level, 15 University Credit Points (UPC) or ECTS-credits 
 
Authors: Mattias Johansson & Jesper Larsson 
 
Advisor: Gunnar Wahlström 
 
Key words: Goodwill, impairment, recession, acquisition, IFRS 
 
Purpose: The purpose with this essay is to give a picture of how goodwill accounting is 
performed in real life context for some specific corporations. 
 
Methodology: We have used a primarily quantitative research method combined with a 
deductive reasoning. It also contains small streaks of grounded theory. Our study is primarily 
build upon the annual reports of the selected corporations. 
 
Theoretical perspectives: Our theoretical framework consists of a discussion about 
accounting regulation, the qualitative characteristics of accounting, its primary user groups, 
valuation of assets and goodwill and impairment of goodwill. 
 
Empirical foundation: The empirical foundation consists of primary data from the annual 
reports of Swedish corporations. The data is selected from 30 randomly chosen Swedish 
corporations, 20 of them are chosen from the Large Cap on the Stockholm Exchange Market 
and the other 10 are selected from smaller market places. 
    
Conclusions: Our research has shown that goodwill impairment has increased in the annual 
reports of 2008, probably as a consequence of the on going recession. There are also strong 
indications that these impairments will increase further when the recession is getting worse. 
We have also shown that there are large shortcomings concerning the information in the 
annual reports regarding IAS 36.   
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1 Inledning 
 
 
I detta kapitel presenteras uppsatsens forskningsfrågor samt en diskussion om de problem 
som vi anser finns och som forskningsfrågorna är baserade på. Kapitlet inleds med en kort 
bakgrund om redovisningsreglering och rådande lågkonjunktur för att sätta uppsatsens 
problemdiskussion i en aktuell kontext.  

 
 
 
1.1 Bakgrund 
 
Sedan 1970-talet har EU försökt att harmonisera medlemsländernas lagstiftning inom 
redovisning. Det har dock inte varit en helt lätt uppgift att samordna en rad olika kulturer med 
divergerande synsätt på redovisningen. Under 2002 togs ett beslut i Europaparlamentet att ge 
Kommissionen i uppdrag att arbeta fram ett nytt regelverk som skulle följa IASB: s normer, 
som från 2005 skulle vara tvingande för de börsnoterade bolagen (Artsberg, 2003). 
 
Alla börsnoterade bolag inom Europeiska unionen måste idag alltså upprätta sin 
koncernredovisning i enlighet med det internationella regelverket IAS/IFRS. 
Dessa regler publiceras av IASB vilket är en privatfinansierad normbildare inom 
redovisningsområdet. Denna organisation bildades 1973 och gick under namnet IASC fram 
till år 2001. IASB har som uttalat mål att verka för en harmonisering av redovisningsnormer 
samt publicering av de internationella redovisningsnormerna IFRS (Nilsson, 2005). 
 
IFRS har idag utvecklats till ett globalt redovisningsspråk. Det har tagit drygt 30 år att uppnå 
den acceptans som IFRS nu har. IFRS och US GAAP, dess amerikanska motsvarighet, är idag 
de två största redovisningsspråken och inom några år är målet är att dessa två språk ska vara 
likvärdiga (Buisman, 2007). 
 
Införandet av de internationella redovisningsstandarderna har haft avgörande betydelse för 
utvecklingen av den svenska koncernredovisningen. De tidigare reglerna inom 
koncernredovisningen baserades på Redovisningsrådets rekommendation, RR 1:00.  
  
Även om det finansiella systemet hade varit i kris under en längre tid var detta något som den 
stora allmänheten länge inte märkte något av. Det kom dock att ändras mycket snabbt under 
hösten 2008. Lehman Brothers konkurs skulle komma att få allvarliga konsekvenser för hela 
världsekonomin. Liksom fallet var på 1930-talet efter en rad bankkonkurser fick även denna 
krasch en chockeffekt för både företag och konsumenter. Kraschen och dess efterdyningar 
kom att påverka beteendet hos både företag och konsumenter, som nu är medvetna om att en 
lågkonjunktur är att vänta (Soros, 2009).  
 
När tillväxten nu avtar blir följderna av konjunkturnedgången märkbara runt om i världen, så 
också i Sverige.  Denna kraftiga inbromsning av världsekonomin ökar sannolikheten för att 
nedskrivningar måste göras av företagen. Under den senaste tiden har diskonteringsräntorna 
stigit samtidigt som riskpremierna ökat. Därmed är det viktigt att de antaganden som ligger 
till grund för beräkningar av bland annat goodwill korrigeras och därmed anpassas till den 
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rådande situationen (Öhrlings PwC, 2008). Flera svenska bolag har idag stora goodwillposter. 
Eftersom flera av dessa förvärv skedde under pågående högkonjunktur kan flera av dessa 
bolag nu tvingas till nedskrivningar då utvecklingen i de köpta bolagen blivit sämre än 
förväntat (va.se, 2009).  
 
 

1.2 Problemdiskussion 
 
1.2.1 Goodwill 
 
Goodwill uppstår i koncernredovisningen i samband med rörelseförvärv, och redovisas vid 
förvärvstillfället enligt IFRS 3 Rörelseförvärv. Av standarden framgår att goodwill uppstår 
när köpeskillingen för ett företag överstiger det verkliga värdet netto av det förvärvade 
företagets tillgångar, skulder och eventualförpliktelser. Goodwill kan enligt IFRS 3 ses som 
en betalning för framtida orealiserade ekonomiska fördelar som inte får tas upp i det 
förvärvade företagets balansräkning. Det är dock skillnaden mellan köpeskillingen och det 
förvärvade företagets nettotillgångar som avgör goodwillpostens storlek vid förvärvstillfället, 
detta oavsett bedömningen om framtida vinster. Goodwill kan också som vi kommer att se 
längre fram förklaras på fler sätt (Johansson, 2008). IFRS 3 anger till exempel att goodwill 
också kan bestå av tillgångar, främst immateriella, hos det förvärvade företaget som inte 
kunde identifieras vid förvärvstillfället.  
 
Den 31 mars 2004 skedde en del förändringar beträffande goodwillredovisning genom att 
IASB antog nya IFRS 3 samt gjorde en del ändringar i IAS 36 Nedskrivningar. Den största 
förändringen var att goodwill inte längre skulle skrivas av planenligt över maximalt 20 år. 
Istället ska goodwill vid behov skrivas ned (Jansson et al, 2004).  
 
Precis som alla andra tillgångar ska goodwill skrivas ner enligt IAS 36 Nedskrivningar när det 
redovisade värdet överstiger återvinningsvärdet. Återvinningsvärdet är det högsta av 
tillgångens nyttjandevärde och nettoförsäljningsvärde. Goodwill ska prövas för nedskrivning 
minst en gång om året och närhelst det finns en induktion för nedskrivningsbehov.  
 
Problemet är dock att det inte går att fastställa återvinningsvärdet för goodwill eftersom 
goodwill inte går att sälja separat då den inte är oberoende av andra tillgångar. Istället fördelas 
goodwill enligt IAS 36 på olika så kallade ”kassagenererande enheter”. Detta kommer att 
förklaras utförligare längre fram men i korthet kan man säga att goodwillen fördelas på de 
grupper av tillgångar som kan säljas separat och oberoende av andra tillgångar och som 
förväntas dra nytta av goodwillen. Dessa grupper av tillgångar utgör kassagenererande 
enheter. Vår studie som presenteras i kommande kapitel har visat att kassagenererande 
enheter ofta utgörs av exempelvis divisioner, geografiska områden eller hela dotterbolag.  
 
När det föreligger ett nedskrivningsbehov enligt IAS 36 för en kassagenererande enhet skrivs 
i första hand eventuell goodwill fördelad till enheten ned. Nedskrivningen av goodwill kan i 
motsats till nedskrivningar av många andra materiella tillgångar inte återföras i en senare 
period.  
 
1.2.2 Risk för nedskrivning? 
 
Om planenliga avskrivningar av goodwill var lätta att förutse kan goodwillnedskrivningarna 
komma att variera mycket mer. Detta kan ge upphov till en mer ojämn resultatutveckling för 
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många företag, särskilt för de företagen med en relativt stor goodwillpost (Johansson, 2008). 
Detta kan mycket väl bli ett stort problem under kommande lågkonjunktur då många 
tillgångar kan komma att minska kraftigt i värde och det kan bli svårt att överhuvudtaget finna 
värden för vissa immateriella tillgångar. Denna värdeminskning bör även påverka goodwill 
genom dess koppling till kassagenererande enheter (Precht, 2007b, Kjaer, 2008 och Ernst & 
Young, 2009).  
 
Kraftiga nedskrivningar av goodwill kan få oerhörda konsekvenser för många företags resultat 
med tanke på att goodwillposter i mångmiljardklassen snarare är regel än undantag för många 
av de största börsbolagen. Dessa eventuella kraftiga nedskrivningar bör slå hårdast mot de 
företag där den relativa storleken på goodwill är hög. Vår studie har visat att det inte alls är 
ovanligt med goodwillposter på över 30 % av balansomslutningen för många börsbolag, även 
mindre sådana. En ytterligare negativ aspekt för många företags resultatutveckling är att 
nedskrivningar på goodwill i motsats till nedskrivningar för andra tillgångar inte får återföras 
under en senare period enligt IAS 36.  
 
1.2.3 Subjektivitet 
 
Att företag därmed kommer att försöka undvika ovan beskrivna nedskrivningar krävs inte 
särskilt mycket argumentation för att övertyga om (Precht, 2007a). Därmed uppstår frågan om 
vilka möjligheter som kan finnas för företagen att påverka nivån på nedskrivningarna. 
Beräkning av återvinningsvärden görs av företagen och innehåller en hel del subjektiva inslag 
främst vid användning av nyttjandevärdet. Exempel på detta är att man vid beräkning av 
nyttjandevärdet behöver göra uppskattningar över bland annat framtida kassaflöden och 
diskonteringsfaktor för att nuvärdeberäkna dessa kassaflöden (Marton et al, 2008).     
 
Den subjektivitet som nämns i föregående stycke kan såklart påverka tillförlitligheten för 
företagens finansiella rapportering negativt. Eftersom beräkningen av nyttjandevärde i så stor 
utsträckning bygger på antaganden och uppskattningar kan det även finnas risk att dessa 
uppskattningar i stor utsträckning skiljer sig åt mellan olika företag vilket försvårar 
jämförelser (Marton, 2008).  
 
1.2.4 Konsekvenser för investerare och andra intressenter 
 
Denna risk för subjektivitet i redovisningen av goodwill drabbar användarna av företagens 
finansiella rapporter. Användarna av finansiella rapporter kan vara en mängd olika 
intressenter några av de viktigaste är investerare, börsanalytiker och kreditgivare (Hendriksen 
& Van Breda, 1992). 
 
Införandet av IFRS 3 och ändringarna i IAS 36 den 31 mars 2004 innebar också betydligt 
hårdare krav på upplysningar i årsredovisningen. Företagen måste upplysa om bland annat 
förklaring till varför goodwill uppstått, orsak till eventuell nedskrivning, varje viktigt 
antagande som använts för att beräkna återvinningsvärdet och konsekvenser av rimligt 
möjliga förändringar i dessa antaganden. Dessa omfattande upplysningskrav har fått en del 
kritik för att kosta mer för företagen än vad de genererar i nytta för investerarna (Johansson, 
2008).  
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1.2.5 Tidigare forskning 
 
Forskningen om goodwillredovisning efter införandet av obligatorisk IFRS för alla 
börsnoterade företag inom EU har enligt vår bedömning i stor utsträckning handlat om hur 
företagen tillämpar de nya hårdare upplysningskraven som nämns i föregående stycke (se 
exempelvis Hultén & Persson, 2006, Jeppson et al, 2007 och Björk et al, 2007). Nämnas kan 
även Gauffin och Nilssons studier av rörelseförvärv som publicerats i balans 2006, 2007 och 
2008. De som studerat hur upplysningskraven har efterlevts kan väldigt sammanfattat sägas 
ha kommit fram till att företagen inte tillämpar upplysningskraven fullt ut och att mycket kan 
bli bättre. Även vi kommer att till viss del studera hur vissa upplysningskrav följs vilket kan 
vara relevant med tanke på att det gått ett par år sedan ovan nämnda undersökningar 
genomfördes. Men detta är långt ifrån det ända vi kommer att studera. Eftersom IFRS:s 
standarder började tillämpas fullt ut i svenska börsbolag mitt under högkonjunkturens 2005 
saknas det enligt vår mening forskning av hur redovisningen enligt IFRS, i vårt fall främst 
standarderna IFRS 3 och IAS 36, påverkas i en lågkonjunktur. Denna uppfattning får stöd av 
Hjerpe & Dökümcü, 2008. Vi har även studerat vissa samband som vi inte sett någon annan 
studera. Till exempel om det finns något samband mellan goodwillandel och 
goodwillnedskrivning.  
 
 

1.3 Forskningsfråga 
 
Utifrån resonemanget som förts i föregående kapitel kom vi tidigt fram till följande väldigt 
övergripande forskningsfråga för vår uppsats: 
 
Hur tillämpas IFRS- reglerna om nedskrivning av goodwill i praktiken för börsnoterade 
svenska företags finansiella rapporter under rådande lågkonjunktur? 
 
Vi hoppas att vår uppsats ska kunna svara på denna breda forskningsfråga men för att den 
skulle bli lättare att hantera delade vi in den i fyra mindre delfrågor enligt nedan: 
 
 Hur har företagens nedskrivning av goodwill förändrats under perioden med IFRS? Har 

nedskrivningarna ökat under 2008 till följd av det ekonomiska klimatet?  
 
 Finns det specifika karaktäristika som kan påverka nedskrivningarna, såsom 

balansomslutning och goodwillpostens relativa storlek? 
 
 Hur väl tillämpar företagen upplysningskraven i främst IAS 36? 

 
 Hur hög är tillförlitligheten i företagens finansiella rapporter beträffande 

goodwillredovisning? 
 
   

1.4 Syfte 
 
Uppsatsen syfte är att ge en bild av hur goodwillredovisning tillämpas i praktiken i några 
specifika företag. 
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1.5 Disposition 
 
I detta kapitel ges en kort översikt över vad uppsatsen kommande kapitel innehåller.  
 
Kapitel 2 Litteraturgenomgång 
 
Här återges den litteratur som används som bakgrund för teoriformulering i vår uppsats. 
Kapitlet inleds med några delar om hur redovisningspraxis växt fram delvis i skenet av olika 
redovisningsskandaler såsom Kreuger-kraschen och Enron-skandalen. Syftet med detta är att 
skapa en historisk förståelse av hur redovisningspraxis utvecklats fram till dagens tillämpning 
av IFRS som en stor del av uppsatsen bygger på. Kapitlet fortsätter sedan med en genomgång 
av de kvalitativa egenskaper som IFRS anser att finansiell rapportering ska bygga på. I nästa 
kapitel diskuteras olika sätt på vilken en tillgång kan värderas. Detta eftersom det verkar vara 
en allmän uppfattning att IFRS bygger på värdering till verkligt värde i större utsträckning än 
tidigare normgivning. Även värderingen av goodwill bygger delvis på verkligt värde. Kapitlet 
avslutas med en genomgång av hur redovisningen av goodwill ska gå till enligt IFRS: s 
standarder, här förklaras även de tekniska termer som används i standarderna.  
 
Kapitel 3 Metod 
 
Detta kapitel beskriver hur vi gått till väga när vi skrivit uppsatsen. Kapitlet inleds med en 
genomgång av olika metodval samt en diskussion och motivering av våra metodval och 
alternativa metoder. Därefter följer en genomgång av tillvägagångssättet vi genomförandet av 
vår studie, allt från insamling av empirin till analys av resultatet. Kapitlet avslutas med en 
källkritisk del utifrån begreppen validitet och reliabilitet.  
 
Kapitel 4 Resultat, analys och debatt 
 
Debatten som förts om goodwillredovisning och om verkligt värde i tidskriften balans har 
fungerat som inspiration vid insamlandet av data samt analys av densamma. I detta kapitel 
görs därför en grundlig redogörelse av debatten i balans parallellt med att resultatet av studien 
presenteras och analyseras.  
 
Kapitel 5 Slutdiskussion 
 
I detta kapitel sys uppsatsen ihop genom en sammanfattning av svaren på forskningsfrågorna 
samt en reflektion över uppsatsen slutsats och teoretiska bidrag. Kapitlet avlutas med förslag 
på fortsatt forskning.  
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2 Litteraturgenomgång 
 
 
Här återges den litteratur som används som bakgrund för teoriformulering i vår uppsats. 
Kapitlet inleds med några delar om hur redovisningspraxis växt fram delvis i skenet av olika 
redovisningsskandaler såsom Kreuger-kraschen och Enron-skandalen. Kapitlet fortsätter 
sedan med en genomgång av de kvalitativa egenskaper som IFRS anser att finansiell 
rapportering ska bygga på. I nästa kapitel diskuteras olika sätt på vilken en tillgång kan 
värderas. Detta eftersom det verkar vara en allmän uppfattning att IFRS bygger på värdering 
till verkligt värde i större utsträckning än tidigare normgivning. Även värderingen av 
goodwill bygger delvis på verkligt värde. Kapitlet avslutas med en genomgång av hur 
redovisningen av goodwill ska gå till enligt IFRS: s standarder, här förklaras även de 
tekniska termer som används i standarderna.  

 
 
 
2.1 Kreuger-kraschen 
 
Ett viktigt steg mot en finansiell rapportering liknande den vi känner idag togs 1933 genom 
den amerikanska kongressens antagande av ”Securities Act” samt New York-börsens 
införande av oberoende revision för alla börsbolag. En viktig utlösande faktor till agerandet 
var troligen Kreuger-svindleriet som kulminerade med svensken Ivar Kreugers självmord i 
mars 1932. Då hade småsparare och banker i främst USA förlorat hundratals miljoner dollar i 
vad som har kallats historiens största svindleri. Detta delvis på grund av att Kreuger-imperiets 
finansiella rapportering var så bristfällig att ingen visste vad som pågick (Flesher & Flesher, 
1986).  
 
2.1.1 Kreuger-imperiets uppgång och fall 
 
Tändstickskungen Ivar Kreuger startade sin affärsmässiga bana, efter att tidigare bland annat 
ha arbetat som ingenjör i USA, när han tog över sin fars tändsticksfabrik 1913. Tillsammans 
med Paul Toll bildade han företaget Kreuger & Toll. Snart kontrollerade firman hela den 
svenska tändsticksindustrin och i början på 1930-talet hade hans imperium monopol på 
tändsticksförsäljning i 14 länder och stod för 90 % av världens tändsticksindustri. Efter första 
världskriget och i samband med depressionen i början på 1930-talet lånade företaget ut stora 
summor till regeringar runt om i Europa i utbyte mot monopol på tändsticksförsäljning. 
Aktierna i Kreuger & Toll blev väldigt populära bland småsparare tack vare höga utdelningar. 
Aktier i Kreuger & Toll var följaktligen det vanligast ägda värdepappret bland allmänheten i 
Amerika under 1920-talet (Flesher & Flesher, 1986).  
 
Kreuger sågs under 1920- och 1930-talet som det största finansiella geniet världen skådat och 
han framstod även som en person med ett stort socialt patos och en räddare av den europeiska 
ekonomin då han lånade ut stora summor till ett flertal länder. Han nämndes till och med som 
en kandidat till Nobels fredspris eftersom pengarna han lånade ut till europeiska länder ofta 
gick till humanitära projekt. Dessa pengar kom till stor del från amerikanska placerare 
(Flesher & Flesher, 1986).   
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Problemet var att Kreuger-imperiet inte gjorde några speciellt stora vinster, om ens några 
vinster alls. Kreuger & Toll-koncernen delade ut kapital snarare än vinster. Utdelningsnivån 
kunde upprätthållas tack vare ett gigantiskt så kallat ”pyramidschema”. Detta innebar att 
utdelningarna i huvudsak bestod av kapital satsat av nya investerare. För att locka nya 
investerare krävdes att utdelningsnivån upprätthölls och för att utdelningsnivån skulle kunna 
upprätthållas krävdes ständigt nya investerare. Pyramidschemat kunde dock till sist inte 
upprätthållas på grund av att andelen nya investerare minskade i depressionens spår. Det var 
troligen insikten om detta som fick Kreuger att begå självmord den 12 mars 1932. Svindleriet 
upptäcktes först månaden efter Kreugers självmord när Price Waterhouse gick igenom 
Kreuger & Tolls affärer. Man upptäckte samtidigt att 250 miljoner dollar av Kreuger & Toll-
koncernens rapporterade tillgångar aldrig existerat (Flesher & Flesher, 1986).  
 
2.1.2 Amerikansk redovisningsreglering som en konsekvens av Kreuger-kraschen 
 
En viktig anledning till att Kreuger-svindleriet kunde pågå under så lång tid utan att någon 
upptäckte något var att koncernen lämnade ut väldigt lite information av finansiell karaktär. 
De få finansiella rapporter som publicerades av Kreuger & Toll-koncernen hade vanligen 
Kreuger själv förberett för hand, hans få revisorer fick sedan se till så att siffrorna gick ihop. 
Inte ens koncernens olika direktörer fick mer information än så om den finansiella ställningen. 
Balansräkningarna i sin tur bestod till stor del av immateriella tillgångar såsom 
monopolrättigheter på utländska marknader och faktiskt även av mutor till utländska 
myndigheter. Den finansiella rapporteringen var som sagt inte alls lika utvecklad vid den här 
tiden som den är idag och det fanns inga formella krav på information, Kreuger kunde således 
ofta komma undan genom att hävda att han inte ville lämna ut företagshemligheter. Detta 
stämde säkert också delvis eftersom Kreuger & Toll-koncernen ofta gjorde affärer med 
utländska statschefer och diktatorer om känsliga saker som monopol och skatter, dessutom var 
det ganska vanligt att hänvisa till företagshemligheter i de finansiella rapporterna under den 
här tiden. Således hade de flesta investerare inga problem att acceptera den bristfälliga 
informationen så länge utdelningsnivån bibehölls. Dessutom hade Ivar Kreuger och hans 
imperium extremt gott rykte och inte heller investmentbankerna ville släppa honom (Flesher 
& Flesher, 1986). 
 
Efter Kreugers död och svindleriets avslöjande dröjde det inte länge förrän kravet på 
lagstiftning och reglering av redovisningen ställdes för att hindra liknande svindlerier i 
framtiden. Kreuger-kraschen diskuterades i kongressen redan den 18 april 1932 bara dagar 
efter att Price Waterhouse rapport om Kreuger & Toll släppts. Frågan om lagstiftning 
diskuterades flitigt i kongressen och senaten under 1932 och 1933, ofta med betoning på 
Kreuger-kraschen. Två ledande revisorer, varav en var revisor för ett av Kreuger & Tolls 
dotterbolag, och en representant från New York-börsen vittnade och uttryckte sig positiv till 
lagstiftning för att återskapa förtroendet för det finansiella systemet. Detta ledde slutligen 
fram till 1933 års ”Securities Act” som bland annat innebar större informationskrav i den 
finansiella rapporteringen, dessutom införde New York-börsen krav på oberoende revision av 
samtliga listade bolag. En annan konsekvens blev att New York-börsen och American 
Institute of Accounting inledde ett samarbete som mynnade ut i rapporten Audits of Corporate 
Accounts vilket kan ses som ett första steg mot mer enhetliga redovisningsprinciper i USA 
(Flesher & Flesher, 1986). 
 
Väsentlig information, oberoende revision av större bolag och enhetliga redovisningsprinciper 
är fortfarande viktiga grundbultar i dagens moderna redovisning. Mycket av denna i slutändan 
positiva utveckling kan alltså ha haft sitt ursprung som en reaktion på en enda isolerad 
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händelse, nämligen Kreuger-svindleriet. Men även andra faktorer kan anses ha påverkat 
reaktionerna. Bland annat brukar Insull-konkursen ibland nämnas, men denna var inte lika 
stor som Kreuger-kraschen och fick inte alls lika stor uppmärksamhet (Flesher & Flesher, 
1986).         
 
 

2.2 Enron-skandalen 
 
Genom en fusion av de två naturgasbolagen, Houston Natural Gas och InterNorth, bildades 
det amerikanska energiföretaget Enron 1985. I början av 2000 var Företaget ett av USA: s 
mest innovativa och beundrade företag. I slutet av samma år stod aktiekursen i över 83 USD 
och bolaget hade ett börsvärde på inte mindre än 60 miljarder dollar. Bara ett år senare var 
hela företagets image fullständigt förstörd och aktiekursen vara nära noll. Snart återstod inget 
annat alternativ för Enron än att ansöka om konkurs (Healy & Palepu, 2003).  
 
I samband med avregleringen av energihandeln som påbörjades under mitten av 1980-talet 
uppstod en rad nya möjligheter för Enron. Företagets strategi var en utökning av affärsidén till 
andra marknader och att påbörja en internationell expansion. Ingen av dessa strategier skulle 
dock visa vara framgångsrika. Sanningen kunde dock Enron med hjälp av kreativ redovisning 
skickligt dölja.  De varningssignaler som ringde hos investerare och analytiker ignorerades 
dock. De verkade vara av den uppfattningen att den tillväxt och lönsamhet som Enron 
uppvisade skulle kunna bibehållas under överskådlig framtid (Healy & Palepu, 2003).  
 
Problemen för Enron startade när företaget övergick till att använda sig av en 
värderingsmetod kallad mark-to-market för värdering av sina långtidskontrakt inom 
energihandeln. Denna värdering av framtida marknadsvärden på elpriset var baserad på alltför 
optimistiska antaganden och uppskattningar från Enrons sida beträffande framtida vinster och 
räntenivåer. Konsekvenserna av detta blev att de redovisade vinsterna var betydligt högre än 
som verkligen var fallet (Healy & Palepu, 2003). 
 
Genom att hitta en metod att lägga förlustdrabbade dotterbolag helt utanför 
koncernredovisningen lyckades Enron länge lura marknaden (Edenhammar 2004). Den metod 
som användes gick ut på att upprätta delägda företag, som gick under namnet special purpose 
entities (SPE). Dessa skalbolag bidrog till att Enron kunde uppvisa förskönade balans- och 
resultaträkningar genom att kringgå gällande lagstiftning. Detta förfarande var ett klart brott 
mot gällande lagstiftning (Healy & Palepu, 2003). 
 
Det har diskuterats flitigt vem som är ansvarig för att detta bedrägeri fick pågå under en så 
lång tid. Morrison (2004) delar inte den allmänna uppfattningen om att det är Enrons 
revisionsbyrå Arthur Andersen som ska bära skulden. Eftersom byrån inte var revisor i de av 
Enron skapade SPE, där bedrägerierna faktiskt begicks, kunde Andersen inte ha deltagit i 
Enrons bedrägeri. Istället bör skulden läggas på Enrons ledning som tillsammans en rad olika 
finansiella aktörer, använde Arthur Andersen för att ge sin brottsliga aktivitet nödvändig 
legitimitet och som under lång tid bedrog inte bara myndigheter och anställda utan även 
Arthur Andersen (Morrison, 2004).  
 
Enron-skandalen fick vidgående konsekvenser för extern revision. Under 2002 kom nämligen 
en ny lag, Sarbanes-Oxley Act, som innehöll omfattande reformer för såväl bolagen, som för 
styrelseledamöter och andra befattningshavare. Huvudpunkterna i den nya lagen var betydligt 
strängare krav på redovisning och information till aktiemarknaden. Andra viktiga punkter var 
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att högre krav skulle ställas på revisorers oberoende och professionalism och på interna 
strukturer för revision och informationslämning till marknaden. Slutligen infördes också 
stränga straff för brott mot lagen. Dessa åtgärder skulle återställa investerarnas förtroende för 
aktiemarknaden. Dessutom skulle lagen garantera att innehållet i företagens finansiella 
rapportering och annan information som lämnas till aktiemarknaden verkligen 
överensstämmer med verkligheten (Svernlöv & Blomberg, 2003). 
 
 

2.3 IFRS 
 
Den senaste regleringen på det svenska och europeiska redovisningsområdet kom i och med 
EU: s beslut 2002 att IFRS skulle tillämpas i alla börsnoterade moderbolags 
koncernredovisning senast 2005. Syftet var att harmonisera redovisningsprinciperna för EU: s 
27 medlemsländer (Marton et al, 2008). 
 
IFRS, tidigare IAS, antas av IASB (som tidigare hette IASC) som är en ideell oberoende 
organisation med säte i London och som finansieras av donationer från bland annat 
revisionsbyråer och andra företag. Organisationen grundades 1973 av revisorsorganisationer i 
olika länder i syfte att harmonisera redovisningen. Till en början var det dock bara ett fåtal 
länder som tillämpade standarderna. Idag tillämpas IFRS i drygt 100 länder, de 27 EU-
länderna inräknade, och är en relativt stor organisation med olika underkommittéer för bland 
annat rådgivning och tolkning av standarderna (Marton et al, 2008).  
 
IFRS-regelverket består idag av sammanlagt 49 standarder (åtta med beteckningen IFRS och 
41 med beteckningen IAS) samt en föreställningsram för utformning av finansiella rapporter, 
dessutom publicerar man kontinuerligt tolkningar av vissa standarder i specifika 
tillämpningssituationer benämnda IFRIC, tidigare SIC. Föreställningsramen klargör vilka 
grundläggande redovisningsprinciper gällande redovisning, värdering och rapportering som 
standarderna bygger på och som används när nya standarder tas fram, dessutom innehåller 
den definitioner av viktiga begrepp inom redovisningen framförallt tillgångar, skulder, eget 
kapital, intäkter och kostnader (Marton et al, 2008).  
 
IFRS-regelverket med sina standarder och organisation påminner en del om det amerikanska 
regelverket. Där benämns redovisningsreglerna US GAAP vilka antas av organisationen 
FASB. Sedan 2002 pågår ett konvergensprojekt mellan IASB och FASB i syfte att 
harmonisera redovisningsreglerna mellan USA och övriga världen. Därmed kan 
redovisningsregleringen i framtiden komma att bestå av ett gemensamt regelverk för dessa 
båda organisationer, vi kan alltså vara på väg mot globala redovisningsstandarder (Marton et 
al, 2008).  
 
Redovisning i enighet med IFRS anses vara aktiemarknadsorienterad vilket innebär att 
redovisningen är anpassad för att ge information till ägare som var och en äger en liten andel 
och som på förhand inte har speciellt stor insyn i företagens verksamheter. Detta beror på att 
allt fler företag i större utsträckning än tidigare finansieras av många små aktieägare. 
Motsatsen att företagen finansieras av få starka ägare har varit vanlig i bland annat Tyskland 
och ställer inte samma typ av krav redovisningen då dessa ägare ofta har en helt annan insyn i 
verksamheten (Marton et al, 2008). 
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2.4 Finansiella rapporters kvalitativa egenskaper 
 
Finansiella rapporters kvalitativa egenskaper diskuteras bland annat i IFRS föreställningsram 
för utformning av finansiella rapporter, punkterna 24- 46. Enligt IFRS är det fyra viktigaste 
kvalitativa egenskaperna i finansiella rapporter begriplighet, relevans, tillförlitlighet och 
jämförbarhet.  
 
2.4.1 Begriplighet 
 
Enligt IFRS ska finansiella rapporter vara lättbegripliga för användare med rimlig kunskap 
om ekonomi och redovisning och som studerar rapporten med rimlig noggrannhet. Viktig 
information får dock inte utelämnas med motiveringen att den är för komplicerad för 
användarna.  
 
2.4.2 Relevans 
 
Informationen som lämnas i finansiella rapporter måste enligt IFRS vara relevant som 
beslutsunderlag för användarna genom att underlätta bedömningar av aktuella och framtida 
händelser. Information kan vara relevant även om dess påverkan på det aktuella resultatet är 
oväsentlig. Information är relevant om ett utelämnande riskerar att påverka användarnas 
beslut utifrån den finansiella rapporten. 
 
2.4.3 Tillförlitlighet 
 
Enligt IFRS är information tillförlitlig om den inte innehåller väsentliga felaktigheter och inte 
är vinklad. Många gånger kan en post vara relevant men ha alltför låg tillförlitlighet, till 
exempel genom att dess värde är svårt att mäta, för att redovisas i resultat- eller 
balansräkning. I så fall kan det vara bättre att istället lämna en upplysning om posten. I andra 
fall kanske man ska ta med posten men upplysa om osäkerheten i mätningen. För att 
informationen ska vara tillförlitlig krävs att transaktioner redovisas enligt ekonomisk innebörd 
snarare än juridisk innebörd. Ett företag kan till exempel få del av ekonomiska fördelar från 
en tillgång även om man inte äger tillgången i juridisk mening. IFRS anger även att 
försiktighetsprincipen ska tillämpas vid upprättandet av finansiella rapporter. 
Försiktighetsprincipen innebär enligt IFRS i korthet att tillgångar och intäkter inte överskattas 
och att skulder och kostnader inte underskattas. Försiktighetsprincipen får dock inte 
missbrukas för att vinkla finansiella rapporter till exempel genom omotiverat stora 
reserveringar.  
 
2.4.4 Jämförbarhet 
 
Enligt IFRS måste användarna av finansiella rapporter kunna jämföra företags finansiella 
ställning dels mot tidigare år och dels med andra företag. För att uppnå detta krävs likartade 
redovisningsprinciper. Detta betyder inte att det finns skäl för företag att hålla fast vid sina 
gamla redovisningsprinciper när nya förbättrade redovisningsprinciper tas fram. Företag ska 
lämna upplysningar om vilka redovisningsprinciper som används samt ändringar av dessa. 
Företagen ska även lämna jämförelseuppgifter från tidigare perioder så att användarna kan se 
hur företagets finansiella ställning förändrats över tid.  
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2.4.5 Avvägning mellan olika principer 
 
IFRS är medvetna om att det ibland kan finnas en konflikt mellan de olika kvalitativa 
egenskaperna som tas upp i föreställningsramen. För att uppnå de finansiella rapporternas 
syfte menar man att det krävs en lämplig balans mellan de olika egenskaperna. En sådan 
avvägning som nämns är tidsaspekten. Om finansiella rapporter offentliggörs i ett tidigt skede 
finns risk att alla konsekvenser av en transaktion inte beaktas, tillförlitligheten blir således 
lägre. Om man däremot väntar med att publicera en finansiell rapport för länge riskerar 
informationen i den att bli mindre relevant. En annan avvägning är den mellan nytta och 
kostnad. Enligt IFRS bör nyttan av informationen vara större än kostnaden för att tillhandhålla 
den.   
 
2.4.6 Användare av finansiella rapporter 
 
I USA brukar traditionellt investerare och kreditgivare anses vara den huvudsakliga 
målgruppen för finansiella rapporter. Det europeiska synsättet brukar anses vara bredare och 
även innefatta exempelvis myndigheter, anställda eller kunder (Hendriksen & Van Breda, 
1992). I föreställningsramen nämns ofta att finansiella rapporter ska presentera information 
som relevant och tillförlitlig för användarna. Vilka användarna är specificeras i 
föreställningsramens punkt 9. Användare av finansiella rapporter kan enligt punkt 9 vara 
investerare, anställda, långivare, leverantörer och andra kreditgivare, kunder, statliga 
myndigheter och samhället i övrigt. Föreställningsramen slår också fast att alla dessa 
användares informationsbehov inte alltid kan tillgodoses men att den information som är 
relevant för investerarna normalt även är relevant för övriga användare.  
 
 

2.5 Värdering av tillgångar 
 
IFRS definierar en tillgång som en resurs över vilken företaget har kontrollen till följd av 
inträffade händelser och som förväntas generera ekonomiska fördelar i framtiden. Att 
fastställa en tillgångs värde är ingen enkel sysselsättning och det finns ett antal tänkbara 
värderingsmodeller. Notera att inledande diskussion förs utifrån olika möjliga teoretiska 
värderingsmodeller, i slutet av kapitlet görs en genomgång av olika värderingsmodeller i 
praktiken i IFRS:s standarder.  
 
2.5.1 Verkligt värde 
 
Hur tillgångar ska värderas efter första redovisningstillfället är en svår fråga och har 
debatterats flitigt genom åren. Det bästa alternativet hade självklart varit att värdera samtliga 
tillgångar och skulder till deras verkliga värde vid varje balansdag. Problemet är bara att det 
är i princip omöjligt att fastställa en tillgångs verkliga värde (Kam, 1986).  
 
För att fastställa en tillgångs värde används istället ofta olika approximationer av tillgångens 
verkliga värde. Det finns naturligtvis flera olika sätt att göra sådana approximationer. Den 
ideala approximationen är troligen att tillgångar värderas till nuvärdet av framtida 
nettoinbetalningar som tillgången ger upphov till eftersom detta mått torde spegla tillgångens 
värde för ägaren. Problemet är bara att det för de flesta tillgångar är i princip omöjligt att 
beräkna detta värde då det sällan exakt går att fastställa storleken på framtida 
nettoinbetalningar från tillgången, tiden för tillgångens användande (det vill säga dess 
ekonomiska livslängd) eller diskonteringsräntan för att räkna ut nuvärdet. Dessa variabler 
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måste troligen baseras på relativt osäkra uppskattningar och då blir värdet inte lika ”verkligt” 
längre och inte ett lika bra mått. Istället kommer huvudsakligen två andra värderingsmetoder 
att diskuteras i resten av kapitlet, nämligen historiskt anskaffningsvärde och marknadsvärde 
(Kam, 1986). 
 
2.5.2 Historiskt anskaffningsvärde 
 
Den historiskt sätt vanligaste värderingsmodellen för tillgångar är värdering till historiskt 
anskaffningsvärde. Denna värderingsmodell brukar nämnas som en viktig del i såkallad 
”traditionell redovisning”. Huvudsyftet med traditionell redovisning är att ägare och 
kreditgivare ska få en bild av hur väl ledningen utfört sitt arbete för företagets räkning. Fokus 
ligger således på resultaträkningen och inträffade transaktioner. Mindre fokus läggs på 
balansräkningen och tillgångarnas värde då dessa inte har någon direkt resultatpåverkan i den 
traditionella redovisningen. Eftersom resultatet är så viktigt i den traditionella redovisningen 
blir en viktig del av redovisningen att allokera rätt kostnader till rätt period så att intäkter 
matchas mot kostnader på ett ”rättvisande sätt”, detta brukar följaktligen benämnas 
matchningsprincipen. En viktig fråga blir därmed också om utgifter ska aktiveras, det vill säga 
tas upp i balansräkningen, eller kostnadsföras under den aktuella perioden. Avskrivningar på 
anläggningstillgångar blir således inte bara en fråga om att redovisa för tillgångens 
värdeminskning utan handlar även om att dela upp investeringsutgifter på olika perioder så att 
de kan matchas mot intäkter under tillgångens bedömda ekonomiska livslängd (Kam, 1986). 
 
Fördelar med historiskt anskaffningsvärde 
 
En viktig fördel med att värdera tillgångar till historiska anskaffningsvärden är att det anses 
vara objektivt. Med det menas att värdet inte är baserat på uppskattningar utan enbart på vad 
man faktiskt betalade för tillgångarna. Det kan dock även finnas subjektiva element vid 
fastställande av en tillgångs anskaffningsvärde. Det är många gånger inte självklart vilka 
kostnader som har direkt samband med en tillgångs anskaffande eller tillverkande. Det kan 
handla om exempelvis fraktkostnader, personalkostnader, försäkringar etc. Dessutom bygger 
avskrivningskostnader på uppskattningar om värdeminskning och ekonomisk livslängd. En 
ytterligare fördel med historiskt anskaffningsvärde som nämns i litteraturen är att det behövs 
för att bedöma och utvärdera ledningens tidigare beslut och aktiviteter. Dessutom är det ett 
mått som är lätt att förstå och relatera till då själva definitionen av vinst vanligen är att sälja 
till ett högre pris än vad man köpt för. En annan aspekt är att skatter ofta beräknas på 
realisationsvinster där ju anskaffningsvärdet spelar stor roll (Kam, 1986).  
 
Kritik mot historiskt anskaffningsvärde 
 
Kritiken mot historiskt anskaffningsvärde handlar främst om att det antar ett för smalt 
perspektiv då det fokuserar för mycket på att mäta ledningens prestation utifrån resultatet. I 
den traditionella redovisningen ligger alltså fokus på resultaträkningen och balansräkningen 
blir mer av en konsekvens av olika kostnadsallokeringar och periodiseringar i 
resultaträkningen än en rättvisande värdering av enhetens tillgångar, skulder och eget kapital. 
Kritiker menar att det även är relevant för investerare och andra intressenter att veta det 
verkliga värdet av enhetens tillgångar, skulder och eget kapital för att bland annat kunna göra 
bedömningar av företagets framtida avkastningsmöjligheter (Kam, 1986).  
 
Eftersom balans- och resultaträkning är konsekvenser av varandra vid dubbel bokföring blir 
även resultatet missvisande vid traditionell redovisning. Värdering till historiskt 
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anskaffningsvärde i balansräkningen leder till att resultaträkningen kommer att innehålla 
poster som inte speglar tillgångens verkliga värdeförändring. Exempelvis redovisas 
avskrivningskostnader i resultaträkningen till följd av förväntad ekonomisk livslängd oavsett 
om tillgången faktiskt minskat i värde, skulle tillgången öka i värde redovisas däremot ingen 
intäkt (Barlev & Haddad, 2003).  
 
Ett missvisande resultat kan i sin tur exempelvis leda till att utdelningar blir för stora och 
överstiger den ”faktiska vinsten” vilket kan försämra enhetens finansiella ställning. Den 
traditionella redovisningen sägs gynna aktiemarknadsanalytiker framför företagsanalytiker. 
Aktiemarknadsanalytiker anses vara mer kortsiktiga och spekulativa och är mest intresserade 
av vinster och utdelningar som ju är fokus för den traditionella redovisningen. 
Företagsanalytiker däremot anses vara mer långsiktiga och fokusera på tillgångarnas värde för 
att göra bedömningar om företags långsiktiga avkastningsmöjligheter (Kam, 1986). 
Traditionell redovisning kan även underblåsa principal/agentkonflikten då det kan finnas 
större utrymme för ledningen att manipulera siffrorna jämfört med marknadsvärdering. 
Exempel på hur detta kan ske i praktiken kan vara att man ändrar uppskattningar för en 
tillgångs avskrivningsplan till exempel vad gäller ekonomisk livslängd eller att man säljer 
tillgångar som har ett högre marknadsvärde än bokfört värde och därmed redovisar en intäkt 
trots att en försäljning kanske inte är optimal för företaget (Barlev & Haddad, 2003).     
    
2.5.3 Marknadsvärde 
 
En tillgångs marknadsvärde är troligen en bättre uppskattning av tillgångens verkliga värde än 
historiskt anskaffningsvärde. Att fastställa en tillgångs marknadsvärde är dock inte så enkelt 
som det kanske kan låta. Till att börja med kan sägas att eftersom marknader är imperfekta går 
det inte att hundraprocentigt fastställa det exakta marknadsvärdet. Priset som en köpare på 
marknaden är beredd att betala och som säljaren är villig att sälja för brukar dock kunna 
accepteras som marknadspriset eller marknadsvärdet (vi kommer inte att gå igenom eventuell 
skillnad mellan marknadsvärde och marknadspris, vi kommer hädanefter att använda 
begreppen synonymt). Marknadspriset kan även delas upp i olika delar, den vanligaste 
uppdelningen förefaller vara mellan återanskaffningsvärde och försäljningspris. 
Återanskaffningsvärdet är priset som ett företag kan köpa in samma eller en liknande tillgång 
för på marknaden vid en specifik tidpunkt. Vid inköpstillfället är detta detsamma som 
anskaffningspriset men därefter sker troligen avvikelser. Om det är en liknande tillgång som 
inte har exakt samma egenskaper som den befintliga tillgången görs en justering för detta på 
inköpspriset. Ersättningskostnad är en term som brukar användas synonymt med 
återanskaffningsvärde även om det inte nödvändigtvis behöver betyda samma sak. 
Försäljningspriset är helt enkelt det pris som en befintlig tillgång kan säljas till på marknaden 
(Kam, 1986). 
 
Fördelar med marknadsvärde 
 
Den största fördelen med att värdera tillgångar till marknadspris är att det ger ett mer 
rättvisande och relevant mått över företagets finansiella ställning (Barlev & Haddad, 2003). 
Om tillgångar värderas till sitt marknadspris (försäljningspris) på balansdagen visas även hur 
mycket pengar företaget kan få in om man säljer tillgångarna på balansdagen. Om även 
skulderna är värderade till sitt marknadsvärde blir eget kapital ett mått på hur mycket som 
återstår för aktieägarna om alla tillgångar säljs och alla skulder betalas. Detta blir ett exakt 
mått på företagets, eller aktieägarnas, kapital vid en viss tidpunkt och ger en rättvisande bild 
av avkastningen på investeringar i företaget (Kam, 1986). Resultatet blir även ett korrekt mått 
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på ökningen av företagets egna kapital för en viss tidpunkt, marknadsvärde bidrar således till 
en transparens som inte finns vid värdering till historiskt anskaffningsvärde (Barlev & 
Haddad, 2003).  
 
Det är alltså mycket lättare att göra en bedömning över ett företags finansiella ställning om 
tillgångar redovisas till marknadsvärden och det blir även lättare att ställa upp prognoser och 
förväntningar om framtiden (Kam, 1986). Eftersom avkastningen blir tydligare och mer 
rättvisande blir det också lättare att utvärdera ledningens prestation och förvaltande av satsat 
kapital. Eftersom även värdeförändringar på tillgångar påverkar resultatet kommer ledningen 
att bedömas även utifrån detta. Det kan då även bli intressant för ledningen att vidta olika 
försäkrings- och/eller hedgingåtgärder för att säkra värdet på tillgångarna. Det kan även bli 
relevant att dela upp resultatet utifrån den operativa verksamheten och värdeförändringar på 
tillgångar för att bedöma ledningen utifrån olika grunder (Barlev & Haddad, 2003).  
 
Försäljningspris vs återanskaffningsvärde 
 
Som nämnts tidigare kan marknadspriset definieras som antingen försäljningspriset eller 
återanskaffningsvärdet. Dessa båda begrepp har inte alltid exakt samma betydelse. Att 
använda återanskaffningsvärde som marknadspris har fått kritik för att vara irrelevant 
eftersom företaget redan äger tillgången och inte har för avsikt att köpa den igen. Att använda 
försäljningspris har också fått kritik för att vara irrelevant då det inte tar hänsyn tillgångens 
värde för företaget, företag äger huvudsakligen tillgångar för att använda dem i produktion 
eller liknande inte för att sälja dem. Det kan även hända att en tillgång av stort värde för 
företaget inte har något restvärde och alltså inte går att sälja, i så fall ska tillgången inte tas 
upp i balansräkningen vid användande av försäljningspris trots att den alltså är av stort värde 
för företaget. En fördel som dock ibland lyfts fram med försäljningspriset är att det tar hänsyn 
till alternativkostnaden för företaget då alternativet till att äga tillgången är att sälja den (Kam, 
1986).     
 
Kritik mot marknadsvärde 
 
Debatten om marknadsvärden kontra historiska anskaffningsvärden brukar ofta föras utifrån 
begreppen relevans och tillförlitlighet. Som nämnts ovan anses tillgångars marknadsvärden 
mer relevanta för att bedöma en enhets finansiella ställning. Kritiken mot marknadsvärden 
består delvis i bristen på tillförlitlighet hos marknadsvärden. Kritiker brukar bland annat 
påpeka att marknadsvärden tar hänsyn till orealiserade värdeförändringar som inte bygger på 
verkliga, inträffade transaktioner. En värdeökning på en tillgång kommer inte enheten till del 
förrän tillgången säljs, därmed bygger marknadsvärdering av tillgångar på förväntningar om 
framtiden istället för faktiska förhållanden (Kam, 1986).  
 
Precis som nämnts ovan bygger marknadsvärdering, framförallt när försäljningspris används, 
på antagande om likvidation av företaget. Det är, som delvis nämnts i föregående stycke, inte 
relevant att redovisa marknadsvärden på tillgångar som företaget inte har för avsikt att sälja 
menar kritikerna, detta kan även anses strida mot redovisningens going concern-princip. 
Kritiker menar även att om alla tillgångar skulle säljas samtidigt, som vid en likvidation, 
skulle de troligen säljas klart under sitt marknadsvärde. Det kan även nämnas att tillgångar 
kan få ett högre värde om de säljs tillsammans jämfört med om de säljs separat. Detta kan 
bero på internt upparbetad goodwill eller andra immateriella tillgångar som inte syns i 
balansräkningen vid någon värderingsmodell (Kam, 1986).  
 



 22 

Kritiker brukar även hävda att marknadsvärdering av tillgångar bygger på att det finns 
lättillgängliga och objektiva marknadsvärden för alla tillgångar. I verkligheten är detta sällan 
fallet, istället kommer många marknadsvärden att baseras på mer eller mindre säkra 
uppskattningar vilket gör att tillförlitligheten blir lägre än vid historiskt anskaffningsvärde. 
Detta kan även ge utrymme för manipulation av siffrorna, det vill säga samma typ av kritik 
som riktats mot historiskt anskaffningsvärde från förespråkare för marknadsvärden. 
Marknadsvärden kan även i många fall vara väldigt volatila med stora fluktuationer från år till 
år. Därmed kommer vissa tillgångar skifta mycket i värde från år till år vilket även påverkar 
resultatet. Kritiker har menat att detta ökar kortsiktigheten i beslut och investeringar då 
ledningen riskerar att bedömas utifrån kortsiktiga prisförändringar som man inte kan påverka 
på tillgångar som man innehar långsiktigt utan intention att sälja (Kam, 1986).     

 
2.5.4 Värdering av tillgångar i praktiken enligt IFRS 
 
I IFRS:s föreställningsram finns följande tillgångsdefinition i punkt 49 a: ”En tillgång är en 
resurs över vilken företaget har det bestämmande inflytandet till följd av inträffade händelser 
och som förväntas innebära ekonomiska fördelar för företaget i framtiden”. Goodwill tas upp 
som en tillgång i balansräkningen och definieras inte särskilt i föreställningsramen.  
  
Enligt IASB: s föreställningsram för utformning av finansiella rapporter punkt 100 finns i 
huvudsak fyra olika värderingsgrunder; anskaffningsvärde, återanskaffningsvärde, 
försäljningsvärde och nuvärde. Verkligt värde är en term som används en del i IFRS 
redovisningsstandarder, se exempelvis omvärderingsmetoden i IAS 16 Materiella 
anläggningstillgångar, IAS 39 Finansiella instrument: Redovisnig och värdering eller IAS 41 
Jord- och skogsbruk. Även vid rörelseförvärv ska det förvärvade företagets tillgångar och 
skulder redovisas till verkligt värde enligt IFRS 3 Rörelseförvärv.  
 
IFRS har en teoretisk definition av verkligt värde som återkommer i flera olika standarder. 
Definitionen är inte exakt likadan i alla standarder men har ungefär följande lydelse: ”Verkligt 
värde är det belopp till vilket en tillgång skulle kunna överlåtas eller en skuld regleras, mellan 
kunniga parter som är oberoende av varandra och som har ett intresse av att transaktionen 
genomförs” (Marton et al, 2008 s 34). I praktiken används oftast marknadspris, i form av 
återanskaffningsvärde eller försäljningsvärde, som approximation av verkligt värde. Som 
marknadsvärde används i första hand noterade priser på en aktiv marknad i andra hand 
används priser för liknande tillgångar och i tredje hand används olika värderingsmodeller. 
Dessa modeller ska motsvara de som normalt används av marknadens aktörer (Marton et al, 
2008).  
 
Den vanligaste värderingsmodellen är dock fortfarande värdering till historiskt 
anskaffningsvärde i enighet med traditionell redovisning. Detta gäller bland annat materiella 
anläggningstillgångar i IAS 16 och immateriella tillgångar i IAS 38. I dessa båda standarder 
finns dock också möjlighet att värdera tillgångarna enligt omvärderingsmetoden. Detta 
innebär att tillgångarna omvärderas till verkligt värde, i form av marknadspriser, ”så 
regelbundet att det redovisade beloppet inte väsentligt avviker från vad som skulle fastställas 
som verkligt värde på balansdagen”, IAS 16 punkt 31, dessutom finns en liknande definition i 
IAS 38 punkt 75. Dock görs fortfarande systematiska avskrivningar på tillgångarnas värden. I 
praktiken används dock sällan omvärderingsmetoden av de företag som tillämpar IFRS 
(Marton et al, 2008).  
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Även återvinningsvärdet som används vid nedskrivningstest enligt IAS 36 Nedskrivningar 
bygger delvis på verkligt värde. Tillgångar, däribland goodwill, ska skrivas ner om redovisat 
värde överstiger återvinningsvärdet. Tillgångar skrivs dock inte upp om återvinningsvärdet 
överstiger redovisat värde. Även nuvärden av framtida kassaflöden används i sällsynta fall för 
att värdera tillgångar och skulder. Så sker exempelvis med vissa pensionsplaner enligt IAS 19 
Ersättningar till anställda och vissa typer av finansiella instrument enligt IAS 39 Finansiella 
instrument: Redovisning och värdering.        
 
 

2.6 Goodwill 
 
I följande kapitel de delar av IFRS: s standarder som berör goodwill att gås igenom i detalj. 
Dessa standarder är främst IFRS 3 Rörelseförvärv som beskriver hur goodwill uppstår och 
vad det består av och IAS 36 Nedskrivningar som beskriver hur goodwill testas för 
nedskrivningsbehov.  
 
2.6.1 Goodwill och immateriella tillgångar 
 
En immateriell tillgång är icke-monetär och utan fysisk form enligt IAS 38 Immateriella 
tillgångar punkt 8. Goodwill är per definition en immateriell tillgång men omfattas dock inte 
av IAS 38 om den uppstått vid ett företagsförvärv. Sådan goodwill omfattas istället av IFRS 3 
och IAS 36 Nedskrivningar. Goodwill som uppstått vid ett företagsförvärv är för övrigt den 
enda formen av goodwill som får tas upp i balansräkningen enligt IFRS. Internt upparbetad 
goodwill får till exempel inte tas upp som en tillgång enligt IAS 38 punkt 48, det är 
överhuvudtaget få internt upparbetade immateriella tillgångar som får tas upp i 
balansräkningen. 
 
Av IFRS 3 punkt 51 framgår att goodwill uppstår vid förvärv av rörelse och värderas till den 
delen av köpeskillingen som överstiger nettot av det verkliga värdet av det förvärvade 
företagets identifierbara tillgångar, skulder och eventualförpliktelser. Av punkt 52 framgår att 
goodwill kan ses som en betalning för framtida vinster som inte går att identifiera eller 
redovisa separat. Eftersom goodwill motsvaras av skillnaden mellan köpeskillingen och det 
förvärvade företagets identifierbara nettotillgångar kan således goodwillen även komma att 
bestå av tillgångar, skulder och eventualförpliktelser som inte kunnat identifieras, detta nämns 
i punkt 53.  
 
Om köpeskillingen understiger det verkliga värdet av nettot av det förvärvade företagets 
identifierbara tillgångar, skulder och eventualförpliktelser uppstår så kallad negativ goodwill. 
Om sådan negativ goodwill framgår av förvärvsanalysen ska förvärvaren enligt punkt 56 göra 
en ny bedömning av det verkliga värdet på tillgångar, skulder och eventualförpliktelser. Om 
man fortfarande kommer fram till att negativ goodwill har uppstått ska hela den negativa 
goodwillen redovisas i resultaträkningen som en intäkt under innevarande räkenskapsår. 
Enligt punkt 57 kan negativ goodwill orsakas av felvärdering av antingen köpeskillingen eller 
det verkliga värdet av nettotillgångarna, framtida kostnader som inte syns i det verkliga värdet 
eller att man betalat ett lågt pris för förvärvet. 
 
2.6.2 Goodwill som tillgång 
 
Att goodwill är en tillgång som ska redovisas i balansräkningen framgår av IFRS 3 punkt 51. 
Goodwill verkar även motsvara definitionen av en tillgång i föreställningsramens punkt 49. 
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Av punkt 50 framgår dock att det inte alltid räcker att uppfylla definitionen av en tillgång för 
att få redovisas som en tillgång. Av punkt 83 i föreställningsramen framgår att en tillgångs 
värde måste kunna mätas på ett tillförlitligt sätt för att få tas upp i balansräkningen. Eftersom 
goodwill oftast definieras som framtida vinster som inte går att identifiera är det tveksamt om 
goodwill egentligen uppfyller detta kriteriet. Den amerikanska forskaren Aschwinpaul C 
Sondhi menar i en intervju i tidningen balans (Wennberg, 2001) att sådana framtida vinster 
inte kan mätas tillförlitligt och att goodwill egentligen bara är en restpost som uppstår vid ett 
förvärv. Eftersom goodwill kan ses som en restpost som inte går att separera och inte har 
någon alternativ användning ifrågasätts ibland relevansen i att överhuvudtaget ta upp goodwill 
som en tillgång (Hendriksen & Van Breda, 1992). Goodwill ska dock som sagt tas upp som 
tillgång enligt IFRS 3 och detta går före föreställningsramen vilket framgår av punkt 3 i 
föreställningsramen där det också anges att det i ett begränsat antal fall kan finnas en konflikt 
mellan föreställningsramen och enskilda standarder.  
 
2.6.3 Värdering av goodwill 

 
Vid förvärvstillfället motsvaras goodwill alltså av skillnaden mellan köpeskillingen och det 
förvärvade företagets nettotillgångar. Efter förvärvstillfället ska goodwill dock inte som 
många andra tillgångar skrivas av planenligt. Istället ska goodwill prövas för 
nedskrivningsbehov, vanligen kallat nedskrivningstest, minst en gång om året. Prövningen 
sker oftare om det finns omständigheter som tyder på nedskrivningsbehov. Allt detta framgår 
av IFRS 3 punkt 55, principerna för hur nedskrivningstest ska göras finns däremot i IAS 36 
Nedskrivningar. Nedskrivningstestet, som vi återkommer till längre fram, bygger delvis på 
verkligt värde. Uppskrivning finns dock inte inom IFRS och goodwill kan inte heller bli 
föremål för omvärdering eftersom IAS 16 Materiella anläggningstillgångar och IAS 38 
Immateriella tillgångar inte tillämpas på goodwill. 
 
2.6.4 IAS 36 Nedskrivningar 
 
Reglerna för nedskrivning finns alltså i IAS 36 som gäller för alla tillgångar och inte bara 
goodwill. Goodwill ska som sagt prövas för nedskrivning minst en gång om året och när det 
finns indikation att den minskat i värde, vilket även framgår av punkt 10 i IAS 36. För att 
fastställa om en tillgång ska skrivas ned måste man först ta fram dess återvinningsvärde. 
Enligt punkt 18 utgörs återvinningsvärdet av det högsta av tillgångens verkliga värde minus 
försäljningskostnader och dess nyttjandevärde. Om återvinningsvärdet understiger tillgångens 
redovisade värde ska tillgången skrivas ned till återvinningsvärdet, punkt 59.  
 
En beskrivning av hur verkligt värde normalt fastställs inom IFRS finns i kapitel 2.3.4. Detta 
sätt används även i IAS 36. Exempel på försäljningskostnader kan vara juridiska kostnader 
eller stämpelskatter enligt punkt 28.  
 
Enligt punkt 31 beräknas en tillgångs nyttjandevärde genom nuvärdeberäkning av framtida 
nettoinbetalningar som tillgången förväntas ge upphov till. Beräkningen ska även ta hänsyn 
till möjliga variationer och osäkerhet i antagandena som görs för beräkningen enligt punkt 30. 
Beräkning av nyttjandevärde bygger således i ganska stor utsträckning på antaganden och 
uppskattningar. Enligt punkt 33 ska dessa uppskattningar återspegla företagsledningens bästa 
bedömning av de ekonomiska förhållanden som väntas råda under tillgångens 
nyttjandeperiod. Bedömningarna ska även baseras på de senaste budgetarna och prognoserna 
som dock inte får omfatta mer än fem år om det inte finns särskilda skäl för det, punkt 35. 
Kassaflödena ska därefter extrapoleras över tillgångens resterande bedömda nyttjandeperiod 



 25 

med en tillväxttakt som är konstant eller sjunkande, tillväxttakten kan även vara noll eller 
negativ och även ökande om det finns goda skäl, punkt 36. Företagsledningen ska också enligt 
punkt 34 beakta tidigare utfall av budgetar och prognoser när man fastställer nya prognoser.  
 
Vid nuvärdeberäkningen av bedömda framtida kassaflöden används en diskonteringsfaktor 
som enligt punkt ska anges före skatt och återspegla dels pengars tidsvärde och de risker som 
är förknippade med tillgången och för vilka kassaflödesprognoserna inte har justerats. Ju 
högre diskonteringsränta ju lägre blir nuvärdet och därmed nyttjandevärdet (Marton et al, 
2008).  
 
Eftersom goodwill inte kan säljas separat och inte generera kassaflöden oberoende av andra 
tillgångar uppstår särskilda problem vid beräkning av återvinningsvärdet för goodwill. Detta 
löses genom att goodwill fördelas till så kallade kassagenererande enheter. I punkt 66 framgår 
att om det inte går att fastställa återvinningsvärdet för en tillgång ska företaget istället beräkna 
återvinningsvärdet för den kassagenererande enhet till vilken tillgången tillhör. Även andra 
tillgångar än goodwill kan ibland behöva fördelas till kassagenererande enheter. Enligt punkt 
68 utgörs en kassagenererande enhet av ”den minsta grupp av tillgångar till vilken en viss 
tillgång hör och som ger upphov till inbetalningar från löpande verksamhet, som i hög grad är 
oberoende av inbetalningar från andra tillgångar eller grupper av tillgångar”.  
 
Enligt punkt 80 ska goodwill i samband med rörelseförvärvet fördelas till de 
kassagenererande enheter i det förvärvande företaget som förväntas bli gynnade av förvärvets 
synergieffekter. Enligt punkt 81 går det ibland inte att fördela goodwill till enskilda 
kassagenererande enheter, i så fall fördelas goodwill på grupper av kassagenererande enheter. 
Fördelningen av goodwill på kassagenererande enheter ska motsvaras av den lägsta nivå i 
företaget som goodwill övervakas internt, punkt 80. Ibland går det inte att fördela goodwill till 
en lägre nivå än dotterföretaget som helhet och i så fall jämförs dotterföretagets samtliga 
redovisade tillgångar med tillägg för goodwill mot återvinningsvärdet för dessa tillgångar 
(Marton et al, 2008).  
 
Om återvinningsvärdet för en kassagenererande enhet med goodwill är lägre än dess 
redovisade värde skrivs i första hand goodwill ner enligt punkt 104, därefter skrivs övriga 
tillgångar i enheten ner proportionellt. För de flesta tillgångar ska tidigare nedskrivningar 
återföras om återvinningsvärdet överstiger redovisat värde, punkt 114. Dock får 
nedskrivningar av goodwill aldrig återföras enligt punkt 124. Detta eftersom en ökning av 
återvinningsvärdet för goodwill ses som internt upparbetad goodwill, punkt 125. Internt 
upparbetad goodwill får inte redovisas enligt IAS 38 Immateriella tillgångar.      
 
Enligt IFRIC 10 Delårsrapportering och nedskrivningar får inte heller nedskrivning av 
goodwill i en delårsrapport återföras även om den inte skulle ha gjorts om prövningen skett 
vid ett annat tillfälle. Detta trots att IAS 34 Delårsrapportering punkt 28 anger att 
rapportfrekvensen inte ska påverka årsresultatet.  
 
Eftersom beräkning av återvinningsvärdet innehåller en hel del subjektiva inslag innehåller 
IAS 36 långtgående krav på upplysningar. Dessa krav finns i punkterna 126-137 och ska 
uppfyllas oavsett om nedskrivning gjorts eller inte under perioden. Man ska bland annat 
upplysa om orsak till nedskrivning och vilket värde återvinningsvärdet är baserat på. För 
kassagenererande enheter med goodwill ska även upplysas om bland annat goodwill som 
fördelats på enheten, viktiga antaganden vid fastsällandet av nyttjandevärdet såsom 
prognosperiod för framtida kassaflöden och diskonteringsfaktor, metod för fastställande av 
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verkligt värde samt effekter av rimligt möjliga förändringar i viktiga antaganden som 
återvinningsvärdet är baserat på.  
 
2.6.5 Goodwillens historia i Sverige 
 
Jan-Erik Gröjer menar i en artikel i Balans (Precht, 2007b) att det historiskt sett är 
företagsskandaler som givit oss ett alltmer detaljerat regelverk. Så var också fallet i samband 
med Kreugerkraschen år 1932, då en rad brister i då gällande aktiebolagslagen från 1910 blev 
uppenbara. De lärdomar som drogs av denna händelse bidrog till utformningen den nya lagen 
som dock inte kom förrän 1944 (riksdagen.se).  
 
I ABL från 1944 fanns även den första regeln för redovisning av goodwill i Sverige.  
Den goodwill som uppstod vid förvärv skulle framöver tas upp som anläggningstillgång som 
årligen skulle skrivas av med ett skäligt belopp, dock minst en tiondel. Vid så kallade 
särskilda omständigheter var dock en mindre avskrivning möjlig (Nilsson, 1998). 
 
Ny lagstiftning under 1976 fick till följd att reglerna för redovisning av goodwill framöver 
skulle finnas i BFL. En viktig nyhet med den nya lagstiftningen gällde just goodwill, som inte 
längre fick skrivas av under en längre period än tio år (Nilsson, 1998). 
 
1980-talet utmärktes av en bristande efterlevnad av BFL regler. Detta gällde i synnerhet i 
frågan om redovisning av goodwill. Inom detta område tillämpades nämligen metoder som 
klart stred mot praxis. Företagen åberopade exempelvis amerikanska eller engelska regler när 
de använde andra avskrivningsperioder än de som BFL föreskrev (Nilsson, 1998). 
 
Det under 1989 bildade Redovisningsrådet rekommendation från 1991 innebar att goodwill 
skulle tas upp som en tillgång. En avskrivningsperiod på mer än 10 år för goodwill var inte 
önskvärd och dessutom sattes en bortre gräns på 20 år som absolut inte fick överskridas  
(Nilsson, 1998). 
 
2.6.6 Goodwill enligt nuvarande svenska regler 

 
Enligt ÅrL 4:2 består goodwill precis som i IFRS 3 av den delen av köpeskillingen som 
överstiger övertagna nettotillgångar. Enligt ÅrL 4:4 ska alla immateriella tillgångar inklusive 
goodwill skrivas av planenligt över högst fem år om inte en längre tid med rimlig säkerhet 
kan fastställas. Enligt ÅrL 4:5 ska samtliga anläggningstillgångar materiella som immateriella 
skrivas ned om tillgångens värde på balansdagen är lägre än redovisat värde och 
värdenedgången kan antas vara bestående. Dessutom kan samtliga anläggningstillgångar 
skrivas upp enligt ÅrL 4:6.  
 
Svenska onoterade moderbolag kan välja att tillämpa Redovisningsrådets rekommendationer i 
sin koncernredovisning. Dessa rekommendationer är i princip en översättning av IFRS: s 
standarder men de har inte uppdaterats sedan införandet av IFRS för börsnoterade svenska 
koncerner 2005. Ikraftträdandet av IFRS 3 den 31 mars 2004 innebar en del förändringar som 
till exempel att goodwill inte ska skrivas av planenligt utan istället prövas för nedskrivning 
årligen. Dessa förändringar finns därför inte med i RR 1:00 som är Redovisningsrådets 
motsvarande standard. Där anges istället i punkt 54 att goodwill ska skrivas av systematiskt 
över dess nyttjandeperiod. Denna nyttjandeperiod ska normalt inte överstiga 20 år.            
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Den 31 mars 2004 skedde även en rad ändringar av IAS 36. Inte heller dessa ändringar finns 
med i Redovisningsrådets motsvarighet, RR 17. Enligt RR 17 ska företagen vid varje 
bokslutstillfälle göra en bedömning huruvida goodwillposten har minskat i värde, punkt 77. 
Om en sådan indikation finns görs nedskrivningstest genom beräkning av återvinningsvärdet 
för den kassagenererande enheten på samma sätt som i IAS 36. Nedskrivningstest behöver 
alltså inte göras årligen utan bara när det finns en indikation på värdenedgång. En tidigare 
nedskrivning av goodwill får också återföras i vissa speciella fall enligt punkt 108. 
Upplysningskraven är inte alls lika omfattande i RR 17 som i IAS 36. Reglerna om 
upplysningar finns i punkterna 112-118. Endast om nedskrivningsbeloppet är av väsentlig 
betydelse för företagets redovisning som helhet krävs det upplysningar om detta i 
årsredovisningen. Dessa upplysningar kunde exempelvis vara en redogörelse av orsakerna till 
nedskrivningen av goodwill, upplysningar om vilken diskonteringsränta företaget använt eller 
hur återvinningsvärdet beräknats.  
 
 

2.7 Sammanfattning 
 
Vi har i inledningen av kapitlet kortfattat gått igenom Kreuger-kraschen och Enron-skandalen 
för att påvisa hur förändring av redovisningspraxis ibland har sitt ursprung i 
redovisningsskandaler och svindlerier. Den senaste redovisningsregleringen för svenska 
bolag, införandet av IFRS för börsnoterade bolags koncernredovisning, har dock inte sitt 
ursprung i redovisningsskandaler. IFRS verkar ibland uppfattas bygga på värdering av 
tillgångar och skulder till verkligt värde i stor utsträckning.  
 
Värdering av tillgångar och skulder till verkligt värde är i teorin troligen det mest rättvisande 
sättet att återge en enhets finansiella ställning. Problemet är att verkliga värden, ofta synonymt 
med marknadsvärden, sällan finns lättillgängliga för de flesta tillgångar. I praktiken, inom 
bland annat IFRS, bygger verkliga värden inte sällan på bedömningar och uppskattningar från 
företagens sida som riskerar att vara subjektiva.   
 
Goodwill är en immateriell tillgång som består av skillnaden mellan köpeskillingen och det 
verkliga värdet av den förvärvade enhetens tillgångar minus skulder. Goodwill är både vid 
”anskaffningstillfället” och vid senare värdering starkt kopplat till verkliga värden på 
tillgångar och skulder, antingen genom nyttjande eller genom försäljning. Detta eftersom 
goodwill inte längre skrivs av planenligt utan istället testas för nedskrivning minst en gång om 
året. Nedskrivning sker om det verkliga värdet (återvinningsvärdet) är lägre än redovisat 
värde för goodwill, uppskrivning sker dock inte om det verkliga värdet överstiger redovisat 
värde.   
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3. Metod 
 
 
Detta kapitel beskriver hur vi gått till väga när vi skrivit uppsatsen. Kapitlet inleds med en 
genomgång av olika metodval samt en diskussion och motivering till dessa val och alternativa 
metoder. Därefter följer en genomgång av tillvägagångssättet vi genomförandet av vår studie, 
allt från insamling av empirin till analys av resultatet. Kapitlet avslutas med en källkritisk del 
utifrån begreppen validitet och reliabilitet.  

 
 
 

3.1 Olika metodval 
 
3.1.1 Kvantitativ och kvalitativ metod 
 
Kvantitativ metod brukar ofta kopplas samman med statistiskt material som mäts i 
siffermässiga eller matematiska termer. Kvantitativ metod används ofta för att svara på frågor 
som hur många? eller hur stor andel? (Bryman & Bell, 2005). Kvantitativ metod kan även 
kännetecknas av en hög grad av standardisering genom att empirin sorteras in i olika 
kategorier. Kvantitativ metod utgår i större utsträckning än kvalitativ metod från forskarnas 
föreställningar och kategoriseringar som sedan testas på empirin (Alvesson & Sköldberg, 
1994).  
 
Kvalitativ metod är på många sätt motsatsen till kvantitativ metod. Strauss & Corbin (1990) s 
17 definierar den kvalitativa metoden som all forskning som inte uppkommer ur statistisk data 
eller andra former av kvantifiering. Kvalitativ metod kännetecknas alltså i motsats till 
kvantitativ metod av en hög grad av icke-standardisering. Istället blir informationen i större 
utsträckning föremål för tolkningar, informationen erbjuder i regel också flera olika 
tolkningsmöjligheter. Kvalitativ metod anses även utgå från studiesubjektets perspektiv 
snarare än forskarnas perspektiv (Alvesson & Sköldberg, 1994).  
 
Vilken metod som använts karaktäriseras av hur insamlad information analyseras. Intervjuer 
och observationer är exempel på tillvägagångssätt som brukar förknippas med en kvalitativ 
metod men om datan kvantifieras är tillvägagångssättet kvantitativt. Kvalitativ och kvantitativ 
metod kan med fördel kombineras, de flesta undersökningar kombinerar de bägge metoderna 
men har sin betoning på en av dem (Strauss & Corbin, 1990).  
 
3.1.2 Induktiv och deduktiv ansats 
 
Induktiv ansats utgår från insamlad empiri och försöker utifrån denna förklara det som 
studerats utifrån teorier och modeller. Deduktiv ansats innebär att man väljer en teori som 
man prövar mot empiriskt material för att antingen bekräfta eller förkasta teorin (Rienecker & 
Jörgensen, 2000). 
 
Abduktiv ansats är delvis en kombination av induktiv och deduktiv ansats. Abduktion innebär 
att ”verkligheten” studeras utifrån en övergripande teori (deduktion), under processens gång 
justeras sedan teorin i förhållande till den empiri som genereras (induktion). Det sker alltså en 
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alternering mellan teori och empiri som ”successivt omtolkas i skenet av varandra” (Alvesson 
& Sköldberg, 1994 s 42). Abduktiv ansats används ofta vid fallstudier (Alvesson & 
Sköldberg, 1994).     
 
 

3.2 Våra metodval 
 
I detta kapitel kommer vi att redogöra för vilka metodval vi har gjort i vår uppsats. Dessa 
metodval kommer att diskuteras utifrån förra kapitlets indelning i kvantitativ respektive 
kvalitativ metod. Vi kommer även att motivera våra metodval samt ta upp valda metoders 
nackdelar och diskutera alternativa metoder samt ta upp begreppet grundad teori.  
 
3.2.1 Vår studie i korthet 
 
Tillvägagångssättet vid genomförandet av vår studie kommer att förklaras i detalj i nästa 
kapitel men vi ger här en kort beskrivning av den för att underlätta diskussionen av metodval. 
Den första problemformuleringen vid fastställde för uppsatsen löd: ”Hur tillämpas IAS 36- 
reglerna om nedskrivning av goodwill i praktiken för börsnoterade svenska företags 
finansiella rapporter under rådande lågkonjunktur?” Utifrån denna väldigt breda 
problemformulering gick vi igenom 30 börsnoterade svenska företags koncernredovisning för 
perioden 2005-2008.  
 
Redovisningarna gicks igenom utifrån ett tjugotal variabler som till exempel nedskrivning av 
goodwill, orsak till nedskrivning och goodwillandel av balansomslutningen. De flesta 
variablerna byggde på IAS 36 regler och fastställdes i studiens inledningsskede. Vissa 
variabler valdes med inspiration från den svenska debatten om goodwill, nedskrivningar och 
rörelseförvärv, en debatt som i huvudsak förekommit i den svenska tidsskriften balans. Vissa 
variabler har även ändrats under studiens gång utifrån den information som funnits i 
företagens årsredovisningar. Resultaten av vår studie har därefter analyserats dels utifrån vår 
ursprungliga problemformulering dels med inspiration från debatten i balans.  
 
3.2.2 Kvantitativ metod 
 
Vi har i huvudsak använt oss av en kvantitativ metod i vår uppsats, både vid insamlingen av 
empirin och vid analysen av densamma. Det brukar ofta sägas valet mellan kvantitativ och 
kvalitativ metod är beroende av vad man vill studera, det vill säga forskningsfråga och 
forskningsobjekt (Alvesson & Sköldberg, 1994 och Rienecker & Jörgensen, 2000). Så har 
även varit fallet i vår uppsats. Den huvudsakliga fördelen med att använda kvantitativ metod 
på vår forskningsfråga är som vi ser det att den ger större möjligheter att gå igenom flera 
företag. Att använda en kvalitativ metod när man går igenom ett stort antal företag skulle 
enligt vår mening vara alltför tidskrävande vid genomförandet av den här studien. Att gå 
igenom flera företag var också högst önskvärt i vår studie med tanke på att vår 
forskningsfråga är ganska allmän och kräver att resultaten i viss mån kan generaliseras 
åtminstone för de företag vi studerat.  
 
Just möjligheten till generalisering av resultaten brukar ofta nämnas som en fördel med 
kvantitativa metoder i jämförelse med mer kvalitativa metoder (Alvesson & Sköldberg, 1994). 
Å andra sidan menar Alvesson & Sköldberg (1994) att det kan vara svårt att göra 
generaliseringar som sträcker sig utöver de företag som studerats, den empiriska basen, även 
vid kvantitativa studier. Det kan alltså med andra ord vara svårt att veta om urvalet är 
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representativt för hela populationen (Glaser & Strauss, 1967). För att gör generaliseringar 
utöver den empiriska basen krävs ofta statistiska studier där sannolikheten att resultatet 
uppstått av en slump är låg (Alvesson & Sköldberg, 1994).  
 
Eftersom vårt urval omfattar 30 svenska börsnoterade företag samtidigt som det 
uppskattningsvis finns över 250 svenska börsnoterade företag som tillämpar IFRS i sin 
koncernredovisning (Gauffin & Nilsson, 2008) kan det vara berättigat att ifrågasätta om det 
går att göra några generaliseringar utöver den empiriska basen för vår studie. Å andra sidan är 
20 av bolagen valda från Large Cap-listan där bara något över 50 bolag är listade, kanske går 
det att göra generaliseringar över Large Cap-företagens redovisning. I vilket fall som helst är 
inte huvudsyftet med vår studie att ge oss underlag för att kunna dra slutsatser om alla 
börsbolag eller ens alla bolag på Large Cap-listan. Syftet med studien är mer att skapa en bild 
av hur en av IFRS: s redovisningsstandarder tillämpas i praktiken av några företag samt att se 
om det finns några intressanta tendenser eller mönster som är värda att studera närmare. 
Resultatet av studien kan eventuellt även ligga till grund för mer detaljerade studier i 
framtiden. Sammanfattningsvis kan man säga att huvudsyftet med studien inte är att dra 
slutsatser som är generella för alla svenska börsbolag men vi vill ändå studera om det finns 
vissa tendenser till intressanta trender och för detta krävs ett större urval av företag än vad 
som skulle vara möjligt att studera utifrån en kvalitativ metod med det begränsade 
tidsutrymme som vi har haft.  
 
En annan fördel kopplad till ovanstående resonemang med att använda kvantitativ metod är 
att det kan vara lättare att göra enkla jämförelser, dels mellan olika företag eller kategorier av 
företag dels mellan olika år för samma företag (Bryman & Bell, 2005). Sådana jämförelser 
kan vara intressanta att göra utifrån uppsatsens övergripande forskningsfråga.  
 
En annan fördel med kvantitativ metod är att den till viss del kan vara mer objektiv än den 
kvalitativa metoden eftersom man inte behöver göra tolkningar av ”svaren” i lika stor 
utsträckning. Det borde därmed även vara lätt att upprepa undersökningen, det vill säga 
replikerbarheten är hög vid kvantitativa studier (Bryman & Bell, 2005). Om vår undersökning 
visar att 6 av 20 studerade bolag på Large Cap-listan i sin årsredovisning för 2008 redovisade 
en nedskrivning på mer än 1 % av ingående goodwillvärde så är det troligen så. Sedan kan 
man eventuellt behöva göra tolkningar av orsaker till detta eller om det går att dra några 
slutsatser härom.      
 
3.2.3 Kvalitativ metod 
 
En viktig fördel med kvalitativ metod framför kvantitativ metod är att den ger större 
möjligheter till förklaringar av bakomliggande orsaker till ett visst fenomen (Strauss & 
Corbin, 1990). En kvantitativ studie kan till exempel visa, vilket vår studie gör, att 13 av 20 
företag på Large Cap-listan inte angett orsak till varför goodwill uppstått i sina 
årsredovisningar för 2008. En kvalitativ metod skulle eventuellt kunna förklara varför det är 
så få företag som anger orsakerna till goodwill i sina årsredovisningar. Kvalitativa metoder 
kan också fånga viktiga detaljer om ett fenomen på ett helt annat sätt än vad kvantitativa 
metoder kan göra (Strauss & Corbin, 1990).  
 
Att använda en kvalitativ metod för att besvara vår forskningsfråga skulle eventuellt kunna 
innebära att vi fått en djupare förståelse för motiv och föreställningar som ligger till grund för 
svenska börsbolags värdering av goodwill i redovisningen. Nackdelarna med att använda en 
kvalitativ metod på vår forskningsfråga är som nämnts i föregående kapitel att en kvalitativ 
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studie av ett företag troligen skulle ta betydligt längre tid än en kvantitativ studie, därmed 
skulle få företag hinna studeras och det skulle vara svårt att dra några generella slutsatser av 
hur IAS 36-reglerna om nedskrivning av goodwill tillämpas i praktiken.  
 
3.2.4 Grundad teori 
 
Begreppet grundad teori är en variant på kvalitativ studie och myntades av Glaser & Strauss, 
1967. Deras verk kan ses som en motbild mot den då vanligt förekommande deduktiva 
ansatsen som innebär att man utgår från en teori som sedan testas på empiriskt material. 
Definitionen av grundad teori är ganska vag och det finns en viss osäkerhet om vad som 
egentligen utgör grundad teori, dessutom verkar definitionen delvis ha förändrats en del 
genom åren (Bryman & Bell, 2005). Huvuddragen i grundad teori liknar mer induktiv eller 
abduktiv ansats än deduktiv ansats genom att det istället är empirin som används för att 
generera teorin. Teorin uppstår således ur empirin. Den viktigaste fördelen med grundad teori 
är att den är lätt att anpassa efter fenomenet man studerar även under processens gång, på så 
sätt blir teorin skräddarsydd utifrån fenomenet. Grundad teori är även lätt att använda och kan 
användas i de flesta situationer för de flesta fenomen (Glaser & Strauss, 1967).  
 
En nackdel med grundad teori är att den förutsätter att fenomenet studeras helt 
förutsättningslöst utan några förutfattade teorier, medvetna eller omedvetna, om fenomenet 
man vill studera. Detta kan vara svårt att genomföra i praktiken då man oftast har viss 
förkunskap och vissa förväntningar om fenomenet (Bryman & Bell, 2005). Även om grundad 
teori i huvudsak beskrivs som en kvalitativ metod går den att använda även vid kvantitativa 
metoder. Enligt Glaser & Strauss (1967) går det även att generera teori utifrån kvantitativ data 
eftersom teorigenerering är oberoende av vilken typ av data som används.  
 
Anledningen till att vi väljer att lyfta fram den grundade teorin i det här kapitlet är att det 
finns vissa drag av den grundade teorin i vårt arbetssätt. Det ska dock sägas att vårt arbetssätt 
huvudsakligen varit deduktivt. ”Hur tillämpas IAS 36- reglerna om nedskrivning av goodwill 
i praktiken för börsnoterade svenska företags finansiella rapporter under rådande 
lågkonjunktur?” Detta var vår övergripande forskningsfråga som vi fastställde i ett tidigt 
skede efter att översiktligt ha studerat standarden IAS 36 och lite tidigare forskning. Teori 
som går att utläsa från den här forskningsfrågan är att goodwillnedskrivningarna på något sätt 
ska påverkas av en lågkonjunktur. I övrigt var vi relativt osäkra på vad vi ville studera. Detta 
klarnade dock efterhand främst genom att ytterligare studera IAS 36 och vissa andra 
närbesläktade IFRS-standarder, genomgång av litteraturen inom området samt genom 
studerande av debatten i balans. Således var alltså vårt arbetssätt i huvudsak deduktivt. Men 
det fanns också vissa delar av vår teori som växte fram allteftersom vi gick igenom empirin, 
det vill säga årsredovisningar. Därmed fanns det alltså inslag av grundad teori eller en 
induktiv ansats i vår studie. 
 
Att i huvudsak använda ett induktivt angreppssätt var egentligen aldrig aktuellt. Det kändes 
mer naturligt att först skaffa viss förkunskap utifrån litteraturen och debatten innan vi började 
samla in empiri. Med tanke på att vi i huvudsak utgick ifrån den ganska teoretiska standarden 
IAS 36 när vi började vår insamling av empiri är det ganska naturligt att ny teori till viss del 
genererades efterhand som vi gick igenom praktiken, det vill säga företagens 
årsredovisningar.              
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3.3  Datainsamlingsmetod  
 
Ofta görs en indelning i primär och sekundär data. Primär data är data som inte finns sedan 
tidigare utan måste samlas in till varje specifik undersökning. Den kan inhämtas genom till 
exempel observationer, enkätundersökningar samt intervjuer (Jacobsen 2002). Det är 
materialets plats i studien som avgör om det är primär eller sekundärdata.  
Primärdata är data som samlas in av forskaren själv för den aktuella situationen.  
Primärdata kan definieras som data som är obearbetad för analys ändamålet. Som särskilt 
relevant för redovisaren är förutom årsredovisningar också lagar och normer (Artsberg 2003).  
Den data vi har för avsikt att använda i vår studie är huvudsakligen inhämtad från ett flertal 
företags årsredovisningar mellan åren 2005 och 2008. Dessa har laddats ner från Internet för 
att fungera som underlag för den kommande undersökningens innehållsanalys. Eftersom 
denna data varit obearbetad för vårt analysändamål rör det sig huvudsakligen om primärdata.  
 
Den sekundärdatan vi främst använt oss består av tidigare publicerade vetenskapliga rapporter 
från olika tidskrifter såsom Critical Perspectives on Accounting, The Accounting Review, The 
Journal of Economic Perspectives, Accounting Organizations and Society med flera. Övrig 
sekundärdata vi använt oss av är inhämtad från ändamålsenlig litteratur och artiklar och 
tidskrifter från olika Internetbaserade databaser. För dessa sökningar har vi använt oss av 
Lunds Universitets databaser ELIN och Lovisa. För att få en bättre förståelse för vårt 
problemområde har också en genomgång skett av de gällande regelverken som finns 
beskrivna i främst ÅrL och IFRS. För att få en tydligare bild av hur redovisningen utvecklats 
under senare tid har den debatt som förts i tidskriften Balans varit av central betydelse.  
 
 

3.4 Tillvägagångssätt och granskning  
 
På grundval av den problemställning vi formulerat i inledningen togs beslutet att en 
dokumentstudie var det bästa sätt att få svar på denna. In inledningsskedet utarbetades en lista 
med intressanta punkter som vi hade för avsikt att närmare undersöka. Vi sammanställde en 
rad intressanta variabler som vi med hjälp av årsredovisningar hade för avsikt att försöka få 
svar på. De på förhand utvalda variablerna vi hade för avsikt att granska närmare var samtliga 
relaterade till goodwill och nedskrivning. Mycket av de fakta vi hade för avsikt att använda i 
vår analys stod att finna i notförteckningarna i företagens årsredovisningar. Under resans gång 
tillkom ny fakta vilket föranledde en ständig revidering av de ursprungliga variablerna.  
Genom ett slumpmässigt urval valdes sammanlagt 30 börsbolag ut. 20 av dessa valdes från 
Stockholmsbörsens Large Cap-lista. Av de övriga 10 bolagen valdes sex från Small Cap-listan 
vid Stockholmsbörsen, två från First North och två bolag från NGM Equity. Vi gjorde ett 
medvetet val att inte välja något bolag från Stockholmsbörsens Mid Cap-lista. Anledningen 
till detta val var att de enligt vår mening vore mer intressant att se om det fanns någon tydlig 
skillnad mellan de största och minsta bolagen beträffande goodwill och nedskrivningsbehov.   
 
 

3.5 Källkritik  
 
I alla vetenskapliga studier är det viktigt att ha kritiskt granska de källor som används. Enligt 
Jacobsen (2002) ska all empiri uppfylla två krav: validitet och reliabilitet. Förutom att 
informationen ska vara relevant ska den vara tillförlitlig, dvs. inte behäftad med fel eller vara 
vinklad på något sätt. Med validitet menas att man mäter det som man har för avsikt att mäta 
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(Artsberg 2003). God reliabilitet innebär att ett tillvägagångssätt resulterar i samma sak 
oavsett när mätningen görs, om den genomförs under samma omständigheter (Bryman & Bell 
2005). Mätningen ska med andra ord genomföras på ett tillförlitligt sätt. För att nå önskad 
objektivitet är det vid val av sekundärdata av yttersta vikt att informationen är opartisk. 
(Lundahl och Skärvad 1999) 
 
De första årens redovisning efter övergången till IFRS präglades till viss del av osäkerhet 
inför de många nya reglerna som skulle implementeras av företagen, vilket vi beaktat under 
vår undersökning. De årsredovisningarna och redovisningsstandarder vi gått igenom har 
granskats av experter och etablerade revisorer inom området. Detta tillsammans med de höga 
informationskrav som ställs på årsredovisningar säkerställer en hög grad av trovärdighet hos 
dessa källor. De höga krav som ställs på publicerade vetenskapliga artiklar borde även det 
garantera hög reliabilitet. Däremot kan författarens subjektiva bedömningar ha påverkat 
innehållet i artiklar från olika tidskrifter. Dessa fallgropar har vi försökt undvika genom en 
kritisk granskning i genomgången av dessa artiklar.  
 
 

3.6 Avgränsning, Urval & Bortfall 
 
Vi har valt att avgränsa uppsatsen till att endast innefatta börsnoterade företag, som följer 
IFRS/IAS-standarderna. De valda bolagen ska tillämpa koncernredovisning och vara noterade 
på Stockholmsbörsen, First North eller NGM Equity. Ytterligare ett krav på de undersökta 
bolagen är att de redovisar i svenska kronor. Under studiens gång har en del företag valts bort 
just på grund av de inte uppfyller alla dessa punkter.  
 
 

3.7 Metodkritik 
 
Eftersom vi i vår studie i stor omfattning använt oss av årsredovisningar gäller det att ha i 
åtanke att dessa inte är helt neutrala. Vanlig kritik mot dokumentstudier är att källorna till 
sekundärdata inte är opartiska utan att det finns möjligheter för företagen att vinkla 
årsredovisningar i syfte till att ge en förskönad bild av företaget (Lundahl & Skärvad 1999). 
En annan nackdel med dokumentstudier är att de bara kan användas för att fastställa det som 
historiskt har hänt (Artsberg 2003). En fördel med den valda metoden att studera 
årsredovisningar är att företagen inte själva kunnat påverka studiens utfall på samma sätt som 
vid intervjuer och enkäter (Artsberg 2003). 
 
 

3.8 Sammanfattning 
 
Vår studie är till sin karaktär huvudsakligen kvantitativ med en deduktiv ansats, även om det 
kan finnas små inslag av grundad teori. Anledningen till detta metodval är vi till viss del vill 
kunna generalisera våra slutaster för ett stort antal företag och att vi vill kunna göra vissa 
enkla jämförelser mellan olika företag, och då gör sig enligt vår mening kvantitativa resultat 
bättre. Vår studie är i huvudsak en dokumentstudie av företagens årsredovisningar. Urvalet 
består av 30 slumpmässigt utvalda företag, 20 från Stockholmsbörsens Large Cap-lista och tio 
från mindre börslistor dock högst Stockholmsbörsens Small Cap-lista.  
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4 Resultat, analys och debatt 

 
 
I det här kapitlet kommer resultatet av vår studie att analyseras. Eftersom vi delvis använt 
tidskriften balans för att hitta intressanta uppslag att studera empiriskt kommer vi att 
redogöra för debatten i balans parallellt med presentation och analys av resultatet.  

 
 

 
4.1 Verkligt värde 
 
Vi inleder kapitlet med en diskussion om verkligt värde och konsekvenserna av verkligt värde 
vid en lågkonjunktur.  
 
4.1.1 Nyttan av verkligt värde i redovisningen  
 
IASB medger själva att definitionen av verkligt värde i redovisningen inte är optimal. Detta 
eftersom reglerna för verkligt värde är spridda över ett stort antal standarder, som dessutom 
inte är helt konsekventa. Verkligt värde i redovisningen baseras dessutom på en hypotetisk 
marknadstransaktion på balansdagen. Det har visat sig att det inte alltid är helt lätt att 
uppskatta och beräkna dessa värden. För att en tillförlitlig redovisning av verkliga värden ska 
kunna skapas krävs att det finns en aktiv marknad för den tillgång som ska värderas. Eftersom 
detta inte alltid är tillfället kommer det otvivelaktigt in ett visst mått av subjektivitet i denna 
bedömning. Dessutom styrs ofta värdena i balansräkningen av företagsledningens incitament 
att visa ett visst värde i redovisningen (Marton, 2008). 
 
En av fördelarna med att använda verkligt värde i redovisningen är att verkligt värde anses ge 
mer relevant information än anskaffningsvärde. Dessutom förespråkar svensk redovisning 
försiktighet, vilket betyder att en nedskrivning skall avspeglas till verkligt värde, detta då 
tillgångar inte får vara övervärderade och skulder inte undervärderade. (Marton, 2008) 
 
Att det finns mycket kvar att göra inom området verkligt värde framgår tydligt av 
resonemanget ovan. Vad som också är uppenbart är att inte alla nöjda med den utveckling 
svensk redovisning haft de senaste åren. Nordstjernan som är ägare till både ägare till både 
börsnoterade och onoterade bolag är inte nådig i sin kritik till de nya redovisningsreglerna 
(Nordstjernans årsredovisning 2008 s 2). Tomas Billing är vd för Nordstjernan och i den 
senaste årsredovisningen lyfter han fram framförallt två områden som orsakat många av 
skadeeffekterna. Förutom regelverkets detaljorientering är det just det ökade inslaget av 
marknadsvärdering som skarpt ogillas. Man kritiserar de nya reglerna skarpt som man anser 
endast lett till ökad byråkrati och ökade kostnader för företaget. Förutom detta menar 
företaget att affärsmöjligheterna för företaget försämrats.  Vidare ifrågasätter han om de 
redovisningsförändringar som skett på senare år verkligen är till gagn på lång sikt för 
aktieägarna. Genom att sätta press på regelmakarna, kan förhoppningsvis förändringar ske så 
att regelverket i framtiden bättre anpassas till ägarnas krav.  
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Det kan dock diskuteras om IFRS innebär värdering till verkligt värde i mycket större 
utsträckning än tidigare svensk normgivning, för koncernredovisning främst 
Redovisningsrådets rekommendationer. Enligt Marton (2008) stämmer det att IFRS innebär 
värdering till verkligt värde i större utsträckning än tidigare men att skillnaden mot tidigare 
normgivning inte är så stor och främst berör finansiella instrument. Nedskrivningar är också 
kopplade till verkligt värde men det är de även i Redoviningsrådets rekommendationer (RR 
17). Omvärderingsmetoden enligt IAS 16 och IAS 38 innebär också värdering till verkligt 
värde men används sällan i praktiken (Marton, 2008).   
 
Avslutningsvis kan nämnas att IASB i november 2006 publicerade ett så kallat ”Discussion 
Paper” i två delar som ett första steg mot en ny standard om verkligt värde. Standarden är 
tänkt ge en enhetlig definition av verkligt värde, vilket inte finns i nuvarande IFRS, samt 
riktlinjer för hur verkligt värde ska beräknas. En liknande standard har antagits av IASB: s 
amerikanska motsvarighet FASB.  
 
4.1.2 Värdering till verkligt värde vid en konjunkturnedgång  
 
En fråga som sysselsatt många experter inom redovisningsområdet är vad som kommer att ske 
med redovisning till verkligt värde när konjunkturen vänder nedåt.  
 
I en artikel i Balans (Precht, 2007b) understryker Jan-Erik Gröjer nödvändigheten av att följa 
marknadsvärdet både när det går upp och ner. De största utmaningarna och svårigheterna 
kommer att bli för företagen att överhuvudtaget finna värden på immateriella tillgångarna vid 
en konjunkturnedgång, menar han.     
 
Vår studie visar att de totala immateriella tillgångarna, inklusive goodwill, för de 20 
slumpmässigt utvalda företagen från Large Cap-listan steg med i genomsnitt 15 % från 2007 
till 2008 efter att ha stigit med 20 % fån 2006 till 2007 (se tabell 1). Denna tendens är ännu 
tydligare bland de mindre bolagen där de sammanlagda immateriella tillgångarna stigit med 
över 50 % från 2006 till år 2008 (tabell 2).  
 
År  Immateriella 

tillgångar (MSEK) 
 2008  320 875 
2007 279 041 
2006 232 391 
2005 253 487 
 
Tabell 1 Large Cap-företagen 
 
År  Immateriella 

tillgångar (MSEK) 
2008  2388 
2007 2102 
2006 1287 
2005 1284 
 
Tabell 2 mindre företagen 
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Tabell 1 visar de sammanlagda immateriella tillgångarna för samtliga 20 slumpmässigt 
utvalda Large Cap-företag. Tabell 2 visar motsvarande för de tio slumpmässigt utvalda 
mindre bolagen.  

 
Även en annan artikel i Balans under året tar upp frågan om vad som kommer att ske när 
konjunkturen vänder nedåt (Precht 2007a). Konsekvenserna av en värdering till verkligt värde 
kan bli stora förluster i resultaträkningen och ett kraftigt minskat kapital. En sådan utveckling 
kan medföra att hela bolaget ifrågasätts och att marknadens förtroende för bolaget minskar. 
För att motverka en sådan utveckling kan styrelser och företagsledningar kan komma att vädja 
till revisorerna att de inte ska urholka värdet i företaget. En sådan olycklig utveckling skulle i 
värsta fall kunna medföra att det scenario som skedde när IT-bubblan som sprack återigen 
upprepades. 
 
Att verkligt värde inte fungerar i en konjunkturnedgång handlar också en artikel i Balans nr. 
6-7, 2008 om. Att få fram verkliga värden i en lågkonjunktur kommer att bli svårt menar 
författaren Hanna Kjaer. Marknadsvärden har dessutom en tendens att röra sig långsamt vid 
en värdetillväxt, medan de rasar betydligt snabbare när konjunkturen vänder nedåt. Detta 
bidrar också till en ökad risk för subjektiva värden. För att slippa ändra sina antaganden i 
beräkningsmodellerna kommer företag att försöka påvisa att nedgången är av kortsiktig natur.  
 
Man kan bara spekulera om detta är en av orsakerna till de trots allt relativt få 
goodwillnedskrivningar som skett under pågående lågkonjunktur. Till exempel är MTG av 
den åsikten att det i dagsläget inte så finns någon anledning att pröva goodwill värderingen i 
Bulgarien trots det mycket dystra konjunkturläget i hela östra Europa.    
 
Eftersom värderingen av goodwill är starkt kopplad till verkligt värde vid de årliga 
nedskrivningstesten, se kapitel 2.6, kan man anta att det finns risk för stora 
goodwillnedskrivningar i lågkonjunkturens spår.  
 
Det rådande marknadsläget gör att goodwillvärdena kommer bli mer känsliga för 
värdefluktuationer och därmed kan behövas skrivas ned skriver Ernst & Young, 2009. En 
undersökning som Ernst & Young gjort av företagens redovisning från 2007 omfattande 709 
förvärv i 21 länder visar att goodwillandelen vid förvärv i genomsnitt låg på 47 %.  
 
Den genomsnittliga goodwillens storlek i svenska förvärv låg betydligt högre än detta 
genomsnitt. Enligt en undersökning som publicerats i Balans (Gauffin & Nilsson, 2008) 
uppgick goodwillposten i genomsnitt till 61 % av köpeskillingen när samtliga förvärv av 
företag genomförda av bolag på Stockholmsbörsen analyserade för 2007.  
 
Det som gör situationen ännu mer kritisk är det faktum att många företagsförvärv de senaste 
åren gjorts till priser som kan vara svåra att försvara i nuläget. Detta är något som en rad 
svenska bolag redan fått erfara såsom Swedbank, SEB, Aspiro och Cybercom. Flera bolag 
riskerar dessutom nedskrivning av goodwill så länge krisen fortsätter (va.se, 2009). Bland de 
bolag som har goodwillposter i miljardklassen och som kan tvingas till nedskrivning av 
goodwill finns bland annat Trelleborg, MTG och Hexagon.  
 
I nästa delkapitel kommer vår studie av goodwillnedskrivningar under perioden 2005-2008 att 
presenteras.  
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4.2 Nedskrivningar av goodwill 
 

År Totala 
goodwillnedskr 

(MSEK) 

Exkl Tele2 
(MSEK) 

Nedskr/ing 
goodwill 

Exkl 
Tele2 

Antal företag 
med nedskr på 

mer än 1 % 
2008 3272 1567 1,5 % 0,76 % 6 
2007 1786 471 0,97 % 0,28 % 3 
2006 3467 157 1,67 % 0,09 % 5 
2005 496 218 0,29 % 0,15 % 4 

 
Tabell 3 Nedskrivningar av goodwill, Large Cap-företagen 
 
 

År Totala 
goodwillnedskr 

(MSEK) 

Exkl Aspiro 
(MSEK) 

Nedskr/ing 
goodwill 

Exkl 
Aspiro 

Antal företag 
med nedskr på 

mer än 1 % 

2008 254 52 14,5 % 3,7 % 2 
2007 3 0 0,29 % 0 % 0 
2006 36,7 1,7 3,51 % 0,24 % 2 
2005 0,3 0,3 0,05 % 0,06 % 1 

 
Tabell 4 Nedskrivningar av goodwill, mindre företagen 
 
 
Tabell 3 och 4 är uppbyggda på samma sätt. Den andra kolumnen visar de totala 
sammanlagda goodwillnedskrivningarna för samtliga bolag. Nästa kolumn visar samma sak 
fast exklusive Tele 2 i tabell 3 och exklusive Aspiro i tabell 4. Anledningen är att Tele2 och 
Aspiro hade stora goodwillnedskrivningar under de flesta åren i studien vilket vi återkommer 
till längre fram. Nästa kolumner visar de totala goodwillnedskrivningarna i procent av 
sammanlagd ingående goodwill för samtliga bolag i urvalet, även här exklusive Tele2 och 
Aspiro. Sista kolumnen visar antalet företag i urvalet som redovisar en goodwillnedskrivning 
på mer än 1 % av ingående goodwill. Mindre goodwillnedskrivningar ansåg vi inte relevanta 
att beakta.  
 
4.2.1 Ökade goodwillnedskrivningar 2008 
 
Tabell 3 och 4 visar ungefär samma trender för de större som för de mindre bolagen. 
Goodwillnedskrivningarna har ökat 2008 jämfört med 2007 i såväl totala belopp som procent 
av ingående goodwill och i antal företag som gör nedskrivningar. Detta gäller oavsett om vi 
beaktar Tele2 och Aspiro eller inte. Motsvarande skillnader mellan 2008 och 2006 är dock 
klart mindre både för de stora och för de små bolagen om vi beaktar Tele2 och Aspiro. Men 
eftersom både Tele2 och Aspiro stod för större delen av goodwillnedskrivningarna i 
respektive kategori av företag 2006 kan det vara relevant att studera trenderna exklusive dessa 
bolag. I så fall blir trenden att nedskrivningarna ökat under 2008 jämfört med alla andra år, 
även 2005, för både de större och de mindre bolagen. Dock tenderar antalet företag som gjort 
nedskrivningar vara större 2006 jämfört med 2005 och 2007 i båda tabellerna. Vad detta beror 
på är svårt att säga men skillnaden är ganska liten. Hursomhelst verkar det vara en rimlig 
slutsats att goodwillnedskrivningarna ökat under 2008 troligen till följd av lågkonjunkturen, 
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mer om orsaker till nedskrivningar dyker upp längre fram i kapitlet. Det är dock mindre än en 
tredjedel av samtliga bolag, både mindre och större, som redovisat nedskrivningar på mer än 1 
% i årsredovisningarna för 2008.  
 
En annan tendens är att goodwillnedskrivningarna i procent av ingående goodwill verkar vara 
större bland de mindre företagen, åtminstone under 2008. Dock är det bara två av de mindre 
företagen som gjort nedskrivningar vilket snarare är mindre än för de större företagen. Dessa 
båda avskrivningar var som vi kommer se längre fram väldigt stora och det är troligen detta 
som påverkar procenttalen. Effekten i procent blir dessutom större med tanke på att urvalet 
bara är tio stycken bland de mindre företagen. Det går alltså inte enligt vår mening att dra 
slutsatsen att de mindre företagen har skrivit ned goodwill i större eller mindre utsträckning 
än de större företagen.    
 
Som synes i tabell 3 och 4 var 2007 ett år med väldigt få goodwillnedskrivningar, åtminstone i 
termer av antalet företag som redovisat goodwillnedskrivningar. Tabell 4 visar ju att antalet 
mindre företag som skrev ned goodwill 2007 var 0. Samma tabell anger dock att de totala 
nedskrivningarna var 3 miljoner SEK. Detta beror på att den sista kolumnen som synes bara 
visar antalet företag med en goodwillnedskrivning på mer än 1 %. Nedskrivningen på 3 
miljoner gjordes av Aspiro men understeg 1 % av Aspiros ingående goodwill.  
 
Att 2007 var ett år av präglat av dåvarande högkonjunktur visas även i tabell 5 som visar 
goodwill som uppstått genom rörelseförvärv under året i de 20 Large Cap-bolagen för 
perioden 2005-2008.   
 
År  Förvärvad goodwill 

under året (MSEK) 
2008  18 373 
2007 33 483 
2006 10 364 
2005 23 310 
 
Tabell 5 Förvärvad goodwill 
 
 

4.3 Goodwillandel 
 
I inledningskapitlet nämnde vi att subjektiviteten vid nedskrivningstesten för goodwill kunde 
medföra en risk att företag med stora goodwillposter inte skulle skriva ned sin goodwill när 
det behövdes. Tabell 6 visar de fem företag i vårt urval på 20 Large Cap-företag med högst 
goodwillandel i förhållande till balansomslutning under 2008 samt deras 
goodwillnedskrivningar i procent av ingående goodwill under 2007 respektive 2008. Tabell 7 
visar motsvarande för de företagen i urvalet med lägst goodwillandel. Tabell 8 visar 
motsvarande för tre av de mindre företagen med hög goodwillandel.   
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Högst Goodwillandel 08 Nedskr 08 Nedskr 07 
MTG 45,7 % 3,1 % 0 
Securitas 39,5 % 0 2,5 % 
Hexagon 38,3 % 0 0 
Trelleborg 32,3 % 0 0 
Telia Sonera 31,9 % 0 0 
 
Tabell 6 Högst goodwillandel 
 
 
Lägst Goodwillandel 08 Nedskr 08 Nedskr 07 
SEB 0,5 % 0* 0 
H & M 0,8 % 0 0 
Swedbank 1,0 % 7,6 % * 0 
Scania 1,2 % 1,1 % 0 
Electrolux 2,9 % 0,1 % 0 
 
Tabell 7 Lägst goodwillandel 
* = Goodwillnedskrivning kvartal 1 2009, se tabell 9  
 
 
Några av de mindre 
företagen 

Goodwillandel 08 Nedskr 08 Nedskr 07 

Cybercom 60,5 % 0* 0 
Biotage 37,5 % 0 0 
Aspiro 34,4 % 59,2 % 0,9 % 
 
Tabell 8 Några av de mindre företagen 
* = Goodwillnedskrivning kvartal 1 2009, se tabell 9 
 
 
Nedskrivning kv 1 2009 Nedskrivning 

(MSEK) 
Nedskrivning i % av 
goodwill 2008 

Swedbank 1 305 7,5 % 
SEB 594 4,3 % 
Cybercom 280 22,8 % 
 
Tabell 9 Nedskrivningar kvartal 1 2009 
 
 
4.3.1 Analys av tabell 6-9 
 
Som tydligt framgår av tabell 6-8 verkar företag med hög goodwillandel inte skriva ned 
goodwill i större utsträckning än företag med låg goodwillandel. Något annat var inte heller 
att vänta då goodwillandel inte borde påverka risken för nedskrivning. I inledningskapitlet 
spekulerade vi istället om att företag med hög goodwillandel skulle försöka undvika 
nedskrivningar av denna goodwill för att slippa alltför stor negativ resultatpåverkan. Som 
framgår av tabell 6 och 7 är det tre av de företagen med lägst goodwillandel som gjort 
nedskrivningar 2008 medan bara ett av de företagen med högst goodwillandel skrivit ned sin 
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goodwill. Dock är Scanias och Electrolux avskrivningar väldigt små. Men å andra sidan har 
både SEB och Swedbank skrivit ned sin goodwill under första kvartalet 2009 vilket framgår 
av tabell 9 som visar de tre företag, både mindre och större inräknade, som gjort 
nedskrivningar första kvartalet 2009. Av de tre mindre företagen med högst goodwillandel är 
det bara Aspiro som skrivit ned sin goodwill 2008 men Cybercom har istället gjort det första 
kvartalet 2009. De sju mindre företag som inte är med i tabell 8 har samtliga en relativt låg 
goodwillandel. Av dessa är det bara Drillcon som skrivit ned sin goodwill under 2008 och det 
med 100 %, Drillcon skrev alltså helt bort sin goodwillpost som motsvarade 12 % av 
balansomslutningen 2007.  
 
De företagen med högst goodwillandel har alltså inte skrivit ned sin goodwill i speciellt stor 
utsträckning men det kan inte heller de mindre företagen anses ha gjort. Man ska komma ihåg 
att bara 8 av 30 företag i vårt urval, både stora och små företag, skrev ned sin goodwill under 
2008. Det finns härmed enligt vår mening inget belägg för hypotesen att företag med hög 
goodwillandel tenderar att undvika nödvändiga goodwillnedskrivningar. Hypotesen kan dock 
inte heller förkastas, det kan enligt vår mening vara av intresse att studera detta samband igen 
om några år när lågkonjunkturen varat längre, då eventuellt med ett större urval av företag.  
 
Att 3 av 30 företag skrivit ned sin goodwill i kvartalsrapporterna för kvartal 1 2009 är en 
relativt hög siffra med tanke på att nedskrivningstest av goodwill enligt IAS 36 bara behöver 
göras en gång om året eller när indikation om värdenedgång föreligger. Å andra sidan borde 
en sådan indikation föreligga för de flesta företag under rådande ekonomiska osäkerhet.   
 
 

4.4 Äkta och oäkta goodwill 
 
Johansson (2008) gör i en artikel i Balans en distinktion mellan äkta och oäkta goodwill. Äkta 
goodwill definieras som nuvärdet av vid förvärvstillfället förväntade framtida vinster. Denna 
definition liknar IFRS syn på goodwill och torde i alla fall enligt teorin motsvara skillnaden 
mellan köpeskillingen och det förvärvade företagets nettotillgångar vid förvärvstillfället. Men 
precis som nämns i kapitel 2.6.1 kan goodwill även bestå av nettotillgångar, främst 
immateriella sådana, som inte kunnat identifieras och därmed inte uppfyller kraven för att få 
tas upp i balansräkningen. Detta definieras som oäkta goodwill. Den äkta goodwillen borde 
per definition minska i värde med åren efterhand som de förväntade framtida vinsterna 
uppstår och kommer koncernen till del.  
 
4.4.1 Skyddsnät vid goodwillnedskrivning 
 
Om oäkta goodwill ökar i värde efter första redovisningstillfället skapas ett så kallat 
skyddsnät vid nedskrivningstesten. Skyddsnätet innebär att en eventuell nedskrivning av äkta 
goodwill, exempelvis till följd av att vinsterna förväntas bli mindre än väntat, blir mindre eller 
inte behöver göras alls på grund av att total goodwill inte minskar i värde. Därmed belastas 
koncernens resultat av en eventuell värdeminskning på äkta goodwill bara om den är större än 
en eventuell värdeökning av oäkta goodwill. Å andra sidan förbättras inte heller koncernens 
resultat vid en värdeökning av oäkta goodwill eftersom uppskrivning av goodwill inte är 
tillåten, värdeökningen blir som en dold reserv som minskar nedskrivningsbehovet för total 
goodwill. Följden kan bli att en ogynnsam utveckling av ett rörelseförvärv, genom att 
vinsterna blir mindre än väntat, inte syns i de finansiella rapporterna.   
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Skyddsnät kan även uppstå på en rad andra sätt. Äkta goodwill kan bilda ett skyddsnät om 
förväntad framtida vinster inte uppstår omedelbart efter förvärvet. I så fall ökar nuvärdet av de 
framtida vinsterna under åren fram till vinsterna eftersom tidsavståndet till vinsterna blir 
kortare. Detta skyddsnät minkar dock efterhand som vinsterna börjar uppstå. Skyddsnät kan 
också bildas av immateriella tillgångar. Enligt IFRS 3 ska alla identifierbara tillgångar, 
materiella som immateriella, vid ett rörelseförvärv tas upp i koncernbalansräkningen till sina 
respektive verkliga värden. Dessa identifierade immateriella tillgångar skrivs därefter 
vanligen av planenligt även om vissa immateriella tillgångar enligt IAS 38 kan ha en 
obegränsad nyttjandeperiod och i så fall ska de inte skrivas av alls. Skyddsnätet uppstår om 
avskrivningarna på de immateriella tillgångarna med begränsad nyttjandeperiod inte 
motsvaras av den verkliga värdeminskningen för dessa tillgångar. Detta ger upphov till en 
ökning av oäkta goodwill som bildar ett skyddsnät vid nedskrivningstest där det redovisade 
värdet på goodwill jämförs med summan av äkta och oäkta goodwill. Dock belastas 
koncernresultatet av planenliga avskrivningar på immateriella tillgångar.  
 
Ytterligare ett skyddsnät skapas genom allokering av goodwill till kassagenererande enheter. 
Eftersom goodwill inte kan värderas enskilt görs nedskrivningstest på kassagenererande 
enheter. Det är således den kassagenererande enhetens tillgångar och skulder inklusive 
goodwill som värderas vid nedskrivningstesten. Således kan en nedskrivning vid en 
värdeminskning av äkta goodwill undvikas genom en ökning av det totala värdet på den 
kassagenererande enheten, å andra sidan kan goodwill behöva skrivas ned om det totala 
värdet på den kassagenererande enheten minskat utan att äkta goodwill minskat i värde. Detta 
eftersom det alltid i första hand är goodwill som skrivs ned vid en värdeminskning för en 
kassagenererande enhet, se kapitel 2.6.4. Goodwillnedskrivningar torde tendera att bli mindre 
om goodwillen fördelats till kassagenererande enheter på en högre nivå eftersom en eventuell 
värdeförändring av goodwill i så fall får mindre effekt på den kassagenererande enhetens 
totala värde. 
 
Vår bedömning är att även oäkta goodwill i likhet med de flesta andra tillgångar kan komma 
att minska i värde under kommande lågkonjunktur. Skyddsnät bör dock kunna uppstå 
tillfälligt i lågkonjunkturens början om värdeminskningen av äkta goodwill sker tidigare och 
snabbare än eventuell värdeminskning av oäkta goodwill.  
 
4.4.2 Oäkta goodwill i företagens balansräkningar 
 
Johansson (2008) nämner att goodwillen i företagens balansräkningar troligen i stor 
utsträckning består av oäkta goodwill. Samma slutsats bör kunna dras utifrån vårt empiriska 
material. Detta eftersom äkta goodwill tenderar att minska i värde åren efter förvärvet när de 
framtida vinsterna kommer det förvärvande företaget till del. Eftersom ingen nedskrivning 
gjorts i 97 av 120 studerade årsredovisningar för åren 2005-2008 kan man dra slutsatsen att 
värdeminskningen för äkta goodwill i de flesta fall inte syns till följd av skyddsnät skapade av 
oäkta goodwill. Dessutom är det inte säkert att alla nedskrivningar som faktiskt gjorts beror på 
värdeminskningar av äkta goodwill. Vissa av orsakerna till nedskrivning i Tabell 10 i kapitel 
4.5 som till exempel ”nedgång i ekonomin” eller ”ändrade bedömningar” kan likaväl bero på 
en värdeminskning för oäkta goodwill. Till exempel genom att en icke identifierbar 
immateriell tillgång minskat i värde.  
 
Att göra en bedömning av hur stor andel av redovisad goodwill som består av oäkta goodwill 
är i princip omöjligt åtminstone utifrån den information som lämnas i årsredovisningar. För 
att få någon som helst uppfattning om saken bör man även fundera över hur stor del av 
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goodwillen vid förvärvstillfället som består av oäkta goodwill. I en undersökning som 
presenterats i Balans (Gauffin & Nilsson, 2008) har rörelseförvärven i 125 företag på 
Stockholmsbörsen som gjort mer än ett förvärv under 2007 analyserats. Analysen visar att i 
genomsnitt allokeras 22 % av köpeskillingen vid förvärven till materiella tillgångar, 17 % 
allokeras till immateriella tillgångar och hela 61 % återstår som goodwill. Detta är högre än 
när motsvarande undersökning gjordes för räkenskapsåren 2005 och 2006, då goodwillen 
motsvarade 52 respektive 49 % av köpeskillingen. Enligt författarna beror ökningen troligen 
på att företagen blivit sämre på att identifiera immateriella tillgångar. Detta borde innebära att 
den oäkta goodwillen vid förvärvstillfället ökat under 2007. Enligt Johansson (2008) tyder 
redan resultatet för studien 2005 och 2006 på att på att en viss del av goodwillen vid 
förvärvstillfället består av oäkta goodwill eftersom goodwillen är så stor i förhållande till 
identifierbara immateriella tillgångar och därmed borde goodwillen delvis bestå av icke 
identifierbara immateriella tillgångar vilka utgör oäkta goodwill.  
 
Även goodwill är en immateriell tillgång vilket gör att det kan vara intressant att studera hur 
stor goodwill är i förhållande till totala immateriella tillgångar inklusive goodwill. I vår studie 
utgjorde goodwill i genomsnitt 77 % av totala immateriella tillgångar för de 20 Large Cap-
företagen under 2008. Den andelen har stadigt minskat varje år från 81,7 % 2005. Detta tyder 
tvärtemot ovannämnda undersökning på att företagen blivit bättre på att identifiera 
immateriella tillgångar och att oäkta goodwill minskat något. Det skulle även kunna bero på 
att företagen blivit sämre på att identifiera verkliga värden på materiella tillgångar. Men inte 
heller detta går att hitta stöd för i ovannämnda undersökning från Balans som visar att både 
materiella och immateriella tillgångars andel av köpeskillingen minskat under 2007. 
Motsvarande förhållande mellan goodwill och totala immateriella tillgångar för de tio mindre 
företagen visar att goodwillen var 83,7 % av totala immateriella tillgångar 2008. Detta var 
ungefär samma tal som för 2007 men däremot har det skett en liten ökning jämfört med 2006 
och 2005. Men av detta är svårt att dra några slutsatser dels eftersom urvalet bara är tio 
företag och dessutom varierar goodwillandelen av balansomslutningen och totala immateriella 
tillgångar stort mellan företagen. Vissa har en väldigt hög goodwillandel medan några knappt 
har någon goodwill alls. Införandet av IFRS 3 under 2004 innebar annars att större krav 
ställdes på allokering av köpeskillingen vid rörelseförvärv till identifierbara immateriella 
tillgångar. Således borde goodwill i mindre utsträckning än före 2004 bestå av icke 
identifierbara immateriella tillgångar, alltså oäkta goodwill (Jansson et al, 2004). 
  
4.4.3 Ytterligare om allokeringsproblem vid rörelseförvärv 
 
Även Malmqvist (2007) tar upp problem med fördelningen av köpeskillingen på immateriella 
tillgångar respektive goodwill. Malmqvists undersökning visar att det finns stora skillnader 
mellan olika börsbolag beträffande hur mycket av köpeskillingen som allokeras till 
immateriella tillgångar respektive goodwill. Företag med en stor andel immateriella tillgångar 
riskerar att uppvisa ett sämre resultat än företag med en stor goodwillandel eftersom 
immateriella tillgångar i motsats till goodwill vanligen skrivs av planenligt. Detta gör att en 
jämförelse mellan företag försvåras avsevärt. Det finns även företag som enligt Malmqvist 
allokerar så mycket av köpeskillingen till immateriella tillgångar att goodwillposten blir 
negativ och tas upp som en intäkt under innevarande år i enighet med IFRS 3.  
 
Vår undersökning visar som nämnts tidigare att goodwillandelen av totala immateriella 
tillgångar i genomsnitt uppgår till 77,7 % för de 20 Large cap-företagen under 2008. Det finns 
dock en del fluktuationer mellan företagen. H & M och Electrolux har minst goodwillandel 
med 26 respektive 43 % medan Lundin Petroleum inte har några andra immateriella tillgångar 
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än goodwill. Bland de mindre företagen är variationen än större. Där finns Forshem Group 
och Drillcon som i likhet med Lundin Petroleum inte har några andra immateriella tillgångar 
än goodwill, men där finns också Obducat med en goodwillandel på knappa 5 % av totala 
immateriella tillgångar.   
 
4.4.4 Nyttan större än kostnaden? 
 
Är nyttan av reglerna kring identifierbara immateriella tillgångar vid rörelseförvärv mindre än 
kostnaden för att tillämpa reglerna. Majoriteten professionella investerare bortser från sådana 
immateriella tillgångar i sina analyser. Även kostnaden för att genomföra nedskrivningstest av 
goodwill kan vara högre än nyttan för investerare (Johansson, 2008). 
 
 

4.5 Upplysningar 
 
4.5.1 Ökade upplysningskrav 
 
Under 2004 antog alltså IASB en helt ny standard för rörelseförvärv, IFRS 3, samt gjorde en 
del ändringar i IAS 36 bland annat att goodwill ska nedskrivas vid behov istället för att 
skrivas av planenligt. Dessutom ställs höga krav på detaljerade upplysningar i de nya 
versionerna av standarderna om bland annat orsak till goodwill, orsak till nedskrivning och 
nivå för nedskrivningstest. I en artikel i balans 2004 (Jansson et al) förutspås att de nya kraven 
på upplysningar kommer att ge omvärlden betydligt bättre förutsättningar att bedöma utfallen 
av rörelseförvärv. Dessutom tror man att upplysningskraven kan sätta press på företagen att 
verkligen göra nedskrivningar samt att genomföra mer genomtänkta företagsförvärv. Dock 
kan de utökade upplysningskraven även innebära betydande merarbete i företagen. Tyvärr 
visar resultatet av vår undersökning som presenteras nedan att effekten av ökade 
upplysningskrav inte verkar ha blivit så stor som Jansson et al (2004) hade hoppats. 
 
Tabell 10 och 11 nedan visar samtliga nedskrivningar på över 1 % av ingående goodwillvärde 
under perioden 2005-2008. I tabellerna visas även den orsak som företagen angett till 
respektive nedskrivning i sin årsredovisning för den aktuella perioden samt på vilken nivå i 
form av kassagenererande enhet som nedskrivningstestet utfördes på.  
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Företag  Nedskrivningsandel Orsak till nedskr Kassagen enhet 
2008    
Tele2 7,8 % Ökad konkurrens Länder 
Swedbank 7,6 % Nedgång i ekonomin Upplysning saknas 
MTG 3,1 % Ändrade bedömningar Dotterbolag 
NCC 1,9 % Försämrad marknad Affärsområde 
SKF 1,8 % Minskade vinster Dotterbolag 
Scania 1,1 % Upplysning saknas Upplysning saknas 
2007    
Tele2 7,1 % Upplysning saknas Länder 
NCC 5,3 % Minskade vinster Affärsområde 
Securitas 2,5 % Ändrade bedömningar Division inom land 
2006    
Tele2 12,4 % Ändrade bedömningar Affärsområde 
SKF 10,7 %  Ökad konkurrens Dotterbolag 
MTG  2,1 % Ändrade bedömningar Dotterbolag 
Trelleborg 2,0 % Upplysning saknas Dotterbolag 
NCC 1,1 % Upplysning saknas Affärsområde 
2005    
NCC 4,8 % Upplysning saknas Affärsområde 
SKF 3,0 % Ökad konkurrens Dotterbolag 
Skanska 2,8 % Ökad konkurrens Dottrebolag 
Tele2 1,2 % Ändrad momssats Affärsområde 
 
Tabell 10 Nedskrivningsandel, orsak till nedskrivning och kassagenererande enhet för de 
större företagen 
 
 
Företag Nedskrivningsandel Orsak till nedskr Kassagen enhet 
2008    
Drillcon 100 % Upplysning saknas Upplysning saknas 
Aspiro 59,2 % Nedgång i ekonomin Länder 
2006    
Tricorona 12,6 % Upplysning saknas Upplysning saknas 
Aspiro 10,6 % Ökad konkurrens Länder 
2005    
Brio 10,0 % Upplysning saknas Affärsområde 
 
Tabell 11 Nedskrivningsandel, orsak till nedskrivning och kassagenererande enhet för de 
mindre företagen 
 
 
4.5.2 Orsak till nedskrivning 
 
Orsak till nedskrivning är det av ovan nämnda upplysningskrav som efterlevs bäst av 
företagen i vårt urval. Av de åtta företag, både större och mindre inräknade, som gjort 
nedskrivning på mer än 1 % av ingående goodwill under 2008 är det bara två som inte lämnar 
upplysning om orsak. Resultaten är ungefär desamma för åren 2005-2007. Dock verkar de 
mindre företagen sämre på att upplysa om orsak till goodwill. Av de fem nedskrivningar på 



 45 

över 1 % av de mindre bolagen under perioden 2005-2008 är det som synes i tabell 11 bara i 
två fall som upplysning om orsak lämnas. Som synes i tabellerna 10 och 11 skiljer sig 
företagens upplysningar åt en del åtminstone i språklig bemärkelse. Dessutom säger vissa av 
upplysningarna inte speciellt mycket. Till exempel torde det vara ganska självklart att en 
nedskrivning av goodwill beror på ”ändrade bedömningar”, ”minskade vinster” säger inte 
heller speciellt mycket om företaget inte anger varför vinsterna har minskat.  
 
4.5.3 Kassagenererande enhet 
 
Eftersom företagen ska upplysa om vilka kassagenererande enheter som goodwill fördelats till 
oavsett om nedskrivning gjorts eller inte har vi valt att vissa hur denna upplysning tillämpats 
för samtliga företag.    
 
Kassagenererande enhet 2008 2007 2006 2005 
Division 6 6 5 6 
Land inom division 2 2 2 1 
Dotterbolag 3 3 4 2 
Geografiska områden, kontinenter 1 1 1 1 
Affärsområde 1 1 2 2 
Geografiska områden, länder 1 1 0 0 
Saknar goodwill 0 1 1 2 
Ingen upplysning 6 5 5 6 
 
Tabell 12 Upplysning om kassagenererande enhet för de större företagen 
 
 
Kassagenererande enhet 2008 2007 2006 2005 
Division 1 0 0 0 
Land inom division 0 0 0 0 
Dotterbolag 2 2 0 0 
Geografiska områden, kontinenter 0 0 0 0 
Affärsområde 2 3 3 3 
Geografiska områden, länder 2 1 1 1 
Saknar goodwill 0 0 1 1 
Ingen upplysning 4 4 5 5 
 
Tabell 13 Upplysning om kassagenererande enhet för de mindre företagen 
 
 
Tabell 12 visar på vilken nivå goodwill fördelats på kassagenererande enheter i 20 
slumpmässigt utvalda företag på Stockholmsbörsens Large Cap-lista. Som synes är division 
den vanligaste kassagenererande enheten, sex av de 14 företag som lämnat upplysning om 
detta i årsredovisningen 2008 har angett division som kassagenererande enhet. Två stycken 
har dessutom division inom respektive verksamhetsland som kassagenererande enhet. Tre 
stycken företag har angett hela dotterföretaget som kassagenererande enhet under 2008. 
Fördelningen ser ungefär likadan ut för åren 2005-2007.  
 
Dotterbolag är den högsta nivå som något av företagen allokerat sin goodwill till enligt 
årsredovisningarna för 2005-2008. Som nämnts av Johansson (2008) kan en hög nivå för 
allokering skapa ett skyddsnät för nedskrivning av goodwill. De tre företag som har 
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dotterbolag som kassagenererande enhet är MTG, Skanska och SKF. Skanska och SKF har en 
låg andel goodwill i förhållande till balansomslutningen medan MTG har en väldigt hög 
goodwillandel, framförallt 2008. Detta skulle eventuellt kunna tolkas som att MTG inte gärna 
vill råka ut för en nedskrivning av goodwill med tanke på hur hög goodwillposten är. En 
nedskrivning av goodwill kan dessutom vara extra förödande med tanke på att en sådan 
nedskrivning inte får återföras under en senare period. Å andra sidan har MTG haft 
dotterbolag som kassagenererande enhet även under 2006 och 2007 när goodwillandelen var 
lägre, bara 22,7 % av balansomslutningen 2007. Dessutom har inga av de andra företagen 
med hög goodwillandel i tabell 6 dotterbolag som kassagenererande enhet. Istället är det 
Skanska och SKF med en låg goodwillandel som har dotterbolag som kassagenererande 
enhet. Dessutom har Electrolux, även dem med en låg goodwillandel, kontinenter som 
kassagenererande enhet, vilket är en ganska hög nivå. MTG, Skanska och SKF har för övrigt 
gjort en hel del nedskrivningar genom åren trots den höga nivån för nedskrivningstest vilket 
framgår av Tabell 10. En rimligare slutsats, om än inte en särskilt kvalificerad sådan, skulle 
kunna vara att företag med en låg goodwillandel gör nedskrivningstesten på en högre nivå, 
detta skulle kunna bero på att de inte vill lägga ner så mycket kostnader på 
nedskrivningstesten med tanke på att goodwillen är låg relativt sätt.  
 
Tabell 13 visar precis som tabell 12 vilka kassagenererande enheter som goodwill fördelats 
till, fast nu för de tio mindre företagen. Den största skillnaden är att det är klart färre företag 
som använder divisioner som kassagenererande enheter jämfört med fördelningen för de 
större företagen. Istället används affärsområde som kassagenererande enhet i större 
utsträckning. Detta verkar rimligt med tanke på att mindre företag kanske inte är uppbyggda 
av divisioner i samma utsträckning. Det är övrigt oklart om det finns någon nämnvärd skillnad 
mellan affärsområde och division. Det är troligen beroende av hur man definierar de båda 
begreppen. Någon definition av begreppen kommer vi inte att gå igenom i den här uppsatsen 
utan vi konstaterar bara att båda begreppen använts i årsredovisningarna och att vi har valt att 
göra skillnad mellan dem när vi presenterar resultatet. Vi kan även notera att två av de mindre 
företagen använder dotterbolag som kassagenererande enhet under 2007 och 2008. Dessa 
företag är HL Display och Forshem Group, båda med en låg goodwillandel vilket i någon mån 
bekräftar den senare slutsatsen i föregående stycke. Inget av dessa bolag har gjort någon 
nedskrivning under perioden 2005-2008.  
 
Eftersom MTG, Skanska och SKF förekommit en del i Tabell 10 hade man annars kunnat 
tänka sig att dotterbolag som kassagenererande enhet ökar nedskrivningsrisken eftersom alla 
dotterbolagets tillgångar och skulder beaktas. Detta nämns också som en risk av Johansson 
(2008). Men att dra någon slutsats om sambandet mellan kassagenererande enhet och 
goodwillnedskrivning är i princip omöjligt utifrån vårt empiriska material, dels har få bolag 
gjort nedskrivningar på goodwill under perioden och som synes i Tabell 10 är många företag 
dåliga på att lämna upplysningar både om orsak till nedskrivning och om på vilken nivå 
goodwill testats för nedskrivning.      
 
Företagen är sämre på att lämna upplysning om kassagenererande enhet jämfört med orsak till 
nedskrivning. Av Large Cap-företagen är det som framgår av tabell 12 6 av 20 företag som 
inte lämnat upplysning om kassagenererande enhet 2008, för de mindre företagen är 
motsvarande andel för 2008 4 av 10.  
 
Det kan avslutningsvis sägas att goodwill ibland kan fördelas till kassagenererande enheter på 
olika nivåer. Till exempel så skulle ett företag kunna fördela viss goodwill till dotterbolag 
som kassagenererande enhet och viss goodwill till division som kassagenererande enhet. De 
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flesta företag har dock bara angett en nivå på kassagenererande enheter i sin årsredovisning. 
Det finns vissa företag som angett att man fördelat goodwill till kassagenererande enheter på 
olika nivåer men i så fall har man angett en nivå som den huvudsakliga och då är det den 
nivån vid använt vid sammanställningen av resultatet för vår studie.  
 
4.5.4 Orsak till goodwill 
 
Företagen ska också enligt IFRS 3 lämna upplysning om varför man vid rörelseförvärv betalat 
en högre köpeskilling än vad som motsvaras av det förvärvade företagets nettotillgångar, det 
vill säga goodwill. Tabell 14 och 15 nedan visar hur företagen har uppfyllt detta 
upplysningskrav på motsvarande sätt som tabell 12 och 13 gör för kassagenererande enhet.  

 
 
Orsak goodwill 2008 2007 2006 2005 
Framtida vinster 0 0 0 0 
Synergier 2 1 1 0 
Geografisk exp 4 3 2 1 
Specialistkunskap 1 1 1 0 
Nya projekt 1 0 0 0 
Strukturkapital 0 0 0 0 
Stärkt 
marknadsposition 

0 0 0 0 

Kursförändringar 1 1 1 0 
Saknar goodwill 0 1 1 2 
Ingen upplysning 13 15 14 18 
 
Tabell 14 orsak till goodwill för de större företagen 
 
 
Orsak goodwill 2008 2007 2006 2005 
Framtida vinster 0 1 0 0 
Synergier 0 0 0 0 
Geografisk exp 2 3 3 2 
Specialistkunskap 0 0 0 0 
Nya projekt 0 0 0 0 
Strukturkapital 1 1 1 0 
Stärkt 
marknadsposition 

0 1 0 0 

Kursförändringar 0 0 0 0 
Saknar goodwill 0 0 1 1 
Ingen upplysning 7 4 5 7 
 
Tabell 15 orsak till goodwill för de mindre bolagen 
 
 
Till att börja med ska vi nämna att vissa företag lämnat mer än en orsak till varför goodwill 
uppstått, det är alltså inte säkert att talen blir 20 respektive 10 om man adderar kolumnerna 
lodrätt. 
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Orsak till goodwill är det upplysningskrav som företagen är sämst på att följa av de 
upplysningskrav som vi har studerat. Tabell 14 och 15 visar att det bara är en tredjedel av 
företagen (både de stora och de mindre inräknade) som angett orsak till goodwill i 
årsredovisningarna från 2008. Motsvarande siffra för år 2007 är att 19 av 30 företag inte 
lämnade upplysning härom, dock bara 4 av 10 bland de mindre företagen. Detta kan jämföras 
med resultatet av tidigare nämnda undersökning av Gauffin och Nilsson (2008) som visar att 
hela 71 % av samtliga företag noterade på Stockholmsbörsen lämnar en sådan upplysning i 
årsredovisningen för 2007. Här finns således en stor skillnad mellan den undersökningen och 
vår undersökning som eventuellt kan förklaras av att vi bara analyserat 30 företag. Det fanns 
som sagt även en stor skillnad mellan de större och de mindre företagen i vår analys för 2007. 
Dessutom varierar resultaten en del från år till år. Geografisk expansion är den vanligaste 
orsaken till goodwill för både de större och de mindre företagen.  
 
Sammanfattningsvis för alla företag, både större och mindre, var det alltså under 2008 två av 
åtta företag som inte lämnade upplysning om orsak till nedskrivning, 10 av 30 som inte 
lämnade upplysning om kassagenererande enhet och 20 av 30 som inte lämnade upplysning 
om orsak till goodwill. Företagen kan alltså bli betydligt bättre på att lämna upplysningar 
främst beträffande orsak till goodwill och kassagenererande enheter. Detta är ett stort problem 
eftersom goodwillvärdering, som vi sett i kapitel 2.6.4, i stor utsträckning bygger på 
företagens egna subjektiva bedömningar, det kan därmed vara viktigt för investerare och 
andra intressenter att få information om vilka antaganden som dessa bedömningar bygger på. 
Om vi studerar samtliga år kan vi även som sagt observera att de mindre företagen är något 
sämre på att lämna upplysning om orsak till nedskrivning av goodwill. De större företagen är 
också något bättre på att lämna upplysningar om kassagenererande enheter medan de mindre 
företagen är något bättre på att upplysa om orsaker till goodwill.   
 
Anmärkningsvärt är även att av de sju större företagen som inte lämnade upplysning om 
kassagenererande enhet 2008 finns tre stycken bland de sex som gjorde nedskrivningar på 
goodwill 2008. I dessa företag finns alltså ingen information om vilken kassagenererande 
enhet som minskade i värde med goodwillnedskrivning som följd. Företagens bristfälliga 
upplysningar drabbar i första hand investerare negativt.  
 
 

4.6 Nyttjandevärde eller nettoförsäljningsvärde 
 
Återvinningsvärdet som används vid nedskrivningstest enligt IAS 36 utgörs alltså av det 
högsta av nyttjandevärdet och verkligt värde minus försäljningskostnader, nedan benämnt 
nettoförsäljningsvärde. Jansson et al (2004) förutspår att företag i första hand bör använda 
nettoförsäljningsvärde som återvinningsvärde på grund av svårigheter att fastställa 
nyttjandevärdet.  
 
Inte heller denna hypotes stämmer dock i vår undersökning. Istället är det precis tvärtom, i 
princip alla företag som lämnat upplysning härom har angett nyttjandevärde som 
återvinningsvärde. Det är faktiskt bara SKF som i sina årsredovisningar för 2005 och 2006 
angett nettoförsäljningsvärde som återvinningsvärde, och det bara för vissa kassagenererande 
enheter.    
 
En undersökning som presenterats i balans (Hultén & Persson, 2006) där 40 börsnoterade 
företags årsredovisningar för 2005 studerats visade att enbart två företag använde 
nettoförsäljningsvärde medan övriga använde nyttjandevärde.  
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Företagen är överlag ganska bra på att upplysa om vilket återvinningsvärde som använts. Av 
de större företagen är det bara tre stycken (Lundin Petroleum, Hexagon och Scania) som inte 
lämnat upplysning om återvinningsvärde 2008. Dock lämnar fem av tio av de mindre 
företagen ingen sådan upplysning i sina årsredovisningar för 2008. 
 
Två viktiga faktorer vid bestämmandet av nyttjandevärdet är prognosperioden för framtida 
kassaflöden och diskonteringsfaktorn för bestämmandet av nuvärdet för kassaflödena. En låg 
diskonteringsfaktor och en lång prognosperiod ger högre nyttjandevärden vilket kan minska 
eventuell goodwillnedskrivning.  
 
Bland Large Cap-företagen lämnade 16 av 20 upplysning om prognosperioden i sina 
årsredovisningar för 2008. För nio av dessa företag var prognosperioden satt till fem år. Två 
företag, SCA och H & M hade en prognosperiod på över fem år, tio år i båda fallen. Då ska 
man komma ihåg att IAS 36 punkt 35 slår fast att prognoser bara får vara längre än fem år om 
en sådan längre prognos kan fastställas med hög tillförlitlighet. Dock har både H & M en 
relativt låg goodwillandel varför en goodwillnedskrivning inte borde slå speciellt hårt mot 
resultatet. Bland de mindre företagen är det bara fem av tio företag som lämnat upplysning 
om prognosperiod under 2008. Tricorona är det ända av dessa företag som använder en 
prognosperiod på över fem år, Tricorona har angett sin prognosperiod till mellan sex och nio 
år beroende på vilken kassagenererande enhet det gäller. Även Tricorona har låg 
goodwillandel.   
 
Diskonteringsräntan ligger för det flesta företag på Large Cap-listan på mellan 10 och 12 % i 
årsredovisningarna för 2008. Trelleborg och Axfood sticker ut med diskonteringsräntor på 7,7 
respektive 15 %. Båda företagen har en relativt hög goodwillandel, 32 respektive 21 %. 
Eftersom en hög diskonteringsränta ökar nedskrivningsrisken kan i alla fall inte Axfood 
anklagas för att försöka undvika nedskrivning. Trelleborg kommer att analyseras mer 
ingående längre fram i uppsatsen. För det mindre bolagen ligger diskonteringsräntan generellt 
något högre bland de företag som lämnar upplysning härom. Aspiro och Brio har 
diskonteringsräntor på över 16 %. Aspiro har en hög goodwillandel vilken analyseras djupare 
längre fram.   
 
 

4.7 Planenliga avskrivningar och uppskrivningar 
 
I en annan artikel av Johansson i Balans 2004 kritiseras dåvarande regler om planenlig 
avskrivning av goodwill enligt RR 1.00 för bristande relevans. Anledningen är att 
värdeökningar av oäkta goodwill, i artikeln benämnt mätfelskomponent, inte beaktas vid 
planenlig avskrivning. Planenliga avskrivningar borde fungera för äkta goodwill eftersom 
denna bedöms minska i värde efterhand som beräknade framtida vinster kommer koncernen 
till del. Men eftersom oäkta goodwill ofta inte minskar i värde utan kanske snarare ökar i 
värde blir värderingen av goodwill missvisande vid planenliga avskrivningar. Dessutom 
bortsåg många börsanalytiker från planenliga goodwillavskrivningar i sina analyser på grund 
av dess bristande relevans. Därmed menar Johansson att en uppskrivning av goodwillvärdet 
troligen skulle vara mer rättvisande än planenliga avskrivningar även om det kan vara svårt 
företagen att motivera sådana uppskrivningar med tanke på att IFRS definition av goodwill i 
huvudsak avser äkta goodwill. IFRS tillåter dock inte uppskrivning av goodwill men 
nedskrivningarna som ersatt planenliga avskrivningar görs bara om total goodwill, både äkta 
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och oäkta, minskat i värde vilket torde vara mer rättvisande än tidigare normgivning enligt 
Johansson (2004). 
 
Både Johansson (2008) och Jansson et al (2004) nämner att nedskrivningar är svårare att 
förutse och kommer att ge upphov till större fluktuationer i koncernresultatet jämfört med 
planenliga avskrivningar.  
 
 

4.8 Några särskilt intressanta företag och deras årsredovisningar 
 
4.8.1 Aspiro 
 
Aspiros gigantiska nedskrivning på 59,2 % av ingående goodwillvärde i årsredovisningen för 
2008 förklaras i årsredovisningen på följande sätt: ”Nedskrivning av goodwill motiveras dels 
av faktisk och förväntad nedgång inom främst mobil underhållning, dels ökad osäkerhet p.g.a. 
rådande lågkonjunktur och finanskris” (s 60). Innan dess hade Aspiro en väldigt hög 
goodwillandel, 56,2 % 2007 och fortfarande efter nedskrivningen har man en goodwillandel 
på 34,4 % vilket fortfarande placerar dem ganska högt på en sådan lista under 2008. Det är 
även anmärkningsvärt att man inte lämnat upplysning om varför goodwill uppstått med tanke 
på att goodwillandelen är så hög. Vi kan även notera att Aspiro ändrat prognosperioden vid 
beräkning av nyttjandevärde från 20 till 5 år inför 2008, vilket var året då den stora 
nedskrivningen skedde. Nyttjandevärdet borde därför bli lägre eftersom man bara beaktar 
framtida vinster för en femårsperiod. IAS 36 punkt 35 anger att prognoser över kassaflöden 
som omfattar mer än fem år sällan förekommer och får bara användas om företagsledningen 
är säker på att bedömningarna är tillförlitliga. Dessutom gör Aspiro även en rejäl höjning av 
diskonteringsräntan som används för att nuvärdeberäkna framtida kassaflöden inför 2008, från 
10 % till 16 %. En hög diskonteringsränta innebär som nämns i kapitel 2.6.4 lägre 
nyttjandevärde. Därmed kan man kanske anta att Aspiros nedskrivning av goodwill också 
delvis beror på ändrade förutsättningar för beräkning av nyttjandevärdet. Det kan även tänkas 
att det är detta som menas med ”osäkerhet p.g.a. rådande lågkonjunktur och finanskris”. 
Denna osäkerhet har kanske tvingat fram kortare prognosperiod och högre diskonteringsränta.  
 
4.8.2 Cybercom 
 
Cybercom är det bolag som har överlägset högst goodwillandel under 2008 då 
goodwillandelen uppgår till hela 60,5 % av balansomslutningen. Goodwillandelen har växt 
stadigt de senaste åren på grund av mycket förvärvad goodwill under 2007 och 2008. Orsaken 
till goodwillen motiveras i årsredovisningarna 2006-2008 som ”strukturkapital”. Inga 
nedskrivningar på goodwill har gjorts under perioden 2005-2008, dock redovisar man i sin 
kvartalsrapport för kvartal 1 2009 en nedskrivning på 23 % av goodwillvärdet 2008. 
Nedskrivningen motiveras så här i kvartalsrapporten: ”Nedskrivningen är en konsekvens av 
att de neddragningar som Cybercom genomför framförallt berör förvärvade verksamheter, och 
att bolaget bedömer att den globala ekonomins avmattning kommer att påverka den nordiska 
IT-konsultmarknaden ytterligare 2009” (s 3). Detta torde alltså i tabell 10 motsvaras av 
motiveringen ”nedgång i ekonomin” samt en ytterligare motivering under benämningen 
”neddragningar” eller något liknande.  
 
 
 
 



 51 

4.8.3 Telia Sonera 
 
Telias Sonera har den högsta goodwillen i nominella termer av de företag vi studerat, 71 
miljarder SEK. Även goodwillandelen av balansomslutningen är hög, 32 %. Goodwillen har 
också ökat kraftigt under alla fyra år vi studerat till följd av stora förvärv. Bara under 2008 
ökade goodwillen med 6,9 miljarder SEK till följd av förvärv. Dock saknas upplysningar om 
orsak till goodwill för alla fyra åren. Man har inte heller gjort en ända nedskrivning av 
goodwill på mer än 1 % under perioden. Därmed kan det finnas risk för nedskrivningar av 
goodwill under kommande år till följd av lågkonjunkturen, dessa nedskrivningar kan komma 
att det bli stora med tanke på den stora goodwillposten.  
 
4.8.4 Hexagon 
 
Hexagon är ytterligare ett företag med stor goodwillandel, 38,3 % 2008 vilket är tredje mest 
bland Large Cap-företagen. Goodwillen har inte blivit föremål för nedskrivning en enda gång 
under tiden som IFRS tillämpats. Med tanke på den höga goodwillandelen är det 
anmärkningsvärt hur bristfälliga upplysningar man lämnar om detta till investerarna. Inte en 
enda upplysning om återvinningsvärde, orsak till goodwill eller kassagenererande enheter 
lämnas i årsredovisningarna för 2005-2008.  
 
4.8.5 Swedbank 
 
Swedbanks goodwillpost 2008 på 18,5 miljarder SEK tillhör de största nominellt sätt men är 
den tredje minsta i förhållande till balansomslutningen, 1 % som synes av tabell 7. Swedbank 
har inte gjort några nedskrivningar på goodwill posten under 2005-2007 men gör 
nedskrivningar både i årsredovisningen för 2008 och kvartalsrapporten för kvartal 1 2009 på 
7,6 respektive 7,5 %. Båda nedskrivningarna hänför sig till verksamheten i Ukraina och 
förklaras av en nedgång i den ukrainska ekonomin. ”Nedgången samt den stora osäkerhet som 
per balansdagen rådde om landets framtida ekonomiska utveckling har inneburit att 
bedömningen av framtida kassaflöden för den allra närmaste perioden fått revideras ned 
väsentligt” (Swedbanks årsredovisning 2008 s 83). Nedskrivningen 2009 innebar att all 
goodwill fördelad på den ukrainska bankrörelsen skrivits bort.    
 
4.8.6 NCC 
 
NCC är ett av få bolag som vi studerat som skrivit ned goodwill varje år sedan planenliga 
goodwillavskrivningar förbjöds. Nedskrivningarna är dock inte speciellt stora, se tabell 10, 
och goodwillandelen var bara 5 % 2008. Den största nedskrivningen på 5,3 % i 
årsredovisningen 2007 till följd av minskade vinster för NCC Roads finska verksamhet, se 
tabell 10, motiveras enligt följande ”situationen med låga asfaltspriser orsakade överkapacitet 
på marknaden i kombination med höga energipriser kvarstår. Med den marknadsstrukturen 
bedöms den framtida lönsamheten inte förbättras” (NCC: s årsredovisning 2007 s 74).  
  
4.8.7 MTG 
 
I sin strävan att bygga upp ett lika framgångsrikt integrerat mediahus som i Skandinavien och 
Baltikum slog Mediekoncernen MTG till under sommaren 2008 och köpte det 
reklamfinansierade bulgariska tv- bolaget Nova Television för hela 6,7 miljarder kronor. 
Detta köp gav samtidigt upphov till en goodwill på över 5 miljarder kronor, vilket bidrog till 
en kraftig ökning av företagets totala goodwill. Den under år 2008 förvärvade goodwillen 
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bestående av strategiska fördelar, synergieffekter och geografisk närvaro, bidrog till att 
goodwillandelen av balansomslutningen uppgick till hela 45,7 %, vilket är klart högst av de 
undersökta bolagen på large-cap listan, se tabell 6. 
 
Finanskrisen som effektivt bidragit till att annonsmarknaden i hela Östeuropa tvärbromsat har 
fått flera experter att tro att en nedskrivning av goodwill för MTG: s bulgariska verksamhet är 
oundviklig i framtiden. Bland annat trodde SHB att MTG skulle vara tvingade till en 
nedskrivning på sin bulgariska verksamhet på inte mindre än två miljarder kronor. 
(affarsvarlden.se 2009) I årets första delårsrapport från MTG framkom det dock att företaget 
själva ser på situationen annorlunda. I en kommentar till rapporten sade företagets VD till 
nyhetsbyrån SIX att antagandena inte behöver förändras så länge inget drastiskt händer 
(privataaffarer.se, 2009).  
 
Ökningen av goodwill i Primakoncernen och ökningen mellan förvärvsvärdet och värdet på 
balansdagen för Nova, Bulgarien, liksom minskningen i goodwill i P4 Radio beror på 
kursförändringar. Baserat på dessa antaganden har styrelsen och ledningen dragit slutsatsen 
att behov av nedskrivning av goodwill om 76 Mkr förelåg under 2008. (MTG: s 
årsredovisning 2008 s 82). 
 
4.8.8 Securitas 
 
Securitas har under de senaste fyra åren haft en hög förvärvstakt, med årliga förvärv på flera 
hundra miljoner kronor. Som en konsekvens av detta har bolaget även haft en hög andel 
goodwill. Den har under den aktuella tidsperioden aldrig varit under 35% av 
balansomslutningen. 2008 års goodwill motiverades med framtida vinster, synergier samt 
geografisk expansion (Securitas årsredovisning 2008 s 96). Med utdelningen av Loomis under 
2008 minskade koncernens sammanlagda goodwill med över 3 miljarder kronor. Bolaget 
fortsatte under 2008 på den från året innan inslagna vägen mot en ökad specialisering och 
ökat fokus på det största marknadssegmentet. Trots en hög andel goodwill har företaget bara 
gjort en större nedskrivning av goodwill under de senaste åren. Detta skedde under 2007 med 
350 miljoner kronor och motiverades med förändringar i uppskattningar (Securitas 
årsredovisning 2008 s 72). Dessa förändringar berodde på en generell ökning av WACC 
(Weighted Average Capital Cost) med 0,5 procentenheter samt en generell sänkning av den 
långsiktiga tillväxttakten även den med 0,5 procentenheter.  
 
4.8.9 Tele2 
 
Tele2 är det företag som har gjort de allra största nedskrivningarna av goodwill av de företag 
vi undersökt. Mellan åren 2006 och 2008 gjorde företaget årligen nedskrivning av goodwill 
till ett sammanlagt värde på över 5,6 miljarder kronor, där 2006 års nedskrivning på 3,3 
miljarder var den största. Detta motsvarar 12,4 % av goodwillen vid årets början. Inget annat 
av de undersökta företagen på Large Cap-listan förutom Tele2 år 2006 hade en 
nedskrivningsandel på över 10 % under något år. Avyttring av delar av företagets verksamhet 
i Frankrike under 2006 gav Tele2 indikation på verkligt värde på dess övriga verksamheter i 
Kontinentaleuropa. En uppskattning av verkligt värde för kvarvarande verksamhet medförde 
en kraftig nedskrivning av goodwill under året (Tele2: s årsredovisning 2006 s 57). En 
ändring av Tele2: s strategiska inriktning medförde under 2007 att Tele2 ändrat sin allokering 
av goodwill från att ha allokerats per marknadsområde till att allokeras per verksamhetsland 
(Tele2: s årsredovisning 2007 s 5). 
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Under 2008 gjorde företaget en nedskrivning på 986 miljoner vilket motsvarar 7,8 % av den 
sammanlagda goodwillen vid årets början. Orsaken till de stora nedskrivningarna av goodwill 
beror på en ökad konkurrens på de globala marknaderna (Tele2: s årsredovisning 2008 s 24). 
 
4.8.10 Trelleborg 
 
Trelleborg har genomfört nedskrivning av goodwill under endast ett av de senaste fyra åren, 
nämligen år 2007 på 157 miljoner kronor. Årliga förvärv har gjort att storleken på goodwill 
stadigt klättrat uppåt under åren så att den nu ligger på nästan 1,1 miljarder kronor. Därmed 
uppgår koncernens goodwill till cirka 106 procent av koncernens egna kapital (Trelleborgs 
årsredovisning 2008 s 88). Det finns en uppenbar risk för nedskrivningar på goodwill under 
kommande år till följd av lågkonjunkturen, särskilt med tanke på företagets beroende av den 
globala fordonsindustrin. VD Peter Nilsson tillkännagav på företagets bolagsstämma att 
nedskrivningar inte gick att utesluta om marknaden försämras ytterligare (aktiespararna.se, 
2009). 
 
 

4.9 Sammanfattning 
 
Goodwill är en tillgång som när IFRS tillämpas värderas till verkligt värde vid 
värdeminskning dock inte vid värdeökning. Det är därmed ingen vild gissning att många 
företag kommer att drabbas av nedskrivningar av goodwill under kommande lågkonjunktur. 
En viss ökning av goodwillnedskrivningarna gick att se redan i 2008 års redovisning, se tabell 
3 och 4, och mycket tyder på att de kommer att öka ytterligare under kommande år. Vi har 
även sätt att företagens goodwillposter i stor utsträckning består av så kallad ”oäkta goodwill” 
som alltså är all goodwill som inte utgörs av nuvärdet av framtida ekonomiska fördelar 
förknippade med ett förvärv. Oäkta goodwill kan bilda ett så kallat ”skyddsnät” mot 
nedskrivningar för äkta goodwill eftersom oäkta goodwill ofta ökar i värde efter 
förvärvstillfället medan äkta goodwill för eller senare minskar i värde och nedskrivningstesten 
görs på ”total goodwill”. Vi har även sett att företagen i många fall har stora brister i 
tillämpningen av de obligatoriska upplysningskraven i IAS 36. Detta är ett problem eftersom 
dessa upplysningar finns till för att investerare bättre ska kunna bedöma de ofta subjektiva 
uppskattningar som goodwillvärdering bygger på. Företagens bristfälliga upplysningar 
riskerar att undergräva tillförlitligheten till deras finansiella rapporter.  
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5 Slutdiskussion 
 
 
I detta kapitel sys uppsatsen ihop genom en sammanfattning av svaren på forskningsfrågorna 
samt en reflektion över uppsatsen slutsats och teoretiska bidrag. Kapitlet avlutas med förslag 
på fortsatt forskning.  

 
 
 
5.1 Forskningsfrågorna besvaras 
 
Hur har företagens nedskrivning av goodwill förändrats under perioden med IFRS? Har 
nedskrivningarna ökat under 2008 till följd av det ekonomiska klimatet?  
 
När man adderar de 20 Large Cap-företagens goodwillnedskrivningar för vart och ett av åren 
2005-2008 kan man se en ökning av goodwillnedskrivningarna under 2008 jämfört med 2007. 
En annan skillnad är att 2008 skrev 6 av 20 företag ned sin goodwillpost mot bara 3 av 20 för 
2007. Om man jämför 2008 med 2006 blir dock motsvarande skillnader mindre, detta beror 
dock troligen på att Tele 2 gör en stor goodwillnedskrivning på 3,3 miljarder under detta år. 
Om vi bortser från Tele 2 ökar nedskrivningarna 2008 i ganska stor utsträckning också 
jämfört med 2006 och 2005. Ungefär samma trender kan man se för de 10 mindre företagen. 
Två av dessa företag har skrivit ned sin goodwill under 2008 men inget av företagen har gjort 
nedskrivningar 2007. År 2006 är det återigen två företag som gjort nedskrivningar. 
Nedskrivningarna var dock betydligt större 2008 jämfört med 2006.  
 
Slutsatsen blir att goodwillnedskrivningarna har ökat under 2008 jämfört med tidigare år och 
att detta troligen beror på det försämrade ekonomiska klimatet, det är dock mindre än en 
tredjedel av samtliga bolag, mindre som större, som skrivit ned sina goodwillposter under 
2008.  
 
Finns det specifika karaktäristika som kan påverka nedskrivningarna, såsom 
balansomslutning och goodwillpostens relativa storlek? 
 
Det har inte gått att dra några slutsatser om att balansomslutningen eller goodwillpostens 
storlek påverkar nedskrivningarna. Snarare verkar det vara tvärtom att balansomslutning och 
goodwillpostens storlek saknar betydelse. Goodwillnedskrivningarna verkar vara ungefär lika 
stora i relativa termer och ungefär lika vanligt förekommande i de mindre bolagen som i de 
större Large Cap-bolagen. Inte heller goodwillpostens relativa storlek i termer av goodwill i 
förhållande till balansomslutning verkar påverka nedskrivningarna. Denna brist på samband 
syns i tabell 3-5 i kapitel 4. Det finns dock inte heller något som tyder på att företag med hög 
goodwillandel skulle vara mindre benägna att göra nedskrivningar av goodwill. Därmed går 
vår hypotes från inledningskapitlet att företag med hög goodwillandel kommer att försöka 
undvika nedskrivningar inte heller att bevisa. 
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Hur väl tillämpar företagen upplysningskraven i främst IAS 36? 
 
Företagen kan överlag bli betydligt bättre på att följa de obligatoriska upplysningskraven i 
främst IAS 36, framförallt gällande orsak till goodwill och kassagenererande enhet. Vår 
undersökning har visat att 20 av 30 företag, både större och mindre, inte lämnat upplysning 
om orsak till varför goodwill uppstått i sina årsredovisningar för 2008. Detta resultat skiljer 
sig dock en del jämfört med tidigare studier (Gauffin & Nilsson, 2008). En tredjedel av 
samtliga företag, både större och mindre lämnar inte heller upplysningar om vilka 
kassagenererande enheter som goodwill fördelats till vid nedskrivningstesten. 
    
Hur hög är tillförlitligheten i företagens finansiella rapporter beträffande 
goodwillredovisning? 
 
Nedskrivningstesten för goodwill bygger i hög grad på företagens egna subjektiva 
uppskattningar och bedömningar om bland annat framtida kassaflöden och 
diskonteringsfaktor. Det är därför viktigt att upplysningskraven i främst IAS 36 följs för att 
investerare och andra intressenter ska kunna bedöma rimligheten i dessa antaganden. 
Bristfälliga upplysningar riskerar att undergräva tillförlitligheten till företagens finansiella 
rapporter. Det finns information som tyder på att analytiker bortsåg från tidigare gällande 
planenliga avskrivningar på goodwill och det finns även tendenser till att analytiker 
fortfarande bortser från goodwill (Johansson, 2008) vilket tyder på att redovisningen av 
goodwill kan anses ha en låg tillförlitlighet.  
 
 

5.2 Studiens teoretiska bidrag 
 
Syftet med studien var att försöka skapa en tydligare bild av hur en av IFRS: s 
redovisningsstandarder tillämpades i praktiken av ett antal slumpmässigt utvalda företag som 
använder sig av IFRS. Genom en noggrann studie av de utvalda företagens redovisning av 
goodwill och nedskrivning var målet att få fram intressanta tendenser eller mönster som var 
värda att studera närmare. 
 
En genomgång av en rad olika parametrar från flera företags årsredovisning gav möjligheten 
att utläsa trender mellan olika år samt mellan olika företag. Eventuella samband mellan 
goodwill och balansomslutning kunde också studeras liksom orsakerna till goodwill och nivå 
för nedskrivningstest. Dessutom fanns det möjlighet att se om de brister i företagens 
upplysningar om goodwill som fanns i övergångsskedet till IFRS fortfarande kvarstår (se 
exempelvis Hultén & Persson, 2006, Jeppson et al, 2007, Björk et al, 2007 eller Gauffin & 
Nilsson 2006, 2007, 2008).     
 
Även om vår undersökning endast innehöll 30 företag är det trots allt möjligt att dra vissa 
slutsatser och utläsa vissa trender i företagens goodwillredovisning. Till skillnad från tidigare 
studier som berört goodwill och nedskrivningar har vi för vår studie valt en annan 
infallsvinkel än vad tidigare studier använt. Flera av de tidigare studierna på området har 
främst inriktat sig på hur de utökade upplysningskraven efterlevts efter införandet av IFRS 
2005.  
 
Lågkonjunkturen ger dessutom studien ytterligare en dimension, då företag sedan IFRS 
införande 2005 verkat i en högkonjunktur. Vår studie ger en första indikation om hur 
goodwillnedskrivningarna påverkas av en lågkonjunktur. Dessutom har vi undersökt samband 
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som tidigare inte närmare granskats såsom exempelvis eventuella samband mellan 
goodwillandel och goodwillnedskrivning. 

 
 
5.3 Reflektioner över studiens slutsatser 
 
5.3.1 Verkligt värde 
 
IFRS har nu tillämpats i svenska börsbolags årsredovisningar i fyra år. Det har verkat vara en 
allmän uppfattning att IFRS innebär att tillgångar och skulder värderas till verkligt värde i 
mycket större utsträckning än i tidigare svensk normgivning, som beträffande 
koncernredovisning främst borde bestå av Redovisningsrådets rekommendationer enligt vår 
bedömning. Enligt Marton (2008) stämmer det att verkligt värde används i större utsträckning 
om IFRS tillämpas men att skillnaden mot tidigare redovisningsreglering inte är så stor och 
främst berör finansiella instrument. Även återvinningsvärdet som används vid 
nedskrivningstest bygger på verkligt värde, men det gjorde det även vid tidigare normgivning. 
Nedskrivningar förekommer dock sällan (Marton, 2008). En förändring mot tidigare 
normgivning är dock att goodwill och vissa andra immateriella tillgångar med obegränsad 
nyttjandeperiod ska testas för nedskrivning minst en gång om året. Nedskrivningar kan även 
komma att bli allt mer förekommande under kommande lågkonjunktur.  
 
Vår slutsats är att värdering av tillgångar och skulder till verkligt värde troligen är den 
redovisningsform som ger mest relevant information om ett företags finansiella ställning till 
investerare och andra intressenter (Barlev & Haddad, 2003). Problemet är att tillförlitligheten 
riskerar att bli låg vid användning av verkliga värden eftersom dessa inte alltid finns 
lättillgängliga och ibland kan tvingas bygga på företagens egna subjektiva bedömningar 
(Kam, 1986 och Marton, 2008).   
 
5.3.2 Goodwillnedskrivningar till följd av lågkonjunkturen 
  
En konsekvens av värdering av tillgångar till verkligt värde kan alltså bli att företagen tvingas 
till kraftiga nedskrivningar under kommande lågkonjunktur. Detta kan orsaka kraftiga 
fluktuationer i företagens resultat vilket kan skapa incitament för företagen att på olika sätt 
försöka undvika sådana nedskrivningar vilket i sin tur kan påverka tillförlitligheten till de 
finansiella rapporterna negativt (Precht, 2007a och Kjaer, 2008).  
 
Vi har i den här uppsatsen bland annat studerat i vilken utsträckning nedskrivningar av 
goodwill förekommit under åren med IFRS, 2005-2008. Goodwill ska enligt IFRS värderas 
till verkligt värde i form av nyttjande eller försäljning, i praktiken i de flesta fall nyttjande. 
Således borde det finnas risk för stora goodwillnedskrivningar under kommande 
lågkonjunktur särskilt eftersom planenliga goodwillavskrivningar försvann inför 
årsredovisningarna 2005.  
 
Vår studie har visat en tendens till en ökning av goodwillnedskrivningarna för 2008 jämfört 
med tidigare år. Lågkonjunkturen var dock troligen bara i sitt inledningsskede 2008 och det 
finns enligt vår mening stor risk för ”nedskrivningssmällar” på goodwill under kommande år 
efterhand som lågkonjunkturen förväntas bli djupare. Effekterna av sådana nedskrivningar ska 
inte underskattas, goodwillens storlek var i genomsnitt 4,2 % av balansomslutningen för de 20 
Large Cap-bolagen men för de flesta företagen var andelen mycket större. För fem av 
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företagen var andelen över 30 %. Goodwillnedskrivningar får inte heller återföras under en 
senare period. 
 
 
 
5.3.3 Bristfälliga upplysningar 
 
Vår undersökning har liksom många tidigare studier (Hultén & Persson, 2006, Björk et al, 
2007, Jeppson et al, 2007 och Gauffin & Nilsson, 2008) visat att företagen i många fall 
misslyckas med att följa de ganska rigorösa upplysningskraven i främst IAS 36. Det finns 
företag som har bra och detaljrika upplysningar om sin goodwillpost och det finns företag 
som knappt lämnar några upplysningar om sin goodwillpost. Men det är väldigt få företag 
som uppfyller alla upplysningskrav som vi har studerat och då har vi absolut inte studerat alla 
upplysningskraven om goodwillredovisning i IAS 36.  
 
Dessa bristfälliga upplysningar kan påverka tillförlitligheten till företagens finansiella 
rapporter negativt. Det är viktigt att investerarna får information om till exempel vilka 
antaganden som använts vid beräkning av återvinningsvärdet så att de kan göra en bedömning 
av rimligheten i dessa antaganden. ”Revisorerna bör säga ifrån!” var rubriken på en 
gästkrönika av Peter Malmqvist i balans 2007. Denna uppmaning berör problemen 
fastställandet av goodwillvärdet vid rörelseförvärv och att det finns stora skillnader mellan 
olika företag härom. Vi tycker att samma uppmaning till revisorerna bör göras för få bättre 
efterlevnad av upplysningskraven i IAS 36 så att investerare och andra intressenter får tillgång 
till finansiella rapporter av högre kvalitet än vad som nu är fallet. Det går enligt vår mening 
inte längre att skylla bristerna på att omställningen till IFRS tar tid (se Hultén & Persson, 
2006). Vi vill betona att företagen enligt lag är skyldiga att följa de av EU antagna IFRS, se 
EG-förordningen nr 1606/2002. Av bolagsstämman vald revisor är enligt aktiebolagslagen 
skyldig att granska även koncernredovisningen.  
 
Om företagen genomför nedskrivningstesten i IAS 36 på det sätt som de är skyldiga att göra 
borde det inte vara speciellt svårt att i årsredovisningen upplysa om vilka antaganden man har 
använt. Man kan därmed misstänka att många företag inte genomför nedskrivningstesten på 
det sätt som de ska enligt IAS 36. Eller också är det så att många företag vill lämna så lite 
upplysningar så möjligt till omvärlden. Vi kan även föreställa oss att kostnaden i tid och 
pengar för att tillämpa reglerna om nedskrivningstest i IAS 36 är ganska höga. Vi kan förstå 
att företag med små ganska obetydliga goodwillposter inte har speciellt höga incitament för 
att lägga ner dessa kostnader. 
 
5.3.4 Vad är goodwill? 
 
Att avsluta med denna fråga när vi skrivit en hel uppsats om goodwill kan kanske tyckas 
något konstigt. Men som vi tog upp i kapitel 4 kan goodwill delas upp i äkta och oäkta. Där 
äkta goodwill utgörs av IASB: s huvudsakliga definition av goodwill nämligen nuvärdet av 
beräknade framtida ekonomiska fördelar kopplade till ett företagsförvärv. Oäkta goodwill är 
egentligen allt annat som bidrar till att köpeskillingen överstiger det verkliga värdet av det 
förvärvade företagets nettotillgångar. Som vi visar i kapitel 4 kan man anta att en stor del av 
företagens goodwillposter består av oäkta goodwill, IASB medger också i IFRS 3 att goodwill 
kan bestå av annat än framtida vinster. Hursomhelst är definitionen av goodwill problematisk. 
Goodwill är enligt vår uppfattning en tillgång som är väldigt svårförståelig och abstrakt även 
för att vara en immateriell tillgång. Kanske är det dags att acceptera att goodwill kanske 
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egentligen bara är en restpost som uppstår vid ett företagsförvärv och som har en mängd olika 
förklaringar (Hendriksen & Van Breda, 1992 och Wennberg, 2001).  
 
 
 
5.3.5 Hur ska goodwill värderas? 
 
Som nämnts tidigare kan nedskrivningar av goodwill ställa till en hel del problem genom dess 
oförutsägbara värdeförändringar (Malmqvist et al, 2004, Jansson et al, 2004, Johansson, 2008 
och Kjaer, 2008). Frågan är dock om det finns något bättre alternativ. Denna fråga har vad vi 
sett inte alls behandlats i debatten med undantag av Johansson (2004). Att återinföra 
planenliga avskrivningar är troligen inget bra alternativ med tanke på att IASB nyligen tagit 
bort dessa i och med införandet av nya IFRS 3 och slagit fast att goodwill har en obestämbar 
ekonomisk livslängd. Planenliga avskrivningar speglar därmed värdeförändringen av goodwill 
på ett mycket dåligt sätt vilket också tagits upp av Jansson et al (2004).  
 
Enda kvarvarande alternativ är som vi ser det att även uppskrivning av goodwill blir tillåten 
vilket förespråkas av Johansson (2004). Uppskrivningar finns dock inte inom IFRS men det 
gör däremot omvärdering vilket dock inte tillåts för goodwill. Omvärderingsmetoden innebär 
dessutom att tillgångarna även skrivs av planenligt. Detta skulle kunna lösas genom att 
uppskrivning blev tillåten för goodwill eller att omvärderingsmetoden inte innebär planenliga 
avskrivningar när den tillämpas på goodwill. Eftersom nedskrivningstesten enligt IAS 36 
bygger på att goodwill kan värderas borde det inte vara svårt att fastställa det belopp som 
goodwillen eventuellt ska skrivas upp till. En sådan lösning är dock troligen inte realistisk i 
praktiken eftersom inga andra tillgångar får skrivas upp och eftersom försiktighetsprincipen 
tillämpas även inom IFRS. Att skriva upp goodwill skulle kunna anses strida mot 
försiktighetsprincipen med tanke på att goodwill är en immateriell tillgång som dessutom är 
förknippad med en hög grad av osäkerhet både gällande värdering och gällande definition.  
 
5.3.6 Studiens brister 
 
Det är en brist att forskningsfrågan i princip omfattar samtliga svenska börsnoterade bolag 
samtidigt som den begränsade tidsperioden för uppsatsen medförde att vi bara hann med att 
studera 30 bolags årsredovisningar för perioden 2005-2008. Detta kan ha medfört att vissa 
trender i de börsnoterade företagens redovisning inte synts i vårt urval. Det kan även ha 
medfört att vissa slutsatser inte kunnat redovisas på grund av de inte är tillräckligt statistiskt 
underbyggda samt att vissa redovisade slutsatser riskerar att inte vara tillräckligt statistiskt 
underbyggda och kan bero på slumpmässiga samband. Att slutsatserna inte är statistiskt 
underbyggda är en risk vid alla studier av den här typen men minskar ju större urvalet är.  
 
En annan brist i studien som inte vi kan lastas för är att upplysningar om vissa variabler 
saknas i många företags årsredovisningar. Därmed får vi ett bortfall som kan ha påverkat 
slutsatserna eller möjligheterna att dra slutsatser.  
 
Vi tycker dock att vi fått fram en del intressanta slutsatser. Vissa slutsatser bör rimligen kunna 
generaliseras för alla börsnoterade svenska företag medan vissa slutsatser är något mer osäkra. 
De osäkrare slutsatserna kan med fördel testas igen vid senare studier med ett större urval, 
men mer om det i kapitel 5.4.   
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5.4 Förslag till fortsatt forskning  
 
Vår undersökning har som nämnts visat på en hel del intressanta tendenser gällande 
nedskrivning av goodwill, bland annat att goodwillnedskrivningarna redan under 2008 
tenderat att öka till följd av rådande ekonomiska klimat. Dessa tendenser kan vara intressanta 
att följa upp igen om något år när lågkonjunkturen troligen blivit djupare. Det kan då 
eventuellt bli relevant att använda ett betydligt större urval för att få säkrare slutsatser. Detta 
kan kompenseras genom att färre år studeras.  
 
Eftersom IFRS tillämpas av alla börsnoterade koncerner inom EU kan det även vara intressant 
att studera utländska företags årsredovisningar och eventuellt se om det finns några skillnader 
i tillämpningen mellan olika länder. Det skulle även kunna vara intressant att genomföra en 
mer kvalitativ undersökning för att närmare studera orsaker och förklaringar till resultaten. En 
studie där företags, revisorers, forskares eller analytikers syn på goodwillredovisningen 
närmare undersöks skulle kunna vara en möjlighet. 
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Lagar och redovisningsstandarder 
 
IAS 16 Materiella anläggningstillgångar 
IAS 19 Ersättningar till anställda 
IAS 36 Nedskrivningar 
IAS 38 Immateriella tillgångar 
IAS 39 Finansiella instrument: Redovisning och värdering 
IAS 41 Jord- och skogsbruk 
IFRIC 10 Delårsrapporter och nedskrivningar 
IFRS 3 Rörelseförvärv 
RR 1:00 Koncernredovisning 
RR 17 Nedskrivningar 
Aktiebolagslagen (2005:551) 
Bokföringslag (1999:1078) 
Årsredovisningslagen (1995:1554) 
EG-förordningen nr 1606/2002. 
 
 

Årsredovisningar 2005-2008 och kvartalsrapporter kv 1 2009 
 
AB Volvo 
Aspiro 
Atlas Copco 
Axfood 
Biotage 
Brio 
Cybercom 
Drillcon 
Electrolux 
Forshem Group 
H & M 
Hexagon 
HL Display 
Lundin Petroleum 
Megacon 
MTG 
NCC 
Nordstjernan (enbart årsredovisningen 2008) 
Obducat 
Sandvik 
SCA 
Scania 
SEB 
Securitas 
Skanska 
SKF 
Swedbank 
Tele2 
Telia Sonera 
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Trelleborg 
Tricorona 
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Bilaga 
 
Årsredovisningsguide 
 
Följande företags årsredovisningar har studerats. 
 
Large Cap 
 
AB Volvo, transportsmedeltillverkare 
Atlas Copco, tillverkare av industrikomponenter 
Axfood, bedriver detaljhandel 
Electrolux, tillverkare av hushållsmaskiner 
H & M, klädhandel 
Hexagon, utvecklar teknologier för mätteknik 
Lundin Petroleum, olje- och gasprospekteringsbolag 
MTG, mediekoncern 
NCC, fatighetsutvecklingsbolag 
Sandvik, industrikoncern 
SCA, tillverkare av hygienprodukter 
Scania, tillverkare av lastbilar och bussar 
SEB, bankverksamhet 
Securitas, säkerhetstjänster  
Skanska, byggföretag 
SKF, leverantör av lager, mekatronik, tätningar etc. 
Swedbank, bankverksamhet 
Tele2, telekomoperatör 
Telia Sonera, telekommunikationstjänster 
Trelleborg, industrikoncern 
 
Small Cap 
 
Aspiro, tillhandhåller mobil underhållning och söktjänster  
Biotage, leverantörer av komponenter till läkemedelsindustrin 
Brio, leksakstillverkare 
Cybercom, högteknologiskt konsultföretag 
HL Display, leverantörer av produkter för varuexponering och butikskommunikation 
Tricorona, handlar med miljörelaterade marknadsinstrument 
 
NGM Equity 
 
Megacon, elsäkerhet, el-miljö och el-kvalitet 
Obducat, avancerade mikro- och nanostrukturer 
 
First North 
 
Drillcon, gruvindustriföretag 
Forshem Group, småhusverksamhet 
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Följande variabler har studerats i ovan listade företags årsredovisningar för åren 2005-2008. 
 
Ingående goodwillvärde 
Ökning av goodwill under året genom förvärv 
Minskning av goodwill under året till följd av avyttring av verksamheter 
Omklassificeringar av goodwill 
Kursdifferenser i goodwill 
Nedskrivning av goodwill 
Utgående goodwillvärde  
Balansomslutning 
Totalt värde på immateriella tillgångar inklusive goodwill 
Vilken typ av återvinningsvärde som använts (nettoförsäljningsvärde eller nyttjandevärde) 
Orsak till nedskrivning 
Orsak till att goodwill uppstått 
Nivå för fördelning till kassagenererande enheter 
 
Om nettoförsäljningsvärde använts:  
Grund för beräkning av nettoförsäljningsvärde 
 
Om nyttjandevärde använts: 
Prognosperiod för framtida kassaflöden 
Diskonteringsfaktor före skatt för beräkning av nuvärdet av framtida kassaflöden 
 
Därefter har vi för vart och ett av företagen för varje år räknat ut: 
Utgående goodwill i procent av balansomslutningen 
Utgående goodwill i procent av totalt värde på immateriella tillgångar inklusive goodwill 
Eventuell nedskrivning i procent av ingående goodwillvärde 
 
Notera att alla ovannämnda variabler inte använts i uppsatsen. 
 
 
 
 
 
 


