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SUMMARY 
  
 
The accountancy of Goodwill has been a well discussed subject for many years, it has above 
all been about how Goodwill should be accounted for. Goodwill is an intangible asset which 
forms when a company acquires another, this amount raises by a higher value in the analysis 
of the acquisition. Earlier has writing off the amount of Goodwill been allowed, but since 1 
January 2005 this changed. The companies will now do a yearly impairment test to see if 
there is any need of writing-down the asset. Goodwill will be shown by real value. The new 
regulation will affect companies and their acquisitions in the future. This change has been 
done to get quality and similarity of the accountancy in the different countries. This will make 
it easier to compare the accountancy and results with others.  
 
The purpose with this final assignment is to find out how the old and the new regulations 
about Goodwill affect the Swedish companies, how their results and value of Goodwill 
changed since the introduction of IFRS.  
  
We have chosen to work with a large number of companies to get a wider perspective in our 
research. This was made to get a total picture of the new regulations, of how it influences 
companies in Sweden. We have chosen to study the companies’ financial reports to get an 
overview of their financial position. This information made it possible for us to see how the 
Goodwill amount was affected. Goodwill is an asset that should gain future economic 
advantage. The new regulation has resulted in various changes in the accountancy of 
companies and the regulation of Goodwill.  
 
To get a picture of how many companies that were changed by IFRS, a research was done. 
The research considered if the companies made write-downs of Goodwill in the year of 2005.  
A research about the share of Goodwill was compared with the total value and intangible 
assets. 
 
Our study shows that the new regulation has not affected the Swedish companies as much as 
the literature points out. We see similarities in our conclusions and previous studies, but we 
can also see differences.  
 
Most companies did not make a write-down, though where it was done we could see the affect 
of the new regulation. The years when a write-down was avoided, the companies were given 
an advantage since nothing changed concerning Goodwill. The amount of Goodwill will show 
a real and correct value in the accountancy, because it will be calculated based on the true 
value and it will be controlled yearly. Earlier the value was reduced every year for the reason 
that a depreciation took place, the results reduced as well. 
 
To conclude this study we think that the new regulation is a positive matter. This regulation 
was made to get a strict regulation for the companies that will result in a higher reliability in 
the accountancy. 

 
 
 
 



SAMMANFATTNING 
  
 
Redovisningen av Goodwill har varit ett väl diskuterat samtalsämne de senaste åren, det har 
framförallt handlat om huruvida denna skall redovisas. Goodwill är en immateriell tillgång 
som bildas när ett företag förvärvar ett annat, denna post uppkommer av övervärdet i 
förvärvsanalysen. Tidigare har avskrivning av Goodwill varit tillåtet, men den 1 januari 2005 
ändrades detta. Företagen skall istället göra ett årligt nedskrivningstest varje år för att se om 
det finns något behov av en nedskrivning, Goodwill skall nu redovisas till det verkliga värdet. 
Den nya regleringen kommer att påverka företagsförvärv framöver. Denna förändring har 
gjorts för att få kvalité på redovisningen men även för att få liknande regler mellan de olika 
länderna. Detta kommer att leda till att företagen lättare kan jämföra sina redovisningar och 
resultat med andra.  
 
Syftet med detta examensarbete är att ta reda på hur de äldre respektive nya reglerna för 
Goodwill påverkar de svenska företagen, hur deras resultat förändrats samt hur värdet på 
Goodwill förändrats sedan införandet av IFRS.  
 
Vi har valt att arbeta utifrån ett större antal företag för att få en större bredd på vår 
undersökning. Detta gjordes för att få en helhetsbild av hur den nya regleringen påverkat 
företagen i Sverige. Vi valde att studera företagens årsredovisningar för att få en översikt av 
deras finansiella situation. Detta gjorde att vi sedan kunde se hur Goodwillposten påverkats 
och förändrats. Goodwill är en tillgång som skall medföra framtida ekonomiska fördelar. Den 
nya regleringen har lett till ett antal förändringar i koncernredovisningen och regleringen av 
Goodwill.  
 
För att få en bild av hur många företag som förändrats av detta gjorde vi olika undersökningar 
i samband med Goodwillvärdet. Undersökning gjordes angående om företagen gjort en 
nedskrivning på Goodwill under år 2005. Vidare kontrollerade Goodwills andel i förhållande 
till andra poster som totala – och immateriella tillgångar.  
 
Den bild vi fått av vår studie är att övergången i sin helhet inte påverkat de svenska företagen 
i den utsträckning som litteraturen påvisat. De nya reglerna kommer dock att innebära 
förändringar hos företagen, men inte lika mycket som vi förutspått. Vi ser likheter mellan det 
vi kommit fram till i vårt arbete och vad tidigare studier visat, det finns dock även olikheter i 
våra resultat.  
 
De flesta företagen har inte behövt genomföra någon nedskrivning, men i de fall som detta 
gjorts kan vi se den påverkan som finns av den nya regleringen. De år då ingen nedskrivning 
görs kommer att vara till fördel för företagen eftersom ingen annan åtgärd angående Goodwill 
görs. Goodwillposten kommer att ge ett mer aktuellt och korrekt värde i redovisningen 
eftersom Goodwill nu redovisas efter verkligt värde, samt att värdet kontrolleras årligen.  
Tidigare minskades värdet varje år till följd av avskrivningen och då även resultatet.  
 
Avslutningsvis vill vi poängtera att vi anser att den nya regleringen är positiv. Dessa regler 
har bildats för att ge både företaget och intressenterna en mer strikt redovisning som kommer 
att öka tillförlitligheten i årsredovisningen.  
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1. INLEDNING 
  

 
I detta kapitel har vi valt att inleda med en kort inblick i det ämne som vi valt. Vidare kommer 
vi att beskriva det problem som vi valt att titta närmare på samt förklara syftet med denna 
uppsats. Slutligen kommer vi att gå in på den avgränsning som gjorts samt vår disposition. 
  
 
1.1  BAKGRUND 
 
Debatten angående redovisningen av Goodwill har pågått under en längre tid. Diskussionen 
har framförallt handlat om Goodwill och hur denna skall redovisas. Goodwill är en 
immateriell tillgång som uppkommer när ett företag förvärvar ett annat. Den bildas av det 
övervärde som uppstår efter förvärvet och den kan sägas bestå av framtida ekonomiska 
vinster, goodwill återfinns i koncerners redovisning.1  
 
För flera år sedan bestämdes enligt en internationell redovisningsstandard att Goodwill skulle 
skrivas av, detta sågs då som en långsiktig lösning.2 Där användes avskrivning enligt plan och 
goodwillbeloppet skrevs av över dess ekonomiska livslängd, denna kunde vara från 5 år upp 
till 20 år. Det fanns dock undantag där den ekonomiska livslängden kunde vara upp till 40 år. 
Denna metod användes i Sverige fram till december 2004.3  
 
USA valde ett annat sätt att redovisa sitt Goodwillvärde. De ansåg att Goodwill var en 
tillgång men inte en sådan som skulle skrivas av, detta eftersom Goodwill har en obestämbar 
nyttjandeperiod4. Istället valde de en reglering som innebar att posten skulle utsättas för en 
nedskrivningsprövning, ett så kallat impairment test.5 Det är denna metod som IFRS har 
studerat när de tagit fram de nya standarderna.6   
 
Den 1 januari 2005 ändrades reglerna angående redovisningen av Goodwill även här i 
Sverige, alla börsnoterade företag inom EU ska följa det internationella redovisningsorganet 
IASB:s (International Accounting Standards Boards) rekommendationer; International 
Financial Reporting Standard (IFRS) och International Accounting Standard (IAS). Det finns 
även kompletteringar av dessa i form av tolkningar av IFRS och IAS från International 
Financial Reporting Interpretantions Committee, IFRIC, samt från Standing Interpretations 
Committee, SIC.7  
 
I Sverige gäller dessa nya regler för företag som är noterade på Stockholmsbörsen, Nordic 
Growth Market samt på Aktietorget.8 IASB har i uppgift att arbeta för en internationell 
harmonisering av de redovisningsprinciper som används i olika länder världen över. IASB 
arbetar fram standarder, därefter behandlas dessa i EU för att passa in i de länder som ingår i 
EU.9  

                                                 
1 Thorell, P, 2004, Den nya koncernredovisningen, sid. 90 
2 Ibid 
3 Törning, E, 2006, Avskrivning av goodwill – enligt god svensk redovisningssed, Balans nr 2 
4 Ibid 
5 Thorell, P, 2004, Den nya koncernredovisningen, sid. 89 
6 Engshagen, I, 2005, 439. Nyheter inför bokslutet 2005, Far Info nr 11 2005 
7 Ibid 
8 Ibid 
9 Internationell redovisningsstandard i Sverige, 2006 sid. 3 
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Den nya redovisningsstandarden IFRS 3 innebär flera nyheter och den kommer att påverka 
företagsförvärv framöver. Denna förändring har gjorts för att få kvalité på redovisningen men 
även för att få liknande regler mellan de olika länderna. Detta kommer att leda till att 
företagen lättare kan jämföra sina redovisningar och resultat med andra.10  
 
1.2  PROBLEMDISKUSSION 
 
Att goodwill inte längre ska avskrivas systematiskt över nyttjandeperioden utan istället årligen 
prövas för nedskrivning medför en hel del förändringar för företagen. Många av 
förändringarna leder till positiva konsekvenser för världsekonomin, och inte minst för svenska 
företag som lättare kan kommunicera med företag utanför Sverige då de berörda länderna 
använder samma värderingsmetoder av goodwill. Det blir även lättare att jämföra resultat- och 
balansräkningar länder emellan.11  
 
Det som dock kan ställa till problem och leda till att den nya metoden ifrågasätts kommer 
fram då lagändringens effekter på svenska företag studeras. Om ett företag inte behöver göra 
några nedskrivningar efter en nedskrivningsprövning, ”impairment test”, så ökar nettovinsten 
tack vare de nya reglerna. Men om företaget sedan tvingas till nedskrivning av goodwill året 
efter pga att det inte utvecklats som planerat kan resultatet påverkas mycket negativt. Det kan 
leda till att företagets ekonomi pendlar kraftigt från år till år.12  
 
1.3 PROBLEMFORMULERING 
 
Den problemdiskussion som förts har lett fram till funderingar och frågeställningar i detta 
ämne. Det vi främst kommer att fokusera på i denna studie är värdet på Goodwill och hur 
denna kommer att förändras med den nya regleringen från IFRS. De huvudsakliga frågorna i 
samband med detta är:  
 

 Hur påverkas värdet på Goodwill? 
 Hur påverkas företagen och dess resultat? 
 Vilka skillnader finns mellan den gamla och den nya regleringen? 
 Finns det några problem med den nya regleringen? 

 
1.4 SYFTE 
 
Syftet med detta examensarbete är att ta reda på hur de äldre respektive nya reglerna för 
Goodwill påverkar de svenska företagen, hur deras resultat förändrats samt hur värdet på 
Goodwill förändrats sedan införandet av IFRS. Vi ska alltså ta reda på om det är bättre för 
företagen med en årlig avskrivning över nyttjandeperioden eller om det är bättre med en 
prövning varje år för att se om nedskrivning är nödvändigt.  
 
1.5 AVGRÄNSNING 
 
Vi har valt att avgränsa oss till att enbart studera företag från A–listans mest omsatta svenska 
företag och deras årsredovisningar. Vi har dessutom valt att endast studera koncernföretag 

                                                 
10 Jansson, T, m.fl, 2004, Redovisning av företagsförvärv enligt IFRS innebär omfattande och väsentliga 
förändringar, Balans nr 8-9 
11 Ibid 
12 Nilsson, S-A, 2005, Visst kan nya goodwillregler medföra större utdelningar, Dagens Industri 
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som började redovisa enligt IFRS 2005. Vidare har vi valt att studera informationen ur 
företagens perspektiv. 
 
1.6 DISPOSITION 
 
Denna uppsats består av sex kapitel som alla behandlar lagändringen av Goodwill. Det första 
kapitlet består av en inledning där läsaren kan ta del av den bakgrund som finns till valet av 
vårt ämne och varför vi valt detta. Vidare redogör vi för den problemformulering och det 
problem som vi kommer att behandla i denna uppsats. Slutligen ges en beskrivning av syftet 
och vad vi har valt att utelämna i form av en avgränsning.  
 
Sedan redogörs för vilka metoder som används i det andra kapitlet, där vi beskriver hur vi gått 
tillväga för att genomföra denna uppsats. Där finns uppgifter om den information som vi 
använt och hur vi har gjort för att finna den. Där kommer även att finnas en kritisk syn på våra 
källor där vi redogör för källornas pålitlighet.  
 
En litteraturstudie har sedan gjorts för att läsaren ska få en djupare förståelse för ämnet. Detta 
redogörs i det tredje kapitlet. Där kan läsaren finna en definition av ämnet och få en inblick i 
vad Goodwill är för något. Därefter redogör vi för de grundläggande regler som tidigare 
använts och hur dessa har tillämpats. Detta har vi gjort för att ge en förståelse för hur 
redovisningen tidigare såg ut och vilka regler som tillämpades. Slutligen kommer vi i detta 
kapitel gå in på djupet i vad de nya reglerna innebär och hur de kommer att påverkade de 
företag som tillämpar dessa.  
 
I det fjärde kapitlet finns den empiriska studie som gjorts, denna har gjorts med underlag från 
tidigare kapitel. Vi vill visa hur de nya reglerna påverkat redovisningen på olika poster och 
vilka konsekvenser detta har medfört företagen. Läsaren får här ta del av resultaten från vår 
studie, där vi studerat årsredovisningar från de företag vi valt ut.  
 
I det femte kapitlet finns en redogörelse för den tidigare studie som gjorts. Denna kommer vi 
sedan att jämföra med den undersökning som vi gjort.  
 
En analys av uppsatsen finns i det sjätte kapitlet där vi jämfört den litteraturstudie som gjorts 
med de empiriska studierna. Här jämför vi hur den gamla respektive den nya metoden 
påverkat de årsredovisningar vi studerat, vilka förändringar som skett i redovisningen. Vi 
kommer även att analysera varför resultaten ser ut som de gör, men även vad som hänt med 
Goodwillvärdet. Här svarar vi även på den problemformulering vi valt i detta examensarbete.  
 
I det avslutande och sjunde kapitlet finns den slutsats och de egna åsikter som vi kommit fram 
till. 
 
FIGUR 1. DISPOSITION 
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2. METOD 
  

I följande kapitel kommer vi att redogöra för den metod som använts i denna uppsats. En 
metod är ett hjälpmedel och ett tillvägagångssätt för att samla in och bearbeta den 
information som samlats in. Denna kommer sedan att hjälpa oss till en eventuell lösning eller 
slutsats i samband med det problem som presenterats.13

  
 
2.1 VAL AV METOD 
 
Vi har i denna uppsats valt att arbeta utifrån ett större antal företag för att få en större bredd på 
vår undersökning och för att få en helhetsbild av hur IFRS har påverkat företagen i Sverige, vi 
använder oss alltså av en kvantitativ metod.14 Då en studie genomförs med en kvantitativ 
metod används en eller flera variabler för att undersöka det som ska studeras. Detta ska sedan 
rangordnas efter resultaten.15  
 
Vi valde att använda oss av företagens egna årsredovisningar för att kunna få en översikt över 
deras finansiella situation. På detta sätt kan vi då undersöka hur Goodwillposten och resultatet 
påverkats och se om det finns något samband mellan deras förändringar för att till sist komma 
fram till en slutsats. I våra studier har vi rangordnat företagen efter resultatet av våra 
beräkningar, vi har då presenterat resultatet i procentandelar. Det är just detta som en 
kvantitativ metod går ut på, att mäta något och att sedan presentera resultatet numeriskt16.  
 
Det första vi gjorde var att studera hur många av företagen som faktiskt har gjort 
nedskrivningar. Vi tittade sedan närmare på vad dessa har berott på och hur de påverkat 
företaget. Därefter studerade vi företagens finansiella information från året innan övergången 
till IFRS och jämförde med det vi fått fram om företagen efter övergången.17  
 
Denna metod anser vi passar bäst för vår undersökning, då exempelvis intervjuer hos 
företagen lätt kan ge en vinklad bild av deras ekonomiska situation. Vi valde att istället själva 
studera orsaken till varför företagens resultat ser ut som det gör och att själva ta reda på vad 
som ligger bakom värdet på företagens Goodwill. Vi kommer alltså i detta fall att med hjälp 
av siffror kunna besvara det problem som vi har angett i uppsatsen. Den information som 
årsredovisningarna ger samt vår egen tolkning av dem gör att vi kan analysera, bearbeta och 
beskriva resultatet. Vi har under arbetets gång tagit hjälp av diagram för att göra våra resultat 
mer överskådliga.18  
 
2.2 INFORMATIONSSÖKNING 
 
Det finns olika sätt att söka efter den information som behövs i samband med en 
undersökning. Denna information behövs för att kunna besvara det problem som vi valt. Det 
finns en rad olika sätt att söka efter information men det första steget i vår 

                                                 
13 Rienecker, L. m.fl., 2004, Att skriva en bra uppsats, sid. 158 
14 Eriksson, L-T. m.fl., 2001, Att utreda, forska och rapportera, sid. 63 
15 Andersen, H, 1994, Vetenskapsteori och metodlära, sid. 70 
16 Ibid 
17 Ibid 
18 Ibid 
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informationssökning var att söka efter litteratur i ämnet på Biblioteket på Högskolan i Gävle. 
Detta för att vi ska få inblick i ämnet och det är bra att studera tidigare utgivna källor i ämnet i 
början av en undersökning. Vi fick då en bild av hur tidigare utredare angripit ämnet och detta 
gav oss den information som vi behövde för att kunna påbörja vår studie.19

 
Eftersom denna lagändring är relativt ny så finns det lite information om detta i tryckt 
litteratur. Därför sökte vi även information genom att titta på tidigare studier som gjorts i 
ämnet. Vi letade både i arkivet på Högskolan i Gävle samt på Internet, efter mycket letande 
valdes till slut endast en uppsats. Vi valde att studera en uppsats på magisternivå som 
behandlade samma ämne som vi. Denna fann vi genom att Internet. 
 
Vidare sökte vi i bibliotekets databaser för att finna artiklar på detta område. De databaser 
som använts är FAR Komplett och Affärsdata där vi sökt efter intressanta artiklar i ämnet.  
 
Sedan valde vi att studera de företag som vi valt ut genom att söka efter deras hemsidor på 
internet, där kunde vi sedan beställa deras årsredovisningar. Dessa har vi sedan granskat och 
funnit den information som vi behövde.  
 
2.3 VAL AV FÖRETAG 
 
När vi gjorde urvalet av de företag som skall ingå i vår studie gjorde vi bedömningen att ta 
med A – listans mest omsatta svenska företag. Dessa valdes för att de alla är stora 
koncernföretag och den nya regleringen som vi behandlar i denna studie gäller dessa. De ger 
även en mycket utförlig och intressant finansiell information, kraven på dessa företag är 
hårdare. Det är viktigt att bestämma hur många företag som skall finnas med i studien. Det 
urval som vi valde att göra innebar att vi utelämnade de företag som var svåra att utläsa eller 
som inte hade angett den information som vi behövde. Detta kunde bero på att företagen 
utelämnat eller hade otydlig information angående posten Goodwill. Sammanlagt studerades 
23 företag vilket innebar att vi inte gjorde någon totalundersökning av hela A – listans mest 
omsatta.20   
 
Detta kan tyckas vara ett litet antal men vi anser att dessa väl representerar hur dessa regler 
påverkar företagen. Vi kommer även att kunna studera dessa lite närmare för att se vad som 
egentligen skett under denna period. Detta är något som kan bli svårt om ett alltför stort urval 
används. Någon djupgående intervju med företagen kommer inte att ske, utan all information 
som behövs tas från årsredovisningarna. För att vi skall kunna komma fram till en slutsats 
med bakgrund till det urval som gjorts krävs att detta är representativt för alla företag. Detta 
anser vi är uppfyllt eftersom alla större koncernföretag kommer att påverkas av denna 
reglering på liknande sätt.21

  
2.4 KÄLLOR 
 
De källor som vi använt oss av är källor som finns sedan tidigare, det är källor som redan 
bearbetats av någon annan. De definieras som sekundära källor och dessa har vi använt för att 

                                                 
19 Davidson, B, m.fl., 2003, Forskningsmetodikens grunder, sid. 54f 
20 Hartman, J, Vetenskapligt tänkande, 2004, sid, 241f 
21 Ibid 
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få fram ny information och nya infallsvinklar som stämmer in på vårt arbete. Vi har valt ett 
antal olika typer av sekundära källor till vår studie, de har alla olika syften i vårt arbete.22

 
Den litteratur vi använt oss av ger oss de fakta vi behöver, den hjälper oss att få en djupare 
insyn i ämnet. De tidigare studier i form av en uppsats som gjorts använder vi för att se vad 
andra som forskat i ämnet kommit fram till och för att få idéer till vårt arbete. De artiklar vi 
valt ut är skrivna av personer som är pålästa i ämnet och som har erfarenhet inom ekonomi, 
deras åsikter och tankar är värdefulla i vår undersökning då de ger oss olika infallsvinklar i 
ämnet. Vi valde ut artiklar inom ämnet Goodwill skrivna av personer med olika åsikter, detta 
för att få så objektiv information som möjligt. Vi anser att det är viktigt att få en helhetsbild 
av ämnet Goodwill genom våra källor. De årsredovisningar vi använt oss av ger oss den 
information vi behöver i vår empiriska studie, det är denna information som ger oss svaren på 
vår problemformulering.23

 
2.5 UNDERSÖKNING                         
 
I ett arbete som detta där vi använder oss av empiriska studier för att ta reda på hur 
verkligheten ser ut kring det ämne vi valt är det viktigt att använda en metod som passar vår 
studie. Det är viktigt att tänka på vad vi vill att studien ska ge och arbeta därefter, att hela 
tiden fokusera på vår problemformulering och vårt syfte.24  
 
Då vi i vårt arbete studerar företags årsredovisningar är det viktigt att använda rätt siffror från 
årsredovisningarna, alltså att ha hög validitet i vår undersökning.25 Det gäller att siffrorna vi 
använder är uträknade på samma sätt hos respektive företag, vi ska alltså veta vad siffrorna 
står för och använda dem konsekvent i jämförelsen. Det går alltså inte att jämföra siffror utan 
att först se till att de är framtagna på samma sätt. Detta kan vi dock säkerställa i vår studie 
eftersom de företag vi studerar har lagar och regler att följa då det gäller just goodwill. Alla 
företag vi studerar får alltså fram värdet på goodwill på samma sätt, detta bidrar då till att vi 
har hög validitet på vår studie.26 Här handlar det om yttre validitet. Studerar vi fel siffror eller 
använder siffrorna på fel sätt så får vi inte ett korrekt svar på vår problemformulering, därmed 
blir vår analys och slutsats felaktig.27 Resultaten har då heller inget vetenskapligt värde.28  
 
För att se till att detta inte sker har vi valt att arbeta med årsredovisningar som vi beställt 
direkt från företagen, och alltså inte använda siffror från någon annan källa. Vi har dessutom 
erfarenhet av att studera årsredovisningar i vår utbildning, vilket gör att vi känner större 
säkerhet över hur vi ska få fram den information som är nödvändig i vår studie. 
 
Det är även viktigt att vi noga väljer ut de företag som ska vara med i vår undersökning, detta 
för att jämförelsen ska kunna fungera på ett korrekt sätt. Det är viktigt att sätta en gräns för de 
företag som ska vara med så att vi kan välja bort de som inte kan vara med, dvs. att den inre 
validiteten är hög. För att säkerställa detta valde vi i ett tidigt skede att enbart studera 
årsredovisningar från A–listans mest omsatta företag.29 Vi valde även att enbart studera de 

                                                 
22 Artsberg, K., 2003, Redovisningsteori – policy och praxis, sid. 45 
23 Ibid 
24 Eriksson, L-T. m.fl., 2001, Att utreda, forska och rapportera, sid. 38ff 
25 Ibid 
26 Ejvegård, R., 2003, Vetenskaplig metod, sid. 73 
27 Eriksson, L-T. m.fl., 2001, Att utreda, forska och rapportera, sid. 38ff 
28 Ejvegård, R., 2003, Vetenskaplig metod, sid. 70 
29 Ibid 
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företag som övergått till IFRS från år 2005, det fanns några som påbörjat övergången redan år 
2004 som vi var tvungna att välja bort för att jämförelsen ska kunna fungera på ett korrekt 
sätt. För att vara säkra på att ha med tillräckligt med företag i vår undersökning för att den ska 
ge ett korrekt resultat var vi tvungna att lägga till några då det blev ett bortfall av dem som 
påbörjat övergången tidigare.30   
 
Vi vill även säkerställa att vår empiriska studie har hög reliabilitet, dvs. hög trovärdighet. För 
att se till att årsredovisningarna har tillförlitliga uppgifter som därmed medverkar till arbetets 
trovärdighet så undersöker vi var siffrorna kommer ifrån. Vi är här väl medvetna om att 
företagen med största sannolikhet vill att årsredovisningarna ska ge en positiv bild av 
företaget, vilket kan göra att det blir svårt för dem att vara objektiva i sin årsredovisning. 
Årsredovisningarna måste dock godkännas av en revisor vilket gör att det blir svårare för 
företagen att manipulera uppgifterna, detta gör att siffermaterialets trovärdighet ökar. Vi har 
ändå tagit hänsyn till detta under vår studie och då kritiskt granskat materialet.31  
 
Det är här även viktigt för reliabiliteten att andra ska kunna utföra denna studie och då 
komma fram till samma resultat. Tillfälligheter ska inte påverka resultatet. Vi är medvetna om 
att exempelvis antalet nedskrivningar kan förändras om studien görs på andra företag, men 
med samma metod som vi använt oss av. En sådan faktor påverkar dock inte studien då det 
ändå går att se hur resultatet hos de företag som gjort nedskrivningar påverkats av dessa, 
alltså hur värdet på goodwill påverkat resultatet. Svaret på hur goodwill påverkar resultatet 
efter övergången till IFRS bör alltså ändå överensstämma med vårt.32  
 
För att försäkra oss om att vi själva är objektiva i arbetet är det viktigt att vi väljer källor som 
är relevanta för arbetet och inte enbart väljer källor som stödjer vår egen uppfattning, 
relevansen i arbetets innehåll ska vara hög.33  
 
2.6 KRITIK PÅ METOD OCH KÄLLOR 
 
I denna studie valde vi att arbeta efter en kvantitativ metod eftersom vi anser att det är 
nödvändigt för att vi ska få en helhetsbild av Goodwill och den roll värdet på Goodwill har i 
koncernredovisningen. Då vi valt att genomföra en jämförelse mellan företag för att den 
vägen få svar på vår problemformulering är det nödvändigt med ett större antal 
årsredovisningar. Använder vi för få underlag till vår studie kan resultatet bli missvisande.34  
 
I en studie som denna är det bättre med en inte alltför djupgående informationsinsamling från 
fler företag än att gå in på djupet hos några få företag, detta för att några få företag inte kan ge 
en rättvis bild av hur de svenska företagen påverkats av förändringarna i 
koncernredovisningen. Vi gjorde dock ett medvetet val att inte välja alltför många företag då 
vi, trots valet av kvantitativ metod, trots allt analyserar siffermaterialet hos varje företag. 
Skulle vi ha använt oss av en kvalitativ metod i denna studie skulle risken för en alltför 
ensidig information öka, detta eftersom den då kommer från ett mindre antal 
informationskällor.35  
 

                                                 
30 Eriksson, L-T. m.fl., 2001, Att utreda, forska och rapportera, sid. 40 
31 Ibid 
32 Thurén, T., 1991, Vetenskapsteori för nybörjare, sid. 22 
33 Eriksson, L-T. m.fl., 2001, Att utreda, forska och rapportera, sid. 38 
34 Ibid, sid. 63 
35 Ibid 
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Det är viktigt att ha ett kritiskt förhållningssätt till de källor som vi använt. Det är viktigt att ta 
reda på när dokumentet framställdes, vi har valt att inte använda äldre upplagor då de kan 
vara felaktiga. Vi har under arbetets gång sett till att använda uppdaterade källor för att få så 
korrekt information som möjligt. Artiklarna som använts är bara något år gamla vilket vi 
tycker ger ett tillförlitligt intryck. De har även uppkommit i samband med den nya 
regleringen och behandlar därför vårt ämne med samma förutsättningar. Det ger en 
uppdaterad och korrekt information. Vi har hämtat artiklarna från välkända ekonomiska 
tidskrifter, detta ger även det en trygghet eftersom de bara publicerat relevant och korrekt 
information. Artiklarna har skrivits av personer som är väl insatta i ämnet och som arbetat 
med detta under en längre tid.36  
 
Den litteratur som använts är även den relativt ny vilket gör att den är uppdaterad. Den har 
skrivits av personer som är väl insatta i ämnet och som arbetat med detta i flera år. Vi ser 
därför inga problem i att använda dessa källor och vi anser att de är tillförlitliga. Litteraturen 
har uppkommit för att utbilda eller vägleda personer som arbetar eller studerar detta ämne.37

 
De tidigare studier vi använt oss av i arbetet är mycket aktuella, de är skrivna år 2005 och de 
har använt årsredovisningar från år 2004. Att titta på tidigare gjorda studier inom samma 
ämne var mycket intressant då vi genomför en liknande studie, dock med ännu mer 
information om hur företagen påverkats då det gått längre tid sedan övergången till IFRS. Det 
var ett bra sätt att ta lärdom om hur vi kan angripa ämnet Goodwill. Studierna är gjorda vid 
Handelshögskolan i Göteborg vilket ger en seriös bild av författarna till arbetet. Vi är dock 
medvetna om att ett arbete kan präglas av författarna och därför har vi valt att endast 
inspireras av de tidigare studierna, vi har ändå valt en uppsats att studera närmare. Detta 
eftersom vi vill ha ett underlag från tidigare studier som vi sedan kan jämföra med vår egen.38     
 
De årsredovisningar som vi studerat är från 2005 vilket gör att det är aktuella siffror som 
använts. Vi såg inget intresse i att använda äldre siffror då de nya reglerna som vi studerat 
bara använts sedan detta årtal. När vi studerat dessa har vi haft i åtanke att dessa faktiskt 
upprättats av företaget och att detta inte behöver vara korrekt. Det kan i vissa fall vara så att 
siffrorna och informationen vinklats och manipulerats för att få företaget att se bättre ut än 
vad det är. Men eftersom även en revisor har godkänt årsredovisningarna så känner vi att 
tillförlitligheten är relativt stor. Men vi har haft i åtanke att det finns en viss risk i att använda 
sådana källor.39

 
 
 

                                                 
36 Davidson, B, m.fl., 2003, Forskningsmetodikens grunder, sid. 55 f 
37 Ibid 
38 Ibid  
39 Ibid 
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3. LITTERATURSTUDIER  
  

 
I detta kapitel kommer vi att redogöra för den litteraturstudie som gjorts. Vi kommer att ge 
läsaren en djupare förståelse för det ämne som vi valt. Dessa kommer vidare att ligga till 
grund för efterföljande kapitel. 
  
 
3.1 GOODWILL 
 
Goodwill är en immateriell tillgång som till en början ska värderas till anskaffningsvärdet, 
detta enligt IFRS 3. Tidigare utgjordes Goodwill av det värde som räknats ut genom att ta 
anskaffningsvärdet på de andelar som företaget har och dra av det från det förvärvande 
företagets andel av det verkliga värdet på de identifierbara tillgångar och skulder som finns.40

 
Goodwill ses som en tillgång som skall medföra framtida ekonomiska fördelar men som inte 
kan inte identifieras och redovisas, det är ett värde som är svårt att bedöma. Goodwill kan 
sägas vara en betalning för tillgångar som väntas ge framtida ekonomiska fördelar som inte 
går att enskilt urskilja och att redogöra för separat41.  
 
Huruvida Goodwill är en tillgång har diskuterats vid flera tillfällen och det verkar inte komma 
någon konkret lösning på detta. Ledamöterna inom IASB har varit oense om detta men 
majoriteten står fast vid att det faktiskt är en tillgång. Enligt IASB skall en tillgång kunna 
kontrolleras, företaget ska ha ett avgörande inflytande över denna. De flesta ledamöter anser 
att företagen har kontroll över Goodwill eftersom de har ett bestämmande inflytande över det 
företag som de förvärvar.42  
 
3.2 REDOVISNING AV GOODWILL ENLIGT TIDIGARE REGLER 
 
Enligt de tidigare reglerna i FARs Samlingsvolym måste redovisning av Goodwill i Sverige 
följa Redovisningsrådets rekommendationer (RR) och Årsredovisningslagen (ÅRL). 
Redovisningsrådets rekommendationer är mer detaljerade än vad årsredoviningslagen är. 
Detta på grund av att Redovisningsrådets rekommendationer finns som komplement till 
ÅRL.43

 
3.2.1 LAGAR OCH REKOMMENDATIONER 
 
I det fjärde kapitlet i Årsredovisningslagen finns värderingsregler angående anläggnings– och 
omsättningstillgångar. I den 2 § finns definitionen av immateriella anläggningstillgångar, i 
denna kategori faller som vi tidigare nämnt goodwill in. Enligt 4 § i samma kapitel ska 
tillgångar där nyttjandeperioden är begränsad skrivas av, avskrivningen ska ske systematiskt 
över nyttjandeperioden. Om denna period är längre än 5 år krävs det att företaget anger 
anledningen till detta i en not i årsredovisningen, den får i regel högst vara 20 år. Endast i 

                                                 
40 Thorell, P, 2004, Den nya koncernredovisningen, sid. 90 
41 Internationell redovisningsstandard i Sverige, 2006 sid. 491 
42 Thorell, P, 2004, Den nya koncernredovisningen, sid. 90 f 
43 Artsberg, K, 2003, Redovisningsteori – policy och praxis 
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speciella fall får den vara längre. Värdet på goodwill är anskaffningsvärdet minskat med 
ackumulerade avskrivningar och även eventuell nedskrivning.44  
 
3.2.2 FÖRVÄRVSANALYS 
 
I Årsredovisningslagens sjunde kapitel finns information om hur goodwill beräknas, alltså hur 
beräkning av ett företagsförvärv går till. Mallen ser ut enligt figuren nedan.45  
 
FIGUR 2. FÖRVÄRVSANALYS ÅRL 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Koncernens anskaffningsvärde på andelar i dotterföretaget                       XX 
 
Förvärvad andel av dotterföretags egna kapital                       -XX 
 
Justering av bokförda värden på tillgångar och skulder                                    
i dotterföretaget                                                                                                      -XX 
 
Skillnadsbelopp = goodwill                         XX 

Enligt RR1 skall förvärvsmetoden användas när ett företag förvärvar ett dotterbolag, denna 
betraktas då som en transaktion där moderbolaget förvärvar dotterbolagets tillgångar. Det 
kommer även att överta dotterbolagets skulder. För att identifiera och värdera dessa görs en 
förvärvsanalys.46  
 
Tidpunkten för förvärvet beräknas till när det förvärvande företaget får bestämmande 
inflytande över dotterbolaget. Från denna tidpunkt skall det förvärvande företaget visa sitt 
förvärv i koncernbalansräkningen. Detta innebär att dotterbolagets intäkter och kostnader 
skall finnas med samt de identifierbara tillgångarna och skulderna. Eventuell Goodwill som 
uppkommit vid förvärvet eller negativ goodwill skall finnas med.47  
 
Årsredovisningslagens sjunde kapitel har vidareutvecklats av Redovisningsrådet till RR 1:00. 
Denna beskriver förvärvsanalysen något annorlunda och beräkningen ser lite annorlunda ut, 
se figur nedan.48

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
44 Törning, E, 2006, Avskrivning av goodwill – enligt god svensk redovisningssed, Balans nr 2 
45 Ibid 
46 FARs Samlingsvolym 2003, sid, 667ff 
47 Ibid 
48 Törning, E, 2006, Avskrivning av goodwill – enligt god svensk redovisningssed, Balans nr 2 
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FIGUR 3. FÖRVÄRVSANALYS RR 

 
 

Kontant köpeskilling        XX 
 
Verkligt värde på annan köpeskilling     +XX 
 
Beräknad/faktisk tilläggsköpeskilling       XX 
 
Utgifter direkt hänförliga till förvärvet    +XX 
 
Koncernens anskaffningsvärde på andelar i dotterföretaget     XX 
 
Förvärvad andel av dotterföretagets egna kapital     -XX 
 
Justering av bokförda värden på förvärvade identifierbara tillgångar    -XX 
och övertagna identifierbara skulder i dotterföretaget 
 
Avsättning för omstruktureringsåtgärder                         +XX 
 
Skillnadsbelopp = goodwill                                                 XX 

En förvärvad tillgång som går att identifiera ska finnas med i förvärvsanalysen om tillgången 
förväntas ge ekonomiska fördelar i framtiden och om de kan värderas på ett tillförlitligt sätt. 
Även en skuld som tagits över ska finnas med i förvärvsanalysen om den kommer att justeras 
i framtiden och om den kan värderas på ett tillförlitligt sätt. De tillgångar och skulder som inte 
uppfyller dessa krav räknas då som goodwill eller negativ goodwill.49

 
3.2.3 AVSKRIVNING OCH NEDSKRIVNING 
 
Enligt RR 1 skall Goodwill skrivas av på ett planmässigt sätt över nyttjandeperioden. 
Nyttjandeperioden skall avse den tid som Goodwillposten kommer att förse företaget med 
framtida ekonomiska fördelar. Om inte någon period anges så räknas att nyttjandeperioden 
inte är längre än tjugo år, detta beräknas då från förvärvstidpunkten. De framtisa ekonomiska 
fördelarna förbrukas med tiden, därför skall goodwill skrivas av på ett sätt som visar 
förbrukningen av värdet hos företaget. I de flesta fall används en linjär avskrivningsperiod, i 
enskilda fall kan annan metod användas men måste då förklaras närmare. Det belopp som 
skall avskrivas skall redovisas som en kostnad.50

 
Nedskrivning av Goodwill kan i vissa fall ske, detta sker om värdet skulle ha minskat. För att 
kontrollera detta används RR 17 som handlar om nedskrivningar. Där finns information om 
hur ett företag skall göra för att kontrollera tillgångarnas redovisade värden. Där finns även 
information om hur återvinningsvärdet skall beräknas. Vidare finns beskrivet när en 
nedskrivning skall göras och när den skall återföras. Det rekommenderas även att 
Goodwillposten skall kontrolleras vid varje räkenskapsår om nyttjandeperioden överstiger 
tjugo år.51  
 

                                                 
49 Törning, E, 2006, Avskrivning av goodwill – enligt god svensk redovisningssed, Balans nr 2 
50 FARs Samlingsvolym, 2003, sid. 671 
51 Ibid, sid. 672 
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3.2.4 NEGATIV GOODWILL 
 
Negativ Goodwill uppstår när anskaffningsvärdet av den förvärvade tillgången är lägre än det 
verkliga värdet. Att denna uppstår kan bero på de tillgångarna har övervärderats, det kan även 
bero på att de skulder som finns inte har tagits med eller att de underskattats. Innan företaget 
redovisar negativ Goodwill är det viktigt att kontrollera att det verkligen finns en negativ 
Goodwill.52  
 
Negativ Goodwill kan bero på att det finns förväntade framtida förluster som företaget tagit 
hänsyn till vid förvärvet men som inte kan redovisas som en identifierbar skuld vid tiden för 
förvärvet. I de fall som dessa framtida förväntade skulder kan redovisas på ett tillförlitligt sätt 
ska posten upplösas eftersom den kan redovisas i framtiden. Skulle det vara så att de framtida 
förlusterna inte uppkommer så skall de istället redovisas som intäkt i resultaträkningen.53  
 
3.2.5 KRAV PÅ UPPLYSNINGAR 
 
Upplysningar angående goodwill skall lämnas när ett företagsförvärv sker. Det är viktigt att 
ange information om avskrivningsperiodens längd. I de fall då nyttjandeperioden överstiger 
tjugo år skall detta förklaras tydligt. De faktorer som då hade väsentlig betydelse vid detta 
beslut skall beskrivas väl. Om företaget har valt en annan metod än den linjära så skall denna 
anges och förklaras. Det skall framgå varför denna metod ger en tydligare och bättre bild än 
den linjära.54  
 
Det skall även förklaras under vilken rubrik i resultaträkningen som avskrivningen finns. 
Vidare skall information finnas avseende det ingående och utgående värdet på 
Goodwillpostens anskaffningsvärde och avskrivningar, eventuell nedskrivning skall anges. 
Det goodwillvärde som uppkommit inom denna period skall förklaras. Information angående 
avyttringar som påverkar Goodwill skall finnas med samt justeringar för de tillgångar som har 
identifierats under perioden.55  
 
3.3 DEN NYA REDOVISNINGEN AV GOODWILL 
 
Den nya redovisningsstandarden IFRS 3 innebär en rad nyheter och denna är ett steg i ett 
utvecklingsprojekt för företagsförvärv. Detta har gjorts för att få kvalité på redovisningen 
samt för att få en harmonisering mellan de olika reglerna som finns i de olika länderna idag. 
Detta leder även till att företagen lättare kan jämföra sina redovisningar och resultat med 
företag i andra länder. Liknande regler har använts i USA en längre tid och det är framförallt 
dessa som IFRS har studerat för att få fram den nya standarden.56  
 
I januari 2005 började dessa regler att gälla och det är först och främst noterade företag som 
kommer att tillämpa dessa. Tidigare användes avskrivningar i samband med goodwill, detta är 
nu inte tillåtet. Det kommer istället att göras ett nedskrivningstest, ett s.k. impairment test där 

                                                 
52 FAR Samlingsvolym, 2003, sid.672 f 
53 Ibid 
54 Ibid, sid. 675f 
55 Ibid 
56 Jansson, T, m.fl, 2004, Redovisning av företagsförvärv enligt IFRS innebär omfattande och väsentliga 
förändringar, Balans nr 8-9 
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värdet skall kontrolleras. Har värdet minskat görs en nedskrivning. Detta gäller både nya och 
gamla förvärv.57  
 
3.3.1 LAGAR OCH REKOMMENDATIONER 
 
De företag som måste följa de nya internationella redovisningsstandarder i sin 
koncernredovisning är företag vars aktier är noterade på börsen, detta enligt IAS-
förordningen. Dessa standarder har namnet International Financial Reporting Standards, 
IFRS, och omfattas dels av IFRS men även IAS, International Accounting Standards. Det 
finns även tolkningar av dessa från International Financial Reporting Interpretantions 
Committee, IFRIC, samt från Standing Interpretations Committee, SIC. I Sverige gäller dessa 
för företag som är noterade på Stockholmsbörsen, Nordic Growth Market samt på 
Aktietorget.58

 
De företag som inte är noterade på börsen får själva bestämma om de ska tillämpa IFRS och 
dess tolkningar i sin redovisning eller inte, detta enligt 7 kapitlet 33 § ÅRL. De som väljer att 
följa IFRS måste dock tillämpa dessa standarder i all sin redovisning, företaget får inte själv 
välja vilka standarder de ska följa och hur de ska använda dem.59  
 
IFRS 3 är den standard som anger hur företag ska redovisa sina företagsförvärv, det handlar 
då om förvärv där ett företag får bestämmande inflytande över ett annat. Som vi tidigare 
nämnt är det just vid ett företagsförvärv som goodwill uppkommer. I redovisningen av ett 
företagsförvärv är det förvärvsmetoden som ska följas, detta enligt IFRS 3. Med 
förvärvsmetoden redovisas de tillgångar som förvärvats samt de skulder som övertagits.60

 
När det gäller förvärvets immateriella tillgångar, då bl.a. Goodwill, ska detta redovisas separat 
endast då tillgångens verkliga värde kan beräknas på ett tillförlitligt sätt. Vid 
förvärvstidpunkten ska goodwill beräknas som det som finns kvar av anskaffningsvärdet för 
företagsförvärvet, då identifierbara tillgångar och skulder dragits av. Därefter minskas värdet 
på företagets goodwill med dess eventuella nedskrivningar. Hur dessa går till beskriver vi 
närmare under rubriken ”3.3.3 nedskrivning”.61  
 
3.3.2 FÖRVÄRVSANALYS 
 
Enligt IFRS 3 skall ett företagsförvärv eller ett samgående definieras som en händelse där två 
eller flera enskilda företag blir till ett. Alla företagsförvärv skall redovisas enligt 
förvärvsmetoden, den tidigare poolningsmetoden är inte längre tillåten. Tidigare kunde 
företagen i vissa fall vid ett samgående använda sig av denna. Men eftersom denna inte längre 
tillåts har kraven från IFRS blivit hårdare. En köpare måste alltid identifieras, med köpare 
menas den som har ett bestämmande inflytande över det förvärvade företaget. Tidpunkten för 
förvärvet skall vara då förvärvaren uppnår faktisk kontroll över företaget.62  
 

                                                 
57 Jansson, T, m.fl, 2004, Redovisning av företagsförvärv enligt IFRS innebär omfattande och väsentliga 
förändringar, Balans nr 8-9 
58 Engshagen, I, 2005, 439. Nyheter inför bokslutet 2005, Far Info nr 11 2005 
59 Ibid 
60 Internationell redovisningsstandard i Sverige, 2006 sid. 98ff 
61 Ibid, sid. 106 
62 Deloitte, 2005, Nya internationella regler för redovisning av företagsförvärv, sid. 5 
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Förvärvsanalysen har i uppgift att fördela anskaffningsvärdet på det förvärvade företaget på 
de tillgångar och skulder som förvärvats. Detta görs genom att anskaffningsvärdet ställs mot 
det verkliga värdet på det som förvärvats. Att beräkna goodwill som uppstått genom ett 
företagsförvärv enligt IFRS 3 kommer att innebära att förvärvsanalysen ser ut enligt 
följande:63  
 
FIGUR 4. FÖRVÄRVSANALYS IFRS 

 
Figur fyra visar den förändring som skett sedan de nya reglerna infördes. Det som skett är att 
det förvärvande företagets samtliga tillgångar och skulder skall tas upp till det verkliga värdet, 
någon hänsyn till avdrag för minoritetens andel görs inte. De tidigare reglerna krävde bara att 
koncernintressets tillgångar och skulder togs upp till det verkliga värdet.64  
 
En annan förändring som skett är att en skuld skall kunna identifieras på förvärvsdagen, detta 
innebär att den möjlighet som tidigare fanns att göra avsättningar för de utgifter som 
förekommer i samband med omstruktureringar försvinner. Med omstruktureringar menas att 
företagen efter förvärvet förändrar något i företaget, eventuellt genom att avveckla viss 
verksamhet.65  
                                                 
63 Törning, E, 2006, Avskrivning av Goodwill- enligt god svensk redovisningssed, Balans nr 2 
64 Thorell, P, 2004, Den nya koncernredovisningen, sid. 70ff 
65 Ibid 
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De tillgångar och skulder som kan identifieras skall särredovisas, detta innebär att värden som 
tidigare inte kvalificerat sig nu kommer att finnas med i förvärvsanalysen. Ett exempel på en 
sådan är underskottsavdrag som innan förvärvet inte fyller någon funktion för företaget. Men 
efter förvärvet kommer koncernen att kunna utnyttja denna eftersom den leder till att en 
uppskjuten skattefordran kan tas med i förvärvsanalysen.66  
 
Även redovisningen av eventualförpliktelser har förändrats, exempel på en sådan är ”en 
möjlig förpliktelse på grund av en pågående tvist”. Denna skall särredovisas i 
förvärvsanalysen om det verkliga värdet kan beräknas tillförlitligt. Posten kan tas upp som en 
möjlig avsättning i förvärvsanalysen eftersom den kan påverka köpeskillingens storlek.67  
 
3.3.3 NEDSKRIVNING 
 
International Accounting Standard 36, IAS 36, är den standard som behandlar området 
nedskrivningar. Den beskriver hur företag ska gå till väga för att se till att värdet på deras 
tillgångar inte värderas högre än återvinningsvärdet. Denna standard informerar även om 
återföring av en nedskrivning, dessutom tar den upp vilka krav på upplysningar som finns på 
området.68

 
International Accounting Standard 36, IAS 36, är den standard som behandlar området 
nedskrivningar. Den beskriver hur företag ska gå till väga för att se till att värdet på deras 
tillgångar inte värderas högre än återvinningsvärdet. Denna standard informerar även om 
återföring av en nedskrivning och när det ska ske, dessutom tar den upp vilka krav på 
upplysningar som finns på området.69

 
Företagen skall enligt de nya reglerna årligen utföra ett nedskrivningstest. Detta kan ske när 
som helst under året, det ska dock ske samma tidpunkt varje år.70 Det skall även göras då det 
finns en indikation på att enheten eventuellt kan behöva skrivas ner.71 För att bedöma om 
något nedskrivningsbehov finns skall företaget hänföra sitt goodwillbelopp till en eller flera 
kassagenerande poster, exempel på dessa är dotterbolag och olika sektioner. Då goodwill inte 
kan fördelas till en speciell kassagenererande post, utan har koppling till flera enheter, kan 
beloppet hänföras till en grupp av kassagenererande enheter istället72.  
 
Vidare skall återvinningsvärdet för den kassagenerernade posten beräknas. Det är då viktigt 
att detta värde beräknas på ett sätt som överensstämmer med hur det redovisade värdet 
beräknades73. Detta värde skall sedan jämföras med det redovisade värdet, hänsyn skall tas till 
det goodwillvärde som finns i samband med detta. Återvinningsvärdet är det värde som består 
av en tillgångs högsta nettoförsäljningsvärde och nyttjandevärde. Skulle det vara så att ett av 
dessa värden är högre än det redovisade värdet behöver det andra inte kontrolleras.74  
 

                                                                                                                                                         
 
66 Thorell, P, 2004, Den nya koncernredovisningen, sid. 70ff 
67 Ibid 
68 Internationell redovisningsstandard i Sverige, 2006 sid. 477ff  
69 Ibid 
70 Ibid, sid. 480 
71 Ibid, sid. 493 
72 Ibid, sid. 491 
73 Ibid, sid. 490 
74 Deloitte, 2005, Nya internationella regler för redovisning av företagsförvärv, sid. 11 
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Nyttoförsäljningsvärdet är det värde som används mest när företagen beräknar 
återvinningsvärdet då det kan vara svårt att fastställa nettoförsäljningsvärdet.75 Vid 
beräkningen av återvinningsvärdet är det viktigt att alla tillgångar som genererar eller används 
för att generera inbetalningar finns med i den kassagenererande enheten. I de fall som 
företaget missar att ta med en sådan tillgång i beräkningarna kan det se ut som om enheten är 
lönsam trots att den egentligen bör skrivas ned.76 Om återvinningsvärdet är lägre än det 
redovisade värdet skall en nedskrivning göras, detta skall i första hand belasta goodwillvärdet. 
Om det efter nedskrivning av goodwill fortfarande finns nedskrivningsbehov skall dessa 
fördelas på de övriga tillgångarna inom samma enhet.77  
 
Då återvinningsvärdet för en tillgång inte går att fastställas så bedöms istället 
återvinningsvärdet för den kassagenererande enhet tillgången hör till. Situationer då detta kan 
hända är: 
 

• då nyttjandevärdet inte beräknas ligga kring verkligt värde minskat med 
försäljningskostnader och 

• då tillgången inte genererar några inbetalningar för företaget, det får heller inte vara 
några inbetalningar som kan kopplas till övriga tillgångar.78 

 
3.3.4 HÖGRE KRAV PÅ REDOVISNING 
 
En viktig förändring är att det ställs större krav på de immateriella tillgångar som redovisas 
vid ett förvärv, de tillgångar och skulder som finns ska tydligt redovisas. Dessa får absolut 
inte ingå i Goodwillvärdet om de är identifierbara. Detta gör att värdet kan bestämmas på ett 
tillförlitligt sätt, om detta är genomförbart är sannolikskriteriet uppfyllt. Detta innebär att 
tillgångens framtida utveckling och förväntade penningflöde kommer att tillfalla företaget.79 
Tidigare inkluderades fler tillgångar i posten Goodwill eftersom de var svåra att identifiera 
och det var svårt att avgöra om de medförde ekonomiska fördelar för företaget.  
 
De tillgångar som skall skiljas från goodwillvärdet är följande:  
 

• Företag som gör ett företagsförvärv och redan har ägande- eller nyttjanderätt, eller 
enligt lag rätt till tillgången.  

• Företaget kan särskilja och sälja tillgången. 
• Ett tillförlitligt värde kan fås på tillgången.  

 
Även om Goodwill är en immateriell tillgång är det viktigt att skilja den posten från övriga, 
goodwill skall alltså särredovisas. Detta är mycket viktigt för att få en så korrekt redovisning 
som möjligt. Skulle detta inte göras kräver IFRS 3 att företagen lämnar tydliga upplysningar 
om varför detta inte gjorts, dessa upplysningar skall göras efter varje förvärv. De nya reglerna 
innebär som vi tidigare nämnt att Goodwill inte skall avskrivas. Detta p.g.a. att denna ses som 
en tillgång med obestämbar nyttjandeperiod. Den nya metoden innebär en nedskrivning om 
tillgången minskat i värde. För att få ett så korrekt värde som möjligt görs minst ett 

                                                 
75 Deloitte, 2005, Nya internationella regler för redovisning av företagsförvärv, sid. 11 
76 Internationell redovisningsstandard i Sverige, 2006 sid. 490 
77 Deloitte, 2005, Nya internationella regler för redovisning av företagsförvärv, sid. 11 
78 Internationell redovisningsstandard i Sverige, 2006 sid. 488 
79 Törning, E, 2006, Avskrivning av Goodwill- enligt god svensk redovisningssed, Balans nr 2 
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nedskrivningstest per år, detta kommer då att ge en förklaring i årsredovisningen på varför 
värdet ser ut som det gör.80

 
När det gäller att särskilja de immateriella tillgångarna från Goodwillvärdet finns det flera 
möjliga varianter. De marknadsmässiga posterna kan vara varumärken, varunamn, 
domännamn på internet, uniformering samt konkurrensbegränsningsavtal. Sedan finns 
tillgångar som är kundbaserade, dessa kan vara kundlistor, kundinformation, ej effektuerade 
order, kundkontakter, kundrelationer och leverantörsrelationer. På den tekniska sidan kan det 
handla om patent, programvaror, opatenterad teknologi, databaser samt olika recept och 
formler. Sedan finns det även kontraktsbaserade tillgångar, dessa kan vara licencer, olika 
kontrakt gällande reklam, entreprenad, management, service och leveranser. Vidare kan det 
vara leasing avtal, bygglov och andra tillstånd, franchiseavtal, sändningsrättigheter, 
användarrättigheter och anställningskontrakt.81  
 
Tidigare har analytiker, långivare och aktieägare haft svårt att se det egentliga värdet på 
Goodwill. Detta berodde på att företagen kunde döpa denna post olika så det var svårt att 
identifiera den på balansräkningen, eller så kunde de göra en klumpsumma av alla 
immateriella tillgångar. Med de nya reglerna och särredovisningen kommer detta att 
förbättras, det blir inte lika lätt att göra en klumpsumma av tillgångarna och dessutom är 
kraven på balansräkningen större. Detta kommer att leda till att intressenterna får en bättre 
inblick i företagen och de kan tidigare se en varningsflagga om det blir sämre tider.82  
 
3.3.5 FÖRDELAR OCH NACKDELAR 
 
En av fördelarna med de nya reglerna är att företagen slipper problemet med att bestämma 
den ekonomiska livslängden på Goodwill. De nya reglerna kommer dock att innebära att 
företagen måste lägga ner mer tid på att bedöma värdet, det kommer att vara ett tidskrävande 
arbete. Dessutom kommer företagen att tvingas till noggranna upplysningar om varför 
förändringar i värdet har skett, något som dock kan vara positivt för investerare. Den metod 
som används vid företagsförvärv kommer fortsatt vara den s.k. förvärvsmetoden där det 
övervärde som då uppstår bildar Goodwill.83  
 
En annan fördel är att företagsförvärven förhoppningsvis kommer att bli mer genomtänkta. De 
kommer att ha mer information inför förvärvet och kan se vad det är som de egentligen 
betalar för. Det kommer att bli lättare att utföra analyser innan ett köp, informationen blir 
alltså mer användbar.84    
 
Företagets resultat kommer även att påverkas av denna förändring, både på gott och på ont. 
En fördel är att de år Goodwill inte skrivs ned eller skrivs ned så lite att värdet skulle ha 
minskat mer om företaget följt de gamla reglerna om avskrivning, så kommer det redovisade 
resultatet samt koncernens eget kapital att öka.85  
 

                                                 
80 Törning, E, 2006, Avskrivning av Goodwill- enligt god svensk redovisningssed, Balans nr 2 
81 Jansson, T, m.fl, 2004, Redovisning av företagsförvärv enligt IFRS innebär omfattande och väsentliga 
förändringar, Balans nr 8-9 
82 Moehrle, R, 2005, Say Good-bye to pooling and goodwill amortization, Journal of accountancy 
83 Jansson, T, m.fl, 2004, Redovisning av företagsförvärv enligt IFRS innebär omfattande och väsentliga 
förändringar, Balans nr 8-9 
84 Ibid 
85 Nilsson, S-A, 2005, Visst kan nya goodwillregler medföra större utdelningar, Dagens Industri 
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En nackdel är att då nedskrivning blir aktuell kan resultatet påverkas mycket negativt. En 
annan nackdel är att trots att företagen slipper avskrivning på Goodwill så kan 
avskrivningarna på övriga immateriella tillgångar öka, detta eftersom Goodwillposten tvingats 
sorterats upp och tillgångar som tidigare kunde tillhöra Goodwill nu istället tillhör andra 
immateriella tillgångar som då får skrivas av.86

 
När det gäller just de företag vi studerat är det extra intressant att se på förändringarna då de 
alla är mycket stora företag som genomfört stora investeringar. De år dessa företag inte 
behöver göra några nedskrivningar kan deras vinster förbättras oerhört i redovisningen. Tittar 
vi på 50 av börsens största bolag, kommer deras vinster att tillsammans öka med 12 % tack 
vare att goodwillavskrivningarna försvunnit. Blir det dock så att de tvingas till nedskrivning 
av värdet på Goodwill kan konsekvenserna bli stora. Företagen kommer alltså att bli 
känsligare för förändringar.87

 
Något som kan påverka företagen negativt är förändringen kring de så kallade 
strukturreserverna som kan uppkomma i samband med företagsförvärv, då förvärvaren 
strukturerar om i redovisningen av det nyköpta företaget. Tidigare kunde förvärvaren 
inkludera omstruktureringskostnaderna i förvärvspriset, vilket då blev högre. Detta medförde 
att även Goodwillposten blev större, vilken sedan kunde skrivas av under fler år än de annars 
skulle ha skrivits av. Detta för att företagets resultat skulle påverkas positivt.88    
 
3.3.6 NEGATIV GOODWILL 
 
Den tidigare definitionen av negativ goodwill innebar som vi tidigare nämnt att 
anskaffningsvärdet på det förvärvande företaget understiger det verkliga värdet. De tidigare 
reglerna innebar att detta belopp skulle täcka förväntade förluster och kostnader som kunde 
bedömas uppkomma men som inte redovisades som skuld.89  
 
De nya reglerna redovisar detta på ett annorlunda sätt, det ska istället redovisas som en intäkt. 
I samband med den nya regleringen har begreppet negativ goodwill tagits bort. Begreppet har 
inte ersatts med något nytt, IASB använder istället en längre beskrivning; positiv skillnad 
mellan förvärvarens andel i det i den förvärvande enhetens identifierbara tillgångar, skulder 
och eventualförpliktelser samt anskaffningsvärdet. Det hör inte till vanligheterna att en sådan 
negativ skillnad uppstår eftersom ett företagsförvärv nästan alltid innebär att båda parter gör 
en överföring av lika stora värden. Anskaffningsvärdet på de andelar som finns i dotterbolaget 
och det värde som ges för det förvärvade nettotillgångarna har alltså samma värde.90  
 
3.3.7 KRAV PÅ UPPLYSNINGAR 
 
Med de nya reglerna följer som vi tidigare nämnt ett högre krav på upplysningar, förutom de 
vi tidigare nämnt skall även dessa förklaras närmare: 
Det är viktigt att upplysa om de faktorer som finns i samband med goodwillvärdet och hur 
detta redovisats. Skulle ett företag anse att en tillgång inte kan särskiljas från goodwill så 
måste de förklara och visa varför detta inte gjorts. Företagen får ett större informationsansvar, 
de måste alltså redogöra varför de förvärvat ett företag och varför de betalt för goodwill. De 

                                                 
86 Svensson, D., Isacson, T., 2004, Goodwillpostens värde ska testa, del 1, Dagens Industri 
87 Ibid 
88 Ibid 
89 Thorell, P, 2004, Den nya koncernredovisningen, sid. 96 
90 Ibid 
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måste vidare se över alla sina immateriella tillgångar och redovisa dessa på ett mer seriöst 
sätt. Det blir viktigare att skilja de olika tillgångarna ifrån varandra. En annan viktig faktor att 
upplysa om är hur fördelningen av köpeskillingen ligger på tillgångar, skulder och 
ansvarsförbindelser. En tredje faktor är att redogöra för hur resultatet tillförts från det företag 
som blir förvärvat till det förvärvande företag under denna period.91  
 
Något som är viktigt i redovisningen är att de kassagenererande poster som finns i företaget 
skall beskrivas, detta innefattar både den Goodwill som finns och de poster som hör till övriga 
immateriella tillgångar. Dessa ska vara av betydande omfattning men de ska inte avskrivas. I 
detta fall krävs information om varför företaget valt att redovisa på ett eller annat sätt. En 
förklaring krävs av det värde som finns redovisat för goodwill eller övriga tillgångar. Dessa 
krav kommer att innebära att redovisningen blir öppnare och visar hur företagen beräknat för 
att se om något nedskrivningsbehov finns. Detta kommer att ge omvärlden en större insyn i 
företagen, det blir lättare att få ett bra underlag inför ett företagsförvärv.92

 
3.3.8 HÖGRE KRAV PÅ FÖRETAGSLEDNINGEN OCH STYRELSEN 
 
Utvecklingen som skett har lett till att redovisningen har gått från att använda 
anskaffningsvärden till att övergå till verkliga värden. Det innebär att stor vikt kommer att 
läggas på marknadsvärdet och detta kommer att leda till att företagsledningen och styrelsen 
kommer att få ett allt större ansvar.93  
 
När redovisningen blir mer fokuserad på verkliga värden och bedömningar så försvinner en 
del av försiktigheten. Detta kommer att leda till större variationer i det redovisade resultatet 
och det egna kapitalet. Allt viktigare ställningstaganden kommer att ske och detta kräver mer 
inblandning av företagsledning och styrelse. Det blir mycket viktigt för dessa att sätta sig in i 
reglerna eftersom det kommer att bli lättare för utomstående att få insyn i företagsförvärv.94

 
Företagsskandaler och dåligt rykte kommer att påverka företaget och dess värden, något som 
chefer blivit allt mer uppmärksamma på. Det gäller att vara tillgänglig för sina medarbetare 
men även för allmänheten och media. Hur företaget hanterar vissa frågor som exempelvis 
etik- och moralfrågor kan påverka värdet. Det är viktigt att hantera uppsägningar och 
neddragningar på ett bra sätt. Nöjda medarbetare är bra marknadsföring för företaget.95  
 
3.4 PRINCIPAL AGENT TEORIN 
 
Eftersom företagsledningen får ökade krav på sig när det gäller företagets redovisning och 
värdering av dess tillgångar är det viktigt att de följer de nya reglerna. Det är dock inte alltid 
så att ledningen följer ägarnas uppsatta mål i företaget, de har i många fall egna intressen i 
arbetet vilket kan påverka ledningens val i olika uppgifter. Just detta problem behandlar 
Principal-Agentteorin. Det handlar om förhållandet mellan principalen och agenten, där 
principalen exempelvis kan vara ägaren och agenten företagsledningen. Principalen vill ha ett 
arbete utfört av agenten som sedan belönas för det utförda arbetet av principalen. Enligt denna 
teori uppstår intressekonflikter i företaget då företagsledningen och ägarna har olika 
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prioriteringar; Företagsledningens största intresse är att företagets resultat ska se bra ut vilket 
ger prestige, pengar och makt medan ägarnas största intresse är avkastningen. Ledningen ska 
agera utifrån ägarnas intressen, men de kan medvetet eller omedvetet värdera exempelvis 
Goodwill på ett sätt som främjar deras eget intresse. Denna intressekonflikt kan alltså göra att 
det är svårt att veta om företagsledningen agerat utifrån eget intresse eller ägarnas.96

 
För att sådan manipulation inte ska förekomma har olika förslag tagits fram för en lösning på 
detta problem. Exempelvis kan kontrakt skrivas som hindrar ledningen från att låta egna 
intressen ta över ägarnas intressen, de ska motivera ledningen till att arbeta efter ägarnas 
målsättningar. Uppfyller sedan företagsledningen målen i kontrakten så belönas de. Här blir 
det dock svårt för ägarna att ta reda på om ledningen fullföljt sina skyldigheter på det sätt som 
det avtalats om, ägarna har kanske inte all information som behövs för detta. Det är dessutom 
ett tidskrävande arbete för ägarna att följa upp ledningens arbete totalt. Detta skulle alltså ge 
ledningen en möjlighet att utnyttja ägarna, att påstå sig fullföljt avtalet men ej gjort det på 
avtalat sätt.97  
 
Detta kan dock förebyggas med hjälp av budgetsystem och kostnadsredovisning. Dessutom 
kan ledningen även belönas om ett bestämt resultat uppnås.98 Dessa metoder har dock sina 
svagheter, yttre faktorer som ledningen inte kan styra över kan påverka resultatet både positivt 
och negativt. Detta gör att det blir svårt att ta fram ett rättvist belöningssystem, ägarna kan 
inte med säkerhet veta om ledningens arbetsresultat är ett resultat av deras egen förmåga eller 
om det beror på yttre faktorer.99  
 
3.5 IASB:S RAMVERK 
 
Ramverket ligger till grund för att utforma och omarbeta nuvarande regelverk, men finns även 
som en vägledning vid skapande av nya redovisningsregler. En annan viktig del är att främja 
harmoniseringen av övriga länders redovisning. IASB använder sig av två olika principer, 
dessa är grundläggande och kvalitativa antaganden. Vidare består de grundläggande 
antagandena av två principer. Den första principen innefattar bokföringsmässiga grunder, det 
innebär att händelser och transaktioner skall redovisas när de inträffar och även redovisas den 
period som de tillhör. Den andra principen är antagandet av fortlevnad för företaget. Eftersom 
redovisningen innehåller information angående framtida betalningsåtaganden och rättigheter 
till framtida inbetalningar så får de ett värde vid ekonomiska beslut. Redovisningen skall 
upprättas med antagande om att företaget kommer att fortsätta driva verksamheten under en 
överskådlig framtid.100

 
För att underlätta och öka förståelsen för läsarna av redovisningen har kvalitativa antaganden 
utformats. Dessa innebär att rapporterna skall vara relevanta och tillförlitliga, och sättet de 
utformas skall vara begripliga och jämförbara. Varför detta är så viktigt är för att det ska gå 
säkerställa informationens användbarhet när ekonomiska beslut fattas.101  
 
Begriplighet är ett av kraven som ställs för redovisningen, det är viktigt att intressenterna 
förstår de finansiella rapporterna så att informationen de ger kan ligga till grund för vidare 
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analys och beslut. Här förutsätts även att intressenterna har en viss grundkunskap i ekonomi 
och finansiella rapporter. Information som är svårare att förstå skall inte utelämnas bara för att 
risken finns att vissa intressenter inte förstår den.102  
 
Relevans är även det ett krav som ställs, viktigt är att informationen skall vara användbar för 
beslutsfattande. Det talas om två olika aspekter på relevans, återföring- och prognosrelevans. 
Återföringsrelevans skall hjälpa intressenterna att utvärdera historiska händelser i företaget 
samt för att kontrollera och eventuellt korrigera tidigare prognoser. Prognosrelevans innefattar 
information om företagets nuvarande finansiella ställning, någon som ligger till grund för 
framtida prognoser. Uppgifter om onormala och specifika intäkter skall finnas i de finansiella 
rapporterna.103  
 
Tillförlitlighet i företagets redovisning skall visa den verklighet som den avser eller som den 
förväntas att återge. Viktiga kriterier som verifierbarhet, substans över form samt neutralitet 
hör samman med tillförlitlighet. Inom redovisningen är det vanligt att begreppen 
tillförlitlighet och relevans ställs mot varandra. En redovisning kan vara relevant men 
samtidigt ha en låg verifierbarhet, i dessa fall är det viktigt att företaget uppger de 
tilläggsupplysningar som krävs. En händelse skall redovisas enligt dess innebörd ekonomsikt 
och inte juridiskt, detta kallas substans över form. Detta görs som ett mål att förbättra 
tillförlitligheten i de finansiella rapporterna. Viktigt är även att företaget till viss del har en 
neutral syn på den information som lämnas ut. Företaget skall inte använda sig av 
manipulering av siffror och information för att försköna verkligheten.104  
 
Jämförbarhet innefattar att det skall finnas en form av jämförbarhet över tid och mellan olika 
företag. Detta är till för att underlätta både för företagen och dess intressenter. Information 
skall finnas om vilka redovisningsprinciper som används. Vidare skall information finnas när 
anpassning till nya lagar och regler sker och hur det påverkar företaget och dess resultat. För 
att det skall finnas jämförbarhet över tid är det viktigt att information från tidigare perioder 
finns.105  
 
Om de ovan nämnda principer efterföljs skall en Rättvisande bild uppnås. Detta innebär att 
redovisningen inte får vara vilseledande, den ska vara verklig och ge en sanningsenlig bild av 
företaget, den får inte enbart vara en juridisk skrift där alla lagar och regleringar finns 
angivna. Redovisningen ska ge information om verkligheten och den ska ha ett rimligt 
innehåll.106
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4. TIDIGARE STUDIER 
  
 
Tidigare studier har gjorts i detta ämne eftersom debatten kring denna lagändring har pågått 
i flera år. Vi har i detta kapitel valt att redogöra för studier som gjorts, detta för att redogöra 
för tidigare resultat. Detta kommer att hjälpa oss i våra empiriska studier samt i vår analys 
och slutsats. 
  
 
4.1 REFLEKTIONER KRING DEN NYA STANDARDEN 
 
I de flesta fall gavs en positiv bild av införandet av IFRS 3. Både revisorer och företag anser 
sig varit väl förberedda inför de nya reglernas förändringar på redovisningen. Företagen har 
delvis behövt använda sig av extern hjälp från revisorer och experter vid denna förändring, 
men det ses inte som ett problem utan som något nödvändigt vid en förändring som denna. 
Revisorerna ansåg dock att extern hjälp vid denna förändring inte varit nödvändig hos alla 
företag, utan att det snarare var något som företag med stort intresse kring förändringarna 
valde att göra. De ansåg även att det generellt är de riktigt stora företagen som är mest 
positiva till denna förändring och att det därför även är de som valt att lägga ner mer tid åt de 
nya reglerna.107

 
Alla är eniga om att Goodwill är en tillgång. Revisorerna anser att de nya reglerna med 
nedskrivningstest istället för årliga avskrivningar kan leda till större svängningar i resultaten. 
Några anser att de årliga avskrivningarna var en bättre metod än de nuvarande årliga 
nedskrivningstesterna som nu ska genomföras, de syftar då till om det ses ur ett 
försiktighetsperspektiv. Andra menar dock att den nuvarande metoden med nedskrivningstest 
är en bättre metod då företag inte längre behöver belasta resultaträkningen med 
goodwillavskrivningar och att nya företagsförvärv kan bli aktuella. Det är viktigt att vara 
vaksam, det kan vara en farlig synvilla eftersom den underliggande ekonomin inte påverkas 
av att avskrivningarna tas bort. Vidare diskuteras om Goodwill har ett evigt liv eller inte. 
Revisorerna har olika åsikter men de flesta anser dock att Goodwill har evigt liv. Alla 
revisorer var eniga om att postens position nu har stärkts i företagen.108   
 
Skillnaderna när det gäller nedskrivningstestet är att det ska genomföras årligen och vid 
samma tidpunkt, tidigare har det endast genomförts vid behov. Enligt revisorerna är 
problemet med nedskrivningstesterna att få fram de faktorer som ligger till grund för 
beräkningarna, detta beror på att Goodwill i sig inte genererar något kassaflöde. Det gäller för 
företagen att hitta den enhet som Goodwill tillhör och därefter titta på kassaflödet och beräkna 
räntan. Revisorerna tror att det här blir svårt för företagen, att veta vilka parametrar som ska 
ingå och att veta vilket kassaflöde ett förvärv kommer att leda till. I de fall då kassaflödet inte 
lever upp till förväntningarna så leder det till nedskrivning, men eftersom det är svårt att hitta 
det rätta värdet på kassaflödet så kan nedskrivningstestet ifrågasättas. Det ifrågasätts då om 
testet grundat sig på rätt antaganden och om Goodwill får rätt värde.109  
Goodwill är enligt revisorerna bra för företagen. Att ta bort posten mot eget kapital är ingen 
bra lösning då det skulle se ut som om företaget hade gjort en dålig affär med minskat kapital 
när de istället räknat med att generera framtida intäkter från förvärvet vilket då skulle öka 
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kapitalet. Revisorerna är alla överens om att det nya sättet att redovisa Goodwill är bättre. De 
ansåg bland annat att positionen för Goodwill har stärkts i företagen i och med att den 
särskiljs från övriga immateriella tillgångar, de ansåg även att nedskrivningstestet har lett till 
en bättre genomlysning av balansen och de anser även att de nya reglerna leder till en bättre 
redovisning.110  
 
Studien visar att företagen klarat förändringarna kring införandet av IFRS 3 mycket bra, 
endast ett fåtal företag har stött på problem. För det företag som stött på problem var det 
förändringarna kring förvärvsanalysen som ansågs påverka företaget negativt. Processen vid 
förvärvsanalysen tar nu längre tid efter införandet av IFRS 3, identifieringen av de 
immateriella tillgångarna anses omständig. Det har dock visat sig att detta företag var det enda 
som inte hade förväntat sig några problem inför de nya reglerna. Om företagen hade förväntat 
sig några små problem hade de troligen lagt ned mer tid och resurser på förberedelser inför 
förändringarna och kanske därför också klarat dessa på ett bättre sätt. Det företag som upplevt 
problem var också relativt nystartat när de nya reglerna infördes vilket stöder författarnas teori 
kring det faktum att de var mindre förberedda på förändringarna. De var förmodligen även 
mindre erfarna kring förändringar inom företag än de övriga.111  
 
Författarna tror även att företagen kommer att välja en så ”lätt” väg som möjligt vid 
fördelningen av de immateriella tillgångarna, detta för att undvika de bedömningsproblem 
som kan uppstå när återvinningsvärdet på den kassagenererande verksamheten ska bedömas. 
Vid bedömningen av kassaflödet tittar företagen på historiska utfall och detta för med sig 
ytterligare bedömningar. Detta är något som verkar vara en resursfråga, hur mycket tid 
företagen vill ägna åt detta. Intervjuernas resultat ger även en bild av att företagen lägger stor 
vikt på att metoder ska fungera praktiskt, de vill inte göra allt för stora omorganiseringar för 
att anpassa sig till de nya reglerna. Revisorerna påstår dock att det här handlar mer om att 
företagen vill undvika ökat arbete snarare än att undvika tekniska svårigheter. 112

 
4.2 FÖRÄNDRING AV RESULTATET 
 
Förändringen som skett i regelverket kommer att förändra företagen på olika sätt, men det 
som kommer att påverka resultatet i störst utsträckning är IFRS 3. En av anledningarna till 
detta är att återföring av Goodwill görs. Resultateffekten för många företag kommer att bli 
mycket stor. I en tidigare studie har företag fått en resultatförbättring på mellan 0-10 %, något 
som kan tyckas vara lite, men en förbättring på 10 % medför en höjning med 175 miljoner 
kronor. Men det inte bara är IFRS 3 som påverkar resultatet utan även andra regleringar. De 
företag som har en större andel Goodwill i förhållande till de totala tillgångarna visar en större 
resultateffekt än andra.113  
 
Att det skulle ske större förändringar i resultatet som en direkt effekt av att avskrivningar inte 
längre tillåts var förväntat. Men företag som studerats har inte upplevt någon svängning i 
resultatet hittills. Detta kan bero på att företagen befinner sig i ett för tidigt skede än så länge 
för att kunna se dessa svängningar, fler räkenskapsår krävs innan dessa förändringar visar sig. 
Företag som är mer förvärvsbenägna kommer visa större förändringar då de troligtvis gör mer 
nedskrivningar.114
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Påverkan på resultatet kommer att bli positivt eftersom avskrivningarna försvinner, förutsatt 
att ingen nedskrivning görs. För vissa kommer det att bli en markant skillnad på resultatet 
vilket kan innebära att marknadens syn på företagen förändras.115

 
4.3 KOSTNADER 
 
Studierna visar att de kostnader värdering och nedskrivning av Goodwill lett till inte är så 
stora, något som teorin tidigare antytt. De två olika bilder som ges av de nya reglernas 
effekter på kostnaderna beror på att de intervjuades löner är en del av dessa kostnader vilket 
gör dem partiska.116 Författarna kan även konstatera slutsatsen att nedskrivningstestet kostar 
pengar och kräver tid. Revisorerna påpekar här att det som kostar är framtagandet av modeller 
att följa, parametrar ska tas fram och dokumentationens krav ska genomföras. Vissa företag 
behöver även ta extern hjälp vilket är kostsamt, det är dock även kostsamt för den ordinarie 
personalen att genomföra dessa tester. Författarna tar dock upp det faktum att det endast är i 
början som dessa kostnader kommer att vara höga, då den framtagna modellen sedan kommer 
att användas varje år.117  
 
4.4 NEDSKRIVNING 
 
När ett företag genomför stora nedskrivningar är detta ett bevis på att företaget gjort en 
felaktig bedömning i samband med förvärvet, det kan även bero på att de inte lyckats 
integrera det förvärvade företaget i sin verksamhet. Investerare och andra intressenter gynnas 
av denna redovisning då den ger en klar bild av förvärvet och de immateriella tillgångarna.118

 
De årliga nedskrivningarna har inte inneburit särskilt stora förändringar för företagen, endast 
ett fåtal företag har genomfört nedskrivningar. Den modell företagen går efter vid 
nedskrivningar är densamma som i hög grad fanns hos företagen sedan tidigare och det är inte 
fler personer inblandade i värderingen än tidigare. Trots att dessa nedskrivningstest som 
företagen haft i flera år har fungerat innan införandet av IFRS 3, tror författarna till denna 
studie att det behövs nya modeller som fungerar bättre ihop med de nya reglerna.119

 
Något som förvånade var att antalet nedskrivningar var färre än väntat. Det faktum att de nya 
reglerna infördes i Sverige under högkonjunktur kan ha påverkat att antalet nedskrivningar 
varit så få, de kan alltså komma att öka längre fram då konjunkturen ändras. Även det faktum 
att regleringen fortfarande är ganska ny kan ha påverkat antalet nedskrivningar.120

 
När det gäller nedskrivningstestet verkar det som om företagen anser att de ökade 
upplysningskraven är det som lett till de största förändringarna.121  
 
Vid frågan om nedskrivningstesterna är något att lita på har denna studie visat att 
upplysningskraven påverkar testerna på ett positivt sätt, de ökar validiteten för intressenterna. 
Dessa krav tvingar företagen att motivera genomförda val.122  
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4.5 SÄRREDOVISNING 
 
Tidigare studier har visat att företagen har gjort en omklassifiering av Goodwill, detta tyder på 
att särredovisningen i tidigare reglering inte varit tillräckligt hård. Tidigare har företag med 
större Goodwill kunnat lägga in fler värden i denna post än vad de egentligen skulle. Den nya 
regleringen tvingar företagen att ändra på detta och skilja tillgångarna från varandra. Detta 
kommer att leda till att andelen Goodwill i förhållande till immateriella tillgångar kommer att 
sjunka som ett resultat av särredovisningen.123

 
Arbetet med att identifiera de immateriella tillgångarna hos företagen har blivit mer 
omfattande vid företagsförvärv efter de nya reglernas påverkan. Företagen ägnar mer tid åt 
posten Goodwill än tidigare och fler personer är inblandade vid besluten. Företagen är mer 
noggranna med vad som ingår i posten Goodwill, den fungerar inte längre som en slaskhink. 
De är mer uppmärksamma på vad de egentligen får vid ett företagsförvärv i ett tidigare 
stadium än tidigare.124 De problem som kan uppstå vid värdering av de immateriella 
tillgångarna är då företagen ska urskilja vad som är Goodwill och att hänföra kassaflödet till 
den specifika tillgången.125

 
4.6 PRINCIPAL AGENT TEORIN 
 
Eftersom kraven blivit högre med de nya reglerna så är det viktigt att företagsledningen 
värderar tillgångarna på rätt sätt. Det finns de chefer som försöker sprida ut 
nedskrivningsbehovet över flera perioder vilket leder till manipulation av siffrorna. De hoppas 
på en förbättring som sedan kan släta över det nedskrivningsbehov som en gång fanns.126 För 
att företagsledningen inte enbart ska se till det egna intresset så belönas, som tidigare nämnts, 
ofta företagsledningen av ägarna med hjälp av olika belöningssystem. Ägarna vill att 
ledningen ska följa de uppsatta målen.127  
 
Detta är vanligt hos många företag i dagens samhälle men i en del företag handlar 
företagsledningen ändå efter eget intresse eftersom de tjänar mer på det, detta har gjort att 
ägarna ökat ersättningen till företagsledningen om de följer de uppsatta målen.128 Detta 
problem har lett till många skandaler inom näringslivet, det har då främst handlat om alltför 
höga ersättningar till ledningen och inte i lika hög grad handlat om redovisningsskandaler. 
Företagsledningar har då fått höga ersättningar, oavsett arbetets resultat.129 De chefer som 
faktiskt är ärliga och biter i det sura äpplet och gör de nedskrivningar som behövs borde 
favoriseras. Men hur ska detta kontrolleras? Det är i stort sett omöjligt. Sådan information 
kommer långt senare om den upptäcks över huvud taget.130

 
4.7 AKTIEPRISETS FÖRÄNDRING 
 
Den nya regleringen kommer att betyda förändringar, därför är det bäst för investerare att se 
upp, företagen kommer att visa bättre och saftigare förtjänster. Men siffrorna kan vara 
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meningslösa. Experterna anser att vi kan vara säkra på en sak, att ett tillfälligt 
företagsuppsving i jämförelse med innan förändringen ökar ombytligheten i redovisningen 
och kommer slå hårt mot de företag som inte gynnas av denna regeländring. Men medan 
siffror och vinster kommer att förändras kommer företagets reella värde att stå oförändrat. 
Aktieexperter tror att detta kommer att leda till viss oro, men anser att det inte är något att 
oroa sig för, det kommer inte att ha någon materiell påverkan på aktiepriset. De poängterar att 
trots att vinstmultiplikatorn (aktiekursen dividerat med vinst per aktie) kommer att falla och 
förtjänsten per aktie kommer att öka i jämförelse med tidigare värden, kommer företagets 
värde, baserat på framtida kassaflöden inte förändras. Men de menar även att de företag som 
övervärderat sina förvärv kommer att påverkas mycket av detta.131  
 
Trots att experterna anser att förändringen inte ska ha någon långsiktig påverkan på aktiepriset 
håller de ett nära öga på marknaden när effekterna av den nya regleringen visar sig, vissa kan 
luras av figurerna som visar aktiernas förtjänst per andel. Men eftersom dessa inte kommer att 
öka företagets värde så kommer det inte påverka aktiepriset logiskt sett, men det går inte alltid 
att förlita sig på logik. De tror inte att marknaden kommer att reagera särskilt starkt på detta, 
de tror att de flesta aktieplacerare är smarta. Dock kan det hända att investerare undervärderar 
en nedskrivning och blundar för den risk som finns om framtida förluster. Slutligen kan sägas 
att det väntas bli en allt tuffare och krokigare väg till förtjänster på aktiemarknaden.132  
 
4.8 EFTERFÖLJANDE AV IASB:S REFERENSRAM 
 
Den nya regleringen har medfört förändringar i ramverket, dessa har påverkat företagen både 
positivt och negativt. Vissa företag har fått genomgå stora förändringar medan andra inte 
märkt av dem lika mycket. Detta kommer vi att redogöra för i efterföljande avsnitt.133  
 
4.8.1 BEGRIPLIGHET 
 
Den nya regleringen ger intressenterna möjligheten att utvärdera företagsledningen och dess 
beslut, redovisningen kommer att ge indikationer på lyckade och mindre lyckade förvärv. Det 
kommer att bli lättare att utläsa viktig information för intressenterna. Viktigt är även att 
företagen anger vilka förändringar som skett och hur den nya regleringen påverkar.134  
 
I samband med den nya regleringen har informationen och begripligheten av de finansiella 
rapporterna ökat, det har tydligt framgått vilka regleringar som använts.135  
 
4.8.2 RELEVANS 
 
Det är viktigt att företagen kontrollerar och analyserar sina företagsförvärv så att de ser vad de 
verkligen har köpt. Detta för att ge läsaren av årsredovisningar insikt om vad som motiverade 
förvärvet.136 Eftersom kraven på indelning av de immateriella tillgångarna ökat med de nya 
reglerna så är den information som finns mer relevant, exempelvis får inget annat än det som 
är Goodwill finnas med i den posten.  
 

                                                 
131 Chiger, S, 2002, Changes in accounting rules render murky reports 
132 Ibid 
133 Wayman, R, 2002, Impairment Charges: The good, the bad and the ugly 
134 Ibid 
135 Ibid 
136 Kangas, L, 2005, Effekter av IFRS 3 – Goodwill & immateriella tillgångar, sid. 32ff 
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4.8.3 TILLFÖRLITLIGHET 
 
Studier har visat att det kan vara svårt att vara objektiv i sina bedömningar och värderingar. 
Att det endast var ett fåtal företag som tvingats göra nedskrivningar kan ha flera förklaringar. 
En förklaring kan vara att de försöker fördröja de årliga kostnaderna eftersom de vill visa ett 
bättre resultat. Detta innebär att Goodwillposten lämnas oförändrad vilket i sin tur leder till att 
objektiviteten i redovisningen sjunker. Ett sätt att gå runt detta problem kan vara att anlita 
extern experthjälp för dessa årliga nedskrivningstest. Något som gör det svårare att 
manipulera siffrorna men som blir betydligt kostsammare för företagen.137

 
Enligt revisorerna leder införandet av IFRS 3 till en mer tillförlitlig redovisning, något 
företagen ställer sig tveksamma till då det handlar mycket om bedömningar och antaganden. 
Detta kan bero på att det för företagen handlar om en tveksamhet till de egna bedömningarna 
och om det faktum att det kan vara möjligt att inte kunna se redovisningen tillräckligt 
opartiskt.138

 
Studier har visat att det kan vara svårt att vara objektiv i sina bedömningar och värderingar. 
Att det endast var ett fåtal företag som tvingats göra nedskrivningar kan ha flera förklaringar. 
En förklaring kan vara att det försöker fördröja de årliga kostnaderna eftersom de vill visa ett 
bättre resultat. Detta innebär att Goodwillposten lämnas oförändrad vilket i sin tur leder till att 
objektiviteten i redovisningen sjunker. Ett sätt att gå runt detta problem kan vara att anlita 
extern experthjälp för dessa årliga nedskrivningstest. Något som gör det svårare att 
manipulera siffrorna men som blir betydligt kostsammare för företagen.139

 
Enligt revisorerna leder införandet av IFRS 3 till en mer tillförlitlig redovisning, något 
företagen ställer sig tveksamma till då det handlar mycket om bedömning. Detta kan bero på 
att det för företagen handlar om en tveksamhet till de egna bedömningarna och om det faktum 
att det kan vara möjligt att inte kunna se redovisningen tillräckligt opartiskt.140

 
4.8.4 JÄMFÖRBARHET 
 
Jämförelsen med den amerikanska redovisningen är intressant att studera då den till stor del 
liknar den svenska. En del kan tycka att den amerikanska redovisningen är ett steg bakåt i 
jämförelse med tidigare regelverk. Vad de menar med detta är att värdet av goodwill kan avta 
med tiden, experter önskar en kombination mellan avskrivning och värdeprövning. Den 
modell som idag används kan ge stora svängningar i resultatet och användandet av 
prognostiserade kassaflöden, val av diskonteringsränta och användandet av uppskattade 
värden resulterar i subjektivitet och manipulationsmöjligheter.141  
 
Litteraturen tar upp diskussionen kring jämförbarheten och enligt denna så var det tidigare 
svårt att se exakt hur mycket Goodwill ett företag hade eftersom posten ofta var 
sammanslagen med andra immateriella tillgångar. Litteraturen nämner dock att det nu är stort 
utrymme för subjektiva bedömningar vilket naturligtvis påverkar negativt. Studien visar att 
reglerna blivit mer komplexa men att det även lett till att redovisningen blivit mer transparant, 
det är svårare att dölja saker i redovisningen. Alla är överens om att jämförbarheten antingen 

                                                 
137 Kangas, L, 2005, Effekter av IFRS 3 – Goodwill & immateriella tillgångar, sid. 32ff 
138 Bergquist, J, 2005, IFRS 3 – Effekter för ett antal noterade koncernbolag 
139 Kangas, L, 2005, Effekter av IFRS 3 – Goodwill & immateriella tillgångar, sid. 32ff 
140 Bergquist, J, 2005, IFRS 3 – Effekter för ett antal noterade koncernbolag 
141 Hermansson, M, m.fl, 2005,  ”Goodwill – ja, det blir ju alltid en slaskpost kvar” 
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ökar eller förblir densamma. Studien visar även att det faktum att det är många inblandade i 
besluten leder till att de olika intressena vid värderingen av Goodwill kommer att neutralisera 
varandra. Slutligen visar denna studie att de nya reglerna ökar jämförbarheten länder emellan 
eftersom företagen har en mer likartad redovisning.142  
 
4.8.5 RÄTTVISANDE BILD  
 
Att få en mer rättvisande bild av posten Goodwill har varit mycket omtalat och en viktig del i 
redovisningen. Företagen anser att redovisningen kommer att bli mer rättvisande, öppen och 
jämförbar. Studien visar att regleringen är bra och kommer att ge ett mer aktuellt värde på 
Goodwill, med reservation för att företagen värderar posten på rätt sätt. Eftersom den nya 
regleringen byggs på bedömningar är det svårt att avgöra om Goodwillposten värderats 
korrekt. Antaganden och bedömningar ökar risken och utrymmet för subjektivitet. Trots detta 
anser de flesta att den nya regleringen i helhet ger en mer rättvisande bild. Ett resultat av detta 
är att revisorn får ett allt större ansvar i frågan när de bedömer goodwillposten. Att få 
revisorns godkännande blir något företagen strävar efter då de tyder på att de gjort en objektiv 
bedömning.143

 
En eventuell nedskrivning kommer att visa företagens mindre lyckade förvärv. Det kommer 
även att öka jämförbarheten företag emellan. Men de är till viss del osäkra på den nya 
regleringen, det som kan verka bra teoretiskt sett är inte alltid det som fungerar bäst i 
praktiken. Experter kan tycka att den gamla regleringen gav möjlighet till ett tidigare utfall.144

 
Att få en rättvisande bild av redovisningen är inte alltid lätt, men användandet av verkligt 
värde är ett sätt att närma sig detta. Men risken för subjektivitet finns när företagen 
undersöker om det finns något nedskrivningsbehov. Det finns en risk att företagen 
manipulerar siffrorna och att de endast kommer att göra nedskrivningar när det passar dem.145  
 
Det som medverkar till att ge en mer rättvisande bild av Goodwillvärdet kan vara den ökade 
dokumentationen som krävs när ett företag gör ett förvärv. Särredovisningen ger en tydligare 
bild än tidigare reglering, detta tillsammans med nedskrivningen som ger goodwillvärdet mer 
rättvisa. Den kommer även att ge ökad internationell jämförbarhet. Men de menar att denna 
process kommit olika långt i olika företag beroende på om de tidigare använt sig av den 
amerikanska redovisningen. Övergången till IFRS kommer till en början att vara tidskrävande 
och dyrt, men de anser att de endast är av engångskaraktär. Den största och viktigaste 
skillnaden är att avskrivningarna försvinner och att resultatet kommer att påverkas positivt.146  
 
Tidigare har redovisningen byggs på försiktighetsprincipen, att värdera tillgångar lågt och 
skulder högt. Nu har företaget gått ifrån denna en aning och koncentrerar sig mer på det 
verkliga värdet. Men de finns en risk att företagen fortfarande har försiktighetsprincipen i 
bakhuvudet och att det därför undervärderar värdet på Goodwill. Att göra en nedskrivning 
tyder på ett mindre lyckat förvärv och de tror att företagen väntar med detta in i det sista. 
Något som direkt kommer att påverka den rättvisande bilden av redovisningen.147  
 

                                                 
142 Andersson, V, 2005, Effekter på redovisningen efter införandet av IFRS 3, IAS 36 och IAS 38 
143 Hermansson, M, m.fl,2005,  ”Goodwill – ja, det blir ju alltid en slaskpost kvar” 
144 Kangas, L, 2005, Effekter av IFRS 3 – Goodwill & immateriella tillgångar, sid. 32ff 
145 Ibid 
146 Hermansson, M, m.fl,2005,  ”Goodwill – ja, det blir ju alltid en slaskpost kvar” 
147 Ibid 
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5. EMPIRISKA STUDIER 
  
 
I detta kapitel kommer vi att redogöra för den studie av de företag som gjorts. Vi har här valt 
att studera deras årsredovisningar närmare för att se den förändring som skett i samband 
med de nya reglerna.  
  
 
5.1 EFFEKTER AV IFRS  
 
Den nya regleringen har lett till ett antal förändringar i koncernredovisningen och regleringen 
av Goodwill. Som vi tidigare nämnt har företagen från 1 januari 2005 utformat sina 
årsredovisningar enligt IFRS. Vi har i denna studie kontrollerat 23 av A-listans mest omsatta 
företag och deras årsredovisningar för att få en bild av hur denna förändring påverkat 
företagen.148

 
5.2 NEDSKRIVNING AV GOODWILL 
 
Som vi tidigare nämnt skall företagen göra ett årligt nedskrivningstest för att kontrollera 
värdet på Goodwill enligt de nya reglerna från IFRS. För att få en bild av hur många företag 
som faktiskt gjort en nedskrivning på Goodwill under år 2005 så kontrollerade vi denna 
post.149  
 
I figur 5 nedan redogörs för resultatet:  
 
FIGUR 5. NEDSKRIVNING AV GOODWILL 
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Det visade sig att det bara var ett fåtal av de 23 företagen som hade gjort nedskrivningar under 
året, de flesta företag behövde inte skriva ner sin Goodwill. Det var 30 % av företagen som 
genomförde nedskrivning och då alltså 70 % som inte genomförde nedskrivning. Vår studie 
har visat att förändringen av IFRS inte påverkat företagen särskilt mycket då det gäller antalet 
nedskrivningar.150

                                                 
148 Thorell, P, 2004, Den nya koncernredovisningen, sid. 90 
149 Jansson, T, m.fl, 2004, Redovisning av företagsförvärv enligt IFRS innebär omfattande och väsentliga 
förändringar, Balans nr 8-9 
150 Företagens årsredovisningar 
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De företag som har tvingats göra en nedskrivning har gjort det för att nettoförsäljningsvärdet 
understigit det bokförda värdet vilket sedan medfört en nedskrivning av goodwill. En 
underliggande orsak till detta är att marknadsförhållandena försämrats och att den förvärvade 
verksamheten inte gett de förväntade vinster som företagen tidigare räknat med. Något som 
även har skett i de flesta företag är att det skett ett byte av koncernchefer. I ett fall har både 
utrangeringar och nedskrivningar gjorts under året vilket resulterat i att Goodwillposten 
eliminerats.151

 
I de fall som en nedskrivning gjorts har vi kontrollerat hur stor nedskrivning som gjorts i 
förhållande till det totala värdet av Goodwill. Nedskrivningarna som skett under året har varit 
av olika värden och har påverkat företagen olika. I figur 6 nedan kan vi se hur nedskrivningen 
minskat goodwillvärdet och hur resultatet minskats procentuellt sett.152

 
FIGUR 6. EFFEKTER AV NEDSKRIVNING 
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I fyra av fallen är förändringen inte särskilt stor medan den i ett fall är betydligt större. Det 
företag vars nedskrivning påverkat värdet mest har minskat värdet på Goodwill med 70,4 %. 
Detta beror på att ett företag fick göra stora nedskrivningar under året då mer än hälften av 
goodwillvärdet försvann. Det företag där nedskrivningen påverkat värdet minst fick minska 
värdet på Goodwill med 0,02 % För de flesta av de företag som gjort nedskrivningar har dock 
värdeminskningen varit omkring 0,02 % - 3 %.153

 
Vidare visar diagrammet hur denna nedskrivning har påverkat företagets resultat procentuellt 
sett, alltså hur mycket resultatet minskats pga. nedskrivningen. Även dessa värden är jämnt 
fördelade på de fyra företagen medan ett femte skiljer sig rejält. Detta beror på att 

                                                 
151 Företagens årsredovisningar 
152 Ibid 
153 Ibid 
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goodwillvärdet har förändrats i större omfattning storleksmässigt än företagets resultat, det 
leder alltså till att goodwillvärdet minskar företagets resultat.154

 
5.3 ANDEL GOODWILL AV TOTALA TILLGÅNGAR  
 
För att få en bild av hur stor del av företagens tillgångar som Goodwill verkligen utgör valde 
vi att jämföra den posten med företagens totala tillgångar. Som figur 7 nedan visar är andelen 
Goodwill av de totala tillgångarna inte så stor hos de flesta av företagen vi studerat. Hos 13 av 
23 företag ligger andelen Goodwill på 0-5 %. De övriga är jämnt fördelade bland de övriga 
procentandelarna.155

 
FIGUR 7. ANDEL GOODWILL INNAN IFRS 
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I figur 8 nedan kan vi sedan se hur andelen Goodwill förändrats efter införandet av IFRS.  
 
FIGUR 8. ANDEL GOODWILL EFTER IFRS 
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Fler företag finns efter övergången bland de företag som ligger mellan 0-5 %, alltså har fler 
företag en Goodwillpost som är mindre än 5 % av de totala tillgångarna. 47,8 % av företagen 
har minskat sin Goodwillandel, 43,5 % har ökat sin andel och de övriga är oförändrade. Detta 
betyder alltså att det är fler företag vars andel Goodwill som minskat än företag vars andel 
ökat.156

 
Detta beror i vissa fall på att företagen har hårdare krav på sin redovisning av immateriella 
tillgångar som måste redovisas tydligare, och påverkas då de immateriella tillgångarna så 
påverkas även de totala tillgångarna. I andra fall beror det på att företaget tvingats göra 
nedskrivning av Goodwill.157

 
5.4 ANDEL GOODWILL AV IMMATERIELLA TILLGÅNGAR 
 
För att se hur stor Goodwillposten är i förhållande till immateriella tillgångar gjordes en 
kontroll av denna post. Vi började med att beräkna hur stor andel som Goodwill utgjorde av 
de totala immateriella tillgångarna innan lagändringen. Sedan valde vi även att kontrollera 
samma post efter lagändringen skett för att se om denna förändrats.158

 
Det är speciellt intressant att se hur mycket av Goodwillvärdet som finns kvar efter 
övergången. Eftersom kraven på särredovisningen har blivit hårda så kan detta leda till att 
Goodwillvärdet blir lägre.159

 
Figurerna nedan visar resultaten av vår beräkning:  
 
FIGUR 9. ANDEL GOODWILL INNAN IFRS 
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I figur 9 kan vi se att de flesta företag har ett Goodwillvärde mellan 90-100 procent i 
förhållande till andra immateriella tillgångar. Vi kan även se att mer än hälften av företagen 
har ett Goodwillvärde som ligger mellan 80-100 %.160  

                                                 
156 Företagens årsredovisningar 
157 Törning, E, 2006, Avskrivning av Goodwill- enligt god svensk redovisningssed, Balans nr 2 
158 Företagens årsredovisningar 
159 Törning, E, 2006, Avskrivning av Goodwill- enligt god svensk redovisningssed, Balans nr 2 
160 Företagens årsredovisningar 
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Sedan är resten av värdena jämnt fördelade även om de är väldigt få. Att det är så höga 
Goodwillvärden tyder på att fler värden än de som verkligen hör till Goodwill läggs in i den 
posten, något som kan vilseleda i redovisningen.161

 
I figur 10 nedan ser vi tydligt hur andelen goodwill förändrats efter övergången, det har blivit 
en utjämning på skalan. 
 
FIGUR 10. ANDEL GOODWILL EFTER IFRS 
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Andelen Goodwill av företagens immateriella tillgångar är inte längre lika stor, dock är 
andelen hos de flesta företag över 50 %. Detta visar tydligt att de nya reglerna haft stor 
påverkan på företagen i detta avseende. Kraven på särredovisning och allt hårdare krav på att 
särskilja de immateriella tillgångarna har gjort inverkan på företagen. Det är inte längre lika 
lätt att lägga in andra poster i detta värde vilket ger en mer rättvisande bild av företaget och 
dess redovisning.162

 
5.5 RESULTAT AV DE EMPIRISKA STUDIERNA 
 
Företagens årsredovisningar och våra jämförelser dem emellan har givit oss mycket intressant 
information om utvecklingen hos företagen efter införandet av IFRS, då speciellt när det 
gäller Goodwill.  
 
Nedan har vi sammanställt resultatet av våra empiriska studier, detta för att få en helhetsbild 
av hur de nya reglerna påverkat företagen. För att tydliggöra hur varje företag påverkats har vi 
även ett översiktsschema av resultaten, i figur 11, där alla 23 företagen finns representerade. 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
161 Törning, E, 2006, Avskrivning av Goodwill- enligt god svensk redovisningssed, Balans nr 2 
162 Ibid 
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FIGUR 11. ÖVERSIKTSSCHEMA AV STUDIENS RESULTAT 
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Assa Abloy Nej    47,80% 46,60% 99,10% 96,00%
Astra Zeneca Nej    3,10% 3,80% 27,90% 35,10%
Atlas Copco Nej    21,10% 16,80% 90,70% 87,10%
Electrolux Nej    4,20% 4,70% 62,30% 63,50%
Ericsson  Nej    2,90% 3,50% 51,10% 50,90%
Föreningsspar-
banken Nej    0,30% 1,20% 92,70% 91,40%
Gambro Nej    29,50% 4,00% 89,90% 50,00%
Holmen Nej    1,80% 1,80% 93,20% 89,10%
JM Nej    0,50% 0,70% 100,00% 100,00%
Nordea Nej    0,70% 0,60% 97,30% 94,60%
OMX Ja 0,10% 0,40% 28,50% 27,80% 81,80% 77,60%
Sandvik Nej    7,90% 8,30% 83,90% 83,80%
SCA Nej    13,60% 14,70% 88,80% 89,10%
Scania Nej    1,20% 1,40% 34,40% 40,60%
SEB Ja 0,017% 0,02% 0,60% 0,60% 95,10% 77,50%
Securitas Nej    40,00% 38,40% 97,10% 95,00%
Skandia Ja 70,40% 148,00% 0,40% 0,10% 90,50% 79,40%
SKF Ja 3,00% 0,70% 3,70% 3,00% 81,30% 66,80%
SSAB Ja 9,00% 0,30% 0,02% 0,00% 14,30% 0,00%
Stora Enso Ja 0,30% 4,50% 4,80% 5,30% 87,90% 83,20%
Swedish 
Match Ja 1,90% 4,84% 12,50% 17,00% 55,80% 67,20%
WM Data Nej    34,60% 33,20% 97,20% 72,90%
Volvo Nej    6,40% 4,30% 56,20% 54,20%
 
Sju av företagen har blivit tvungna att genomföra nedskrivning av Goodwillposten. I två av 
dessa fall har nedskrivningen påverkat Goodwillvärdet i hög grad, i övrigt har den endast en 
marginell påverkan.  
 
Anledningen till att Goodwillvärdet förändrats och då resulterat i nedskrivning är i några av 
fallen att byte av koncernchef skett vilket kan leda till förändringar i redovisningen. En annan 
förklaring som företagen angivit i sina årsredovisningar är att förvärv ej levt upp till de 
förväntningar som fanns avseende vinster och synergier. Ytterligare förklaringar är prispress 
på marknaden och försämrade marknadsförhållanden.  
 
Det som i de flesta fall påverkat företagens Goodwillpost har inte varit nedskrivning, det har i 
de flesta fall varit omräkningsdifferenser, återföring av avskrivningar, avyttringar, 
utrangeringar och nyförvärv. Omklassificeringar har också påverkat Goodwillposten i vissa 
fall, dock ytterst lite. Att företagen tvingats göra omklassificeringar är ett resultat av de nya 
reglerna då kraven på särredovisning ökat. Dess påverkan är dock inte stor utifrån våra 
resultat.  
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Företagens resultat har påverkats ytterst lite av de nya reglerna för Goodwill, endast hos ett av 
de sju företag som gjort nedskrivningar har resultatet påverkats i stor omfattning. Resultatet 
har då minskats med 148 % pga nedskrivningar. Resultatet minskade från 197 Mkr till -765 
Mkr. Avvecklade verksamheter anges även som en anledning till att resultatet minskat så 
mycket. Studien av årsredovisningarna visade att skillnaden i resultaten varierar, några företag 
har ökat resultatet då nedskrivning gjorts och några har minskat resultatet. Detta gäller även 
då nedskrivning ej gjorts, några har ökat resultatet och några har minskat det.    
 
Även då vi jämfört andelen Goodwill med företagens immateriella tillgångar och totala 
tillgångar har de nya reglerna påverkat lite, dock endast i något fall har en större förändring 
skett.  
 
Hos ett av företagen har andelen Goodwill av totala tillgångar sjunkit från 29,5 % till 4 % och 
andelen Goodwill av immateriella tillgångar från 89,9 % till 50 %. Anledningen till den stora 
förändringen i detta fall var företagsavyttringar och alltså inte nedskrivningar.  
 
Det som till största delen påverkat företagens totala tillgångar och immateriella tillgångar är 
för de flesta av företagen inte att värdet på Goodwill förändrats, det som påverkat är istället 
omräkningsdifferenser, avveckling av verksamheter, ökad tillväxt och till sist högre 
lagernivåer och fordringar på grund av ökad produktion samt försäljning. 
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6. ANALYS 
  
 
I detta kapitel kommer vi att jämföra den litteraturstudie som gjorts med de empiriska studier 
som genomförts, detta för att söka kopplingar däremellan. Vi kommer att genomföra en 
analys inom den problemformulering arbetet har för att på så sätt kunna få svar på våra 
frågor i slutsatsen.  
  
 
Den bild vi fått av vår studie är att övergången i sin helhet inte påverkat de svenska företagen 
i den utsträckning som litteraturen påvisat. De nya reglerna kommer dock att innebära 
förändringar hos företagen, men inte lika mycket som vi förutspått. Vi ser likheter mellan det 
vi kommit fram till i vårt arbete och vad tidigare studier visat, det finns dock även olikheter i 
våra resultat. I denna analys går vi närmare in på de kopplingar vi sett. 
 
6.1 PÅVERKAN PÅ GOODWILLVÄRDET OCH RESULTATET 
 
De flesta av företagen har inte behövt genomföra någon nedskrivning trots att reglerna kring 
Goodwill blivit hårdare. Det är dock då nedskrivning skett som vi tydligt kan se resultaten av 
de nya reglerna. 
 
I de flesta fall då nedskrivning skett har dess negativa påverkan på Goodwillvärdet varit 
mellan 0,02 % - 3 %. I några fall har nedskrivning av Goodwill dock påverkat mer. När det 
gäller värdeminskningen på företagens resultat har nedskrivningarna påverkat på ungefär 
samma sätt, resultatet har för de flesta företag minskats med mellan 0,02 % - 4,84 % på grund 
av nedskrivningar. Även här har nedskrivning av Goodwill påverkat vissa företag mer.   
 
Ett företag i vår studie har fått ett minskat Goodwillvärde på grund av nedskrivning med 70,4 
%, detta förklaras med att ett förvärv som företaget gjort inte levt upp till de förväntningar 
som fanns avseende vinster och synergier. Det är enligt företaget en konsekvens av prispress 
på marknaden. Den övriga minskningen av Goodwillvärdet förklaras vara en konsekvens av 
valutakursdifferenser, något som IFRS dock ej påverkat. Här är det alltså de nya reglerna 
angående nedskrivning som gjort att värdet på Goodwill påverkats så mycket. Företagets 
resultat påverkades även det i hög grad av nedskrivningarna, den procentuella påverkan 
nedskrivning hade på resultatet var år 2005 148 %. Resultatet har alltså minskat med 148 % 
på grund av nedskrivningar. Detta företag påverkades mycket negativt på grund av 
övergången till IFRS, då både Goodwillvärdet och resultatet minskades betydligt år 2005.  
 
Ett annat företag i vår studie som också påverkats mer av de nya reglerna än de flesta av 
företagen fick minska sin Goodwill 9 % endast på grund av nedskrivningar. Till största delen 
berodde dock deras minskning av Goodwill på utrangeringar. Deras resultat påverkades inte i 
lika hög grad, det sjönk endast 0,3 % på grund av nedskrivning. I det här fallet har alltså 
övergången till IFRS påverkat företagets Goodwillvärde en hel del, men företagets resultat har 
dock påverkats i samma utsträckning som hos de flesta av företagen.  
 
Detta visar att övergången från systematiska avskrivningar av Goodwill under en begränsad 
tid till årliga nedskrivningstest under en obegränsad tid inte påverkar alltför många företag i 
någon större utsträckning, men att då företag tvingas till nedskrivning kan resultatet påverkas 
enormt mycket. Detta är precis vad många analytiker i ämnet varit rädda för, att de nya 
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reglerna ska göra resultatet mer osäkert. De artiklar vi studerat poängterar om och om igen att 
de nya reglerna innebär att företagen antingen påverkas positivt från tidigare år då 
nedskrivning ej sker eller så sker nedskrivning vilket då kan leda till mycket negativa 
konsekvenser för företagets redovisning. 
 
De tidigare reglerna där Goodwillposten inte behövde specificeras som idag och där 
systematiska avskrivningar av värdet minskade Goodwill under dess livslängd var enklare för 
företagen och resultatet var lättare att förutspå. Företaget påverkades inte i så hög grad av 
posten Goodwill. Det var mer balans i Goodwillposten. De nya reglerna gör resultatet mer 
oförutsägbart, det är nu mer känsligt för hur företagens Goodwill värderas i 
nedskrivningstesterna och vissa år kan företagen drabbas mycket hårt på grund av stora 
nedskrivningar av Goodwillvärdet.  
 
Det är dessutom högre krav på vad som får redovisas i Goodwillposten vilket gör att företagen 
måste lägga ned mer tid på att fördela de immateriella tillgångarna. Nackdelen med den gamla 
metoden är dock att värdet på Goodwill inte alltid stämde överens med hur det såg ut i 
verkligheten, med vad det egentliga värdet var. Med ett Goodwillvärde i redovisningen som 
inte är rättvist blir redovisningen inte användbar. Den går inte att analysera på ett korrekt sätt 
då den ger fel bild av företaget. 
 
Då vi tittade på hur de immateriella tillgångarna och de totala tillgångarna påverkats av 
förändringarna på Goodwillvärdet upptäckte vi att endast några få företag påverkats i någon 
större utsträckning. I något fall har andelen Goodwill inte förändrats alls. Då en minskning 
eller ökning skett var förändringen marginell hos de flesta, endast i något enstaka fall är 
förändringen större. I dessa fall har då andelen Goodwill minskat avsevärt.  
 
Hos ett av företagen påverkades både de totala tillgångarna och de immateriella tillgångarna 
mycket negativt. Andelen Goodwill av totala tillgångar minskade från 29,5 % till 4 % och 
andelen Goodwill av immateriella tillgångar minskade från 89,9 % till 50 %. Detta har dock 
inte skett pga någon nedskrivning då det ej var nödvändigt vid företagets årliga 
nedskrivningsprövning. Det kan dock förklaras med att företagsavyttringar skett, vilket 
slutligen påverkat resultatet positivt. Avvecklingen av flera verksamheter resulterade i att 
resultatet ökade år 2005. Detta kan exempelvis förklaras med att dessa verksamheter ej var 
lönsamma för företaget, vilket gjorde att en avveckling var nödvändig. I detta fall har alltså 
övergången till IFRS inte varit den bidragande orsaken till denna stora förändring av 
Goodwill.  
 
Ytterligare ett företags totala tillgångar och immateriella tillgångar har förändrats mellan 2004 
och 2005 års redovisning på grund av förändringar av Goodwillvärdet. Andelen Goodwill år 
2005 sjönk till 0 %. I detta fall har, till skillnad från tidigare exempel, nedskrivning påverkat 
värdeminskningen av Goodwill. Dess påverkan var dock inte stor, den största anledningen till 
att värdet på Goodwill blev 0 % av tillgångarna var att utrangeringar skett.  
 
6.2 SKILLNADER MELLAN GAMLA OCH NYA REGLER 
 
Det har tidigare nämnts att skillnaden mellan den gamla och den nya regleringen av 
koncernföretag är stor i vissa avseenden. Regleringen angående Goodwill skiljer sig betydligt 
eftersom vi nu värderar tillgången efter dess verkliga värde istället för det tidigare 
anskaffningsvärdet.  
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Vidare har avskrivning förbjudits och istället görs ett årligt nedskrivningstest. Detta medför 
att företagen slipper problemet att bestämma den ekonomiska livslängden på Goodwill. 
Samtidigt kommer de att få lägga ner betydligt mer tid för att bedöma värdet, något som är en 
fördel för intressenterna som får en tydligare bild av företagets finansiella ställning. De ökade 
kraven på Goodwill ger även ett bättre beslutsunderlag innan förvärven. Goodwillposten 
kommer att ge ett mer aktuellt och korrekt värde i redovisningen. Vid nedskrivnings-
prövningen, ”impairment test”, är det dock viktigt att värderingen av Goodwill går rätt till 
väga.  
 
De som utför värderingen av företagets Goodwill är företagsledningen vilket kan innebära 
problem för företagen nu när den nya regleringen kräver ett ”impairment test” varje år. 
Ledningen har ett eget intresse av att företagets ekonomi ska se bra ut vilket gör att de har 
svårt att vara objektiva i värderingen. Det blir lättare att manipulera siffrorna, de får en helt 
annan förutsättning än tidigare när det gäller värdering av posten Goodwill. Även om de flesta 
säkerligen försöker vara så objektiva som möjligt och strävar efter en så ärlig redovisning som 
möjligt så kan detta ibland vara svårt.  
 
För ägarna är detta ett problem, de vill ha en korrekt redovisning. Självklart vill ägarna också 
att resultatet ska se bra ut men de vill ändå ha en korrekt redovisning för att själva få en 
komplett information om företagets ekonomi. Här blir det en intressekonflikt mellan 
företagsledningen och ägarna, något som den sk Principal-Agent teorin tar upp. Ägarna har 
oftast inte tid att kontrollera att ledningen genomfört sitt arbete på ett korrekt sett och därför 
har de ”löst” problemet med olika belöningssystem för ledningen, då ledningen når de 
uppsatta målen så belönas de.  
 
Problemet här är dock att det blir svårt för ägarna att garantera att ledningen verkligen 
genomför värderingen av Goodwill på ett korrekt sätt. Det kan även vara fall där yttre faktorer 
spelar in, vilket gör att det blir ännu svårare för ägarna att genomföra ett rättvist 
belöningssystem för ledningen. Men företagen kommer även att ge en mer utförlig 
information på upplysningarna i samband med den nya regleringen. De måste förklara varför 
förändringen skett och hur, något som kanske minskar manipulationsrisken. På detta område 
hade de tidigare reglerna inte samma krav.  
 
Reglerna angående särredovisning har även de blivit hårdare vilket medför att företagen får 
svårare att lägga in värden som egentligen inte hör till Goodwill. Detta leder till att 
tillförlitligheten i årsredovisningarna blir högre och att informationen blir bättre. Skillnader 
blir det även i upprättandet av förvärvsanalysen, även den har högre krav än tidigare. Poster 
som tidigare inte tagits med kommer att redovisas i denna.  
 
En annan skillnad är att negativ Goodwill inte kommer att redovisas på samma sätt. Tidigare 
fanns denna post för att täcka förväntade kostnader och skulder. Nu skall det istället redovisas 
som en intäkt. Men denna förändring kommer inte att ha någon större betydelse eftersom det 
är mycket ovanligt att det finns skillnader i värdet på de transaktioner som görs mellan det 
förvärvande företaget och det som förvärvas.  
 
Vår studie har visat att företagen påverkas av den nya regleringen, speciellt i de fall då en 
nedskrivning gjorts. Företagens resultat påverkas mer eller mindre men en nedskrivning 
medför ett lägre resultat. De år då ingen nedskrivning görs kommer att vara till fördel för 
företagen eftersom ingen annan åtgärd angående Goodwill görs. Tidigare minskades värdet 
varje år till följd av avskrivningen och då även resultatet. Detta kan leda till att resultatet 
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pendlar kraftigare från år till år med den nya regleringen. Men de flesta företag som 
drabbades av nedskrivning fick ingen större påverkan på resultatet. Den nya regleringen leder 
till att värdet blir mer korrekt eftersom värdet kontrolleras varje år. Det ger en bättre bild av 
företagets immateriella tillgångar och andelen Goodwill.  
 
6.3 JÄMFÖRELSE MELLAN STUDIER 
 
De tidigare studier som gjorts angående denna reglering påminner på flera plan om den 
undersökning som vi gjort. De har i sina studier kommit fram till att IFRS 3 är den reglering 
som kommer att påverka resultatet mest. Detta är något som vår studie ställer sig tveksam till, 
vi kan dock konstatera att det är en reglering som kommer att påverka företagen och som 
kommer att leda till förändringar.  
 
Den resultatpåverkan som vi funnit i vår studie har inte visat samma effekt, vi har dock inte 
genomfört en lika stor studie av resultatet som de tidigare studierna. Detta är en orsak till att 
våra undersökningar skiljer sig åt. Något som är värt att nämna angående de tidigare studierna 
är att det visade sig att återföring av Goodwillavskrivningar var den bidragande orsaken till 
förändring i resultatet. Dessa har då lett till en positiv förändring. Detta är något som vi håller 
med författarna om, men det handlar om en resultatförbättring som är kortsiktig och som inte 
kommer att påverka kommande år.  
 
Antalet nedskrivningar har gett ett liknande resultat, vilket tyder på att denna observation 
kommer att vara snarlik när kontroll av kommande år görs. Det som är viktigt att poängtera är 
att de kommit fram till att många företag kan välja att hålla på sin nedskrivning så länge som 
det går för att slippa en belastning på företaget. Detta är något som kan göra att antalet företag 
som gjort nedskrivningar till viss del kan vara missvisande. Eftersom de gjort en studie på de 
första kvartalsrapporterna är likheten i studien inte förvånande med tanke på att de till viss del 
använt samma information samt studerat samma företag.  
 
De poängterar även att särredovisningen i tidigare reglering inte varit tillräckligt hård. Företag 
har valt att lägga in fler värden i Goodwill än vad de skulle. Den nya regleringen kommer att 
innebära att andelen Goodwill kommer att sjunka i förhållande till immateriella tillgångar i 
samband med detta. Vi anser att andelen Goodwill i förhållande till immateriella tillgångar 
sjunkit, något som är ett positivt resultat eftersom det nu blir lättare att utläsa de värden som 
finns och lättare att förstå var de kommer ifrån.  
 
Regelförändringen innebär även en förändring av det ramverk som redovisningen skall följa, 
IASB har en mall som de vill ska uppfyllas. Informationen i årsredovisningarna kommer att 
bli bättre och ge mer relevant information, redovisningen kommer alltså att förändras till det 
bättre. Detta är något som vi är eniga om eftersom vi anser att informationen blivit mer 
informationsrik och korrekt. Företagen har högre krav när det gäller att redogöra för de siffror 
som använts. Dock finns denna manipulationsrisk att ta i beaktande, redovisningen blir även 
mer osäker eftersom det ges utrymme för manipulation från ledningen. Men vi hoppas och 
tror att de flesta företag ändå väljer att ge en så korrekt och felfri finansiell information som 
möjligt.  
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7. SLUTSATS 
  
 
I detta kapitel finns den slutsats och de egna åsikter vår studie resulterat i. Vi svarar här på 
de frågor vår problemformulering innehåller. Vi avslutar kapitlet med förslag till fortsatta 
studier.    
  
 
Inledningsvis i detta arbete ställde vi oss fyra frågor, alla knutna till ämnet Goodwill. 
Analysen har hjälpt oss att komma fram till svaren. Dessa besvarar vi nedan i en slags slutsats 
av den information analysen gav. Under arbetets gång har även nya frågor väckts, dessa kan 
förslagsvis vara idéer för fortsatta studier.  
 
7.1 SLUTSATS OCH EGNA ÅSIKTER 
 
Vår analys visar att det både finns för- och nackdelar med de nya reglerna. Det IFRS 
förändrar till det bättre när det gäller Goodwill har även sina negativa sidor och tvärtom.  
 
De gamla reglerna kan ge en felaktig bild av Goodwillposten då den skrivs av systematiskt 
varje år, värdet minskar med samma summa varje år oavsett hur marknaden ser ut. Med de 
nya reglerna ska ett årligt nedskrivningstest kontrollera att värdet på Goodwill är 
marknadsmässigt korrekt. Detta anser vi är en förbättring då det leder till att redovisningen 
blir mer korrekt. Det verkliga värdet ger en mer rättvisande redovisning.  
 
Det finns dock en risk med de nya reglerna angående nedskrivning, något som även 
litteraturen påpekar. De år företagen måste skriva ned värdet på Goodwill till följd av 
exempelvis försämrade marknadsförhållanden kan detta slå hårt mot företagen. Företagen blir 
mer känsliga för svängningar i marknaden. Detta är dock något de får vara beredda på för att 
få en mer rättvis redovisning. För att ta reda på företagens ekonomiska situation idag kan det 
alltså vara bra att se till helheten av företaget och inte bara se till siffrorna, en försämring av 
resultatet kan vara en tillfällig svacka på grund av hur marknaden ser ut. Vi anser att en 
nedgång av Goodwillvärdet ett år inte behöver betyda att resultatet ser lika ut året efter. Det 
kan även ge en indikation på att de behöver vara uppmärksamma på marknaden och dess 
utveckling, att se hur deras företag klarar av konkurrensen på marknaden.  
 
En negativ del i denna förändring är att det finns en risk att företagsledningen som värderar 
posten Goodwill manipulerar siffrorna i sin redovisning, vilket kan leda till att företag inte 
genomför nedskrivning trots att ett behov av detta egentligen finns. Detta kan leda till att då 
ett företag förvärvar ett annat med ett högt Goodwillvärde i en förhoppning att kunna tjäna på 
detta i framtiden, blir tvunget att skriva ned värdet om en manipulering av värdet skett. Detta 
är något vi reflekterade över då antalet företag som visat sig genomfört nedskrivningar i vår 
studie var väldigt få. I undersökningens tidiga skede trodde vi att det skulle vara fler, detta 
eftersom den nya metoden med nedskrivningstest skiljer sig i så hög grad från den tidigare 
med avskrivningar i en begränsad tid. Detta kommer att påverka den rättvisande bilden som 
de nya reglerna strävar efter. Vi är mer eller mindre överens med författarna i de tidigare 
studier som vi tagit del av om att den nya regeringen är bättre och att den ger en mer rättvis 
redovisning. Men detta är förutsatt att företagen värderar Goodwill på ”rätt” sätt. Och vem ska 
avgöra vem som värderar korrekt när det bara handlar om bedömningar.  
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De bedömningssystem som ägarna har kommit att använda för att bedöma ledningens arbete 
vid det årliga ”impairment testet” har hittills inte fungerat och många ägare försöker hitta 
lösningar på detta. De har svårt att veta om ledningen verkligen genomfört det på rätt sätt och 
därför kan det ibland bli så att ledningen får belöning för något de inte utfört på ett fullt 
korrekt sätt. Det har också framkommit att ledningen i vissa fall tjänar mer på att värdera efter 
eget intresse istället för efter ägarnas och företagets intresse. Det många företag gjorde för att 
lösa detta var att höja ersättningarna ytterligare till ledningen för att motivera dem att 
genomföra det årliga testet utan att manipulera med siffrorna. Detta ledde dock till många 
skandaler inom näringslivet, hos flera företag fick företagsledningen höga ersättningar oavsett 
hur arbetet genomfördes. Vi anser att en förbättring bör göras där sättet att värdera är mer 
konkret och att alla företag skall genomgå samma procedur.  
 
En fördel med detta är att kraven på upplysningar av de immateriella tillgångarna ökat vilket 
gör att det blir svårare för företagsledningen att manipulera värdet på Goodwill. Vi kan i vår 
studie anta att företagen inte har manipulerat sina siffror, varken de som genomfört 
nedskrivningar eller de som inte genomfört nedskrivningar. I båda fallen är kraven på 
upplysningar höga. Även de ökade kraven på särredovisning kan antas vara en bidragande 
orsak till att det blivit svårare att manipulera i redovisningen, innehållet i redovisningen har 
blivit tydligare och mer korrekt. Det har även visat sig att tidigare gjorda studier har fått 
liknande resultat angående antalet nedskrivningar. Då både tidigare studier samt vår studie 
visat att få företag tvingas genomföra nedskrivningar kan vi anta att det även fortsättningsvis 
kommer att vara så. 
 
Nackdelen med de ökade kraven på upplysningar är att det är tidskrävande för företagen, 
något som även det årliga nedskrivningstestet är. Här anser vi att företagen bör lägga ned tid, 
en tillförlitlig redovisning bör värderas högre än att spara tid. Med de gamla reglerna fanns 
dock inte detta problem. Företagen var dock tvungna att lägga tid på att uppskatta 
Goodwillpostens livslängd, en del av den gamla metoden som vi är kritiska till. Vi anser att en 
uppskattning av livslängden på Goodwill inte går att genomföra på ett korrekt sätt då detta 
värde ständigt förändras efter hur marknaden ser ut. Slutsatsen här blir då att de nya reglerna 
överlag ger en bättre bild av värdet på Goodwill. 
 
De nya reglernas påverkan på resultatet har inte varit så stor som vi tänkt oss. Varken då 
företagen tvingats genomföra nedskrivningar eller de år de inte behövt det har resultaten 
förändrats märkbart. Endast i något enstaka fall har resultatet förändrats mer. Då var det dock 
inte förändring av posten Goodwill eller de nya reglerna som var orsaken. Då företagen 
genomfört nedskrivningar var deras procentuella andel av resultatet ej stor, vilket betyder att 
nedskrivningar inte påverkar företagen i någon hög grad resultatmässigt. Då de gamla 
reglerna angående systematisk avskrivning av Goodwill ändrades trodde vi att förändringarna 
på resultatet skulle bli stora. Detta har dock visat sig vara en bild som litteraturen målat upp. I 
de flesta fall har företagens resultat förändrats ytterst lite av de nya reglerna för Goodwill. De 
tidigare studier som gjorts har dock visat på större förändringar av resultatet på grund av 
ändringar i Goodwillposten. Vi har dock inte genomfört denna studie på samma sätt vilket 
förklarar skillnaden. Här blir slutsatsen att de nya reglerna ej påverkar företagens resultat i 
någon större bemärkelse.  
 
Avslutningsvis vill vi poängtera att vi anser att den nya regleringen är positiv. Detta är i ett 
tidigt skede av förändringen, säkerligen kommer fortfarande förändringar att ske. Dessa regler 
har bildats för att ge både företaget och intressenterna en mer strikt redovisning som kommer 
att öka tillförlitligheten i årsredovisningen. Det skall ge mer information om företaget och en 
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 Slutsats  
 

tydligare bild av de förvärv som sker och vilka värden företagen förvärvar i samband med 
detta. Detta kommer även att ge företagen en tydligare bild av det förvärv som de funderar på 
att göra genomföra. Under studiens gång har vi fått den uppfattningen att mindre 
överraskningar i samband med företagsförvärv kommer att ske, något som är en fördel för 
alla.  
 
7.2 FÖRSLAG TILL FORTSATTA STUDIER 
 
Då detta arbete givit oss en inblick i IFRS, då speciellt IFRS 3, och dess konsekvenser har 
frågor uppkommit inom områden vi ej fått svar på. Nedan följer dessa förslag till fortsatta 
studier:  
 

• Att arbeta utifrån samma metod och problemformulering dock längre fram i tiden, 
detta för att se om IFRS då fortfarande påverkar företagen på samma sätt. 

• Att genomföra en liknande studie på andra företag. 
• Att genomföra intervjuer med exempelvis revisorer, investerare eller företagsledningar 

för att få deras uppfattning av de nya reglerna.  
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