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Sammanfattning 

Titel: Redovisningspraxis för goodwill - En studie av utvecklingen för de svenska 

börsföretagen mellan åren 1992 – 2012. 

Nivå: C-uppsats i ämnet företagsekonomi. 

Handledare: Arne Fagerström och Annika Lake. 

Datum: januari 2014. 

Bakgrund: Hur företag väljer att redovisa sina tillgångar, speciellt immateriella tillgångar, 

har under de senaste decennierna varit föremål för mycket diskussion med tanke på 

finanskriserna som varit. Sedan 2005 skall alla börsnoterade koncerner inom EU följa IASBs 

standardverk IFRS regelverk. Lagändringen betyder bland annat att goodwill inte längre ska 

skrivas av på den nyttjandeperioden som en kostnad i resultaträkningen men skall istället 

årligen prövas för nedskrivning, ett så kallat, ”impairment test”. 

Syfte: Syftet med undersökningen blir att kartlägga Svensk redovisningspraxis av goodwill. 

Detta för att se om eller hur finanskriserna och lagändringar har påverkat goodwillvärdet hos 

Svenska koncerner. Uppsatsens fokuserar på noterade företag på OMX Stockholm Large Cap 

mellan åren 1992 och 2012. 

 

Metod: Arbetet har präglats av en kvantitativ metod då empirin och analysen har baserat sig i 

en granskning av årsredovisningar samt sammanfattning av liknande undersökningar gjorda. 

Vidare har ett flertal beräkningar gjorts för att senare sammanställa data i tabeller och diagram 

då detta underlättar för läsaren att bearbeta informationen. 

 

Slutdiskussion och resultat: Ett samband mellan konjunkturläget och nedskrivningar har inte 

kunnat stärkas av denna studie detta även fast det teoretiskt bör finnas ett starkt samband 

mellan en ekonomisk lågkonjunktur och nedskrivningar. Den fördjupade analysen visade 

vidare att goodwillnedskrivningar inte alls påverkas av konjunkturläget i Sverige under den 

undersökta perioden. 

 

Förslag till fortsatt forskning: En kartläggning av Svensk redovisningspraxis av andra 

immateriella tillgångar i kontrast till konjunkturläget vore intressant. Vidare vore det 

intressant att göra en kvalitativ studie för att få en djupare förstålse för de faktorer som 

påverkar goodwillnedskrivningar. 

Nyckelord: goodwill, goodwillprövning, konjunktur, lågkonjunktur 
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Abstract 

Title: Accounting practice for goodwill - A study of the development of Swedish listed 

companies between the years 1992-2012. 

Level: Bachelor's thesis in business administration. 

Supervisor: Arne Fagerström and Annika Lake. 

Date: January 2014. 

 

Background: The manner in how companies choose to disclose their assets, especially 

intangible assets, has in recent decades been the subject of much discussion in light of the 

financial crises of the past. Since 2005, all publicly traded companies within the EU have to 

follow the IASB's standard works IFRS. The law changes mean, among other things, that 

goodwill no longer should be amortized over the useful life as an expense in the income 

statement but will instead be tested for impairment annually, a so-called "impairment test". 

Objective: The aim of the study is to map the Swedish accounting practice of goodwill and 

see if or how the financial crises and law changes have affected the goodwill of Swedish 

corporations listed on the OMX Stockholm Large Cap between 1992 and 2012. 

 

Method: The thesis has been characterized by a quantitative method as empirical data and 

analysis has been largely based in an audit of financial statements and summary of similar 

studies done. In addition, several calculations have been made and later compiled in tables 

and charts, as this will help readers to process the information. 

 

Final Discussion and Results: An association between the economic situation and goodwill 

write downs has not been strengthened by this study this even though there theoretically 

should be a strong correlation between an economic recession and write downs. The in-depth 

analysis showed that goodwill write downs were not affected by the economic situation in 

Sweden during the studied period. 

Suggestions for future research: A survey of Swedish accounting practice of other 

intangible assets in contrast to the economic situation would be interesting. Furthermore a 

qualitative study so as to get a deeper understanding of the factors that affect goodwill write 

downs would be interesting. 

 

Key words: goodwill, impairment test, economic condition, recession.   
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1. Introduktionskapitel 

Detta kapitel har som syfte att introducera läsaren till uppsatsen. Det inleds med 

bakgrundsinformation rörande ämnet goodwill, för att därefter diskutera komplexiteten i 

fenomenet. Kapitlet avslutas med en beskrivning av uppsatsens syfte och vilka avgränsningar 

som har gjorts. 

 

1.1 Bakgrund 

Ämnet goodwill inom redovisningspraxis har med åren blivit mycket aktuellt. Ett citat ur 

tidningen Veckans affärer lyder:  

”Risken för nedskrivningar ökar för varje dag som krisen försätter”, (VA, 2009). Tidningen 

har gjort en granskning av de börsnoterade bolag som redovisar de största goodwillvärden, 

detta då dessa riskerar att göra stora nedskrivningar i krisens spår. Det är ett fyrtiotal bolag 

som ingår i undersökningen där företagen totalt redovisade goodwill på 150 miljarder kronor. 

För majoriteten av de granskade bolagen utgör goodwill en stor andel av deras eget kapital. 

Det finns samtidigt vissa företag som redovisar ett goodwillvärde som är större än deras eget 

kapital. Goodwill som förvärvs i perioder med högkonjunktur åker på ränta smällar när 

konjunkturen vänder då utvecklingen i de uppköpta företagen inte blir som förväntat.  

 

Rubriken från Dagens industri, onsdag den tjugofjärde juli 2013 ”Vattenfalls kris blir allt 

djupare”. Tidningen skriver att energijätten gör nedskrivning med 29.7 miljarder kronor, 

vilket är en av de största i Svensk historia. Detta framgick i bolagets halvårsrapport där de 

redovisade en förlust på 23.3 miljarder kronor för andra kvartalet år 2013 (DI, 2013).  

 

Definitionen av goodwill enligt IAS (International Accounting Standards) är: 

 ”… en tillgång som representerar de framtida ekonomiska fördelar som uppkommer från andra 

tillgångar förvärvade i ett rörelseförvärv som inte är enskilt identifierade och separat redovisade” 

(IAS 36:81). Denna uppsats tittar på hur redovisningspraxis av goodwillposten har förändrats 

över de senaste 2 decennier. 
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Goodwill i ett bolags koncernredovisning kan endast förekomma i direkt anslutning till ett 

företagsförvärv i redovisningen. Om det köpande bolaget betalar ett högre belopp än det köpta 

bolagets justerade eget kapital, det vill säga justerat nettovärde (tillgångar minus skulder), 

utgör det överstigande beloppet goodwill (WSJ, 2012). Det ska understrykas att det inte är 

möjligt att plocka ut goodwill från ett företags balansräkning och endast sälja denna tillgång. 

Varför någon betalar mer än värdet av bolagets justerade nettotillgångar beror på att företagets 

alla tillgångar inte ingår i årsredovisningen. Exempel på sådana oredovisade tillgångar är 

immateriella tillgångar t ex ett starkt varumärke, en effektiv organisation eller en bra position 

på företagets marknad. Dessa immateriella tillgångar syns inte alltid i företagens 

årsredovisning, men köparna är normalt beredda att betala för det (Aktiespararen, 2007).  

 

När ett företag förvärvs med övervärde, det vill säga, en positiv differens finns det två 

typer av goodwill som kan diskuteras i sammanhanget. Den första är integrationsgoodwill 

som inrymmer ekonomiska förväntningar om kassaflöden som förbättrar moderbolagets 

resultat genom framtida synergieffekter.  Den andra typen är dotterföretagsgoodwill, vilket är 

ett sammanfattande uttryck för immateriella tillgångar hos dotterbolaget, som inte direkt kan 

identifieras, till exempel: kunniga medarbetare, funktionell organisation och goda 

kontaktnätverk med kunder och övriga intressenter. Dessa immateriella tillgångar har 

påverkan på den köpta verksamhetens övernormala lönsamhet. Det är svårt att i praktiken 

skilja på dessa två typer av goodwill, därför rekommenderar Eriksson (2002) att 

koncernmässiggoodwill bör bedömas likartad, det vill säga, som integrationsgoodwill. 

Goodwill tillhör gruppen immateriella tillgångar och är allmänt svårt att identifiera då det är 

skillnaden mellan det pris som köparen betalat och verkliga värdet på de uppköpta 

nettotillgångarna. Övervärdet som inte kan hänföras till en viss tillgång blir goodwill i form 

av restpost (Artsberg, 2005). Den ganska slående tillväxten av goodwill representerat på 

Stockholmsbörsen betonas genom att undersöka förekomsten av negativ goodwill. Negativ 

goodwill är enligt Higson (1998) restvärdet som kvarstår i samband med ett företagsförvärv 

efter att ett budpremium har betalats för ett företag till ett lägre värde än verkliga värdet. Med 

andra ord uppstår negativ goodwill i förvärvsanalysen om anskaffningsvärdet för den 

förvärvade andelen är lägre än det verkliga värdet av andelen förvärvade nettotillgångar i det 

förvärvade företaget. 
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Tidigare regler har tvingat företag att göra avskrivning på goodwill, vilket togs upp som en 

kostnad som minskar koncernens resultat. Avskrivningsmetoden delade upp kostnaden på 

flera år, istället för en omedelbar avskrivning. De nya reglerna som har införts av 

International Financial Reporting Standards (IFRS) innebär att förvärvad goodwill inte längre 

ska skrivas av, utan testas årligen genom ett nedskrivningstest, ”impairment test”, för att 

bedöma om goodwillvärdet består eller inte. I de fall som testet motiverar en nedskrivning ska 

denna påverka företagets resultaträkning. Värdet av goodwill kan dock inte skrivas upp. Den 

årliga nedskrivningsprövningen ska redovisas i företagets årsredovisning tillsammans med en 

känslighetsanalys där det även återfinns en beskrivning på förändringar i antagandena bakom 

impairment test, till exempel om diskonteringsräntan, framtida kassaflöden och den 

långsiktiga tillväxten (Aktiespararen, 2007). 

 

Goodwill utgör en betydande del av tillgångsmassan i börsbolagen listade på 

stockholmsbörsen. Sammanlagt redovisas ett goodwillvärde på 630 miljarder kronor, eller 25 

procent av det totala egna kapitalet enligt statistik från 2011. I vissa börsbolag överstiger 

redovisad goodwill till och med det egna kapitalet. Dessutom framgår det att goodwillberget 

kontinuerligt har vuxit under de senaste åren (DI, 2011). 

 

1.2 Problematisering 

De senaste 10 åren har redovisningsreglerna genomgått stora förändringar, där mest betoning 

varit värdering av tillgångar till deras verkliga värden. För tillgångar som kan säljas är 

tillförlitligheten höga medan tillgångar som inte säljs blir mindre då dessa är komplexa och 

inte svärskiljbara från andra tillgångar (Lhaopadchan, 2010). Svåraste blir det att värdera 

immateriella tillgångar vid en företagsvärdering och tvivelaktig bedömning kan ske om 

manipulation förekommit i tidigare redovisning (Caldwell, 2006 enligt Lhaopadchan, 2010). 

Värdering av goodwill vid förvärvstillfället kan beskrivas som ganska enkel men bedömning 

av samma post i ett senare tillfälle är komplicerat och svårbedömt. Lhaopadchan menar att 

beslut rörande goodwillposten styrs av ledningens eget intresse.  
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Europeiska kommissionen antog en juridisk bindande åtgärd från och med 1:a januari 2005 

som gäller för samtliga börsnoterade företag inom EU. Förordningen var upparbetad och 

godkänd av International Accounting Standard (IAS). IAS (39) om Finansiella instrument: 

redovisning och värdering, med undantag för vissa bestämmelser om användningen av 

redovisning till verkligt värde och om säkringsredovisning. Enligt IAS 39, paragraf 9, är 

finansiella tillgångar eller finansiella skulder värderad till verkligt värde endast om de 

uppfyller något av följande villkor: 

 Det klassificeras som innehav för handel. En finansiell tillgång eller finansiell skuld 

klassificeras som innehav för handel om (IAS 39:9 a):  

o i) den förvärvas eller uppkom med huvudsyfte att säljas och återköpas 

på kort sikt; 

o ii) den första redovisningen den ingår i en portfölj med identifierade finansiella 

instrument som förvaltas tillsammans och för vilka det finns ett nyligen 

uppvisat faktiskt mönster av kortfristiga realiseringar av vinst, eller 

o iii) det är ett derivat (förutom ett derivat det är ett garantiavtal eller finansiell a 

identifierat och effektivt säkringsinstrument). 

 Enligt, IAS 39:9 b, ska tillgången eller skulden vid det första redovisningstillfället 

identifieras som värderad till verkligt värde. Ett företag kan använda denna beteckning 

endast då tillåtet enligt punkt 11A eller när detta leder till mer relevant information, 

eftersom antingen;  

o i) den eliminerar eller i betydande utsträckning minskar värdering eller 

redovisning inkonsekvens (ibland kallad "accouting mismatch ") som annars 

skulle uppstå på grund av tillgången eller skuldens värdering, eller 

o ii) en grupp av finansiella tillgångar, finansiella skulder eller kombination av 

dem förvaltas och dess resultat utvärderas baserat på verkligt värde, i enlighet 

med en dokumenterad risk eller investeringsstrategi och information om 

gruppen tillhandahålls internt på denna grund till företagets nyckelpersoner i 

ledande ställning. 
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Denna standard har visat sig problematiskt för goodwill då det är en restpost. Är andra 

tillgångar i förvärvskalkylen felvärderade blir således även goodwill felvärderat. 

 

När en finansiell tillgång eller finansiell skuld redovisas första gången, skall ett företag 

enligt IAS 39:43 värdera den till det verkliga värdet. Inte till verkligt värde i balansräkningen, 

transaktionskostnader som är direkt hänförliga till förvärvet eller emissionen av den 

finansiella tillgången eller finansiella skulden. 

 

I syfte att mäta en finansiell tillgång efter det första redovisningstillfället, klassificerar 

denna standard finansiella tillgångar i följande fyra kategorier enligt IAS 39:45. 

(a) finansiella tillgångar värderade till verkligt värde; 

(b) Investeringar som hålls till förfall; 

(c) lånefordringar och kundfordringar, samt 

(d) tillgångar som kan säljas Finansiella tillgångar 

 

Ett företag skall enligt IAS 39:58 vid varje rapportsperiods slut bedöma om det finns 

objektiva bevisa på att värdet deras tillgångar eller grupper av tillgångar, är väsentligt nedsatt. 

Enligt IAS 39:59 är en finansiell tillgång eller en grupp av finansiella tillgångars värde 

väsentligt nedsatt om, och endast om: det finns objektiva belägg för en nedskrivning till följd 

av en eller flera händelser som inträffat efter att den första redovisningen av tillgången (en 

”förlusthändelse”). Förlusten (eller händelsen) har en inverkan på de uppskattade framtida 

kassaflödena för den finansiella tillgången eller grupp av finansiella tillgångar som kan 

uppskattas på ett tillförlitligt sätt. Det kanske inte är möjligt att identifiera en enda, åtskild 

händelse som orsakade nedskrivningsbehov. Det är snarare att den kombinerade effekten av 

flera händelser kan ha orsakat nedskrivningsbehovet. Förluster som väntas till följd av 

framtida händelser, oavsett hur troligt, bör inte redovisas. 

 

DI (2011) hävdar att det osäkra ekonomiska läget som vi befinner oss i kan tvinga många 

företag att göra en riktig stor nedskrivning av deras goodwillvärde. Världsekonomin har 

genomgått stora förändringar. Detta gäller även för goodwill. Under en viss tid tillämpades 

linjär avskrivning på denna post, vilket senare utvecklades till årlig nedskrivningsprövning. 

Detta skedde som effekt på de nya reglerna som kom 2005 gällande värdering av ett företags 

tillgångar enligt Internationella redovisningsnormer, IAS 36 och Redovisningsrådets 
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rekommendationer, RR 17. Med de nya reglerna så skall börsnoterade företag alltså inte 

längre göra systematiska avskrivningar av goodwill, utan, i stället göra en bedömning om 

företagets totala goodwill skall skrivas ned eller inte. Det största problemet gällande tillgångar 

i allmänhet och goodwill i synnerhet är deras värdering. Ding et. al (2008) skriver bland annat 

att goodwillvärdering sker på subjektiva grunder, vilket innebär att värderingen av goodwill 

kan skilja sig mellan olika företag beroende på vilka antagande som görs. I det läget är det 

underförstått att företag värderar sin goodwill så att det ger fördel rent ekonomiskt. Alltså 

finns det osäkerhet kring redovisning av goodwill. 

 

Seetharaman et. al (2006) belyser problemet från ett annat perspektiv, nämligen utifrån en 

företagslednings perspektiv. Seetharaman et. al (2006) och hans forskarkollegor menar att 

goodwill är en unik immateriell tillgång i och med att dess kostnad inte kan förknippas med 

en särskild post men inte heller kan särskiljas från företaget som helhet. Eftersom värdet i sig 

är unik behövs det strategier för att inte värdera goodwill fel. Författarna anser det behövs 

specifik kunskap hos företagets ledning som gör bedömningar för att lyckas med detta. 

Ledningens beslut får ekonomiska konsekvenser. Detta citat från artikeln visar betydelsen av 

goodwill, dess nedskrivningshantering samt dess komplexitet.  

“If properly managed, goodwill is an appreciating asset. . . ” (Seetharaman et. al (2006:325). 

Utifrån problematiseringen är det intressant att i denna uppsats undersöka hur noterade 

företag på Stockholmsbörsen har hanterat fenomenet goodwill.     

 

1.3 Syfte 

Syftet med uppsatsen blir att undersöka hur redovisning av goodwill förändrats mellan åren 

1992 och 2012. Detta med tanke på finanskriserna i början av 90-talet, år 2000 och år 2008 

samt de reglerna som kom 2005 som styr nedskrivningsprövningar. Forskningsfrågorna är att 

undersöka hur Svensk redovisningspraxis för posten goodwill har utvecklats. Uppsatsen 

undersöker börsnoterade företagsredovisningarna på Stockholm OMX, Large Cap-lista. 

Uppsatsen granskar de senaste två decennierna samt vilka faktorer som kan förklara 

förändringar i redovisningen under den undersökta perioden, det vill säga 1992-2012. 
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1.4 Avgränsning 

Uppsatsens analys har avgränsats till att innefatta de företag som tillhör Stockholmsbörsens 

Large Cap-lista. Samtliga onoterade företag, likaså samtliga noterade företag på 

Stocksbörsens Mid Cap och Small Cap listor exkluderas även. Ytterligare avgränsning har 

gjorts av Large Cap företagen där försäkringsbolag och banker valts bort. Detta då de måste 

lyda särskild lagstiftning, mer specifikt, lagen om årsredovisningen i kreditinstitut och 

värdepappersföretag men även av de speciella föreskrifter och allmänna råd utgivna av 

Finansinspektionen. Genom att upprätta särskilda kriterier har det resulterat i visst urval vilket 

möjliggör bättre jämförbarhet mellan företagen. Kriterier var att de undersökta företagen 

måste följa IFRS rekommendationer, ha redovisad goodwill samtliga undersökta åren samt 

har kalenderår som räkenskapsår. 
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2. Teorikapitel 

Teorikapitlet är uppdelat i två avsnitt. Kapitlet inleds med en allmän referensram, inklusive ett 

exempel, för att ge läsaren bättre förståelse om ämnet goodwill. Därefter följer ett avsnitt av 

teoretisk referensram, vilket senare avslutas med presentation av tidigare forskning inom 

ämnet. 

 

2.1 Allmän referensram 

Detta delkapitel beskriver ämnet goodwill allmänt och tar även upp ett exempel för att 

underlätta förståelsen av ämnet. Vidare tas det upp både tidigare regler såsom nuvarande 

regler. Delkapitlet avslutas med en beskrivning av konjunkturterminologi.     

 

2.1.1 Goodwill  

Det är ovanligt att anskaffningsvärdet helt överensstämmer med det bokförda värdet på de 

övertagna nettotillgångarna i dotterföretaget och anledningen till detta måste utredas. 

Vanligen beror differensen på att de övertagna nettotillgångarnas verkliga värde avviker från 

de bokförda värdena och att det förekommer goodwill, Fagerström et. al (2007). Det finns 

forskare som menar på att anledningen till varför moderbolag är villiga att betala mer för ett 

dotterbolags tillgångar och skulder än det redovisat i balansräkningen är att dessa är 

undervärderade. Faktorer som inflation och ändrade marknadsförhållanden kan leda till att 

fastigheter samt skogsmark eller vattenkraft och liknande tillgångar kan ha ett markvärde som 

överstiger det redovisade värdet, Eriksson (2002). Eriksson (2002) menar att även om ett 

företags tillgångar är rätt värderade kan det uppstå så kallade “övervärden”. Detta kan bero på 

att ett köpt objekt kan ha framtida vinster som ännu inte är redovisat i deras finansiella 

rapporter. Det kan illustreras med nedanstående exempel, Eriksson (2002). 

 

Detta är ett anpassat exempel från Fagerström (2007), där uppsatsens författare även lagt 

till ett mervärde i form av ett varumärke samt redovisar ett varulager hos det förvärvade 

bolaget. Detta görs för att belysa hur övriga tillgångar beskattas i koncernredovisningen. Även 

fast varumärke och goodwill bägge är immateriella tillgångar betraktas varumärket, såsom 

varulagret, precis som övriga tillgångar då det kan säljas vidare i framtiden, tillskillnad 

goodwill. 
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Förutsättningar: 

2013-01-01 förvärvar Moder AB 100 procent av de röstberättigade aktierna i Dotter AB för 

en kontant köpeskilling om 2870 tkr. Varumärket i dotterförtaget bedöms efter en noggrann 

analys ha ett mervärde om 1000 tkr. Varulagret som finns under posten diverse 

omsättningstillgångar har vid förvärvstidpunkten ett uppskattat försäljningsvärde (verkligt 

värde) som överstiger bokfört värde med totalt 200tkr. 

Företagsskatten är 30 procent och alla belopp är redovisade i tkr. Eventuella differenser som 

inte är hänförliga till mervärden i identifierbara tillgångar eller skulder är att betrakta som 

integrationsgoodwill. Obeskattade reserver skall omföras så att de inte finns med i koncernens 

bokslut. 

 

 

Moderbolag AB och Dotterbolag AB per 2013-01-01 

Post Moder AB Dotter AB 

Varumärke  2000 

Mervärde varumärke   

Aktier i Dotter AB 2870  

Goodwill   

Övriga 

anläggningstillgångar 

3500 500 

Diverse 

omsättningstillgångar 

4630 2000 

Summa tillgångar 11000 4500 

Aktiekapital 4000 1000 

Bundet eget kapital 800 200 

Fritt eget kapital 1200 200 

Obeskattad reserv  100 

Latent skatt   

Långfristiga skulder 4000 2000 

Kortfristiga skulder 1000 1000 

Summa EK/ Skulder 11000 4500 

Tabell 1, Balansräkningar, Källa: Författarna 
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För att ta fram vilket värde goodwill eventuellt har görs först en förvärvskalkyl där poster som 

skall med i koncernbokslutets balansräkning tas bort. 

 

Förvärvsanalys 

Pris 2870 

Förvärvat eget kapital - 1400 

Eget kapital i 

obeskattad reserv 

- 70 

= Premium 1400 

Mervärde Varumärke - 1000 

Latent skatt 300 

Mervärde varulager - 200 

Latent skatt varulager 60 

Goodwill - 560 

Rest 0 

Tabell 2, Förvärvsanalys, Källa: Författarna 

 

I ovanstående exempel framkommer det en differens om 560 tkr som inte direkt är hänförlig 

till någon specifik tillgång eller skuld. Detta belopp motsvarar enligt Fagerström et. al (2007) 

ett förvärvat övervärde som hänförs till goodwill (som en restpost) i koncernens 

balansräkning i och med att detta övervärde inte kan hänföras till en specifik balanspost. 

 

Enligt Fagerström et. al (2007) betraktas inte en koncern som ett skattesubjekt i Sverige 

och det är därför nödvändigt att koncernredovisningen inte innehåller några obeskattade 

reserver eller bokslutsdispositioner. Obeskattade reserver i de enskilda koncernerna skall 

därför vid upprättande av koncernbalansräkningen delas in i en eget kapital del och en latent 

skatt (uppskjuten skatt) del. 
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2.1.2 Tidigare regler för goodwillredovisning 

Innan 2005, följde alla företag redovisningsrådets rekommendationer. Året 1989 bildades en 

stiftelse som hade till uppgift att utveckla god redovisningssed i Sverige. Denna stiftelse 

bestod av bokföringsnämnden, föreningen auktoriserade revisorer (FAR) och Sveriges 

industriförbund. Stiftelsens styrelse har som uppdrag att utse ledamöter i ett redovisningsråd 

(RR). De utsedda ledamöterna skickar ut rekommendationer och information om redovisning 

(Eriksson, 1998).  

 

Redovisningsrådet presenterade deras första utkast till koncern redovisning, RR 01:91 

slutet av maj 1991. Senare samma år fastställdes rekommendationen vid redovisningsrådets 

sammanträde (Ibid). 

Enligt RR 01:91 punkt 26 definieras goodwill som differensen mellan anskaffningsvärdet 

och marknadsvärdet på dotterföretagets tillgångar. Denna rekommendation krävde att 

dotterföretag skulle bedriva rörelse även efter förvärvet. Därefter fick man redovisa goodwill 

som en tillgång i koncernens balansräkning. goodwill enligt RR 01:91 ansågs ha en beräknad 

livslängd och därmed blev föremål för avskrivning.  Rekommenderas avskrivningstid var på 

10 år i normalfallet och i speciella fall på högst 20 år om företagen kan motivera till det. Som 

företag kunde man välja att antingen använda en linjär- eller degressiv avskrivningsmetod.  

Negativ goodwill uppstod om skillnaden mellan anskaffningsvärdet för andelarna i 

dotterföretaget och nettovärdet av de förvärvade tillgångarna och övertagna skulderna visar 

sig vara negativ. Enligt punkt 28 skulle skillnadsbeloppet skrivas ned på de icke monetära 

anläggningstillgångarna eller redovisas som en långfristig skuld vilket senare skulle upplösas 

med en i förväg bestämd belopp. Upplösningen skulle redovisas som en del av 

rörelseresultatet. 
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Några år senare, kom nästa rekommendation med namnet RR 1:96 enligt Eriksson (1998). 

Denna rekommendation fastställdes november 1996 och skulle gälla för räkenskapsår som på 

börjar från och med 1997 (Ibid). Enligt RR 1:96 punkt 38 ska företagen i första hand fördela 

anskaffningsvärdet för de förvärvade andelar på de identifierbara tillgångar och skulder som 

köptes vid förvärvet. Resterade andel som inte kan hänföras till någon specifik tillgång utgör 

koncernmässiggoodwill enligt punkt 39. Koncernmässiggoodwill ansågs ha en beräknad 

ekonomisk livslängd. Avskrivningstid på 5 år utgavs, dock kan företagen avskriva goodwill 

på upp till 20 år om motiv finns för det enligt punkt 45. Rådet rekommenderade linjär 

avskrivningsmetod om inte annan metod skulle visa sig vara mer motiverad. Negativ goodwill 

återfinns i punk 49 i rådets rekommendation, RR 1:96 där det definieras köp till reducerat pris 

på grund av att anskaffningsvärdet är lägre än värdet på dotterbolagets nettotillgångar. Samma 

punkt anger att negativ goodwill skall redovisas som en skuld, vilket senare skall upplösas på 

ett systematiskt sätt. Denna upplösning ska knytas an till koncernens förväntade resultat.  

 

Ännu ett nytt utkast om rekommendation till koncernredovisning gavs ut av 

redovisningsrådet i december 1999.  Detta utkast fastställdes i augusti 2000 med en del små 

förändringar enligt Eriksson, (2002). Rekommendationen som fick namnet RR 1:00 skulle 

gälla från och med första januari år 2001 men redovisningsrådet sköt upp tidpunkten till första 

januari 2002 dock uppmuntrades tidigare användning.  

 

Enligt Eriksson (1998), är RR 1:00 mer detaljerad än tidigare utgivna rekommendation av 

redovisningsrådet. Enligt RR 1:00 skall anskaffningsvärdet för andelarna i dotterföretaget 

fördelas på de identifierbara tillgångar och skulder som köptes vid förvärvet enligt punkt 46. 

Vid fördelningen ska hänsyn tas till tillgångarnas verkliga värden. Resterade del av 

anskaffningsvärdet som inte kan fördelas utgör koncernmässiggoodwill enligt punkt 47. 

goodwill ska redovisas i koncernens balansräkning till anskaffningsvärdet med avdrag för 

tidigare avskrivningar på posten samt eventuell nedskrivning enligt punkt 53.  
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När det gäller avskrivning av goodwill, har redovisningsrådet rekommenderat att goodwill ska 

skrivas av systematiskt över nyttjandeperioden. Denna nyttjandeperiod är inte i första hand 

bestämd som i tidigare rekommendation då rådet anger att perioden ska uppskattas till den 

period som företag räknar med att erhålla ekonomiska fördelar. Dock poängteras att,  

”Om inte annat kan visas, antas att nyttjandeperioden inte är längre än tjugo år” enligt punkt 

54 (RR 1:00 s. 17). Goodwillpostens framtida ekonomiska fördelar anses minska med tiden 

vilket är skälet för att goodwillposten skrivs av enligt punkt 55. Samma punkt anger att linjär 

avskrivningsmetod rekommenderas om inte annan passar bättre till det enskilda företagets 

fall. 

 

Enligt rekommendationspunkt 68 ska företagen redovisa negativ goodwill om 

anskaffningsvärdet är lägre än verkliga värdet för det förvärvade företagets identifierbara 

nettotillgångar. Detta kan bero på två saker enligt punkt 69. Dessa är att de identifierbara 

tillgångarna har övervärderats eller att identifierbara skulderna inte är inräknade eller 

underskattats. Nästa punkt anger att negativ goodwill kan stämma med förväntade framtida 

förluster i förvärvarens analys. Enligt punkt 73 redovisas negativ goodwill i balansräkningen 

som en avsättning.  

 

2.1.3 Nuvarande regler 

I IAS 36 redogörs det olika metoder som företag kan använda för att säkerställa att de inte 

redovisar tillgångar i balansräkningen till ett för högt värde (IAS 36). Enligt standarden har ett 

företag redovisat sina tillgångar till ett för högt värde om redovisade värdet överstiger 

återvinningsvärdet. När detta sker ska tillgångens värde skrivas ned. Det är viktigt att komma 

ihåg att IAS 36 inte gäller för alla typer av tillgångar, exempel på dessa är: varulager och 

entreprenaduppdrag (IAS 36).  

 

En tillgång ska skrivas ned om tillgången i fråga har minskat i värde eller om det finns 

indikationer som tyder på det enligt punkt 8. Punkt 9 säger att detta ska testas i slutet av varje 

rapports period det vill säga, balansdagen. Vare sig det finns en indikation på en 

värdeminskning eller inte ska företaget pröva nedskrivningsbehovet av goodwill som har 

förvärvats i rörelseförvärv och det ska ske varje år, detta enligt punkt 10.  
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Enligt RR 17, punkt 4, ska en tillgång skrivas ner när dennes redovisade värde överstiger 

återanskaffningsvärdet och nedskrivningsbeloppet ska belasta periodens resultat. Med 

tillgångens återanskaffningsvärde avses enligt RR 17, punkt 5, det högsta värdet av en 

tillgångs nettoförsäljningsvärde och nyttjandevärde. Stycket fortsätter med att definiera 

nettoförsäljningsvärde som det som utgörs av det belopp till vilket en tillgång kan överlåtas 

mellan parter som är oberoende av varandra, välinformerade och med ett intresse av 

transaktionen. Avdrag skall göras för direkta försäljningskostnader. Med nyttjandevärde 

avses, enligt stycket, nuvärdet av de uppskattade framtida betalningar som tillgången väntas 

ge upphov till under sin nyttjandeperiod inklusive ett beräknat restvärde vid slutet av 

nyttjandeperioden. 

 

Goodwill som har förvärvats i ett rörelseförvärv ska fördelas på förvärvarens 

kassagenerande enheter/ grupper vid förvärvstidpunkten och vid nedskrivningsprövning enligt 

punkt 80. Om företaget genomför en omorganisation eller avyttrar en kassagenererande enhet 

som påverkar den ursprungliga fördelningen av goodwill skall en ny omfördelning ske enligt 

punkterna 86 och 87. 

 

Alla företag som redovisar goodwill ska genomföra nedskrivningsprövning varje år och så 

länge de är konsekventa med denna tidpunkt finns det inga regler som styr när på året det ska 

ske. Det finns dock ett undantag, företaget behöver inte pröva all goodwill vid samma 

tidpunkt. Reglerna tillåter att en viss flexibilitet då get är möjligt att genomföra prövningen 

vid olika tidpunkter för olika kassagenerande enheter enligt punkt 96. För att undersöka om 

det finns indikationer på ett nedskrivningsbehov ska företaget beakta följande externa och 

interna indikationer som uppges i IAS 36:12. 
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Externa informationskällor: 

* Tillgångens värde har minskat under perioden 

* Förändringar i tillgångens omgivning som påverkar negativt såsom teknik, marknad och 

juridik. 

* Stigande avkastningskrav i marknaden. 

* Redovisad eget kapital överstiger börsvärdet. 

Interna informationskällor 

* Skada eller naturligt för åldring på tillgången 

* Tillgången kan inte utnyttjas för avsett ändamål på grund av omstrukturering i företaget  

* Lägre avkastningskrav på tillgången i de interna rapporterna 

 

Det finns de som menar att motivet till att inte längre använda den linjära goodwill 

avskrivningen var att International Accounting Standards Board (IASB) fann att detta 

mynnade ut till godtycklig redovisning. Nedskrivningsmetoden har som syfte att ge 

företagsledningen spelrum för att göra subjektiva bedömningar om framtiden (Hulzen, 

Alfonso, Georgakopoulos och Sotiropoulos, 2011). Enligt Master-Stout et. al (2008) är tanken 

bakom årlig nedskrivningsprövning att värdet på goodwill ska ge rättvisande bild av 

tillgångens nuvarande värde. 
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2.1.4 Sammanfattning av IAS 36: Nedskrivningsprövningar 

IFRS (International Financial Reporting Standard) är en internationell standard för 

börnoterade företag. Nedan följer en sammanfattning av IAS 36 som är ett sett av 

rekommendationer/ standarder som berör nedskrivning av tillgångar.  

Generellt 

Syftet med denna standard är att fastställa de metoder som ett företag tillämpar för att 

säkerställa att dess tillgångar inte redovisas till ett värde som är högre än återvinningsvärdet. 

Om så är fallet, kan tillgången beskrivs som osäker och standarden kräver att företaget 

redovisar en nedskrivning (IFRS, 2012). Om det finns indikationer på att en tillgång behöver 

skrivas ned, skall återvinningsvärdet beräknas för den enskilda tillgången. Om det inte är 

möjligt att fastställa återvinningsvärdet för en enskild tillgång ska företaget bestämma 

återvinningsvärdet för den kassagenererande enhet till vilken tillgången hör (tillgångens 

kassagenererande enhet), IFRS (2012). Om, och endast om återvinningsvärdet för en tillgång 

är lägre än redovisat värde, ska det redovisade värdet på tillgången reduceras till 

återvinningsvärdet. Denna minskning är en nedskrivning. En nedskrivning skall omedelbart 

redovisas i resultaträkningen, såvida inte tillgången redovisas till omvärderat värde i enlighet 

med en annan standard (exempelvis enligt omvärderingsmetoden i IAS 16, Materiella 

anläggningstillgångar). Någon nedskrivning av en omvärderad tillgång skall behandlas som 

en värdeminskning enligt med den andra standarden, (IFRS, 2012). 

 

Goodwill 

Vid en prövning av nedskrivningsbehov av goodwillvärdet som förvärvats, från och med 

förvärvstidpunkten, fördelas goodwillvärdet på var och en av de kassagenererande enheter, 

eller grupper av kassagenererande enheter. Det värdet som väntas bli gynnade av synergierna 

i kombinationen, oavsett huruvida andra tillgångar eller skulder i det förvärvade företaget 

tilldelas till dessa enheter eller grupper av enheter (IFRS, 2012). Den årliga nedskrivningstest 

för en kassagenererande enhet på vilken goodwill har fördelats kan utföras när som helst 

under ett räkenskapsår, förutsatt att testet utförs vid samma tidpunkt varje år. Olika 

kassagenererande enheter kan testas för nedskrivningsbehov vid olika tidpunkter. Men om 

delar eller hela värdet goodwill för en kassagenererande enhet förvärvats i ett rörelseförvärv 

under det aktuella räkenskapsåret, skall enheten testas för nedskrivningsbehov före utgången 

av innevarande räkenskapsår (IFRS, 2012). 
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Omföring 

Goodwillvärden som skrivits ned återförs inte. För alla tillgångsslag förutom goodwill ska en 

nedskrivning som är redovisad i tidigare perioder återföras, men endast om, det har skett en 

förändring i de antaganden som för att bestämma återvinningsvärdet sedan senaste 

nedskrivningen gjordes (IFRS, 2012). En återföring av en nedskrivning för en 

kassagenererande enhet skall fördelas på tillgångarna i enheten, förutom goodwill, i 

proportion med det redovisade värdet av dessa tillgångar. Det ökade redovisade värdet för en 

tillgång förutom goodwill hänförlig till en återföring av en nedskriven tillgång skall inte 

överstiga det redovisade värde som skulle ha redovisats (efter avskrivningar) om ingen 

nedskrivning redovisats för tillgången under tidigare år (IFRS, 2012). 

  

2.1.5 Sammanfattning regelförändring 

Mellan åren 1992 och 2012 har regelverket i allmänhet för koncernredovisning och i 

synnerhet för goodwill förändrats fyra gånger. Först var det redovisningsrådets 

rekommendation RR 01:91 som företagen följde mellan åren 1992-1997. Därefter kom nästa 

rekommendation RR 01:96, vilket gällde mellan åren 1997 till 2002. Från och med 2002 och 

fram till 2005 följde företagen RR 1:00 för att därpå tillämpa IFRS.  

 

I de tidigaste reglerna för den studerade tidshorisont, det vill säga, 1992-1997 var 

rekommendationen, enligt RR 01:91, att företag tillämpar en avskrivningstid på 10 år men det 

fick tillämpa en ytterst gräns på 20 år. Denna ändrades till nästa rekommendation, RR 1:96 

vilket angav en 5 års gräns som standard men tillät även denna en 20 år gräns som högst. 

Rekommendationen som gällde mellan åren 2002-2005 angav inte någon specifik 

avskrivningstid som standard utan gav företagen möjligheten till att bedöma de enskilda 

fallen. Det var dock stadgat att företagen inte här heller fick överstiga de 20 åren som max 

antal år. Från och med 2005 följer företagen IFRS, där avskrivningsmetoden inte längre gäller 

som standard. Företagen får stället gör nedskrivningsprövningar av goodwill minst en gång 

om året.  
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Figur 1 – Regelförändring, Källa: Författarna 

 

2.1.6 Konjunkturterminologi 

Konjunkturterminologi genomgången görs för att säkerställa att läsaren känner till, de i denna 

uppsats, viktigaste nationalekonomiska fenomen och begrepp. Innan en allmän genomgång av 

begreppet konjunktur så definieras nyckelbegrepp som kan vara nyttiga för läsaren att känna 

till, samtliga definitioner är tagna från konjunkturinstitutet (2014). 

 

BNP: Bruttonationalprodukt. Är det sammanlagda värdet av alla varor och tjänster som 

produceras i ett land under ett år. 

Potentiell BNP 

Potentiell BNP definieras som den nivå på produktionen som skulle uppnås om vi hade 

normalt utnyttjande av de idag tillgängliga produktionsfaktorerna arbete och kapital. 

Högkonjunktur (högt resursutnyttjande)  

BNP-nivån är högre än potentiell BNP-nivå. 

Lågkonjunktur (lågt resursutnyttjande)  

BNP-nivå under potentiell BNP-nivå. 

Konjunkturnedgång (konjunkturavmattning)  

BNP växer långsammare än potentiell BNP.  

Konjunkturuppgång (konjunktur återhämtning)  

BNP växer fortare än potentiell BNP. 

1992 
(RR 
01) 

1997 
(RR 

1:96) 

2002 (RR 
1:00) 

2005 
(IFRS) 
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Enligt Konjunkturinstitutet (2014), är det väldigt vanligt att i den svenska ekonomisk-

politiska debatten används begreppen hög- och lågkonjunktur men ofta med en varierande 

innebörd. En vanlig missuppfattning är att högkonjunktur betecknar en period med hög BNP-

tillväxt. Konjunkturläget bestäms enligt den ekonomiska litteraturen av nivån på ekonomisk 

aktivitet i förhållande till en trend eller jämviktsnivå. Konjunkturcykeln är den återkommande 

variationen i ekonomisk aktivitet kring jämviktsnivån. Cykeln har en längd på mellan 3 och 8 

år. Ekonomisk aktivitet avser hela ekonomin och mäts normalt med BNP, 

Konjunkturinstitutet (2014). 

 

Figuren nedan visar hur BNP:s nivå utvecklas i förhållande till potentiell BNP-nivå, eller 

BNP-trenden. Potentiell BNP definieras som den nivå på produktionen som skulle uppnås om 

vi hade fullt resursutnyttjande av de idag tillgängliga produktionsfaktorerna arbete och 

kapital, Konjunkturinstitutet (2005). 

 

 

  

Figur 2, När är det högkonjunktur, hämtad från konjunkturinstitutet (2005). 
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Från ovanstående figur går det att tyda att en konjunkturcykel består av toppar och bottnar 

som cykliskt upprepar sig. Mellan dessa toppar och bottnar finner vi en konjunkturnedgång 

respektive en konjunkturuppgång beroende på vart i cykeln ekonomin befinner sig. 

Konjunktur kan alltså sägas vara variation av BNP-nivån över tid. 

Svenska konjunkturläget 2005-2012 

Nedan följer en figur som visar den faktiska konjunkturutvecklingen Sverige har haft mellan 

åren 2005-2012, alla indikatorer figuren är standardiserade med medelvärde 100 och 

standardavvikelsen 10.  

Diagram 1, Faktisk konjunkturutveckling 2005-2012, Konjunkturinstitutet (2014). 

 

Ovanstående diagram visar faktiskt konjunktur utveckling för Sverige enligt 

konjunkturbarometern uppdelat i kvartal. Benämningen 2005Q4, visar tillexempel 

utvecklingen som var de sista 90 dagarna på året 2005. Även fast en nedåtgående trend 

började redan i 2007Q1 går det att utifrån diagrammet tyda en skarp nedgång i 2008Q1 som 

sträcker sig över hela 2008 och inte återhämtar sig framtill 2009Q1. Som det går att se från 

ovanstående diagram, har ekonomin fortfarande inte helt återhämtat sig från perioden innan 

finanskrisen som började 2008. 
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Utifrån ovanstående diagram förväntas det ske extra höga nedskrivningar dessa perioder: 

 

Period (År)  Anledning 

2005Q1 Nya regler om nedskrivning 

2007Q1 Nedåtgående konjunktur trend 

2008Q1-2009Q1 Ekonomisk recession 

2010Q4-2011Q4 Brant nedåtlutande konjunktur 

2012Q1-  Lågkonjunktur 

Tabell 3, Förväntade tider av höga nedskrivningar, Källa: Författarna. 

Tabellen ovan visar de perioder som förväntas ha extra höga nedskrivningar av goodwill. 

Sedan året 2005 blev det obligatoriskt för Svenska koncerner att gör årliga 

nedskrivningsprövningar på goodwill och det är därför uppsatsens författare tror det bör 

finnas en större andel nedskrivningar av goodwill detta år. Det ska nämnas att detta i 

praktiken var ett krav även innan 2005 om det fanns goda skäl till att tro att goodwillposten 

hade en bestående värdeminskning. Det var dock praxis att skriva av goodwill årligen innan 

dess. 2007Q1 ser vi från diagrammet att en nedåtgående konjunkturtrend börjar vilket också 

bör resultera i en högre andel goodwillnedskrivningar. Mellan 2008Q1 och 2009Q1 går det att 

tyda från diagrammet att Sverige befann sig i en lågkonjunktur, vilket bör även här resultera i 

högre goodwillnedskrivningar. Mellan 2010Q4 och 2011Q4 ser vi ytterligare en brant 

nedgång vilket borde resultera i att Svenska koncerners beslutar sig för att skriva ned 

goodwill. Trenden fortsätter från perioden som startar: 2012Q1 och framåt, där vi ser en (1) 

till negativ konjunktur svängning. 
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2.2 Teoretisk referensram 

I detta kapitel återfinns huvudteorierna som är tänkte att förklara och uppnå uppsatsens syfte. 

Efter genomgången av teorierna presenteras ett stort utbud av resultat från tidigare forskning 

samt en undersökningsmodell.  

 

2.2.1 Institutionell teori 

Detta är en teori som beskriver varför organisationer inte agerar rationellt, vilket det självklart 

är tänkt att de ska. Teorin anses vara av intresse då den kan ge en förklaring varför företag 

efterliknar och imiterar varandra (Greenwood och Hinings, 1996).  Teorin förklarar hur 

organisationer påverkas av dess omgivning i form av andra organisationer, mönster och 

tillfälliga moden snarare än av rationalitet, med andra ord är det en teori som ger en 

grundläggande förståelse om hur beslutsfattare påverkas av institutioner (Collin et. al 2008). 

Vidare upplyser den institutionella teorin hur organisationer kan arbeta för att få sina metoder 

anpassade till sociala och kulturella värden, vilket syftar till att få eller behålla legitimitet 

(Deegan och Unerman, 2011).  

 

Två klassiska författare inom denna teori är DiMaggio och Powell (1983). Författarna 

frågade sig i deras artikel, varför olika organisationer med olika bakgrund visar homogenitet 

d.v.s. varför organisationer visar enorma likheter med varandra. För att förklara detta fenomen 

väljer författarna att använda begreppet isomorfism. Detta definieras som: 

 “...a constraining process that forces one unit in a population to resemble other units that 

face the same set of environmental conditions.” (DiMaggio och Powell, 1983 s. 149).  

 

DiMaggio och Powell identifierade tre typer av isomorfism, vilket kan sammanfattas så här:  

 Tvingande mekanismer (”coercive pressures”) som beskriver att det finns regler 

från större organisationer (t.ex. staten) som tvingar andra organisationer att följa dessa 

regler. Det finns en beroenderelation som måste efterföljas. Vidare finns det tryck från 

organisationens omgivning som behöver följas t.ex. kulturella förväntningar. Det kan 

också vara så att större internationella företag väljer att använda samma 

redovisningsstrategi globalt, vilket också kan ses som tvingande för att få ett likvärt 

och jämförbart resultat (Christiansen, 2012).   
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 Mimetisk mekanism (”mimetic pressures”) innefattar att vid osäkra tider, väljer 

många organisationer att efterlikna andra. Det känns mer tryggt att göra som andra vid 

dessa tider. Det är de framgångsrika företagens modell som är önskad, för att slippa 

hitta egna lösningar på situationer. Detta är också en fördel för de små 

organisationerna utifrån ett kostnadsperspektiv.  

 

 Normativ mekanism (”Normative pressures”) är den tredje formen av isomorfism 

som menar att det finns påverkan från professioner som sätter normer om vad som är 

rätt och fel. Likartade människor finns i olika organisationer som tillämpar liknande 

metoder, vilket gör organisationer mer lika varandra. 

Organisationspåverkan från utomstående kan beskrivas från ett annat perspektiv. Meyer och 

Rowan (1977) ifrågasatte rollen som formell organisationsstruktur hade. Tidigare antogs att 

en formell struktur skulle vara bästa metoden för att effektivt kunna samordna och kontrollera 

organisationer. Meyer och Rowan (1977) tyckte inte denna formella struktur alltid uppfyllde 

denna roll, därför sökte de alternativa svar till organisationers beteende. Författarna anser att 

formella strukturer inte alltid finns för att effektivisera organisationen utan det kan handla om 

att organisationen vill anpassa sig till rådande föreskrifter och förväntningar från sin 

omgivning. 

 

Meyer och Rowan (1977) hävdar att organisationer inte har som mål att bara vara 

effektiva, de vill också bli accepterade i form av viss sorts organisation. Det är det som 

författarna kallar för legitimitet. Detta medför att organisationer behöver uppfylla krav från 

olika håll. Eftersom uppfyllning av kraven ger legitimitet blir organisationer genast 

intresserad av utformningen av kraven. Meyer och Rowan (1977) menar att organisationer 

kan vara med i denna process. I och med att organisationer befinner sig på osäker miljö, har 

författarna kommit med två förslag som ett sätt att hantera krav som strider mot varandra. Det 

första är särkoppling (decoupling) som går ut på att organisationer visar upp en accepterande 

bild av deras organisation för att slippa bli granskade. Det andra är förtroende vilket Meyer 

och Rowan menar att det är viktig att det som organisationen säger sprider förtroende bland 

dess omgivning.  
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Oliver (1991) beskriver i sin artikel hur organisationer kan hantera tryck som kommer från 

institutionella organisationer, vilket har påverkan på den egna organisationens agerande. 

Författaren menar att organisationer väljer själva hur de ska bemöta trycket. Hon hävdar att 

det finns ett självintresse bland organisationer och tar hänsyn till hur värderingar som finns i 

organisationer passar ihop med det institutionella trycket som råder för tillfället. Oliver (1991) 

har observerat olika beteende hos organisationer när de får tryck från institutioner som medför 

homogenitet. Hon har utvecklat fem stycken strategier som organisationen kan använda sig 

av. Organisationen kan välja att samtycka, vilket innebär att de accepterar normerna och följer 

de institutionella modellerna. Vidare kan organisationer välja att kompromissa, vilket medför 

att de försöker hitta balans mellan organisationens eget självintresse och trycket utifrån. 

Organisationer kan bland annat förhandla med intressenter.  

 

Ett annat alternativ är enligt Oliver (1991) att undvika trycket. Företag vet att deras egen 

intresse inte stämmer överens med det institutionella trycket men agerar inte aktivt. Skulle 

organisationer vilja agera aktivt kan de välja att utmana, vilket medför att de helt och hållet 

ignorera normer och regler som kommer från institutioner. Oliver (1991) presenterar som ett 

femte alternativ att organisationer kan välja att ta över kontrollen och påverkan. Hon menar 

att detta kan göras genom att skapa egna värderingar och samtidigt motsätta sig eller kritisera 

den stadgade dogm. 

 

Figur 3, ”Strategic Responses to Institutional Processes”, Oliver (1991). 
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Det finns kritik mot institutionell teori. Tengland (2006) ser ett väsentligt problem med denna 

teori i form av att den innehåller en kognitiv syn. Det innebär att teorin utgår ifrån att 

organisationer styrs omedvetet, alltså deras handling baseras inte på egna intressen. 

 

2.3 Positive accounting theory (PAT)  

Denna teori är med i uppsatsen för att försöka förklara varför företag väljer olika 

redovisningsstandarder. Watts och Zimmerman (1986) introducerade grunden till det som 

idag kallas för positive accounting theory eller positiv redovisningsteori. Teorin försöker 

förklara och förutse hur ledningen hos ett företag kommer agera när olika åtgärdsalternativ 

ges. För att göra detta gör teorin några grundantaganden, bland annat påstår författarna att 

”individer agerar för att maximera sin egen nytta” och följaktligen så ”försöker ledningar 

använda redovisningsstandarder som främjar deras egna intressen.” En viktig del i detta är att 

försöka förklara hur valet av redovisningsstandarder påverkar ledningens privata förmögenhet 

(Milne, 2002). Teorin definierar ledningens förmögenhet i bolaget som en funktion av 

förändringar i aktiepriset (genom aktie- och optionsinnehav) och förändringar i 

bonusutbetalningar genom kompensationsplaner. Utgångsläget för PAT är att ledningen i 

första hand kommer att välja redovisningsstandarder som visar en högre nettovinst, detta med 

tanke på hur bonussystem fungerar och således påverkar det deras förmögenhet. Det skall 

dock understrykas att omvärldsfaktorer också kan påverka aktiepriser och storleken på 

kompensationen som företagsledare får. Exempel på detta är skatteeffekter, 

regleringsförfaranden, kostnader med att få fram information och politiska kostnader. 

Ledningen måste också ha i åtanke hur storleken på redovisad vinst kan leda till att de 

nämnda kostnaderna blir påtvingade på deras företag (Milne, 2002). Watts och Zimmerman 

(1986) belyser tre viktiga hypoteser inom PAT och det är dessa hypoteser som teorin bygger 

på. Det är också viktigt att nämna att enligt Watts och Zimmerman (1986) antas 

undersökningar som använder positiv redovisningsteori antingen ha ett opportunistiskt eller 

prestationsbaserat (effektivitetsbaserat) synsätt. Skillnaden mellan dessa synsätt och hur de 

förhåller sig till de tre centrala hypoteserna redovisas nedan. 
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 Bonusplan-hypotesen Allt annat oförändrat, kommer ledningen av företag som 

använder sig av bonussystem som en form av kompensation vara mer benägna att 

använda sig av redovisningsstandarder som förflyttar redovisade resultat från framtida 

perioder till den aktuella perioden. PAT förutser att ur ett effektivitetsperspektiv så 

kommer många bolag att använda sig av bonusar som är knutna till hur bra det går för 

företaget som en form av kompensation och att denna form av avlöning ofta är knyten 

direkt till redovisningssiffror (till exempel kan ledningar få en del av vinsten). Dock, 

förutser PAT under ett mer opportunistiskt synsätt kommer dessa bonussystem 

resultera i att ledningar försöker manipulera redovisningssiffror så att resultatets 

indikationer maximerar deras egna bonusar (Deegan och Unerman, 2011).  

 

 ’Skulder/eget kapital’ - hypotesen Allt annat oförändrat, kommer ledningar hos 

företag vara mer benägna att använda sig av redovisningsstandarder som förflyttar 

redovisade resultat från framtida perioder till den aktuella perioden desto större 

andelen skulder/ eget kapital är. PAT förutser att under ett mer effektivt perspektiv 

kommer ledningar att försöka minska kostnader som är knyta till främmande kapital 

genom att ingå i avtal med finansierare (och långivare) som minskar sannolikheten att 

ledningar kan tvingas tvångsinlösa egendom hos deras bolag (långtagare). Dock menar 

PAT att under ett mer opportunistiskt synsätt att dessa avtal hos företag, speciellt hos 

de företag som är på gränsen till att bryta mot skuldavtal, kommer motivera ledningar 

att använda redovisningsmetoder som minimerar effekten av skuldbegränsningar 

(Deegan och Unerman, 2011). 

  

 Storlekshypotesen (politiska) Allt annat oförändrat, desto större företaget är desto 

mer benägen kommer ledningen vara till att använda redovisningsstandarder som 

förflyttar redovisade resultat från framtida perioder till den aktuella perioden. PAT 

menar att sambandet mellan diverse utomståendepartier och företaget också är viktigt 

och säger att även fast dessa delar oftast inte har något direkt avtal med företaget kan 

deras beslut och ageranden resultera i en flytt finansiella medel ifrån företaget. PAT 

hävdar att ett högt resultat kan resultera i negativa och oftast kostsam uppmärksamhet 

mot företaget. Konsekvent kommer ledningen hos dessa företag använda 

redovisningsmetoder som minskar detta tryck (Deegan och Unerman, 2011). 
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Det finns viss kritik mot PAT då det finns forskare som menar på att denna teori är begränsad 

i vissa avseenden. Den kanske mest framstående kritiken är att PAT inte föreslår sätt som 

ledningar kan förbättra deras redovisningsmetoder. Det hävdas att genom att enkelt förutse 

och förklara redovisningsmetoder inte räcker. Vidare finns det kritik som menar att det inte 

finns några vägledade åtgärder, det vill säga att det inte finns någon rekommendation till vilka 

som bör och inte bör använda denna teori, bara hur det skall användas och förutsägelser på 

vad som kommer att hända. Sist men inte minst menar många forskare att grundantagandet att 

alla drivs av egoistiska motiv, det vill säga, att alla företagsledningar har som mål att 

maximera sin egen vinst inte representerar sanningen. Deegan och Unerman (2011) menar att 

PAT representerar en alldeles för negativ moralisk bild av sanningen som är alldeles för 

simplifierad. 

 

2.4 Agency Theory 

Inom PAT förekommer det även inslag av ”Agency Theory”, detta för att kunna förstå 

förhållandet mellan företagsledningen och aktieägarna samt deras relativa intressekonflikt. 

Denna teori kommer närmast att översiktligt diskuteras nedan. 

 

Företag generellt men särskilt stora företag har en rad relationer med både 

samarbetspartners och konkurrenter som alla har olika intressen. Aktieägare (principals) och 

intressenter i ett företag är beroende av chefer/ ledningen av det företaget (agent) för att se till 

att deras intressen blir tillgodosedda. Kort och gått försöker Agency theory förklara detta 

samband, vad som gör agenter effektiva och vad som kan bidra till att det blir 

intressekonflikter och moral risk (Deegan och Unerman, 2011). Agency theory menar att 

företagets ägare anställer chefer som i sin tur anställer andra medarbetare för att tjäna 

aktieägarnas intressen. I huvudsak skall chefer och medarbetare försöka maximera vinsten i 

företaget och aktieägare delegerar detta ansvar till samtliga anställd i företaget. Agency theory 

menar att denna delegation alltid resulterar i någon intressekonflikt då ledningen i högsta grad 

antas motiveras av sin egen lön och inte hur pass bra företaget går (Eisenhardt, 1989). En 

lösning till detta problem är att använda sig av rörlig lön till viss del.  Ägarna försöker då 

samordna sina intressen med chefer genom att till exempel ett bonussystem dela med sig av 

eventuell vinst, aktie optioner eller andra incitament, på detta sätt knyts samman företagets 

finansiella vinning och i förlängningen aktieägarnas vinst med ledningens ekonomiska 

framtid (Stroh et. al 1996). 
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2.5 Redovisningens kvalitativa egenskaper 

Denna mall upprättad av FASB tar denna uppsats med för att belysa villkoren som gör det 

möjligt att kunna upprätta en välfungerande kapitalmarknad. Grundkravet är enligt mallen att 

det fordras att alla befintliga och således även potentiella investerare gör investeringsbeslut 

som är baserad på god information. För att detta skall vara möjligt måste alla berörda parter, 

det vill säga, investerare såsom kreditgivare får tillgång till användbar 

redovisningsinformation som kan påvisa de berörda företagens finansiella ställning och även 

då realiserad prestation för den aktuella perioden sökt. Under denna del av uppsatsen kommer 

en diskussion kring de kvalitativa egenskaperna som redovisningen försöker följa och som 

enligt FASB och de normer som är satt får anses vara av mycket stor betydelse för dess 

funktionsduglighet. Dessa är: relevans, tillförlitlighet, validitet och jämförbarhet (Kam, 

1990). För att på ett bildligt sätt illustrera parter som kan ha nytta av att ett företag upprättar 

externredovisning presenteras en intressentmodell nedan. 

 

 

Figur 4, Intressentmodell, Källa: Författarna.  

 

Då det är mer eller mindre omöjligt att tillgodose alla enskilda parters behov gällande 

information sökt, är det viktigt att redovisningen utformas med utgångspunkt i allmänna krav 

som kan sägas är ömsesidig för samtliga intressenter. Relevans är definierat som egenskaper 

av informationen som kan ”göra en skillnad” när den nyttas som beslutsunderlag. 
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Tillförlitlighet är definierat som egenskapen som kan sägas försäkra att informationen är 

rimligt fel fri och praktiskt utger sig för att representera det tänkta ändamålet (Kam, 1990). 

Det är dessa två egenskaper som FASB ser som nyckeln till att avgöra om 

redovisningsinformationen är användbar. Nedan återfinns en visuell modell av redovisningens 

kvalitativa egenskaper. Till dessa egenskaper förs ofta en kostnad/ nytta perspektiv in som 

grund för att belysa denna viktiga sida av redovisningen. Nedan finner ni en modell som kan 

enklare visualisera hur denna process bör se ut. 

 

 

Figur 5, Statement of financial accounting concepts, bearbetad efter FASB (2013-11-10, no. 

2:20). 

2.5.1 Kostnad/ nytta 

Detta belyser inte endast traditionella kostnader och intäkter som läsaren skulle kunna tro, 

utan snarare avvägningen som användaren ibland måste göra mellan relevans och 

tillförlitlighet, den så kallade alternativkostnaden. Redovisningsinformation måste självklart 

uppnå ett visst minimalt gränsvärde av relevans och även ett visst minimalt gränsvärde av 

tillförlitlighet (FASB, 1980). Utöver dessa minimala krav måste ibland användaren av 

informationen byta ut ökad trovärdighet för ökad relevans eller tvärtom och det är denna 

avvägning som är intressant i detta skede. Det är dock viktigt att notera att vissa 

redovisningsrekommendationer kan leda till ett ökat värde hos både dessa och således ingen 

alternativkostnad. Det är viktigt att norm sättande organisationer inom redovisningsområdet 

gör sitt ytterst bästa för att för att tillfredsställa allmänhetens behov av informationens kvalité 

när de förkunnar deras rekommendationer som ibland har effekten att de uppoffrar relevans 
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för trovärdighet eller tvärtom, samtidigt som normsättaren alltid måste vara medveten om 

konsekvensen som förändringen har (FASB, 1980). Viktigt är det också att alltid hålla i 

åtanke att så länge kostnaden för att bedriva en viss rekommendation eller tjänst överstiger 

nyttan som denna ändring har, bör inte ändringen eftertraktas. Finansiell information är 

mycket annorlunda från mer traditionella varor. Till skillnad från vanliga handelsvaror som 

endast nyttas av de som äger den eller de som ägaren väljer att dela med sig av så kan nyttan 

av information inte alltid begränsas till de som betalar för den. Om det var möjligt att 

demontera hela privata och offentliga systemet som finansiell informations flöden regleras 

igenom och finansiell information kunde utbytas mellan säljare och köpare precis som andra 

varor så skulle jämviktsläget för kostnader och nytta kunna bestämmas på en marknad. Så 

fungerar dessvärre inte världen och normsättare måste alltid hålla i åtanke hur deras 

normbeslut påverkar den kostnaden eller nyttan som både konsumenter och utgivare av 

finansiell information har (FASB, 1980). 

2.5.2 Relevans: prediktivt värde och återkopplingsvärde samt aktualitet 

För att information ska kunna betraktas som relevant måste det vara möjligt att på ett logiskt 

sätt koppla informationen till det beslutet som skall tas (Kam, 1990). FASB (1980), 

poängterar att för att information ska ses som relevant för investerare, långivare, borgenärer 

och beslut som liknande intressenter måste göra ska informationen kunna göra en skillnad i ett 

beslut genom att hjälpa användare att kunna bilda förutsägelser om resultatet av tidigare, 

nuvarande, och framtida händelser eller för att bekräfta eller korrigera förväntningar (Obaidat, 

2007). Information är relevant till ett beslut om den kan minska eller eliminera eventuell 

osäkerhet om variablerna i beslutsprocessen. Information från förflutna händelser används 

flitigt för att kunna förutse framtida händelser, även fast denna metod inte alltid skall 

användas. Kam (1990) ger exempel på detta som skulle kunna vara att företag rapporterar 

resultat i segment som hjälper användaren av informationen att förutse hur de separata delarna 

kan sammanställas för att bilda en trend om hur helheten kan komma att se ut innan året ens 

är slut. Relevant informations måste således alltid innehålla antingen prediktivt (prediktivt) 

värde och/ eller återkopplingsvärde. I normalfallet återfinns både dessa värden samtidigt, då 

kunskap om förflutna handlingars konsekvenser, hjälper beslutsfattarna att grunda ett 

prediktivt beslut för hur det kan komma att gå vid liknande situationer i framtiden (Kam, 

1990). 
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Aktualitet är också en komponent till relevans, som illustrerat ovan. Om informationen inte är 

tillgänglig/ befintlig i ögonblicket som ett beslut skall fattas så saknas självfallet relevansen 

för informationen (Obaidat, 2007). Det som ligger till grund för aktualitetens relevans är att 

beslutfattarna måste ha rätt information innan den förlorar förmågan att påverka beslut, (Kam, 

1990). 

2.5.3 Tillförlitlighet: Verifierbarhet, neutralitet och trovärdighet 

FASB (1980) medger att måttet på tillförlitlighet är nära kopplat till hur trovärdigt måttet 

representerar det den utger sig att representera tillsammans med en försäkran för användaren 

att informationen genom en kontroll, har framställningskvalitet. Generellt sägs det att 

informationens tillförlitlighet beror på två viktiga beståndsdelar, nämligen: 

1. Att säga att åtgärden är tillförlitlig är att säga att den kan vara betrodd att göra den 

uppgift för vilken den ska användas för. 

2. En åtgärd är tillförlitligt om den ger en korrekt kvantitativ beskrivning av det faktiska 

förhållandet, objekt eller hädelser den representerar. 

Den först nämnde innebär effektivitet men inom redovisning benämns denna snarare som 

relevans. Det är den andra punkten som FASB föredrar att kalla tillförlitlighet. Som antytt 

med titeln på denna delrubrik så tycker FASB att tillförlitlighet består av tre komponenter, 

nämligen: verifierbarhet, neutralitet och trovärdighet. I jämförelse så är trovärdighet den mest 

kritiska delen av tillförlitlighet då den fokuserar på korrespondensen mellan en åtgärd och en 

beskrivning av den ekonomiska händelsen eller objekt som den avser att representera (Kam, 

1990). Med detta menas att objekten är tillgångar och skulder, och händelserna är 

förändringar i deras värde, nämligen, intäkter, kostnader, vinster och förluster (ibid). Inom 

redovisning har neutralitet blivit mer och mer signifikant för normsättare i kontrast till de som 

måste tillämpa normerna när de förbereder finansiella rapporter. Men konceptet har väsentligt 

samma betydelse för både grupperna då både grupperna upprätthåller neutralitet på samma 

sätt FASB (1980). Neutralitet innebär att när en redovisningsstandard ska implementeras bör 

det primära målet vara relevansen och tillförlitligheten i den information som blir resultatet 

och inte konsekvensen som vissa nya regler kan ha på ett särskilt intresse (FASB, 1980). 

Kvaliteten på verifierbarhet bidrar till nyttan av räkenskapsinformationen eftersom syftet med 

kontrollen är att ge en högre grad av säkerhet i redovisningsåtgärder, det vill säga, allt de 

utger sig för att representera. Verifiering är mer framgångsrik i att minimera negativ påverkan 

på den person som mäter än att hitta slumpmässiga mätfel och därmed bidrar i varierande grad 
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till mot att säkerställa att särskilda åtgärder representerar trofast de ekonomiska objekt eller 

händelser som de utger sig för att representera. Verifiering bidrar således ytterst lite, eller 

ingenting alls till att säkerställa att användandet av informationen är relevant för de beslut för 

vilka den är avsedd att nyttas (FASB 1980). 

2.5.4 Jämförbarhet (inklusive konsekvens) 

Som modellen ovan visar är informationens jämförbarhet den egenskap som är interaktiv 

mellan relevans och tillförlitlighet. Finansiell information om ett företag erhåller mycket 

användbarhet om den kan jämföras med motsvarande uppgifter i ett annat företag. På samma 

sätt kan informationen nyttas för att jämföra olika tidsperiod inom samma företag (FASB, 

1980). Signifikansen av informationen, särskilt den av kvantitativkaraktär, beror till stor del 

på användarens förmåga att relatera den till något jämförelseindex. Då det historiskt sätt har 

varit vidare accepterat att företag använder olika redovisningsmetoder har detta bidragit till 

svårigheten att göra en ekonomisk jämförelse mellan företag. Av denna orsak har det vuxit 

fram ett behov att utveckla redovisningsstandarder (FASB, 1980). Detta då det självklart inte 

finns ett facit eller en enda sanning eller rätt metod till att välja redovisningsstandard bland de 

tillgängliga alternativen. Syftet med jämförelse är att upptäcka likheter och skillnader men då 

det en jämförelse av komplexa enheter görs är det meningslöst att försöka beakta alla likheter 

och skillnader på en gång.  I en giltig jämförelse sätts oftast fokus på ett fåtal egenskaper och 

egenskaper om inte på något sätt är korrelerade med de undersökta kan ignoreras. För att 

undvika påverkan på det som ska undersökas måste således egenskaperna som undersöks vara 

standardiserade, det vill säga, att undersökaren måste vara konsekvent i sin metod (FASB, 

1980). En konsekvent användning av redovisningsprinciper mellan olika räkenskapsperioder 

ökar användbarheten av finansiella rapporter till ändringarna genom att underlätta analyser 

och förståelse av jämförande redovisningsuppgifter (FASB, 1980). Det skall dock 

understrykas att en konsekvent användning av redovisningsprinciper mellan olika perioder 

kan hämma redovisningens framsteg om det överdrivs. Ingen förändring till en föredragen 

redovisningsstandard kan göras utan att det offrar konsekvens, då det inte finns något sätt som 

redovisningen kan utvecklas utan förändring (FASB, 1980). Lyckligtvis är det oftast möjligt 

att göra övergången från en mindre lämplig standard till en mer lämplig standard samtidigt 

som det ändå är möjligt att jämföra perioder innan och efter förändringen om effekten av 

förändringen beskrivs utförligt (FASB, 1980).  
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2.5 Tidigare forskning inom ämnet  

Lagen behandlade ämnet goodwill långt innan revisorer skrev om det. Det finns ett fall från 

året 1620 där säljaren av inventarier i en butik kommit överens med en köpare att som en del 

av köpeskillingen, skulle inte säljaren vara verksam med en liknande butik inom samma 

geografiska område. Säljaren, i motsats till sitt löfte, fortsatte att behålla sin butik och fyllde 

på den med nya varor till försäljning. Köparen stämde och fick rätt i domstolen. Innebörden 

av goodwill i det här fallet rör den fortsatta frekvensen av de gamla kunderna. På den tiden 

definierades goodwill som sannolikheten att gamla kunders vilja att handla på samma ställe 

igen (Kam, 1990). 

 

En studie av Francis et. Al (1996) undersöker vilket samband beslut från chefer om 

nedskrivning har på prisreaktionerna på börsen. Undersökningen menar att beslut om att göra 

en nedskrivning och hur omfattande det är går att relatera till både: (a) omfattningen av osäkra 

tillgångar i företagets redovisning och (b) incitament som företag kan ha för att skriva ned 

dessa tillgångar i en viss period (Francis et. al 1996). Artikeln finner att det är 

nedskrivningsvariablerna (tillexempel företagets eller branschens historiska avkastning) är 

viktiga för att förklara storleken och tidpunkten för själva nedskrivningen. Efter en kontroll av 

faktorerna visar artikeln att nedskrivningar är mer frekventa och större i storlek i bolag som 

nyligen tillsatt en ny ledning samt om bolaget eller industrin som bolaget tillhör gjort 

nedskrivningar historiskt sätt (Francis et. al 1996). 

 

Higson (1998) menar att, som en del av förvärvarens nettoförmögenhet, så har den 

genomsnittliga goodwillposten i Storbritannien växt från försumbara nivåer mellan 1976 och 

över 60 procent 1988. Dessa nivåer upprätthölls fram till 1991, då förhållandet föll tillbaka till 

ungefär 24 procent. Den främst övervägande orsaken till ökningen av goodwill var den branta 

ökningen av marknadsvärdet på företag i förhållande till bokförda värdet av sina justerade 

tillgångar, i mitten till slutet av 1980-talet. 

 

En annan av studierna som har gjorts av Godfrey och Koh (2001) visar att posten goodwill 

utgör en viktig post i balansräkningen för en investerare vid värdering av företag. Studien 

avser egentligen Australiska bolag men visar vikten av goodwill.  
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Johnson et. al (1998) menar att uppfylla definitionen av en tillgång är en nödvändig men inte 

tillräcklig förutsättning för att kunna redovisa något som en tillgång. Det är endast ett av de 

fyra grundläggande kriterier i FASB begrepp uttalande nr 5, redovisning och värdering i 

finansiella rapporter för affärsföretag (1984) diskuterade ovan. Till en början bör poster som 

är tillgångar i balansräkningen identifieras men det andra tre kriterierna: mätbarhet, relevans 

och tillförlitlighet måste också uppfyllas. Dessutom kan problem med att tillgångar senare 

skall redovisas och mätningssvårigheter vara stor nog för att hindra bokning av goodwill alls. 

Presentation och visning i de finansiella rapporterna måste också beaktas för att goodwill kan 

anses vara tillräckligt annorlunda från andra tillgångar. 

 

European Securities and Markets Authority (ESMA) har gjort ett omfattande undersökning 

på de europeiska börserna. Studieresultatet rapporterar om att det är få företag som genomför 

nedskrivningar av goodwill på de europeiska börserna. 

 

I en undersökning av Li och Sloan (2009) som undersöker de effekterna som FASBs 

ändring på standarden som innebar att koncerner slopar en systematisk avskrivning av 

goodwill och ersätta denna med ett årligt nedskrivningstest. Resultatet av denna undersökning 

visade att redovisningsstandarden medför relativt uppblåsta goodwillposter i 

koncernbalansräkningar samt olägliga nedskrivningsprövningar. Beviset i denna studie pekar 

mot att chefer försenar nedskrivning tills att goodwillvärdet i princip har utgått. Enligt Li och 

Sloan (2009) hävdar FASB att redovisning efter den nya standarden skulle bättre spegla den 

underliggande ekonomin av goodwill och andra immateriella tillgångar. Undersökningen 

visar samt att de utökade upplysningarna i den nya standarden förbättra boksluts användarens 

förmåga att tyda framtida lönsamhet och kassaflöden. Li och Sloan (2009) bedömer dock att 

goodwillnedskrivningar enligt den gamla standarden framkallar en begränsad 

marknadsreaktion. Kanske viktigast av allt, finner forskarna, att den nya standarden inte 

ändrar aktualitet och innehållet i goodwillnedskrivnings information. I själva verket menar 

forskningen att motsatsen är sann, då det finns belägg för att nedskrivningar enligt den nya 

standarden är mindre i tid och ger inget tillskott av information om framtida lönsamhet än den 

gamla standarden, Li och Sloan (2009) 
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Nedskrivningens paradigm som har ersatt avskrivningar lider av samma avgörande fel, 

eftersom det syftar (ofta med hjälp av abstrakta och opraktiska riktlinjer) att upprätthålla 

fiktioner som att köpt och intern genererad goodwill självklart i sig är separerbara, hävdar 

Bloom (2009). Dessutom påstår författaren att den nuvarande standarden har några nya 

absurditeter som följer nedan. 

 

 goodwill, när det väl är nedskrivet, kan aldrig återställas. Till exempel, om 

goodwillvärderas utifrån en kassa genererande enhet värderat till en 

diskonteringsränta på x procent ett år men de ekonomiska förutsättningarna näst 

kommande år visar sig vara att en diskontering på x+2procent så bör skrivas ned. Men 

det då i år 3 visar sig att en rimlig diskonteringsränta är x-2 procent så justeras inte 

detta i bokslutet, Bloom (2009). 

 Nedskrivning beräknas med hjälp av prognoser som i sig är opålitliga och som är 

subjekt till manipulation.  En prognos kan inte granskas till den nivån där den kan 

valideras och anses vara sann eller falsk. Det är oftast när hotet av en 

goodwillnedskrivning är reell som revisorer tenderar att producera optimistiska, 

okontrollerbara prognoser, Bloom (2009).  

För att undvika detta föreslår Bloom (2009) att en omdefinition av metoderna för hur 

goodwill värderas ska bör göras. Det finns enligt artikeln ett behov att medge att information 

om goodwill som är hänförlig till ett börsnoterat företag är viktig för en person som försöker 

utvärdera beslut som relaterar till bolaget. Efter detta måste företag fråga sig hur den 

befintliga informationen som är hänförlig till goodwillposten i årsredovisningen kan 

förbättras, Bloom (2009). 

 

För att försöka förklara inkonsekvensen med nedskrivningsprövningar så föreslår den 

deskriptiva analysen i en undersökning av, Petersen och Plenborg (2010) att några av de 

metoder som används vid definitionen av kassagenererande enheter inte är i enlighet med IAS 

36, vilket självklart medför olika resultat bland bolag. Undersökningen fann också brister i det 

sättet som företag fastställde återvinningsvärdet, vilket väcker frågan om vad som förklarar 

dessa inkonsekvenser. Några av dessa faktorer visar sig enligt Petersen och Plenborg (2010) 

vara: 
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1. Företagets storlek: generellt går det att förvänta sig att ett större företag har en större 

möjlighet i att förvärva kompetens i särskilda områden, bland dessa då specifik 

kunskap i hur värdering av tillgångar ska gå till. Således är förväntningen att större 

företag inte begår lika många inkonsekvenser i tillämpningen av 

nedskrivningsprövningar som mindre företag (Petersen och Plenborg, 2010). 

2. Storleken på goodwill: företag smed obetydlig goodwill, mätt som goodwill i 

procentuell relation av de totala tillgångarna, generellt inte spenderar lika mycket 

resurser och tid på att utvärdera behovet för nedskrivning genom en årlig prövning, 

detta då resultateffekten av eventuell nedskrivning kan vara försumbar (Petersen och 

Plenborg, 2010). 

3. Gemensam modell: Företag som använder liknande finansiella modeller (kalkylblad) 

för att räkna ut nedskrivningsbehovet av deras kassagenerande enheter löper en mindre 

risk för inkonsekvenser mellan samtliga enheter då de lägger resurser på att skapa en 

fel fri modell (Petersen och Plenborg, 2010). 

4. Övrig erfarenhet av värdering: personer med en större erfarenhet av företagsvärdering 

förväntas begå färre inkonsekvenser än personer med en mer begränsad erfarenhet av 

området (Petersen och Plenborg, 2010). 

5. Framställning av en manual: företag som systematiserar sina 

nedskrivningsundersökningsmetoder förväntas begå färre inkonsekvenser. Att 

framställa en manual som används som en guide till hur nedskrivningsprövningar ska 

gå till förutsätts ha färre inkonsekvenser än företag som inte gör det (Petersen och 

Plenborg, 2010). 

Grant Thornton, gjorde 2010 en undersökning där de studerade hur svenska börsnoterade 

bolag hanterade nedskrivning av goodwill. Resultatet visade att bara 37 av 259 studerade 

företag gjorde nedskrivning år 2008. De 259 svenska börsnoterade bolagen som studerades 

hade totalt en goodwill på 613 miljarder kronor vilket uppgår till cirka trettio procent av deras 

totala egna kapital. Dessutom i 28 av företagen kan det koncentreras att goodwillposten 

överstiger det egna kapitalet medan i 42 av företagen är goodwill plus immateriella tillgångar 

högre än det egna kapitalet.  
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I en avhandling skriven av Nilsson (1998) så belyser han problemen som Svensk 

redovisningspraxis haft under 80-talet gällande goodwill. Det som var bekymmersamt var alla 

olika metoder som förekom under denna tidsperiod. Avhandlingen inleds med en mening som 

speglar Nilsson (1998) åsikter om oenseheten som rådde,  

”alla redovisningssätt i ett land samtidigt”. (Nilsson, 1998 s. 1) 

Under perioden då avhandlingen skrevs rådde det lite av vilda västern i Svensk 

redovisningspraxis gällande goodwill då många företag använde olika metoder (Nilsson, 

1998).  

 Det fanns företag som följde BFL, redovisade goodwill som en typ av tillgång för att 

därefter skriva av den under längst tio år.  

 Vissa följde den USA-inspirerade goodwillredovisningen och skrev av goodwill på 

fyrtio år.  

 Andra företag skrev bort goodwill direkt mot eget kapital, en metod som kom från 

Storbritannien. 

  Vissa andra skrev ned goodwill, och tog upp det som extraordinär kostnad. 

  Några företag hade bytt avskrivningsmetod till progressiv avskrivning.  

 En grupp företag skrev inte ens alls av goodwill utan tog endast upp det som tillgång.  

Nilsson (1998) menar även att poolningsmetoden blev vanligt förekommande vid 

företagsförvärv och användes felaktigt stället för förvärvsmetoden vid företagsförvärv. 

”Förvärvsmetoden är en metod för att konsolidera dotterföretag i koncernredovisningen och 

denna metod skall tillämpas när ett dotterföretag nybildas eller förvärvas av ett moderföretag. 

Vid samgåenden tillämpas poolningsmetoden istället. Ett dotterföretag som är ett resultat av 

ett samgående skall konsolideras i koncernredovisningen med hjälp av poolningsmetoden 

enligt redovisningsrådets rekommendation RR 1. Vid ett samgående antas inget förvärv ha 

skett utan moderföretag och dotterföretag anses ha sammanslagits till en enhet trots att det i 

teknisk mening har skett ett förvärv och att ett ägarförhållande finns mellan moderföretag och 

dotterföretag”, (Koncernredovisning, 2009). 

Som förslag till hur detta problem kan lösas förslår Nilsson (1998) att IASC med stöd av 

IOSCO, SEC och EG kan arbeta fram en internationell metod och anpassa denna som 

standard överallt. Detta skulle först och främst hjälpa aktieägare ta informerade 

investeringsbeslut då jämförelse mellan företag i olika länder underlättas men det skulle även 

göra det möjligt för företag att sinsemellan jämföra varandra. 
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Malmqvist (2010), ordförande i Sveriges finansanalytikers förening, genomförde en 

undersökning där en analys av relationen mellan goodwill och aktiekursen med hänsyn till att 

en rad noterade bolag drabbades av kraftiga kursras. Dessa hade gemensamt stor goodwillpost 

i balansräkning. Resultatet visade att stor redovisad goodwillvärde pressade börskursen. När 

det blev ett vinstfall, samtidigt med högt redovisad goodwill blev det tydligare att kursen 

rasade ned. Det ska nämnas att det var vinstutvecklingen som var det stora kurspåverkande 

faktorn men att goodwill hade en viss påverkan.  

 

Werneman Andersson och Eliasson vid Örebro Universitets handelshögskola har under 

hösten 2011 också låtit göra en liknande undersökning. De har undersökt lågkonjunkturens 

påverkan på företagens nedskrivning av goodwill. I deras uppsats även där kriterierna att 

samtliga företag redovisar enligt IFRS och är börsnoterade på Nasdaq OMX Large Cap lista, 

det görs dock inget bortfall för bank och/ eller försäkringsbolag. Studien är en 

totalundersökning där redovisad goodwill kontra konjunkturläget och en jämförelse av olika 

branscher har legat i fokus. Även i denna studie så går det inte att urskilja något markant 

mönster av företag som gör goodwillnedskrivningar i lågkonjunktur kontra högkonjunktur 

(Andersson och Eliasson 2011). Resultatet tyder på att trotts den teoretiska förväntningen att 

företag bör göra större goodwillnedskrivningar under lågkonjunkturer så går det inte att dra 

någon slutsats gällande relationen mellan konjunkturläget och företagens tendens att göra 

goodwillnedskrivningar. Andersson och Eliasson (2011), menar att IFRS rekommendation 

kring värdering av goodwill bör tydliggöras för att helt vara säker på att företag värderar sin 

goodwillpost på samma sätt. Författarna menar att detta kan vara en anledning till varför det 

inte finns något specifikt mönster gällande goodwillnedskrivning. 

 

Nyberg och Söder vid Umeå Universitets handelshögskola har under våren 2012 låtit göra 

en undersökning som syftar till att redogöra hur stor andel som goodwillposten utgör av det 

egna kapitalet på Svenska Large Cap listan mellan åren 2006 och 2011. Precis som denna 

uppsats var urvals kriterier att samtliga företag var noterade på Nasdaq OMX Large Cap lista, 

följde IFRS samt de inte tillämpar ett brutet räkenskapsår (Nyberg och Söder, 2012). Övrigt 

så var även här samtliga affärsbanker borträknade då de omfattas av särskilda regelverk. Till 

skillnad från denna uppsats så är företag som redovisar sina räkenskaper i annat än Svenska 

kronor förkastade, detta för att eliminera chans för eventuella valutakursdifferenser. 
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 För att lättare kunna göra en jämförelse mellan åren har uppsatsförfattarna valt att räkna ut 

andelen goodwill/ eget kapital. Resultatet som studien fick var att det inte var möjligt att 

statistiskt sätt säkerställa något samband mellan andelen goodwill av eget kapital och ett lågt 

konjunkturläge, detta trots att prognostiserade kassaflöden som goodwill beräknas på kan 

förväntas vara lägre (Nyberg och Söder, 2012). Det implicerar att osäkerheten kring 

världsekonomin kan ha varit en bidragande faktor till restriktiviteten av 

goodwillnedskrivningar (Nyberg och Söder, 2012). 

 

2.6 Undersökningsmodell 

 

Figur 6, Undersökningsmodell, Källa: Författarna. 

 

Ovanstående a priori-modell försöker illustrerar några av de faktorer som kan påverka hur 

företag väljer att redovisa goodwillposten i koncernbokslutet. I den allmänna referensramen 

har denna uppsats tagit upp och förklarat de olika regler och rekommendationer som har 

påverkat goodwillposten och hur dessa regler har förändrats över tid. Tillämpningen av dessa 

regler kan med hjälp av institutionell teori förklaras som tvingande mekanism. Detta då 

samtliga företag blev tvungna år 2005 att sluta skriva av goodwill årligen och istället göra 

nedskrivningsprövningar. Konjunkturlägets påverkan har vi haft som en arbetshypotes i denna 

uppsats då frekvensen av goodwillnedskrivningar bör vara högre i sämre konjunkturlägen 

(lågkonjunktur). Detta då lågkonjunktur karaktäriseras som en period då det råder en väldigt 

låg ekonomisk aktivitet allmänt och detta påverka företag.  

Redovisning 
av goodwill 

Lagar och 
rekommendationer 

Konjunkturläget 

Ledningens 
intressen 
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RR:17 punkt 7 talar om externa faktorer som kan leda till att ett företag bör beräkna 

återvinningsvärdet för att fastställa en nedskrivning. En av dessa faktorer är när det har skett 

en väsentlig förändring i marknadsförutsättningar. Ledningens intressen och varför de 

föredrar att välja en redovisningsstandard framför en annan kan teoretiskt förklaras med hjälp 

positive accounting theory och agent teori. Bägge teorierna förutsätter att både anställda och 

ledningen vill maximera sin egen vinst. Ledningens intressen kan sägas delvis ligga i att hitta 

det billigaste produktionsalternativet för att minimera kostnader men också i att delvis styra 

arbetsprocessen så att maximera effektivitet. Detta görs bland annat för att kunna maximera 

prestige, men också deras egna ekonomiska vinning i form av utdelningar eller bonusar 

(income smoothing) och där valet av redovisningsstandard kan spela en stor roll. Allt detta 

knyts ihop med hjälp av redovisningens kvalitativa egenskaper som försöker skapa en 

välfungerande kapitalmarknad genom att alla potentiella och befintliga investerare, samt 

andra intressenter gör investeringsbeslut som är baserade på god information. För att detta 

skall vara möjligt så måste alla berörda parter får tillgång till användbar 

redovisningsinformation som kan påvisa de berörda företagens finansiella ställning. En annan 

viktig faktor är hur företaget väljer att redovisa goodwillposten då det påverkar hur denna 

information presenteras. 
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3. Metodkapitel 

I detta kapitel presenteras uppsatsens forskningsmetod, samt motivering av dessa metodval. 

Vidare följer mer ingående information om studiens population och urvalsprocessen. Därefter 

diskuteras vilken analysmetod som studien präglas av och konsekvenserna av de valen. 

Kapitlet avslutas med en diskussion kring undersöknings validitet och reliabilitet. Syftet med 

detta kapitel är att ge en övergripande bild över studiens arbetsprocess. 

 

3.1 Val av forskningsmetod 

Det tre centrala teorierna som kan sägas beskriva sambandet mellan teori och forskningsteori 

är deduktiv, induktiv samt abduktiv (Bryman och Bell, 2011).  Med deduktiv teori eller 

deduktion menas kort att forskarna drar slutsatser om fenomen utifrån befintlig teorier ligger 

som till grund för den empirisk undersökning. Denna teori betraktas ocksåsom den vanligaste 

då det är vanligt att utgå från en teori och pröva denna i verklighetens empiri. Bryman och 

Bell (2011) menar att till skillnad från deduktion är induktiv teori eller induktion motsatsen, 

det vill säga att utgångspunkten i denna är empiri för att arbeta mot teorin. Abduktiv teori 

eller abduktion innebär att forskaren rör sig fritt mellan teori och empiri och låter förståelse 

således successivt växa fram istället för att endast röra sig från antingen teori mot empiri eller 

dess motsats. Då denna uppsats vill undersöka utvecklingen av praxis kring redovisning av 

goodwillnedskrivning utgår uppsatsen utifrån en deduktiv ansats. 

 

Metodvalet är till stor del beroende på vilket ämnesträd som skall undersökas; 

samhällsvetenskap eller naturvetenskap. Detta då vissa metoder är bättre passande till olika 

typer av undersökningar. Detta har ledigt fram till två centrala metodval nämligen kvantitativ 

och kvalitativ metod (Bryman och Bell, 2011). 
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3.2 Kvantitativ eller kvalitativ forskning 

Inom ramen för forskning så skiljs det ofta på två metodiska angreppssätt, det vill säga, 

kvalitativ och kvantitativ metod enligt Bryman och Bell (2005:49). Valet mellan de beror på 

vilket syfte som uppsatsen har då det är naturligt att en viss metod inte passar alla situationer. 

Ett annat alternativ är en kombination av dessa metoder. Nu närmast beskrivs kortfattat vad 

dessa två metoder går ut på för att därefter välja metod till vår studie och motivera för det. 

 

Med en snabb överblick över dessa metoder kan det tyckas att de är ganska snarlika och att 

skillnaden inte är så markant enligt Bryman och Bell (2013). De menar att åtskillnaden i det 

läget beskrivs som att kvantitativa forskare mäter olika företeelse medan en kvalitativ forskare 

mäter på ett annat sätt. Bryman och Bell (2013) skriver dock att det i slutändan inte handlar 

bara handlar om kvantifiering, då skillnaden mellan dessa två metoder går mycket djupare.  

 

Vid en kvantitativ metod ligger fokus på kvantifiering vad gäller insamling och analys av 

data. Trycket ligger på teoriprövning det vill säga, att det finns ett deduktivt synsätt vad gäller 

relationen mellan teori och praktisk forskning. Denna metod har sitt ursprung i 

naturvetenskapen, speciellt när det gäller positivismen där fakta behandlas statistiskt för dra 

generella slutsatser. Bryman och Bell (2013) menar avslutningsvis att det kan sägas att en 

kvantitativ forskningsmetod innehåller en social verklighetsuppfattning som utgår ifrån att 

den utgör en extern och objektiv verklighet. 

 

Annika Eliasson (2013) menar att en kvantitativ metod kännetecknar en mer matematiskt 

avancerat tillvägagångssätt, där fokus återfinns i att analysera siffror. Som namnet antyder är 

kvantitativa metoder att föredra, när det är viktigt att kunna kvantifiera eller mäta data genom 

att sätta siffror på undersökningsmaterial.  

 

Bryman och Bell (2013) tillägger att det är strukturerade observationer som gäller vid 

kvantitativ metod där det finns fokus på det som kan mätas med hjälp av väl definierade 

variabler. 
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Kvalitativ forskningsmetod kan sägas vara motsatsen till kvantitativ. Byrman och Bell (2013) 

skriver att i denna metod läggs vikt på orden och inte kvantifiering under insamling och 

analys av data. Det är en metod som värdesätter ett induktivt synsätt på förhållanden mellan 

teori och forskning. Det efterstävas att generera teorier. Tonvikt läggs på hur individer 

uppfattar och tolkar sin sociala verklighet, alltså tas det avstånd från naturvetenskapen i 

inriktning mot positivism. Sociala verkligheten uppges höra till individen som själv skapar 

och konstruerar sin verklighet (Bryman och Bell, 2013).   

 

Denna uppsats har präglats av en kvantitativ metod då denna lämpar sig bäst med tanke på 

uppsatsens syfte och problemformulering. En kvantitativ metod passar denna studie bättre då 

den till större del kommer hantera numeriska värden som är inhämtade från bolagens 

årsredovisningar under åren 1992-2012. En del av kvalitativ metod används i denna uppsats 

när författarna presenterar och tolkar andra praxisundersökningar som har gjorts innan.  

 

3.3 Datainsamling 

Inom forskningen så är det vanligt att skilja på två olika sorters data och dessa delas upp i 

primärdata och sekundärdata. Definitionen av primärdata är att forskaren själv samlat in 

information direkt från den primära informationskällan. Intervjuer, frågeformulär eller 

observationer är allihop exempel på olika typer av primärdata (Jacobsen, 2002). Sekundärdata 

kan definieras som data som någon annan har tagit fram antingen som färdiga 

sammanställningar eller rådata som en forskare får tillgång till. Enligt Eliasson (2013) ses inte 

sekundärdata som pålitlig källa, vilket beror på att data redan har bearbetats, oftast i andra 

syften. När det gäller inhämtning av fakta från årsredovisningar är det viktig att förstå att all 

material räknas som sekundärkälla. Sekundärdata är samlande och bearbetning av redan 

existerande information. Detta är en metod där forskaren inte har varit deltagit i den 

ursprungliga datainsamlingen (Bryman och Bell, 2005). Uppsatsen använder sig av 

årsredovisningar som är inhämtade från databasen Retriever Business samt i viss mån de 

respektive företagens hemsidor. Årsredovisningar bedöms vara en mycket pålitlig källa i och 

med att dessa innehåller lagstadgade bestämmelser som är granskade och validerade av 

interna revisorer samt då oftast reviderade av oberoende externa revisorer. De företag som 

studeras i denna studie är dessutom börsnoterade och får sina årsredovisningar granskade 

flertalet gånger av investerare och andra intressenter. 
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3.4 Population och urval 

Vårt fenomen berör i högsta grad de svenska börsnoterade bolagen. Fokus ligger på de företag 

som är noterade på OMX Stockholm Large Cap, den så kallade storbolagslistan och 

jämförbara listor gällande tiden innan OMX Large Cap skapades. Från det uppåt 60 stycken 

noterade bolagen görs ett visst urval. Uppsatsen gör skillnad mellan de företag som redovisar 

ett goodwillvärde i sin balansräkning och de som inte gör det. Efter den initiala gallringen så 

får endast de företag som uppvisar en goodwillpost gå vidare i undersökningen. 

 

Sammanfattningsvis kan våra urvalskriterier summeras i punktlistan nedan, vilket gäller 

för de praxisundersökningar som uppsatsförfattarna upprättat själva. Kraven är anpassade 

efter tidigare undersökningar för att kunna göra jämförelser.  

 Bolaget måste vara listat på OMX Stockholm Large Cap. 

 Bolaget måste redovisa goodwill i balansräkningen.  

 Bolaget måste följa IFRS. 

 

3.5 Reliabilitet och validitet 

Reliabilitet kan ses som ett mått på hur tillförlitlig en studies mätningar är och resultatet som 

en studie når bör vara repeterbart och ge likvärdiga resultat om någon annan skulle försöka 

replikera den. För att uppnå detta resultat måste mätningsprocessen vara precis och eventuella 

avvikelser bör noteras. Hög reliabilitet i en studie skall se till att data som samlas in är 

tillförlitlig (Bryman och Bell, 2011). För att stärka reliabiliteten så har uppsatsen i huvudsak 

använt primärkällor i form av årsredovisningar vid undersökningarna gjorda. 

Årsredovisningar, är som källkritiken tar upp, mycket pålitliga då dessa måste uppfylla visa 

lagkrav, formalia krav samt är granskade flitigt av externa intressenter men även revisorer, 

vilket ökar reliabiliteten. För att stärka validiteten har urvalet tagits med noggrann omsorg. 

Kraven ar varit att företaget är registrerat på OMX Stockholm Large Cap, har goodwill i sin 

balansräkning samt att samtliga företa följer IFRS och där med har samma 

redovisningsstandard för att möjliggöra jämförelse. Vidare har studien utförts med stor 

noggrannhet där avvikande resultat har noterats, kontrollerats och räknats om. Ett exempel på 

detta är den fördjupade analysen som är ett resultat av undersökningen med facit i hand, vilket 

också ökar validiteten.  
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3.6 Dokumentstudie 

Syftet med denna undersökning är att ta reda på hur redovisning av goodwill förändrats 

mellan åren 1992 och 2012. Detta med tanke på finanskriserna i början av 90-talet, år 2000 

och år 2008 samt de reglerna som kom 2005 som styr nedskrivningsprövningar. 

Dokumentstudien består av en genomgång av tidigare forskning för åren 1992, 1999 och 2003 

för att senare anpassa dessa undersökningar till åren 2005, 2009 och 2012 som 

uppsatsförfattarna upprättar själva genom en rigorös granskning av samtliga årsredovisningar 

som passar kriterierna. Undersökningsåren är noggrann valda för att försöka fånga tre 

konjunkturcyklar som kan sägas vara i recession åren 1992, 2003 och 2009. Året 2005 valdes 

för att undersöka konsekvenserna av att Svenska koncerner blev tvungna att använda IFRS 

som standard gällande redovisning av goodwillposten.  Året 1999 valdes för att få lite historia 

bakom goodwillredovisningspraxis och året 2012 valdes för att kunna redovisa de senast 

tillgängliga årsredovisningarna och testa dessa mot historisk förändring och dessa år kan 

sägas tillsammans med 2005 vara jämförelse år mot konjunkturens effekter. 

 

3.7 Källkritik 

 Denna studie har kännetecknats av användandet av både primär- och sekundärkällor flitigt 

och genomgående. Författarna har tagit stor omsorg i att noga välja vilka källor som skall 

inkluderas i arbetet.  

 

Årsredovisningar bör ses som pålitlig då de måste signeras och godkännas av en revisor, 

som i fallet av vår studie, även måste vara auktoriserad på grund av storleken på de 

undersökta företagen. Dessutom så är samtliga företag i studien noterade på Stockholm OMX 

Large Cap listan, vilket innebär att de arbetsamt blir granskade av externa intressenter, såsom, 

potentiella investerare, myndigheter, intresse organisationer och konkurrenter, vilket kan ses 

som en extra kvalitetskontroll. Majoriteten av de granskade årsredovisningar är tagna från 

databasen Retriever, som är genom Högskolan i Gävle, tillgänglig men uppsatsen innehåller 

har även årsredovisningar som är direkt hämtade från respektive företags hemsida. Dessa två 

källor bedöms som pålitliga då den förstnämnde är ett forskningsverktyg som Högskolan 

tillhandahåller sina elever och den sistnämnda är direkt från informationskällan. 

 

 



 

46 

 

Arbetet utgår delvis från en sammanfattning av tidigare rapporter av liknande art från åren 

1992, 1999 och 2003. Den publicerade forskningen från 1992 och 1999 är författade av 

Lennart Eriksson som har varit docent i företagsekonomi samt verksam som bland annat 

adjungerande professor i ekonomistyrning. Lennart Erikssons litteratur används ocksåsom 

kurslitteratur i kurser på bland annat Örebro Universitet och detta gör den trovärdig då 

kurslitteratur genomgår rigorös prövning innan den godkänns. Undersökningen från 2003 är 

från en D-uppsats skriven av Anna Bentfors, Margareta Karlsson och Anette Olofsson år 2004 

vid Linköpings Universitet. Källan bedöms som trovärdig då uppsatser på magisternivå är 

forskningsuppsatser som går igenom en omfattande prövning, dessutom så måste samtliga 

författare först avsluta ett tre årligt program (om minst 180 högskolepoäng i det nya systemet 

eller 120 högskolepoäng i det gamla systemet) innan studier på magister nivå får påbörjas. 

Samtliga vetenskapliga artiklar som utgör en större del av teorikapitlet och som har används i 

arbetet har endast tagits från kända internationella journaler. Många av de vetenskapliga 

artiklarna är dessutom ”peer reviewed” vilket innebär att forskare av liknande erfarenhet och 

kompetens har läst och lämnat synpunkter på dessa artiklar. Detta är även den första delen 

som ingår i processen innan en artikel blir publicerad. Den andra delen är att samtliga artiklar 

blir granskade av en produktionsredaktör eller utgivare. Detta ses som ett kvalitetsmått och 

därför bedöms samtliga som trovärdiga. 

 

Lagtext och regler har hämtats från Föreningen Auktoriserade Revisorer som är en Svensk 

branschorganisation som har syfta att organisera revisorer, redovisningskonsulter och 

rådgivare verksamma i revisionsbyråer. Dessa verkar för att skapa förståelse för 

revisionspraxis, skapa intresse och utveckla normer genom sina rekommendationer. Lagtext 

har hämtats från den svenska versionen av International Financial Reporting Standards, IFRS 

som upplyser om tillämpningar enligt internationella standarder och innehåller IAS, IFRS, 

IFRIC och SIC. Dessa ses som pålitliga då de är utgivna av ett utav Sveriges största 

utbildningsföretag, FAR Akademi, som bland annat ansvarar för att ge ut samtliga 

rekommendationer och uppdaterade lagtexter för Svensk redovisningspraxis. Dessutom 

används dessa som kurslitteratur och som tidigare nämnt måste kurslitteratur rigoröst granskas 

innan den antas. 

 

Samtliga använda böcker har valts ut med stor noggrannhet då endast böcker som kan ses 

som kurslitteratur har används för att stärka tillförlitligheten. 



 

47 

 

Övriga artiklar som har används i arbetet har endast tagits från högt ansedda 

näringslivsinriktade ekonomi och tidningar/ finanstidskrifter där bland ingår Wall Street 

Journal, Veckans Affärer, Dagens Industri, Balans och Affärsvärlden som pålitliga källor. 

Detta för att samtliga källor är vidare kända för sin börsbevakning och grävande journalistik, 

samt att de alla har en lång historia i att täcka, bryta ner och analysera ekonomifakta. 

Aktiespararen har också ansetts som tillförlitlig då denna är en oberoende intresseorganisation 

för Svenska aktiesparare. Dessutom har även Aktiespararen en närmare 50 år gammal historia 

i branschen som gör att deras erfarenhet ses som bidragande till tillförlitligheten. Det 

pressmeddelandet från Grant Thornton som har används ses ocksåsom pålitligt då de är 

världen sjätte största redovisnings och revisions konsultfirma dessutom är de oberoende och 

är en prominent aktör i branschen. Då det är Nasdaq OMX som årligen bestämmer 

gränsvärlden för vilka företag som ska ingå i de olika börssegmenten så bedöms denna källa 

som pålitlig. 

 

Det finns risk att vi kan ha misstolkat vissa årsredovisningar då några av dessa varit 

otydliga. Det ska nämnas att det ibland har uppstått motstridig information i noterna i 

jämförelse med texten om nedskrivningstestet. Vi har minimerat denna typ av fel genom en 

jämförelse mot tidigare år då det i årsredovisningar anges information om vad som skett i 

föregående år. 
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4. Empiri 

I detta kapitel presenteras praxisundersökningar från år 1992, 1999, 2003, 2005, 2009 samt 

2012. De tre första är undersökningar som andra författare har gjort vilket presenteras. De tre 

sista har uppsatsens författare gjort själva. Undersökningarna presenteras en i taget och i 

datumordning. Vidare kommenteras varje tabells data för att ge läsaren en bättre förståelse.  

 

I detta avsnitt presenteras tidigare gjorda studier som undersökt praxis kring goodwill från 

året 1992 och framåt, för att sedan komplettera med vår egen undersökning.  

Lennart Eriksson har gjort praxis undersökningar för hela koncernredovisningen men 

uppsatsen väljer endast att lyfta fram och presentera resultatet gällande goodwill, vilket är 

intressant för denna studie. Syftet med hans undersökningar har varit att studera i vilken 

omfattning de undersökta företagen följer rådande regler och rekommendationer vid 

respektive tidpunkt.  

 

4.1 Undersökning 1992 

Denna studie omfattade ”svenskägda” företag som var listade på dåvarande A-lista samt 

OTC-listan på Stockholms fondbörs. Både A- och O-listorna togs sedan bort för att ersättas 

med dagens large-, mid-, och smallcap listor. Undersökningen exkluderade banker samt 

försäkringsbolag. Vidare var den avgränsad att gälla för de företag som följde 

redovisningsrådets rekommendation, RR01:91 om koncernredovisning. Dessa företag skulle 

dessutom inte särredovisa ”obeskattade reserver” och ”bokslutsdispositioner”. Detta 

resulterade i att totalt 130 företag ingick in undersökningen. Företagen som ingick i 

undersökningen specificeras i bilaga 1. 
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Tabell 4, goodwill avskrivningstider 1992, (Eriksson, 1998). 

  

Lennart tillägger i sin kommentar att goodwill skall skrivas av på högst 10 år enligt RR 01:91, 

i undantagsfall på högst 20 år, däremot är direktavskrivning mot eget kapital inte tillåtet.  

Vidare rekommenderas att avskrivning ska ske enligt linjär metod det vill säga, lika belopp/år 

eller degressivmetod (minskande belopp/år) men att exempelvis Spectra-Physics använde sig 

av en progressiv avskrivning (ökande belopp/år).  

 

Tabell 5, Direktnedskriven äldre goodwill 1992, Eriksson (1998). 

 

        

Lennart Tabell 6, Specifikation av goodwills restvärde i not 1992, (Eriksson, 1998). 

 

Goodwill 

Val av avskrivningstid antal företag procent andel

4-8 år 7 st

10 år 48 st tillsammans 60 %

20 år 30 st 33%

Beräknad ekonomisk livslängd, 1 st 1%

SAAB-S 20 år (Investor)

10 år, i vissa fall 40 år ( Electrolux) 1 st 1%

Beräknad ekonomisk livslängd 1 st 1%

Ingen info om avskrivningsprincip 2 st 2%

Direkt mot eget kapital ( Eldon, Hennes) 2 st 2%

(=) 92 st 100%

Goodwill saknas 38 st

Totalt 130 st 

Direknedskriven äldre goodwill antal företag

Info om effekt på resulat m m av planmässig 

avskrivning, i not eller i förvaltningsberättelse. 25 st 

Info om beloppen för direktnedskrivning i not 1 st 

Specifikation av goodwills restvärde i not antal företag procent andel

Anskaffningsvärde ./. Ackumulerade avskrivningar

Info i not 73 st 81%

Ej info 17 st 19%

(=) 90 st 100%

Goodwill saknas (38+2) 40 st

Totalt 130 st
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Det är 19 procent av de undersökta företagen som inte följde redovisningsrådets 

rekommendationer om att ange anskaffningsvärde samt ackumulerade avskrivningar av 

koncernmässiggoodwill (Lennart Eriksson, 1998).  

 

Goodwill undersökningen avslutades med att presentera vilka företag som redovisade negativ 

goodwill i dess balansräkning.  

  

Tabell 7, Negativ goodwill 1992, (Eriksson, 1998). 

 

4.2 Undersökning 1999 

Precis som den tidigare undersökning år 1992 av Lennart Eriksson omfattade denna 

undersökning ”svenskägda” företag exklusive banken och försäkringsföretag. Syftet är den 

samma men skillnader finns i att denna gäller företag vars aktier var noterade på A-listan och 

Attract 40-listan vid OM Stockholm börsen och att antalet undersökta företag blev då totalt 

120 stycken (Eriksson, 2002). Även här presenteras resultatet endast från goodwill 

undersökningen. Företagen som ingick i undersökningen specificeras i bilaga. 

 

Negativ goodwill

Almedahl Sandvik

Båras Wäfveri Scandiaconsult

Elecktrolux Skrinet

Eriksson KABE

Perstorp Swepart
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Tabell 8, goodwill praxis 1999, (Eriksson, 2002). 

 

Gällande lagstiftning vid undersökningstillfället var ÅRL 7 kap 22§, RR 1:96 p 45-48 samt 

RR1:00 p 53-67. Eriksson (2002), kommenterar att enligt ÅRL ska den ekonomiska 

livslängden för goodwill uppskattas till högst fem år, om inte längre tid kan motiveras med 

säkerhet. Undersökningen visar att en minoritet på 8 stycken företag applicerar femårsregeln i 

praktiken systematiskt.  

Vidare undersökte Eriksson (2002) bokfört värde av goodwill i relation till företagens 

balansomslutning. Resultatet visar att de flesta företag, närmare bestämt 48 styck. hamnar i 

intervallet 0-9 procent samt att 5 stycken företag har mer än 50 procent. De fem företagen är 

Icon M, Information H, Sifo, Trio, TurnIT. Gemensamt hade dessa företag att var i IT 

branschen.  

Denna del av praxisundersökningen var nytt i och med att Eriksson inte gjorde något liknande 

i sin tidigare undersökning. Detta innebär att jämförelse inte kan göras.  

 

Goodwill praxis

Avskrivningsprinciper: antal företag Totalt

Högst:

5 år 8 st

10 år 31 st

15 år 1 st  40 st

20 år 54 st 

40 år 3 st 57 st

97 st

Beräknad ekonomisk livslängd 2 st

Direkt mot eget kapital 1 st

Direkt mot eget kapital, alt 

högst 10 år 1 st

101 st

Goodwill saknas 18 st

Totalt 119 st

(företaget Sardus tillämpar degressiv avskrivningsmetod)
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Tabell 9, Bokfört värde av goodwill/ Balansomslutning (Eriksson, 2002) 

 

Negativ goodwill, vilket även undersöktes redan 1992 förekommer även här men Eriksson 

tillägger att reglerna om negativ goodwill ändrats i RR1:00 jämfört med RR1:96. Det innebär 

att en negativ goodwill rapporteras som en avsättning i balansräkningen enligt RR 1:00. 

Vidare anges att dåvarande regler vid undersökningstillfället var ÅRL 7 kap 22 §, RR1:96 p 

49 samt RR 1:00 p 68-73.  

 

  

Tabell 10, Negativ goodwill, (Eriksson, 2002) 

 

4.3 Praxisundersökning 2003 

Anna Bentfors, Margareta Karlsson och Annette Olofsson är tre studenter från Linköpings 

universitet som genomförde en liknande undersökning som Lennart Erikssons. Även i denna 

praxisundersökning handlar det om hela koncernredovisningen men uppsatsen presentera 

resultaten gällande goodwillposten. Författarnas syfte med undersökningen var att beskriva 

hur svensk koncernredovisningspraxis utvecklats från 1992 till 2003. Författarna gjorde en 

egen undersökning för året 2003 och använde sig av Erikssons undersökningar för 1990-talets 

praxisundersökning (Bentfors et. al 2004).  

Bokfört värde av Goodwill/Balansomslutning

0-9 % 48 st

10-19 % 26 st

20-29 % 10 st

30-39 % 8 st

40-49 % 4 st

> 50 % 5 st

Goodwill saknas 18 st

Totalt 119 st

Negativ goodwill

Reducering av icke-monetära tillgångar (jfr RR 1:96):

* ASSA ABLOY, FRONTEC

Reducering av icke-monetära tillgångar (i normalfallet):

* AssiDöman

Reducering av materiella anläggningstillgångar

* SKF

Skuld eller avsättning (jfr ÅRL)

* Atle, Ericsson, Adera(koncernreserv), Entra Data, ProAct
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Undersökningen involverade 80 ”svenskägda” företag från A-listan och Atrract 40-listan, 

dock ingen bank eller försäkringsföretag precis som Erikssons tidigare undersökningar (Ibid). 

De undersökta företagen har specificerats i en bilaga. Vad gäller goodwillposten så studerar 

Bentfors et. al (2004) goodwillens avskrivningstid, företagens bokförda värde av goodwill i 

relation till deras balansomslutning. Uppsatsen avslutas med en redovisning av negativ 

goodwill. 

  

   

Tabell 11, längd på goodwillavskrivning, (Bentfors et. al 2004).  

 

Lindex är det enda företaget som inte gav ut information om avskrivningstid enligt Bentfors 

et. al 2004. De flesta företagen har motiverat i en not när de valt att använda längre 

avskrivningstid än det normala 5 till 20 år. Lagstiftning som gällde vid undersökningstillfället 

var ÅRL 7 kap 22 § och RR 1:00 p 53-67 enligt Bentfors et. al 2004.  

 

 

Tabell 12, goodwill/balansomslutning. (Bentfors et. al 2004). 

  

Bentfors et. al (2004), kommenterar att cirka 75 procent av de företag som redovisar goodwill, 

ligger i intervallen mellan 0-19 procent. Återigen är det 5 stycken företag som redovisar en 

kvot som är högre än 50 procent.  

Längd på goodwillavskrivning

Högst: antal företag

5 år 3 st

10 år 17 st

20 år 44 st

40 år 2 st

Ingen info om avskrivningstid 1 st

Goodwill saknas 13 st

Summa 80 st

Goodwill/balansomslutning i % antal företag

0-9 % 35 st

10-19 % 15 st

20-29 % 5 st

30-39 % 5 st

40-49 % 2 st

> 50 % 5 st

Goodwill saknas 13 st

Summa 80 st
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Tabell 13, negativ goodwill, (Bentfors et. al 2004). 

 

Endast ett företag av dem undersöka redovisade negativ goodwill i denna undersökning. 

  

 

Tabell 14, Förekomst av nedskrivning, (Bentfors et. al 2004). 

 

Undersökningsresultatet visar att sjutton (17) företag genomförde nedskrivning år 2003 enligt 

Bentfors et. al 2004. 

 

4.4 Praxisundersökning 2005 

Genom att göra undersökningen själva har kriterierna efter tidigare gjorde studier kunnat 

anpassas till denna studie för att möjliggöra jämförelser.  

I dåvarande A-listan, år 2005 fanns det 52 företag noterade på Stockholmsbörsen.  Av de 52 

företagen som fanns på listan har dessa bortfallit. 

 Nordea, Swedbank (FöreningsSparbanken AB), SEB, Svenska handelsbanken samt 

Skandia då dessa företag är banker och försäkringar, vilket inte finns med i tidigare 

undersökningar.  

 Bergman och Beving, Elekta samt Lindex eftersom dessa företag tillämpar brutet 

räkenskapsår.  

 ABB och Autoliv för att företagen använder US. GAAP stället för IFRS. 

Undersökningen omfattade därefter resterande 42 företag. 

antal företag

Redovisning av negativ goodwill 1 st

Ingen redovisning av negativ goodwill 79 st

Summa 80 st

Förekomst av nedskrivning antal företag

Nedskrivning förekommer 17

Nedskrivning förekommer ej 63

Summa 80
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Diagram 2, Redovisad goodwill 2005, Källa: Författarna. 

  

Diagram 2 visar att så gott som alla företag redovisade goodwill i sin balansräkning år 2005. 

Endast 3 företag redovisade ingen goodwill under året.  

 

 

Tabell 15, Förekomst av nedskrivning, Källa: Författarna. 

 

Av de företag som redovisade goodwill år 2005, var det cirka en fjärdedel av dessa som 

genomförde nedskrivning efter företagens egen nedskrivningsprövning. Detta var första året 

som företagen inte längre fick använda planenligt avskrivning på goodwill vilket innebär att 

företagen har varit tvungna att göra en nedskrivningsprövning.  

 

Ja 
93% 

Nej 
7% 

Redovisar goodwill 2005 

Nedskrivning av Goodwill Antal procent

Nedskrivning förekommer 9 23%

Nedskrivning förekommer ej 30 77%

Summa 39 100%
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Tabell 16, goodwill/ Balansomslutning, Källa: Författarna. 

  

De flesta företagen år 2005 hade en goodwillpost som uppgår till 9 procent av företagens 

balansomslutning. Inget företag redovisade goodwillpost som överstiger hälften av företagens 

totala tillgångar. 

 

 

Tabell 17, goodwill/ balansomslutning, Källa: Författarna. 

 

Denna tabell innehåller de företag som har genomfört nedskrivning av goodwill år 2005 och 

deras redovisade goodwill i förhållande till företagens totala tillgångar. 6 av 9 företag hade 

goodwill som uppgår till 9 procent av deras totala tillgångar medan resterande 3 företag hade 

mer än så. Ingen specifik bransch sticker ut, förutom möjligen tillverkningsindustrin där det 

finns 3 företag representerad.  

 

 

 

 

 

Goodwill/Balansomslutning i % Antal företag

0-9 % 19

10-19 % 5

20-29 % 6

30-39 % 8

40-49 % 1

> 50 % 0

Goodwill saknas 3

Totalt 42

Företag GW/Balansomslutning Typ av företag

Bure Equity 22,78 Invesmentbolag

Höganäs 1,96 Tillverkningsindustri

OMX AB 27,85 Tjänstföretag

Scribona 0,51 IT 

Skanska 5,83 Byggindustri

SKF 0,34 Tillverkningsindustri

Stora Enso 0,5 Skogsindustri

Swedish Match 17,05 Tillverkningsindustri

Ångpanneföreningen 9,96 Teknisktkonsult



 

57 

 

4.5 Praxis - årsredovisningsgranskning för år 2009 

Totalt fanns det 51 företag i listan. Av de 51 företagen som fanns med på listan har dessa 

exkluderats(bortfallit):  

 Nordea, Swedbank, Svenska handelsbanken och SEB på grund av att dessa inte varit 

med i tidigare undersökningar.  

 ABB, Autoliv och Lundin Mining Corporation eftersom företaget använder U.S. och 

Canadian GAAP stället för IFRS. 

 Elekta AB och H och M för att företagen tillämpar brutet räkenskapsår. 

Detta gjorde att 42 företagen kom med i den slutliga undersökningen.  

 

Diagram 3, Redovisad goodwill 2009, Källa: Författarna. 

 

Diagram 3 visar att en stor majoritet av de undersökta företagen redovisar goodwill i deras 

årsredovisningar för år 2009. Det är endast 7 av de undersökta företagen som inte redovisar 

någon goodwill. 

 

 

Tabell 18, Nedskrivning av goodwill, Källa: Författarna. 

 

Under året 2009 var det endast nio företag som genomförde nedskrivning av goodwill. Detta 

är ca en fjärde del av de undersökta företagen.  

Ja 
83% 

Nej 
17% 

Redovisar goodwill 2009 

Nedskrivning av Goodwill Antal procent

Nedskrivning förekommer 9 25,71%

Nedskrivning förekommer ej 26 74,29%

Summa 35 100%
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Tabell 19, goodwill/ balansomslutning, Källa: Författarna. 

 

Majoriteten av de undersökta företag 2009 har en goodwillpost som är minst 9 procent av 

deras balansomslutning. Det var inget företag under 2009 som hade någon goodwill som var 

större än 50 procent.  

 

 

Tabell 20, goodwill/balansomslutning av de företag som gjorde nedskrivning 2009, Källa: 

Författarna. 

 

Denna tabell visar de företag som gjorde nedskrivning av goodwill under 2009, deras 

goodwill i förhållande till deras totala tillgångar samt vilken typ av företag de är. Det finns 

inget tydligt mönster, vilket innebär att diverse olika typ av företag skrev ner goodwill.   

 

 

 

 

 

Goodwill/Balansomslutning i % Antal företag

0-9 % 14

10-19 % 7

20-29 % 3

30-39 % 6

40-49 % 5

> 50 % 0

Goodwill saknas 7

Totalt 42

Företag GW/Tillgångar i % Typ av företag

ASSA ABLOY 45,22 Säkerhet

Atlas Copco 12,16% Industri

Lundin Petrelium 0,23% Olja/Naturgas

MTG 35,76% Medie

NCC 5,84% Byggindustri

Ratos 45,30% Invesment

Sandviken 12,16% Industri

Scania 1,32% Transport/Tillverkning

Skanska 5,36% Byggindustri
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4.6 Praxis - årsredovisningsgranskning för år 2012 

Totalt fanns det 57 företag i listan. Av de 57 företagen som fanns med på listan har dessa 

exkluderats(bortfallit):  

 Nordea, Swedbank, Svenska handelsbanken och SEB på grund av att dessa inte varit 

med i tidigare undersökningar.  

 ABB och Autoliv eftersom företaget använder U.S. GAAP stället för IFRS 

 Elekta AB och H och M för att företagen tillämpar brutet räkenskapsår. 

Undersökningen omfattade därefter resterande 49 företag. 

 

 

Diagram 4, Redovisat goodwill 2012, Källa: Författarna. 

 

Diagram 4 visar att en stor majoritet av de undersökta företagen redovisar goodwill i deras  

årsredovisningar för år 2012. Det är endast 9 av de undersökta företagen som inte redovisar 

någon goodwill.  

 

Tabell 21, Nedskrivning av goodwill, Källa: Författarna. 

 

Ja 
82% 

Nej  
18% 

Redovisar goodwill 2012 

Nedskrivning av Goodwill Antal % Andel

Nedskrivning förekommer 13 32%

Nedskrivning förekommer ej 28 68%

Summa 41 100%
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När gäller nedskrivning av goodwill visar resultatet att det inte är många som genomför 

nedskrivning enligt företagens nedskrivningsprövning. Av de företag som redovisade 

goodwill 2012, var det cirka en tredjedel av dessa som gjorde en nedskrivning. 

 

 

Tabell 22, goodwill/ Balansomslutning i procent, Källa: Författarna. 

 

En stor majoritet av de undersökta företag 2012 har en goodwillpost som uppgår upp till 9 

procent av deras balansomslutning. Det är endast ett av företag som redovisar goodwill som är 

mer än 50 procent av deras tillgångar.  

Tabellen nedan visar de företag som genomförde nedskrivning av goodwill och hur stor deras 

goodwillpost var i relation till företagets totala tillgångar. 

 

                   

Tabell 23, goodwill/balansomslutning av de företag som gjorde nedskrivning 2012, Källa: 

Författarna.  

 

Goodwill/Balansomslutning i % Antal företag

0-9 % 19

10-19 % 8

20-29 % 5

30-39 % 6

40-49 % 2

>50 % 1

Goodwill saknas 9

Totalt 50

Företag GW/Balansomslutning % Typ av företag

Alfa Laval 27,91 Industri

Atrium ljungberg 1,21 Fastighetsbolag

Invesment AB Kinnevik 0,95 Invesmentbolag

Lundin Mining 1,21 Industri

Oriflame Cosmetics 0,68 Kosmetik

Peab 5,40 Byggindustri

Securitas 37,12 Bevakning & Säkerhet

SKF 9,42 Tillverkningsindustri

Svenska Cellulosa 9,25 Massa & Pappersindustri

Tele2 20,68 Telekommunaktion

TeliaSonera 27,19 Telekommunaktion

Tieto 33,03 Telekommunaktion

Ratos 46,18 Invesmentbolag
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Cirka hälften av företagen som gjorde nedskrivning på deras goodwill hade en kvot mindre än 

10 procent samtidigt som andra hälften varierade mellan 20-46 procent. Det är ingen speciell 

bransch som utmärker sig, då resultatet visar att de företag som har gjort en nedskrivning 

under året 2012 finns i diverse olika branscher. 

5. Analys 

Detta kapitel sammanställer en tidsserie över de olika praxisundersökningar som 

presenterades i föregående kapitel och detta görs i första hand med hjälp av tabeller och 

diagram.  Sedan kopplas empirin till de teorier som har nämnts i kapitel 2.  

 

5.1 Analys av praxisutveckling 1992-2012 

 

Diagram 5, Redovisning av goodwill bland undersökta företagen, Källa: Författarna.   

 

Diagrammet visar procentuellt hur många av de undersökta företagen, respektive år redovisar 

goodwill i sin balansräkning. En viss ökning har skett sedan första undersökningen gjordes år 

1992. Diagrammet visar även närvaron av goodwillposten hos de noterade bolagen, där minst 

70 procent av bolagen redovisade goodwill under dessa år.   

 

Undersökning av goodwillens avskrivningslängd var aktuell fram till och med år 2005, då nya 

regler antogs. På grund av detta finns det praxisundersökningar om fenomenet i studierna 

gjorda år 1992, 1999 och 2003.  
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Diagram 6, Avskrivningslängd av goodwill, Källa: Författarna.  

 

Diagrammet ovan visar vilken avskrivningstid företagen tillämpar vid respektive år. 

Resultatet visar att de flesta företagen år 1992 använde avskrivningstid på upp till 10 år 

medan det blev skifte till 20 års avskrivningstid år 2003. Det fanns få exempel på företag som 

hade en avskrivningstid på upp åt 40 år. Enligt Eriksson (1998) skulle goodwill skrivas av på 

högst 10 år 1992, i undantagsfall på 20 år. Resultatet från undersökningen visar att de flesta 

följde redovisningsrådets rekommendation. Vid undersökningstillfället år 1999 anger ÅRL att 

goodwill skall skrivas av på högst 5 år, om inte annat kan motiveras enligt Eriksson (2002). 

Det är endast 8 företag som tillämpar rekommenderad avskrivningstid år 1999.  

 

  

Tabell 24, Redovisning av negativ goodwill.  

 

Redovisning av negativ goodwill undersöktes i studierna 1992,1999 och 2003. Enligt 

analysen kan vi konstatera att det är färre och färre företag som redovisar negativ goodwill. 

Redovisning av negativ goodwill

År 1992 1999 2003

antal företag 10 9 1
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Diagram, Goodwill/ Balansomslutning, Källa: Författarna. 

 

Vid sex olika tillfällen har goodwillpostens storlek i förhållande till företagens 

balansomslutning undersökts. Endast år 1992 saknas, då data inte finns tillgänglig. Vid 

respektive tillfälle har majoriteten av de undersökta företagen haft en goodwillpost på upp till 

9 procent. Det fanns ett fåtal företag som redovisade goodwill som uppgår till mer än hälften 

av företagens totala tillgångar under 1999 och 2003 men inget bolag under 2005 och 2009, 

däremot har ett företag (ASSA ABLOY) redovisat en kvot på mer än 50 procent under 2012.  
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Diagram 8, Företag som genomfört nedskrivning av goodwill vid respektive år, Källa: 

Författarna.   

 

Enligt diagrammet ovan har andelen företag som skrivit ner goodwill ökat sedan 2003. Det 

ska nämnas att år 2003 var det inte tvingande att skriva ner goodwill så vidare det fanns 

indikationer på att det behövdes. Sedan 2005 är det obligatorisk att minst en gång per år 

genomföra nedskrivningsprövning. 

 

5.2 Redovisningens kvalitativa egenskaper 

En modell som illustrerar redovisningens kvalitativa egenskaper visas i teorikapitlet. Enligt 

modellen är informationens jämförbarhet den egenskap som är interaktiv mellan relevans och 

tillförlitlighet. Finansiell information om ett företag är mycket användbart om den kan 

jämföras med motsvarande uppgifter i ett annat företag. Undersökta företag i denna uppsats 

har därför endast varit sådan som redovisat goodwill, haft kalenderår som räkenskapsår och 

använder IFRS som räkenskapsstandard. Detta gör även undersökningen mer relevant då 

information kan beaktas som relevant när den minskar eller eliminerar osäkerheter om 

variabler i beslutsprocessen. Genom att utföra denna begränsning minimeras eventuella 

variabler som tidpunkt för insamlad data och variation i redovisningsstandard (metoden är 

konsekvent). Detta ökar även trovärdigheten som enligt redovisningens kvalitativa egenskaper 

utgör den mest kritiska delen av tillförlitlighet. För att kunna göra jämförbarhet möjlig mellan 
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företag och år måste syftet med jämförelsen vara att upptäcka likheter och skillnader. Det går 

att urskilja från ovan data att en viss ökning av redovisad goodwill har ökat mätt i procent 

mellan åren 1992 och 2012. Hade till exempel företag som: Bergman och Beving, Elekta samt 

Lindex tagits med som är företag som tillämpar brutet räkenskapsår eller ABB och Autoliv 

som använder Amerikanska GAAP stället för IFRS så hade statistik varit delvis missvisande 

men även icke jämförbar för året 2005. Det går också att utifrån de nämnda kriterierna säga 

att negativ goodwill är mindre och mindre förekommande under den undersökta perioden. 

Antalet företag som har gjort nedskrivning har ökat under undersökningsperioden enligt 

analysresultatet. Viktig att poängtera att nedskrivningsprövning inte var tvingande tiden förre 

2005.  

 

5.3 Fördjupad analys 

Den första analysen visade att år 2012 genomfördes största andelen nedskrivning. Detta fick 

författarna till denna uppsats att göra en fördjupad analys av just de undersökta företagen från 

år 2012. Den nya undersökningsperioden sträckte sig mellan 2003-2012 för att kunna hitta 

eventuella mönster om nedskrivningar, i och med regelförändringarna och lågkonjunkturen 

som skedde under denna period. 

Av de 49 företagen som var med i praxisundersökningen 2012, (se empiri) har 15 företag 

uteslutits vilket beror på följande: 

 6 företag redovisade ingen goodwill under hela undersökningsperioden. 

 6 företag redovisade goodwill endast några år av undersökningsperioden 

 Samt Lundin Mining som inte följde IFRS innan 2011 och Millicom Int Cellular där 

en del årsredovisningar inte finns tillgänglig samt Husqvarna som bildade egen 

koncern först år 2006. 

Detta ledde till att 34 företag kom med i den slutliga analysen.  Resultatet för just dessa 34 

företag under perioden 2003-2012 visar att nedskrivningar inte påverkas av konjunkturläget.  
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Diagram 9, Andelen företag som har gjort nedskrivning respektive år, Källa: Författarna. 

 

Denna uppsats har granskat de 34 företag som blev kvar i fördjupningen och gått igenom 

deras årsredovisningar mellan åren 2003 och 2012.  

 

Bland företagen som inte gjorde någon nedskrivning 2005 finns det Boliden AB som 

motiverade enligt så här:  

”Den goodwillpost som företaget innehar är i huvudsak hänförlig till förvärvet av 

verksamheterna från Outokumpu i slutet av december 2003. Koncernens goodwill är fördelad 

på koncernens Produktsegment Koppar och Zink. Enligt IFRS 3 ska goodwill anses vara en 

tillgång med obestämbar livslängd och inte längre skrivas av. Nedskrivningstester ska istället 

genomföras så snart det finns indikationer att nedskrivningsbehov föreligger och dessutom 

minst en gång per år. Nedskrivningstesten utgår från koncernens årliga budget och strategi 

plane arbete, som baseras på bedömd livslängd för varje verksamhet. Nuvärdet av 

uppskattade framtida kassaflöden baseras på av styrelsen fastlagda budget- och 

planeringspriser. Planeringspriserna är ett förväntat medelpris över en konjunkturcykel, i 

regel 10 år. Som diskonteringsränta används aktuell vägd kapitalkostnad, 8 procent. De 

diskonterade kassaflödena jämförs med bokfört värde. Genomförda nedskrivningstester visar 

att inget nedskrivningsbehov föreligger vid utgången av räkenskapsåret 31 december 2005 ”. 

Boliden årsredovisning 2005 not 8. 
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Ett annat exempel är Holmen som skrev ner hela sin goodwill år 2007.  

”Det beräknade återvinningsvärdet för enheter inom affärsområdet Holmen Paper har under 

2007 minskat väsentligt till följd av försatta kostnadsökningar för returpapper, virke och 

energi och understeg vid årsskiftet redovisade värden. Detta har medfört en nedskrivning av 

goodwill med 569 Mkr till 0 Mkr samt nedskrivning av materiella anläggningstillgångar med 

1043 Mkr (Se not 10). Koncernens goodwill tillhörde i sin helhet Holmen Paper och härrörde 

huvudsakligen från förvärvet av tidningsbruket i Madrid år 2000. Återvinningsvärdet har 

beräknats som nyttjandevärdet. Kassaflöden har diskonterats med en vägd kapitalkostnad 

som motsvarar 10,4 (9,2) procent före och 7,3 (6,7) efter skatt”. (Holmen årsredovisning 

2007 not 9). 

 

Skanska är ett annat företagen som under 2007 skrev ned goodwill med denna kommentar.  

”Under året har koncernen skrivit ned goodwill med – 8 (– 0) Mkr. Årets nedskrivning av 

goodwill avsåg nedskrivning av en mindre enhet i Norge och baserades på en beräkning av 

nyttjandevärde. Nedskrivningen är redovisad som försäljning och administrationskostnader i 

resultaträkningen”.(Skanska – Årsredovisning 2007 not 18). 

 

Fördjupningsanalysen visar ett annorlunda resultat jämfört med praxis undersökningen 

2012.  Anledningen till varför den fördjupade analysen inte återspeglar resultatet från 

undersökningen i empiri för året 2012 är för att den fördjupade analysen inkluderar färre 

företag. Till exempel Atrium Ljungberg som gjorde nedskrivning 2012, vilket denna studie 

tog upp i praxisundersökningen finns inte med i den fördjupade studien på grund av att de inte 

redovisat goodwill under hela perioden.  
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Analysresultatet visade att år 2011 sticker ut från andra årsresultat men annars har det varit en 

jämn nivå övernedskrivningar under denna period. Av de företagen som gjorde nedskrivning 

2011 så är det endast MTG som motiverade och hänvisade det till euro krisen under detta år. 

”Nedskrivningsprövningar genomförs regelbundet, det vill säga, årligen eller när 

indikationer på nedskrivningsbehov finns. Under 2011, baserat på ovanstående antaganden, 

drog styrelsen och ledningen slutsatsen att behov av nedskrivning av goodwill och andra 

immateriella tillgångar relaterat till Nova, Bulgarien, förelåg, om totalt 2 979 Mkr, av vilka 2 

441 Mkr avser goodwill, 472 Mkr avser varumärket och 66 Mkr avser sändningslicensen. 

Nova rapporteras i segmentet Fri-TV Tillväxtmarknader. Diskonteringsräntan som använts 

har varit lika i samtliga perioder. Nedskrivningarna beror på den pågående försämringen i 

den bulgariska marknaden under 2011. Ekonomin är beroende av export till andra EU-länder 

och av bidrag från EU. Effekten av den pågående accelererande krisen i Grekland och euro-

krisen under 2011 bidrar till en större osäkerhet i alla officiella ekonomiska prognoser.” 

MTG årsredovisning 2011 not 10 

 

Analysresultatet kan kopplas mot institutionell teori. Teorin menar att i osäkra situationer 

väljer många företag att efterlikna varandra och därför inte gjort några nedskrivningar. Vår 

analys visar likande resultat som den undersökning som Grant Thornton presenterade år 2010, 

vilket innebär kort att en liten andel av företagen skrev ner goodwill.  

Analysen stödjer inte heller uppsatsförfattarnas arbetshypotes om att nedskrivningens 

frekvens bör vara högre vid sämre ekonomiska lägen. Tvärtom visade resultatet att de 

undersökta företagen i fördjupningsanalysen gjorde mindre nedskrivningar under denna 

period.    
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5.3.1 Banker och nedskrivning 

Banker har inte varit en del av denna undersökning på grund av att de följer särskilda 

regelverk, trotts det har författarna till denna uppsats gjort en kortare undersökning för att ge 

läsaren ett slags helhetsperspektiv. Året som valdes att undersökas var 2009 delvis för det är 

detta år som den globala finanskrisen successivt övergick till djup lågkonjunktur och oron för 

inställda betalningar inte längre enbart rörde enskilda personer och företag – men också hela 

länder, (Handelsbankens årsredovisning 2009:2). Men också för att 2005 var det året då det 

officiellt blev tvingande för Svenska koncerner att följa IFRS gällande goodwillposten, vilket 

gör att 2009 ligger betydligt längre bort i tiden så regelverket har nu slagit kraft.  

Här nedan följer en tabell som sammanfattar årsredovisningar för de fyra (4) storbankerna 

som agerar på den Svenska finansmarknaden, nämligen Handelsbanker, Nordea,  

SEB och Swedbank. 

 

 Total goodwill 

(MKR) 

Balansomslutning 

(MKR) 

procent andel av 

goodwill av 

Balansomslutning 

Nedskrivning 

av goodwill 

Handelsbanken 6 759 2 122 843 0,31 Ninte 

Nordea* 25 121 5 212 528 0,48 Ninte 

SEB 10 829 2 308 227 0,46 Ja 

Swedbank 15 368 1 794 687 0,85 Ja 

Tabell 25, goodwillredovisning för Svenska banker 2009, Källa: Författarna. 

*Nordeas årsredovisning redovisas normalvis i EURO. Författarna av denna uppsats har valt 

att räkna om den MSEK och använt Nordeas egen valutakurs från årsredovisningen 2009 

(10,20701 SEK/EUR). 

 

Goodwillpostens värde av totala tillgångar är ett nyckeltal som mäter förhållandet mellan hur 

mycket goodwill ett företag har i relation till deras totala tillgångar. Detta nyckeltal är viktigt 

när syftet är att studera ett företags användning av goodwill. I ovanstående tabell går det inte 

att tyda något specifikt mönster. Till exempel Swedbank hade största andelen goodwill mätt i 

totala tillgångar och där gjordes en nedskrivning medan Nordea som hade nästhögst 

procentuella andel inte gjorde någon nedskrivning. Samtidigt som SEB där 

balansomslutningen var relativt hög gjorde en nedskrivning och Handelsbanken med nästan 

lika stor balansomslutning inte gjorde någon nedskrivning. 
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Anledningen till att SEB skrev ned värdet på sin goodwill är enligt deras årsredovisning att 

det ekonomiska läget inte såg lika positivt ut baserat på en 5 årig prognos. SEB valde att totalt 

skriva ner 27 procent av sin totala goodwillpost år 2009 och mycket av de berodde på att de 

har investeringar Baltikum och Östeuropa där en högre diskonteringsränta måste användas på 

grund av den högre risken, SEB Årsredovisning 2009 (not 27).  

 

En bidragande faktor till varför författarna av denna uppsats tror att Swedbank gjort en 

nedskrivning av goodwillposten är för att 2009 är det året då Michael Wolf tillträdde som 

verkställande direktör. Det är något som diskuterats tidigare i uppsatsen och stryks av Francis, 

et. al (1996) . Det är vanligt att en ny ledning vill rensa garderoben från föregående ledning 

och då är goodwill ett utmärkt ställe att börja. 

Detta kan jämföras med till exempel Handelsbanken som hade en betydligt ljusare framtidstro 

och således en mycket lägre diskonteringsränta. Detta i sin tur medförde att de inte såg något 

behov för goodwillnedskrivning, Handelsbanken Årsredovisning 2009 (not K24). 

 

5.4 Sammanfattning analyskapitlet 

Analyskapitlet innehöll analys av olika delar från empirikapitlet, vilket ska nu sammanfattas 

kort här för att erbjuda läsaren en snabb överblick.  

Först analyserades de olika praxisundersökningarna som har presenterats i empiri kapitlet.  

 Goodwill är ett vanligt förekommande post i de undersökta företagens balansräkning 

enligt analysresultatet.  

 Avskrivningslängden av goodwill undersöktes åren 1992, 1999 och 2003. Analysen 

visar att en stor majoritet av företagen använde möjligheten till en längre 

avskrivningstid på upp mot 20 år under de senare åren medan en 10 årig 

nedskrivningsperiod var vanligaste under 1992.  

 Goodwillpostens storlek i förhållande till företagens balansomslutning undersöktes i 

samtliga praxisundersökningar förutom 1992. Resultatet visade att en stor grupp av de 

undersökta företagen har en goodwill som uppgår till 19 procent. Det fanns även ett 

fåtal företag som stack ur mängden, då de redovisade en goodwillpost på över 50 

procent i förhållande till företagens balansomslutning.  
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 Företagens benägenhet att skriva ned sin goodwillpost undersöktes i 

praxisundersökningarna under åren 2003, 2005, 2009 samt 2012. Få gjorda 

nedskrivningar visade analysen vid samtliga åren, dock stack 2012 ut där cirka en 

tredjedel av de undersökta företagen skrev ner goodwill. Detta var en intressant aspekt 

i analysen, vilket resulterade att författarna till denna uppsats bestämde sig för att göra 

en fördjupad analys av just dessa företag för att följa deras utveckling under perioden 

2003-2012.  

Den fördjupade analysen behandlade endast goodwillnedskrivningar under den nämnda 

perioden. Analysen avser företag som redovisat en goodwillpost under samtliga åren samt 

följt IFRS under perioden 2005-2012. Syftet var att undersöka om nedskrivningarna kan ha 

påverkats av det ekonomiska läget som rådde under undersökningsperioden. Resultatet visade 

att inga extra nedskrivningar gjordes under den perioden som ekonomin var som sämst.  

 

En analys av de Svenska storbankerna som annars inte varit med i detta arbeta har också 

gjorts mest för att ge läsaren möjlighet att jämföra resultaten själv men också för att ge en 

sorts helhetsbild av hela börsen, om än bara för ett år. Sammanfattningsvis kan det sägas att 

inget specifikt mönster går att urskilja från denna undersökning då bankerna trots motsatt 

nyckeltal, liknande förutsättningar, storlek och bransch agerade helt olika. Analysen visade att 

två banker gjorde en nedskrivning medan två banker bedömde att det inte behövdes. Här 

sticker SEB ut i den bemärkelsen att det valde att skriva ner nästan en tredje del av sin 

goodwillpost, på hela 27 procent. 
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6. Slutdiskussion och resultat 

I detta kapitel diskuteras studiens resultat och försöker knyta an till de teorier och tidigare 

forskning som presenterats. Kapitlet avslutas med förslag till vidare forskning.  

 

Syftet med uppsatsen var att undersöka hur redovisning av goodwill förändrats mellan åren 

1992 och 2012. Detta med tanke på finanskriserna i början av 90-talet, år 2000 och år 2008 

samt de reglerna som kom 2005 som styr nedskrivningsprövningar. Syftet har uppnåtts genom 

att författarna presenterat tidigare gjorda praxisundersökningar om goodwill samt upprättat 

egna undersökningar när passande material inte funnit tillgänglig. Genom studiens resultat har 

det framkommit att goodwillvärderingen förändrats kraftigt under perioden 1992 till 2012. 

Största förändring gäller avseende avskrivning och nedskrivning. 

 Fram till och med år 2005, tillämpade företag en systematisk avskrivning av goodwill 

men metoden fick kritik vilket har lett fram till utvecklandet och anpassandet av de 

direktiv som kom de året. Dessa antogs av EU och blev tvingande för koncerner 

noterade på en börs inom EU. Direktiven förbjöd avskrivning av goodwill vilket 

innebär att företagen stället fick utföra nedskrivningsprövningar årligen, vilket 

förändrade redovisningspraxis av goodwillposten. Beteendeförändringen kan förklaras 

med hjälp av DiMaggio och Powells (1983) institutionella teori. Författarna menar att 

det finns tvingande mekanismer på marknaden. Författarna vill med detta säga att det 

finns större organisationer till exempel staten som tvingar företag att följa vissa regler. 

Bland tidigare forskning återfinns Li och Sloan (2009) studie som undersökte de 

effekterna som FASBs ändring på standarden inneburit i praktiken. Det vill säga, att 

koncerner slopa en systematisk avskrivning av goodwill och ersätta denna metod med 

ett årligt nedskrivningstest. Resultatet av denna undersökning visade att 

redovisningsstandarden medför relativt uppblåsta goodwillposter i 

koncernbalansräkningar samt olägliga nedskrivningsprövningar. 

Det finns diskussioner om goodwillpostens hantering och vilken typ av metod det vill 

säga, avskrivning eller nedskrivning, som ger en mer rättvisande bild, där det har 

ansetts av uppsatsförfattarna att debatten haft betydande roll till regeländring. 

Vad som är tydligt är att goodwill utgör en viktig post i balansräkningen då en stor del 

av de börsnoterade företagen som undersöktes hade redovisat goodwill. Godfrey och 

Koh (2001) visar att goodwill är en betydelsefull post för en investerare vid 

företagsvärdering. Redovisnings information betraktas som relevant endast när det är 



 

73 

 

på ett logiskt sätt möjligt att koppla informationen till det beslutet som skall tas (Kam, 

1990). FASB (2013-11-10:25), poängterar att för att information ska ses som relevant 

för investerare, långivare, borgenärer och beslut som liknande intressenter måste göra 

så ska informationen kunna göra en skillnad i ett beslut genom att hjälpa användare att 

kunna bilda förutsägelser om resultatet av tidigare, nuvarande, och framtida händelser 

eller för att bekräfta eller korrigera förväntningar (Obaidat, 2007). Information är 

relevant till ett beslut om den kan minska eller eliminera eventuell osäkerhet om 

variablerna i beslutsprocessen. Denna uppsatsförfattare menar därför att det är ytterst 

viktigt att goodwillposten och reglerna kring posten tydliggörs. 

 Innan 2005 följde alla företag redovisningsrådets rekommendationer (RR). I och med 

att det var endast en rekommendation, och inte tvingande som en lag, kan det tänkas 

att vissa inte följde den. Studiens empiriska underlag från de tidigare 

undersökningarna visar att det var vanligt förekommande att företagen tillämpade 

andra avskrivningstider än rådets rekommendationer. Detta är exempel på normativ 

mekanism som är en del av institutionell teori. Kort och gott innebär det att standarder 

såsom de RR sätter blir normer som visar företag vad som kan ses som rätt och fel, 

enligt DiMaggio och Powell (1983). Finansiell information om ett företag erhåller 

mycket användbarhet om den kan jämföras med motsvarande uppgifter i ett annat 

företag menar redovisningens kvalitativa egenskaper. På samma sätt kan information 

nyttas för att jämföra olika tidsperiod inom samma företag (FASB 2013-11-10:40). 

Signifikansen av informationen, särskilt den av kvantitativ karaktär, beror till stor del 

på användarens förmåga att relatera den till något jämförelseindex. Då det historiskt 

sätt har varit vidare accepterat att företag använder olika redovisningsmetoder har 

detta bidragit till svårigheten att göra en ekonomiskjämförelse mellan företag. Det ska 

nämnas att de företag som inte följde rådets rekommendationer istället följde god 

redovisningssed enligt praxis och förklarade sin särskiljande tillämpning på detta sätt 

vilket i mycket och mångt var tillåtet.     

 Ett av studiens resultat visar att ett fåtal nedskrivningar har gjorts generellt sätt. 

Förklaringen till detta kan hämtas från institutionella teorins mimetiska mekanism. 

Enligt DiMaggio och Powell (1983) väljer fler och fler företag att efterlikna varandra, 

speciellt vid osäkra tider. Tidigare forskningen visar också att detta inte är något nytt 

då enligt ESMA har det gjorts alldeles för få nedskrivningar på den europiska 

börserna. Francis et. al (1996)  har i sin artikel kommit fram till att nedskrivningar är 
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vanligt förekommande vid ledningsbyte samt är industriberoende. Ingen av dessa två 

faktorer har undersökts i denna uppsats.  

Undersökningen som har gjorts i denna uppsats visar precis som Blom (2009) att det bör 

göras en omdefinition av begreppet goodwill och de metoder som används för att värdera 

denna post göras. Även fast reglerna har skärps markant över åren så finns det fortfarande 

alldeles för mycket utrymme för företag att tolka de regler som finns vilket har resulterat i att 

jämförbarheten som FASB sätter som ett krav på redovisning genom sin mall inte riktigt följs 

till punkt och pricka. Petersen och Plenborg (2010) menar att några av de metoder som 

används vid definitionen av kassagenererande enheter inte är i enlighet med IAS 36, samt att 

det finns brister i företagens tillvägagångssätt för att kalkylera återvinningsvärdet, vilket 

självklart medför olika resultat bland bolagen. Detta ses som ett område som kan komma att 

styra debatten i framtiden och således ett område med mycket utrymme för förbättring. Precis 

som (Nilsson, 1998) menar så tycks behovet av en gemensam och internationellt accepterad 

metod för goodwillredovisning vara starkt. IAS 36 och att samtliga börsnoterade företag inom 

EU måste nu mera följa IFRS riktlinjer är dock ett steg i rätt riktning för att tydliggöra de 

regler som finns. SEC publicerade ett uttalande om ett fortsatt stöd för en enda uppsättning av 

högkvalitativa, globalt accepterade redovisningsstandarder, och medgav at IFRS är bäst 

positionerat för att tjäna denna roll, PWC (2012). Bland annat har Kanadesiska GAAP från 

och med 2009 beslutat för att efterlikna sina redovisningsstandarder efter IFRS, vilket är 

ytterligare ett steg mot en internationalisering. 

 

.  
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6.1 Reviderad modell 

 

 

Figur 7, reviderad modell, Källa: Författarna. 

 

Denna studie fann inget empiriskt stöd för att ett eventuellt samband mellan konjunkturläget 

och goodwillnedskrivning finns. Därför har en reviderad modell upprättats där 

konjunkturlägets påverkan stryks bort, även fast detta varit en genomgående arbetstanke i 

uppsatsen. Detta kan bero på en mängd olika faktorer, bland annat fann denna uppsats i 

tidigare forskning att då goodwillvärdet baseras på framtida kassaflöden till en 

kassagenererande enhet och själva nedskrivningsprövningen baseras på dessa prognoser är det 

vanligt förekommande att revisorer manipulerar dessa värden. I takt med att en imminent fara 

för goodwillnedskrivningar uppstår så kan revisorer i praktiken helt plötsligt låta göra en 

prognos som resulterar i en godare framtidstro och således ingen nedskrivning. En förbättring 

som rekommenderas är att regelverket blir skärpta och mer tydligare riktlinjer för att minska 

feltolkning som görs både medvetet och omedvetet. 
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6.2 Förslag till vidare forskning 

Då undersökningarna i denna uppsats till stor del har bestått av att granska årsredovisningar, 

speciellt poster på tillgångssidan så har en del okonventionella poster beskådats. Bland dessa 

är bland annat kundkontrakt som i Handelsbankens årsredovisning (2010, not K25) uppgick 

till 132 miljoner kronor eller 44 gånger deras varumärke och andra rättigheter sammanlagt 

efter avskrivingar och valutarisker har räknats bort. Eller Licenser och andra rättigheter som 

2008 uppgick till 1611 miljoner kronor i SCA årsredovisning 2010 (Not 10). För att sätta 

detta värde i kontext var det sammanlagda värdet av all mark SCA ägde samma år 5968 

miljoner kronor (SCA Årsredovisning 2010, Not 11). En kartläggning av praxis kring 

redovisningen samt avskrivningen eller nedskrivningen av dessa poster eller poster som dessa 

vore särskilt intressant. Har det skett lika många lagändringar som det gjort gällande 

goodwillposten, och vilka konsekvenser, om några har dessa haft? 

 

Denna undersökning skulle lämpligen kunna efterföljas av en undersökning som tittar på 

ledningens intresse som huvudsyfte till varför det skett nedskrivningar av goodwill. En sådan 

undersökning är av intresse då denna uppsats konkluderar att det inte finns något samband 

mellan goodwillnedskrivningar och konjunkturläget. 

 

Det hade även varit intressant att göra en kvalitativ studie för att få en djupare förstålse för 

vilka faktorer som påverkar nedskrivingar av goodwill. 
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Bilaga 7 – Fullständig lösning av eget exempel 

Den första bokföringsordern syftar därför till att eliminera obeskattade reserver i 

balansräkningen. 

 

Bokföringsorder 1: 

förändring av obeskattade 

reserver (OR) 

  

Post Debet Kredit 

OR i balansräkning 100  

Bundet eget kapital  70 

Latent skatt i 

balansräkningen 

 30 

 

Efter att det justerade egna kapitalet är redovisat så kan den andra bokföringsordern påbörjas, 

där syftet är att eliminera förvärvat eget kapital från koncernbokslutet. 

 

Bokföringsorder 2: 

Eliminering av förvärvat eget 

kapital 

  

Post Debet Kredit 

Aktier i dotterbolag  2870 

Aktiekapital 1000  

Bundet eget kapital 270  

Fritt eget kapital 200  

Mervärde varumärke 1000  

Latent skatt varumärke  300 

Mervärde varulager 200  

Latent skatt varulager  60 

goodwill 560  

 

Efter att bokföringsorderna har införts på arbetsbladet kan koncernbalansräkningen 

färdigställas 
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Koncernbalansräkning 2012-12-31  

Post Moder AB Dotter AB Debet Debet Kredit Kredit KBR* 

Varumärke  2000     2000 

Mervärde varumärke   1000    1000 

Aktier i Dotter AB 2870    2870   

goodwill   560    560 

Övriga 

anläggningstillgångar 

3500 500     4000 

Diverse 

omsättningstillgångar 

4630 2000 200    6830 

Summa tillgångar 11000 4500     14390 

 

Aktiekapital 4000 1000 1000    4000 

Bundet eget kapital 800 200 270  70  800 

Fritt eget kapital 1200 200 200    1200 

Obeskattad reserv  100 100     

Latent skatt     30 300+60 390 

Långfristiga skulder 4000 2000     6000 

Kortfristiga skulder 1000 1000     2000 

Summa EK/ Skulder 11000 4500     14390 

*KBR står för Koncernens balansräkning. 
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 Nordea 

 SEB 

 Swedbank 

 


