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Abstract 

Since 2005 all companies listed on a regulated stock exchange within the European Union 

are required to present their financial reports in accordance with International Financial 

Reporting Standards (IFRS) and International Accounting Standards (IAS). The purposes of 

these standards are to accomplish international harmonization of accounting rules to make 

financial reports more comparable. However, recent research has shown that some firms tend 

to use goodwill strategically in a business combination by manipulating the acquired assets 

and consciously allocate the intangible assets to goodwill to reduce the depreciation in the 

income and decrease costs. This phenomenon may reduce the comparability between 

financial reports and thus has an opposite effect on the purpose of IFRS and IAS.  

The aim of this study is to show how the companies involved in this study allocate goodwill 

strategically. Furthermore, the introduction of the new standards has contributed to that 

goodwill now is a subject for impairment test, therefore we want to show whether this affected 

the comparability of the companies in this study. 

An empirical study was conducted, based on interviews with four Swedish managers. The 

empirical findings are discussed in the light of the IASB Conceptual Framework, IAS 36 

impairment test, allocation of goodwill and the comparability between companies. Our study 

reveals that three of four companies has a strategy for allocating goodwill. It is also clear 

that comparability has been reduced by the introduction of IAS 36; all respondents agree and 

highlight the problem of subjectivity of the management. 

 

Keywords: intangible assets, IAS 36, IFRS 3, IAS 38, goodwill allocation, impairment test, 

goodwill and acquisitions. 
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undersökningen och gjorde denna uppsats möjlig.  
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Definitionslista 

IAS: International Accounting Standards 

IASB: International Accounting Standard Board 

IFRS: International Financial Reporting Standards 

FAR: Föreningen Auktoriserade Revisorer  

FASB: Financial Accounting Standards Board 

RR: Redovisningsrådets Rekommendationer  

Begreppslista 

Allokering: Inom företagsekonomin tillgångsfördelning; fördelning av resurser till olika 

områden. 

Goodwill: Framtida ekonomiska händelser som uppkommer från andra tillgångar förvärvade i 

ett rörelseförvärv som inte är enskilt identifierade och separat redovisade.  

Framtida kassaflöde: Används för att fastställa en investerings lönsamhet. Detta ger en insikt 

i framtida likviditet baserat på redan registrerad information. 

Förvärvsmetoden: Är en metod inom  koncernredovisning för redovisning av  

konsolidering av dotterbolag. När ett företag förvärvar ett annat företag görs en analys 

(förvärvsanalys) av det förvärvade företagets tillgångar och skulder. Förvärvsanalysen ligger 

till grund för koncernredovisningen, därav benämningen förvärvsmetoden.  

Poolningsmetoden: Ett dotterföretag som är ett resultat av ett samgående skall konsolideras i 

koncernredovisningen med hjälp av poolningsmetoden. Vid ett samgående antas inget förvärv 

ha skett, utan moderföretag och dotterföretag anses ha slagits samman till en enhet trots att det 

i teknisk mening har skett ett förvärv. 

Återvinningsvärde: Återvinningsvärdet är det högsta värdet av nettoförsäljningsvärdet och 

nyttjandevärdet. Nettoförsäljningsvärdet är försäljningspriset minus försäljningskostnader 

som en redovisningsenhet kan förvänta sig att erhålla vid en försäljning. En tillgångs 

nyttjandevärde motsvarar nuvärdet av de framtida kassaflöden som tillgången förväntas 

generera. 

http://sv.wikipedia.org/wiki/Investering
http://www.blinfo.se/GetEobEntries.do?id=986
http://www.blinfo.se/GetEobEntries.do?id=1006
http://www.blinfo.se/GetEobEntries.do?id=1006
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1. Inledning 

1.1 Problembakgrund 

Från och med år 2005 införde EU nya direktiv gällande IFRS och IAS, vilka är standarder 

som reglerar internationell redovisning i börsnoterade företag. Detta för att bland annat öka 

jämförbarheten mellan de finansiella rapporterna internationellt. Införandet av direktivet 

innebär att börsnoterade koncernbolag är skyldiga att upprätta en rapport enligt de nya 

direktiven. (Regulation(EC)1606/2002) Den största skillnaden mot tidigare 

koncernredovisning är omställningen till anglosaxiska redovisningstraditionen. Tidigare 

redovisades eventuellt övervärde vid rörelseförvärv endast som goodwill och skrevs av 

årligen med hänsyn till förväntad nyttjandeperiod. (Lönnqvist, 2006) Med de nya EU 

direktiven är målsättningen att redovisningen bättre ska återspegla verkligheten. (Smith, 

2006) Värderingen till verkligt värde beviljas i högre grad än tidigare. Goodwill skrivs inte 

längre av utan nedskrivningstestats årligen avseende aktuell värde och skrivs ner endas då 

behov anses föreligga. Detta tas upp i IAS 36 där syftet är att beskriva de metoder som företag 

skall använda för att säkerställa att dess tillgångar inte redovisas till ett högre värde än 

återvinningsvärdet.  (IAS 36, IFRS 3) 

Andelen redovisade immateriella tillgångar ökar i svenska företag, denna ökning beror 

sannolikt på den förhöjda takten av rörelseförvärv vilket har skapat nya utmaningar i 

redovisningen. (Ekengren, 2007) Syftet med IFRS 3 är att förbättra relevansen, 

tillförlitligheten och jämförbarheten av informationen som koncernbolagen ger ut gällande 

rörelseförvärv (IFRS 3:1). Detta görs genom att i största möjliga utsträckning identifiera 

immateriella tillgångar vid rörelseförvärv i syfte att konkretisera olika värden i det enskilda 

förvärvet och minimera.(Gauffin, 2007) IFRS 3 klargör för när ett förvärv har inträffat och 

hur den finansiella rapporteringen skall se ut vid ett rörelseförvärv.  Vid ett rörelseförvärv 

uppstår goodwill genom att förvärvaren betalar ett marknadspris som är högre än det bokförda 

värdet på nettotillgångarna hos det uppköpta företaget. (Epstein & Jermakovicz 2007). 

Goodwill definieras enligt IFRS 3 som ”framtida ekonomiska händelser som uppkommer från 

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

redovisade”.  
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Syftet med IAS 38 är att ange hur immateriella tillgångar som inte uttryckligen omfattas av 

andra standarder skall behandlas i redovisningen. IAS 38 tar upp kriterier för hur immateriella 

tillgångar skall definieras, detta är betydelsefullt för att kunna särskilja de immateriella 

tillgångarna från goodwill. Goodwill är en immateriell tillgång men skillnaden är att goodwill 

inte kan separeras från företaget vid eventuell försäljning. (IAS 38) Dock redovisar företag 

olika mycket immateriella tillgångar, och påverkas således inte i samma omfattning av de nya 

reglerna. Vad gäller hur tillgångarna identifieras vid förvärvet är det ett internt beslut av de 

förvärvande företaget. Skillnaden i tillämpning kan emellertid skapa osäkerheter för 

intressenter eftersom det kan försvåra en relevant jämförelse av företagens tillgångar och 

möjlighet till prognoser av framtida resultat.(Malmqvist, 2007) Inom vissa branscher och 

bolag utgör immateriella tillgångar en ansenlig del av företagets totala tillgångar, vilket ger 

redovisningen av dem stor betydelse för helhetsbilden av företaget.(Gauffin, 2007., 

Malmqvist, 2007)   

Dessa regler påverkar de svenska koncernföretagen i allra högsta grad eftersom många företag 

har stora poster inom goodwill och övriga immateriella tillgångar.  Innan år 2005 använde sig 

företagen av planenliga avskrivningar av goodwill (RR 15:10) vilket är lättare att upprätta då 

det inte leder till någon värderingsproblematik, emellertid ger det en mindre rättvisande bild 

eftersom längden på avskrivningstiden är schablonmässig. (Massoud & Raiborn 2003)  

Ett problem som Massoud & Raiborn (2003) belyser är att införandet av IAS 36 

nedskrivningstest varken har förbättrat tillförlitligheten eller ökat jämförbarheten av 

redovisningsinformationen. Detta på grund av att det finns utrymme för företagsledningen att 

göra egna bedömningar då subjektiva uppskattningar om framtida kassaflöden ligger till 

grund för om en nedskrivning föreligger eller ej. 

Ytterligare ett problem som har uppstått i samband med att nedskrivningar har införts är hur 

företag allokerar goodwill vid rörelseförvärv. Zhang & Zhang (2007) menar att företag 

tenderar att använda goodwill strategiskt i samband med rörelseförvärv genom att manipulera 

de förvärvade tillgångarna och medvetet allokera de immateriella tillgångarna till goodwill i 

så hög grad som möjligt för att på så vis reducera avskrivningar i resultaträkningen och 

därmed minska kostnaderna. (Zhang & Zhang 2007) 

Forskningen pekar på att goodwillposten byggs upp för att undvika att ta upp kostnader i 

resultaträkningen för innevarande period, vilket inte var möjligt tidigare. Detta medför att 

denna studie vill undersöka hur företagen hanterar goodwill strategiskt samt visa med hjälp av 
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en matris hur de medverkande företagen tillämpar allokering av immateriella tillgångar till 

goodwill vid rörelseförvärv. På grund av vad Massoud & Raiborn (2003) indikerar vill vi 

även i denna studie undersöka hur jämförbarheten har påverkats av införandet av 

nedskrivningstest; om det visar sig att den har påverkats negativt går det i sådana fall emot 

huvudsyftet med införandet av direktivet  

1.2 Syfte 

Syftet är att visa hur företagen i denna studie hanterar goodwill strategiskt.  

1.3 Frågeställningar 

Vilka strategier har företagen för hur de allokerar goodwill? 

Hur påverkas jämförbarheten mellan företagen av att goodwill nedskrivningstestas?  

1.4 Bidrag 

Som ett resultat av införandet av IAS och IFRS som svenska standardsättare har detta renderat 

till att svenska börsnoterade koncernbolag nu fått möjligheten att hantera goodwill strategiskt. 

Tidigare forskning (Zhang & Zhang, 2007 och Massoud & Rainborn, 2003) beskriver detta 

fenomen ur ett mikroperspektiv då de lägger tyngdpunkten på ledningens egenintresse av att 

allokera immateriella tillgångar till goodwill vid ett förvärv. Till skillnad mot detta kommer 

denna studie att beskriva goodwillstrategier ur ett makroperspektiv genom att ställa 

hanteringen av goodwillstrategier i centrum då dessa strategier reducerar jämförbarheten 

mellan bolagen och gör det svårare för intressenterna att tolka de finansiella rapporterna. 

Vidare kommer en kvalitativ tillvägagångsätt att tillämpas till skillnad mot den kvantitativa 

forskningen som tidigare har gjort inom området goodwillstrategier.  

Mer generellt anses IAS 36 vara ett viktigt steg mot värkligt värde-redovisning dock kan vi i 

denna studie visa att värdering till verkligt värde kan skapa problem då jämförbarheten 

förringas och konsekvensen blir att goodwillstrategier skapas. Därmed bidrar denna studie 

med att utöka kunskapen för hur företagen i denna studie hanterar goodwill strategiskt samt 

ge en bild av hur jämförbarheten har påverkats mellan företagen efter införandet av IFRS och 

IAS. 

1.5 Avgränsningar 

Vi avser att endast studera svenska börsnoterade bolag som påverkas främst av IFRS 3, IAS 

38 och IAS 36. Motiveringen till varför just svenska börsnoterade bolag valdes var främst på 
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grund av att de tidigare studier som har gjorts inom ämnet, goodwillstrategier, har inte 

undersökt företag på svenska marknaden samt inte tagit hänsyn till de svenska proportionerna 

då svensk redovisningskultur skiljer sig mot de anglosaxiska redovisningstraditioner som IAS 

och IFRS är starkt influerade av. Att avgränsa denna studie till de ovannämnda direktiven 

förklaras med att dessa är naturligt kopplade till goodwillstrategier som har uppkommit som 

ett resultat av införande av IFRS och IAS.  

Vidare har vi valt att begränsa studien till företag där goodwill står för en väsentlig del av 

företagets balansomslutning, detta på grund av att stora goodwillposter indikerar att företagen 

har gjort ansenliga förvärv senaste perioden samt att de har betalat ett högre pris än det 

bokförda för dessa förvärv.  
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2. Teoretisk referensram 

I detta teorikapitel får läsaren en bakgrund till det nya EU direktivet för att få en djupare 

inblick i varför direktivet har antagits. Där får läsaren reda på att jämförbarhet är ett kriterium 

till att direktivet har antagits vilket är en av redovisningens kvalitativa egenskaper som följer i 

nästkommande rubrik. Efter att bakgrunden lite kort har beskrivits får läsaren reda på vad det 

nya direktivet innebär genom att få läsa mer om standarderna IAS 38 och IFRS 3 som 

behandlar företagsförvärv och den goodwill som uppkommer vid företagsförvärv. Efter det 

får läsare en djupare förklarig till begreppet goodwill och dess egenskaper och vilka 

goodwilleffekter som företagen söker. Därefter följer en beskrivning av de strategier som 

företagen nu har möjlighet att ha gällande goodwill och nedskrivningstest av goodwill. Hela 

referensramen har sin utgångspunkt i en induktiv ansats vilket innebär att med grund från 

denna teori ska vi kunna dra slutsatser om det empiriska materialet som samlas in. 

2.1 Bakgrund till direktivet 

Redovisningen i världen har kantats av två olika traditioner. Den ena är den anglosaxiska 

traditionen som tillämpas av USA och Storbritannien samt de flesta engelsktalande länderna 

på grund av den tidigare koloniseringen. Den andra är den kontinentala traditionen, som bland 

annat omfattas av de västeuropeiska länderna. Det som är karaktäristiskt för den anglosaxiska 

traditionen är att den utgår från praxis. Den kontinentala traditionen kännetecknas istället av 

civilrättsliga lagar. En av de största skillnaderna, och den mest betydande, är att den 

kontinentala traditionen har under 1900-talet formats av skatteregler som syftar till att god 

redovisning stämmer överens med vad som är lagstadgat. De som å andra sidan tillämpar en 

anglosaxisk tradition använder sig av begreppet true and fair view för att beskriva hur god 

redovisning skall utformas. (Smith 2006)  

Inom EU finns det länder som har sin bakgrund i de båda olika traditionerna, vilket har gjort 

att jämförbarheten internationellt har varit bristande.  

I mars år 2000 betonade det Europeiska rådet vikten av att färdigställa en handlingsplan för 

åtgärder om att öka jämförbarheten i de finansiella rapporterna som framställs av 

börsnoterade bolag. Rådet har tidigare utformat direktiv, t.ex. år 1978, 1983 och 1991, som 

gäller börsnoterade företags årsbokslut, men de rapporteringskrav som finns i de gamla 

direktiven kan inte säkerställa en högre grad av jämförbarhet mellan bolagen, vilket är 

nödvändigt för uppbyggnaden av en integrerad kapitalmarknad som fungerar smidigt och 

effektivt. För att bidra till en bättre fungerande marknad skall de publika företagen upprätta en 
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koncernredovisning som är baserad på en enda uppsättning av högkvalitativa internationella 

redovisningsstandarder. Därför var det viktigt att komplettera de rättsliga ramarna och en 

deadline sattes till år 2005. Rådet gjorde även klart att standarden skulle vara internationellt 

accepterad och att det yttersta målet var att uppnå en enda uppsättning av globala 

redovisningsstandarder. (Regulation(EC)1606/2002) 

2.2 Redovisningens kvalitativa egenskaper 

År 1980 publicerade FASB: Statement of Financial Accounting Concepts (SFAC) No.2 som 

specifikt definierade redovisningens kvalitativa egenskaper, och var en del av deras ramverk. 

Detta för att bland annat öka och förbättra den information som finns i de finansiella 

rapporterna. FASB ansåg att de primära faktorerna för redovisningens kvalitet är relevans och 

tillförlitlighet, men numera beaktas fler faktorer som är centrala för redovisningens kvalitativa 

egenskaper. I IASBs föreställningsram för utformning av finansiella rapporter tas hänsyn till 

främst fyra olika faktorer: Begriplighet, Relevans, Tillförlitlighet och Jämförbarhet. (IAS 

24) Dessa faktorer är essentiella inom redovisningen och måste uppnås för att redovisningens 

mål, att förbättra den finansiella informationen, skall tillgodoses. Däremot vad som verkligen 

utgör redovisningens kvalitativa egenskaper är upp till beslutsfattaren och dennes individuella 

kvaliteter, eftersom användarna ställer olika krav på informationen.  

IASB definierar kvalitativa egenskaper som: ”…de egenskaper som gör informationen i de 

finansiella rapporterna användbar för användaren”. (IAS 24) 

Begriplighet: 

För att uppfylla detta måste redovisningen vara Begriplig, det vill säga, att informationen i de 

finansiella rapporterna skall vara lättförståelig för användaren. Men samtidigt riktar sig IASB 

till användare med grundläggande kunskaper inom ämnet samt att de är beredda att ägna tid 

och intresse åt att analysera informationen med rimlig noggrannhet. (IASBs 

föreställningsram, § 25)  

Relevans: 

Den andra faktorn för att uppfylla de krav som IASB ställer är att informationen skall vara 

Relevant som beslutsunderlag. Detta innebär att informationen är relevant om den påverkar en 

aktuell beslutssituation, denna information skall bidra med något som beslutfattaren inte 
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tidigare hade kännedom om för att den skall betraktas som relevant. Relevans delas in i 

Predictive value, Feedback value och Timeliness så som vi kan se i figur 2 nedan. 

 

Figur 1: Hierarchy of Desirable Characteristics of Accounting Information (http://highered.mcgraw-

hill.com 2007) 

Med Predictive value menas sådan information som kan reducera osäkerheten om framtida 

resultat och gör framförda förväntningar mindre riskfyllda. Feedback value används i 

koppling till Predictive value, då syftet är att kontrollera de prognoser som har gjorts genom 

att granska resultatet och se hur nära det prognoserade resultatet låg i förhållande till det 

verkliga resultatet. Slutligen måste informationen vara tidsenlig (Timeliness) för att den skall 

vara relevant. I det fall informationen kommer långt efter en viktig händelse eller ett viktigt 

beslut får händelsens vikt inte längre något värde för framtida beslut, informationen blir 

irrelevant. Därför är det ytterst viktigt att de finansiella rapporterna kommer ut till användarna 

när det är relevant. (Falkman, 2000)  

Tillförlitlighet: 

Följaktligen behandlar IAS ramverk Tillförlitlighet. Med tillförlitlighet menas att 

informationen inte innehåller några väsentliga felaktigheter och inte är vinklad, samt att 

användaren skall kunna förlita sig på att informationen speglar vad som avser att speglas. 

(IASB:s Föreställningsram, § 31-32) Likväl har IAS beslutat att informationen skall vara 

tillförlitlig. För att betraktas som tillförlitlig måste den även vara Valid (Representional 

faithfullness i figuren ovan), Verifierbar och Neutral.   

Med Validitet menas att verkligheten avbildas på ett rättvisande sätt, det vill säga att det finns 

en överrensstämmelse mellan redovisningens språk och verkligheten. (IASB:s 

Föreställningsram, § 32-38) 
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I likhet med kravet på validitet måste informationen vara Verifierbar för att kunna anses som 

tillförlitlig. Alla transaktioner som redovisas på ett företag skall kunna verifieras med 

stödjande dokument eller kvitton, detta för att reducera den subjektiva tolkningen hos 

redovisaren och på så sätt minska bristfälliga avvikelser. (Falkman, 2000) 

Konceptet om Neutralitet är redovisarens vilja att uppnå förutbestämda mål, och för att uppnå 

dem kan det införas felaktigheter i informationen som skiljer sig från idealet. Detta leder till 

problemet att informationen kan manipuleras för att uppfylla sitt syfte; informationen får 

alltså inte påverkas av personliga eller kollektiva intressen. (Falkman, 2000) 

Jämförbarhet: 

Jämförbarhetskriteriet uppfylls om lika händelser behandlas lika över tid. Samtidigt blir 

redovisningsinformation mer användbar om den är jämförbar med annan 

redovisningsinformation. Emellertid förutsätter detta att de bestämmelser som styr 

redovisningen idag är konsekventa. Detta i sig är problematiskt då redovisningen befinner sig 

i en föränderlig värld med ständigt nya krav och behov som måste tillgodoses då omgivningen 

kräver det. Detta i sin tur leder till att företag använder olika redovisningsmetoder, vilket gör 

det svårare för användaren att uppskatta informationen den tar del av, då det försvårar 

jämförelsen mellan de två företagen. Det är avgörande att den information som finns 

tillgänglig renderar en jämförbar bild av de båda företagen för att användaren skall kunna ta 

ett grundat beslut. För att utgöra ett bra beslutsunderlag krävs det att samma 

redovisningsmetoder används år efter år och är jämförbara. (Falkman, 2000)  

Det är främst under jämförbarhetskriteriet IASB spelar en nyckelroll då organisationens syfte 

är att minska antal metoder att redovisa på, för att på så vis öka jämförbarheten mellan olika 

organisationer och länder. Således har IASB bland annat ställt krav på redovisaren att 

framföra vilken metod företagen använder sig av, och om eventuell ändring sker av 

redovisningsmetoden måste detta tydligt upplysas till användaren (IAS 39). 

2.3 IAS 38 Immateriella tillgångar 

IAS 38 är den standard som anger hur redovisningen skall behandlas för immateriella 

tillgångar som inte är specificerade i någon annan standard. En immateriell tillgång är enligt 

IAS 38 definierad som en ickemonetär tillgång utan fysisk substans. En immateriell tillgång 

kan bland annat vara: varumärke, patent, kundrelationer och goodwill.  Standarden kräver att 

ett företag redovisar en immateriell tillgång om följande kriterier är uppfyllda: 
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 Det är sannolikt att de förväntade framtida ekonomiska föredelar som kan hänföras till 

tillgången kommer att tillfalla företaget. 

 Tillgångens anskaffningsvärde kan beräknas på ett tillförlitligt sätt. (IAS 38: 21) 

Det är viktigt att den immateriella tillgången blir identifierad för att kunna särskilja den från 

goodwill, och de kriterierna som finns i IAS 38 för huruvida tillgången kan bli identifierad är 

följande: 

 Den är avskiljbar, vilket betyder att det går att särskilja eller dela av den från företaget 

och sälja, hyra ut, licensera eller byta den, antingen enskilt eller tillsammans med 

hänförligt avtal, identifierbar tillgång eller skuld, oavsett om företaget har för avsikt 

att göra detta eller inte. 

 Den uppkommer ur avtalsenliga eller juridiska rättigheter oavsett om dessa rättigheter 

är överlåtbara eller avskiljbara från företaget eller från andra rättigheter och 

förpliktelser. (IAS 38: 12) 

Ernst & Young (2005) har utformat en överskådlig modell över hur identifieringsprocessen 

bör se ut i enlighet med IAS 38 och även RR 15. 

 

Figur 2: Identifiering av immateriella tillgångar (redovisning). Ernst & Young 2005 

Som det går att utläsas av figur 2 måste en identifierad immateriell tillgång uppfylla de 

specificerade kriterierna, samt att kriterierna skall kunna mätas på ett tillförlitligt sätt. Om det 
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inte går att uppnå detta, har den immateriella tillgången inget värde eller är en del av 

goodwill. 

Hur immateriella tillgångar anskaffas skiljer sig åt och även reglerna för de olika 

anskaffningssätten. En immateriell tillgång kan anskaffas på fem olika sätt: separat förvärv, 

som en del av ett rörelseförvärv, med statligt bidrag, vid byte och vid intern upparbetning. Ett 

undantag är att internt upparbetad goodwill inte skall redovisas som en immateriell tillgång i 

den finansiella rapporten (IAS 38:48). Standarden specificerar även hur det redovisade värdet 

på immateriella tillgångar mäts och kräver detaljredovisade upplysningar om immateriella 

tillgångar. 

2.4 IFRS 3 Rörelseförvärv 

Goodwill uppstår då förvärvaren köper ett företag till ett högre pris än det bokförda värdet på 

företagets nettotillgångar. IFRS 3 definierar goodwill som ”framtida ekonomiska händelser 

som uppkommer från andra tillgångar förvärvade i ett rörelseförvärv som inte är enskilt 

identifierade och separat redovisade”. Enligt IFRS 3 är förvärvaren sluten till att redovisa 

goodwill på förvärvstidpunkten. (IFRS 3:32) 

Standarden IFRS 3 handskas med hur den finansiella rapporteringen skall se ut vid ett 

rörelseförvärv. Standarden har införts på grund av att IASB ville förbättra den internationella 

jämförbarheten av redovisningen vid företagsförvärv. Införandet av IFRS 3 har gjort att det nu 

endast går att redovisa ett rörelseförvärv enligt förvärvsmetoden (IFRS 3:4), vilket innebär att 

poolningsmetoden inte längre får tillämpas. Detta på grund av att IASB anser att möjligheten 

att välja mellan metoderna leder till en försämring av jämförbarheten vid upprättning av 

årsredovisningar. IFRS 3 klargör även när förvärvstidpunkten sker vid ett rörelseförvärv. Den 

tidpunkt när det bestämmande inflytandet över den förvärvade enheten övergått till 

förvärvaren kallas för förvärvstidpunkten, och det är endast då det får redovisas intäkter och 

kostnader från det förvärvade företaget i koncernresultaträkningen (IFRS 3:8). Vidare skall 

alla identifierbara tillgångar och skulder redovisas till verkligt värde. 

För att kunna tillämpa förvärvsmetoden krävs det att dessa kriterier uppfylls: 

 Identifiering av förvärvare,  

 Fastställande av förvärvstidpunkten,  
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 Redovisning och värdering av de identifierbara förvärvade tillgångarna, de övertagna 

skulderna och eventuella innehav utan bestämmande inflytande i det förvärvade 

företaget samt  

 Redovisning och värdering av goodwill eller vinst vid ett förvärv till lågt pris. 

För att identifiera en förvärvare används vägledningen i IAS 27 Koncernredovisning och 

separata finansiella rapporter, kortfattat är förvärvaren det företag som uppbär väsentligt 

inflytande över det förvärvade företaget. Med väsentligt inflytande menas rätten att utforma 

ett företags finansiella och operativa strategier i syfte att erhålla ekonomiska fördelar. Detta 

kan ske om företag förvärvar över hälften av röstandelen och på så sätt får bestämmande 

inflytande. 

Förvärvaren har som ansvar att urskilja de identifierbara förvärvade tillgångarna samt de 

övertagna skulderna. De identifierbara förvärvade tillgångarna måste uppfylla definitionen av 

tillgångar, samt skall förvärvaren värdera de identifierbara tillgångarna till deras verkliga 

värden per förvärvstidpunkten. (IFRS 3:18) 

2.5 Goodwill  

I en artikel från 2002 granskar och analyserar Steven C Hall nyttan med goodwillrapportering. 

Hall (2002) menar att de problem som uppstår med goodwill är att användaren inte helt säkert 

kan veta vad goodwill representerar eller om den egentligen har något riktigt värde. Det enda 

som är säkert för användaren är att ett företag har förvärvat ett annat företag, där förvärvaren 

har betalat en premie för rörelseförvärvet. Det som intressenten inte vet är vad som 

motiverade förvärvaren att betala för denna premie. Med hjälp av en vardaglig analogi 

förklarar Hall (2002) på ett enkelt sätt vad Goodwill innebär:  

Karls far köper en bil för 100 000 kr men liknande bil säljs för 80 000 kr någon annanstans. 

Vi kan här inte veta om bilen var rustad med extra tillbehör eller om denna bil hade något 

extra värde för Karls far, eller att han helt enkelt gjorde ett dåligt köp. 

Det finns mängder med anledningar som motiverar sådana köp där förvärvaren betalar mer än 

ett företags värde av deras nettotillgångar. En orsak kan vara att det köpta företaget har 

tillgångar som inte går att redovisa i balansräkningen. Dessa tillgångar kan vara allt från 

intellektuellt kapital till kontaktnät som det köpta företaget förfogar över. Intellektuellt kapital 

kan exempelvis vara kunskaper och färdigheter som anställda besitter och kan därmed vara 

mycket värdefulla ”tillgångar” för företaget. Särskilt inom högteknologiska branscher där en 
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ansenlig del av värdet av ett företag oftast företräds i form av kunskap, idéer och förmågor 

som de anställda har. Likväl finns det många andra immateriella tillgångar som skapar 

mervärde för företag, bland annat bra rykte, etablerade kunder och distributionskanaler. Allt 

detta är immateriella tillgångar men som inte går att ta med i balansräkningen utan 

representeras av goodwill, dock har användaren av årsredovisningen ingen möjlighet att ta 

reda på vad goodwill egentligen består av. (Hall, 2002) 

Utöver de ovannämnda skälen till varför många företag väljer att förvärva och på så sätt öka 

sin goodwill är det synergieffekter som uppstår i samband med förvärvet. Hall (2002) 

förklarar att ett företag många gånger kan vara villiga att betala mer än de köpta 

nettotillgångarna om synergin mellan de två företagen utgör ett större värde när de slås ihop.  

Det finns många omständigheter som skapar denna synergi, till exempel kan synergin leda till 

minskade kostnader för förvärvaren genom att använda det köpta företagets 

distributionsnätverk. Detta leder även till mindre konkurrens på marknaden samt att tjänster 

eller produkter som den förvärvade äger kan utgöra ett komplement till vad förvärvaren har i 

sin egen tjänst/produkt- portfölj. Dessa goodwilleffekter gör tillgångarna mer värdefulla för 

förvärvaren och därmed betalar förvärvaren mer för uppköpet. Hall (2002) menar att de 

finansiella rapporter som företagen ger ut inte visar om goodwill representerar några synergier 

vid förvärv eller vilka goodwilleffekter förvärvet har gett upphov till.  

Goodwill behöver inte alltid representera positiva synergier, utan tvärtom kan det många 

gånger reflektera dåliga affärsbeslut. Hall (2002, sid 11) illustrerar detta genom ett exempel:  

Ponera att staten auktionerar ut oljeborrningsrättigheter. Många oljebolag kommer då att 

undersöka om det är värt att köpa denna rättighet. Detta gör de genom att skicka geofysiker 

som mäter och estimerar mängder olja för rättigheten, låter ingenjörer och analytiker 

estimera kostnaden för borrning och uppumpning av oljan. De kommer även att låta 

nationalekonomer försöka förutse framtida priser på oljan. Baserat på all denna information 

kommer företagen att ge ett bud för rättigheten. Dock är detta bud baserat på uppskattningar 

av hur mycket olja det finns, kostnaden att utvinna den och de framtida priser som oljan kan 

ha. Många gånger kan dessa uppskattningar rendera till övervärdering och leda till fel 

beslut.  

Ännu en gång anser Hall (2002) att finansiella rapporter under posten goodwill inte visar för 

användaren om sådant är fallet eller till vilken grad de uppköpta företaget övervärderats. 
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Sammanfattningsvis menar Hall (2002) att det kvarstår många grundläggande problem 

gällande goodwill, där det enligt Hall finns många immateriella tillgångar som inte kommer 

med i balansräkningen samtidigt som det inte finns några möjligheter för en användare att ta 

reda på vad goodwill egentligen omfattar. 

2.5.1 Goodwilleffekter och goodwillstrategier 

Företagssammanslagningar som rörelseförvärv har under många års tid varit av intresse att 

studera både för akademiker och för praktisk publik. Att företag vill göra sammanslagningar 

beror på strategin att skapa snabb tillväxt och förbättrade konkurrensfördelar. Ansoff (1965) 

menar att företag som går ihop har större chans att skapa värde tillsammans än var för sig. 

Trots att företagsförvärv är en vanlig strategi bland företag finns det många studier som visar 

att sammanslagningarna ofta misslyckas, vissa källor menar att det är upp till 50 %. 

För att gå in djupare på vad det är som påverkar värdeskapande i rörelseförvärv, vilka 

kommer att leda till goodwill hos förvärvaren, går Sköld (2007) in på tre olika typer: 

1. Finansiella synergier som framförallt realiseras genom att företagen diversifieras. 

2. Monopolbaserade synergier som ökar köpkraften och de samgående företagen får en 

dominerande marknadsposition. 

3. Operativa synergier som ger verksamhetseffektivisering och som grundas på att 

samgående företag gör gemensamma aktiviteter inom produktion, inköp, distribution, 

utveckling och marknad.  

De finansiella synergierna uppkommer oftast redan vid förvärvstidpunkten och det är även då 

som goodwilleffekterna erkänns, medan de andra två synergierna arbetas fram efter hand. Det 

är vid förvärvstidpunkten det finns möjlighet för företagen att allokera de immateriella 

tillgångarna (Li et al, 2011). 

Zhang & Zhang (2007) kommer fram till att ledningen på företag ofta har incitament till att 

allokera köpta immateriella tillgångar vid företagsförvärv till goodwill när de inte räknar med 

några nedskrivningar inom snar framtid, då de undviker att göra avskrivningar, vilket i sin tur 

leder till mindre kostnader i resultaträkningen. Mindre kostnader i resultaträkningen leder till 

högre vinst, vilket är beslutsunderlaget för ledningens eventuella bonus. Dock kan det vara 

kostsamt att manipulera allokeringen av de förvärvade immateriella tillgångarna genom att ta 

upp dem som goodwill, eftersom det ökar risken för stora nedskrivningar av goodwill i 

framtiden. Effekten av en stor nedskrivning blir ännu mer allvarlig då forskningen (Pender 
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2001, Li et al, 2011) visar att nedskrivningen är en signal på att de förvärv som företagen 

tidigare gjort är misslyckanden som eventuellt kan komma att orsaka ledningens uppsägning. 

Som ett resultat av detta menar Zhang & Zhang (2007) att ledningen tenderar att manipulera 

allokeringen av goodwill när de förväntar sig kunna undvika framtida goodwillnedskrivningar 

genom att påverka nedskrivningstesterna.  

Medan Zhang & Zhang (2007) betonar ledningens egenintresse och därav allokerar 

immateriella tillgångarna till goodwill, menar Li et al (2011) att allokeringen till goodwill 

snarare är en effekt av att ledningen inte vill redovisa lägre lönsamhet i framtiden, vilket en 

nedskrivning indikerar. Därmed tenderar vissa företag som har potentiella nedskrivningar av 

goodwill att påverka nedskrivningstestet för att undvika den förväntade nedskrivningen, vilket 

är förenligt med undersökningen gjord av Ramanna (2008), som menar att företag som har 

lyckats undvika nedskrivningar har haft en omotiverat positiv tro på framtida kassaflöden (Li 

et al, 2011). 

2.6 IAS 36 Nedskrivningstest av Goodwill 

Diskussionerna kring planenlig avskrivning och nedskrivningstest av goodwill har pågått i 

flera år, och efter noga övervägande och diskussioner kom IASB fram till att bättre 

information om immateriella tillgångar behövdes. Utgångspunkter var då att goodwill inte 

nödvändigtvis behöver minska systematiskt över tid, utan IASB kom fram till att externt 

förvärvad goodwill kan ha obestämbar nyttjandeperiod och därmed inte behövas skrivas av 

över en godtycklig period. Istället kräver IAS 36 att goodwill årligen testas för nedskrivning 

för att avgöra om goodwill representerar sitt värde efter förvärvet. Syftet med IAS 36 är att 

beskriva de metoder som företag skall använda för att vara säkra på att deras tillgångar inte är 

redovisade till ett högre värde än återvinningsvärdet. Detta innebär att det redovisade värdet 

överstiger nuvärdet av det inbetalningsöverskott som tillgången förväntades ge upphov till. 

Med andra ord beräknas återvinningsvärdet som det verkliga värdet minus 

försäljningskostnader. I det fall goodwill har ett lägre värde än dess bokförda värde måste en 

nedskrivning redovisas i innevarande period. För att kunna avgöra om ett nedskrivningsbehov 

föreligger har IAS 36 p.12 listat interna och externa indikationer som ett företag behöver ta 

ställning till: 

 Externa informationskällor  

a) Under perioden har tillgångens marknadsvärde minskat betydande, av andra orsaker än 

tillgångens ålder eller normala användning. 
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b) Under perioden har betydande förändringar, som innebär negativa effekter för företaget, i teknik, 

marknadsförutsättningar, ekonomisk eller juridisk omgivning inträffat, eller väntas inträffa, för den 

marknad för vilken tillgången är avsedd. 

c) Marknadsräntorna eller marknadens avkastningskrav på investeringar har stigit under perioden, på 

ett sätt som kan väntas påverka den diskonteringssats som används för att beräkna tillgångens 

nyttjandevärde och därmed väsentligt minska tillgångens återvinningsvärde. 

d) Företagets redovisade eget kapital överstiger börsvärdet. 

Interna informationskällor 

e) Det finns belägg för att tillgången är föråldrad eller skadad. 

f) Under perioden har betydande förändringar ägt rum, eller väntas äga rum inom en snar framtid, 

som på ett negativt sätt påverkar möjligheten att utnyttja tillgången för avsett ändamål. Exempel är att 

tillgången inte längre utnyttjas, att företaget planerar att avveckla eller omstrukturera den verksamhet 

till vilken tillgången hör eller har planer på att avyttra tillgången i förtid, och gör en ny bedömning av 

tillgångens nyttjandeperiod som bestämbar i stället för obestämd.  

 g) Den interna rapporteringen tyder på att tillgångens avkastning är lägre, eller kommer att bli lägre, 

än vad som tidigare antagits. 

Utdelning från dotterföretag, gemensamt styrda företag och intresseföretag 

h) Ägarföretaget redovisar utdelning från innehav i ett dotterföretag, gemensamt styrt företag eller 

intresseföretag och det kan visas att: 

det redovisade värdet av innehavet i de separata finansiella rapporterna överstiger det redovisade 

värdet av moderföretagets nettotillgångar, inklusive därtill hänförlig goodwill, i 

koncernredovisningen, eller 

utdelningen överstiger dotterföretagets, det gemensamt styrda företagets eller intresseföretagets 

totalresultat för den period då utdelningen fastställs. (IAS 36: 12) 

Enligt flertalet forskare skall den nya metoden som innebär nedskrivningstest på goodwill öka 

trovärdigheten och förbättra insynen i redovisningen (DeMark 2002). Detta eftersom 

balansräkningen kommer att ge en bättre indikation av det återstående värdet på goodwill. 

Resultaträkningen kommer inte längre bestå av godtyckliga planenliga avskrivningar och 

därmed öka insynen i finansiella rapporter för att ge investerare en möjlighet att bättre förstå 

det sanna värdet av ett företag. (Massoud & Raiborn, 2003) 

Samtidigt riktar Massoud & Raiborn (2003) kritik till de amerikanska direktiven SFAS No. 

142 som på liknande sätt behandlar nedskrivningar av goodwill som IAS 36. De menar att 

direktiven om nedskrivningar på goodwill ger betydande utrymme för företagsledningen att 

göra egna tolkningar och bedömningar, därmed minskar kvaliteten på resultatmåttet. Ett 

exempel på detta kan vara att ledningen i ett företag väljer att göra nedskrivningar när det går 

dåligt för företaget. Ledningens resonemang kan vara att en nedskrivning av goodwill inte gör 

så stor skillnad i en sådan period, men att det kan leda till större vinster i framtiden på grund 
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av att inga nedskrivningar behöver göras framöver. Det vill säga, ledningen har en tendens att 

selektivt göra nedskrivningar när det passar deras rörelseresultat. Detta kallar Massoud & 

Raiborn (2003) för ”future income cosmetics enhancement”. 

För att sammanfatta det ovannämnda: en nedskrivning görs när det redovisade värdet är högre 

än marknadsvärdet. Nedskrivningen belastar periodens resultat negativt i resultaträkningen. 

Eftersom de tidigare direktiven medförde att en immateriell tillgång skulle skrivas av 

planenligt med årliga avskrivningar, renderade detta en negativ påverkan på resultatet i 

resultaträkningen. Med det nya direktivet IAS 36 innebär det att företag nu måste värdera sina 

tillgångar årligen för att se om det finns ett nedskrivningsbehov. Om detta inte är fallet 

kommer inte heller resultaträkningen påverkas negativt av några nedskrivningar. Därmed kan 

ett bättre resultat uppvisas än med de gamla redovisningsreglerna. (Marton et al 2008) 
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3. Metod 

3.1 Metodansats, Validitet, Reliabilitet 

Vi har valt en kvalitativ studie, vilket i denna studie kommer innebära att djupintervjuer och 

telefonintervjuer kommer att utföras, för att det enbart finns ett fåtal personer som kan besvara 

våra undersökningsfrågor. Andra kvalitativa studier som observationer blev inte aktuella 

eftersom vi ansåg att det är i de personliga intervjuerna som vi kommer få de svar som kan 

ligga till grund för analysen. En observation hade tagit lång tid och vi hade fått vänta på att 

företagen skulle göra ett förvärv och så hade vi varit tvungna att få vara med när de diskuterar 

och identifierar de immateriella tillgångarna vilket vi kände att vi inte hade tid eller möjlighet 

att utföra. Detta medför även att en kvantitativ undersökning inte är passande. Vidare har en 

induktiv ansats valts på grund av att syftet med uppsatsen är att undersöka hur de 

medverkande företagen i denna studie allokerar goodwill strategiskt samt visa huruvida detta 

påverkat jämförbarheten mellan företagen i den här studien.  

Enligt litteraturen (Bryman & Bell 2005, Arbnor & Bjerke 2004, Artsberg 2005) uppnår en 

studie validitet om den speglar verkligheten, det vill säga studien undersöker det som den 

avser att undersöka. För att nå validitet i denna studie har det varit viktigt att respondenten har 

stor kännedom om bolagets koncernredovisning gällande immateriella tillgångar, vilket 

samtliga respondenter har haft då de är ansvariga för bolagets upprättelse av 

koncernredovisning.  

Reliabilitet innebär att kunna replikera en undersökning, och då krävs det att den är tillförlitlig 

(Bryman & Bell 2005, Arbnor & Bjerke 2004, Artsberg 2005). Detta uppnås genom att vi 

varit noga med att tydligt beskriva tillvägagångssättet vid intervjuerna, och att de är korrekt 

återgivna. Detta till följd av att det i så hög grad som möjligt skall förenkla för vidare 

forskning inom ämnet. 

3.2 Undersökningsobjekt 

Undersökningsobjekten valdes utifrån tre grundkritierier: 1) börsnoterat i Sverige, 2) 

förvärvsintensivitet och 3) goodwill består av minst 20 % av företagets balansomslutning, 

detta medförde att de flesta företagen på Stockholmsbörsen var tänkbara respondenter. Vi 

sökte företag som uppfyller punkt 2 och 3 i olika utsträckning för att återspegla olika 

goodwillstrategier. Det första kriteriet valdes på grund av att det nya EU-direktivet från 2005 

enbart gäller börsnoterade koncernbolag, det är endast dessa bolag som har kravet att följa 
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IFRS och IAS. Det andra kriteriet är nära förknippat med det tredje kriteriet då goodwill är ett 

resultat av ett företagsförvärv, det vill säga att en hög förvärvsintensitet indikerar på höga 

goodwillposter. Efter att ha granskat Stockholmsbörsen för att se vilka företag som är möjliga 

att intervjua, resulterade det i att intervjuerna gjordes med Securitas, Tele2, BE Group och 

DGC One.  

Tele2 och Securitas har en hög förvärvsintensitet medan DGC One och BE Group har relativt 

låg förvärvsfrekvens. Detta kan kopplas till hur stor goodwillpost företagen har, naturligen 

blir följden att även goodwillposten är högst hos Tele2 och Securitas då goodwill uppkommer 

genom förvärv. Samtliga företag uppfyller alla kriterier förutom DGC One som inte uppfyller 

punkt 3, dock allokerades en hög andel immateriella tillgångar till goodwill vid det senaste 

förvärvet. 

Nedan visas en tabell över företagen och de kriterier som respondenterna valdes utifrån. 

Under punkt 3 önskades minst 20 % goodwill av balansomslutningen, vilket alla företag 

uppfyllde utom DGC One, dock motiveras deras medverkan på grund av att de allokerade en 

hög andel goodwill vid deras senaste förvärv. 

 Punkt 1, Börsnoterat Punkt 2, Förvärvsfrekvens Punkt 3, Andel goodwill 

Securitas Ja Hög 40 % 

Tele2 Ja Hög 25 % 

BE Group Ja Låg 25 % 

DGC One Ja Låg 8 % 

Tabell 1. Egen tabell. 

Ett flertalet företag utöver de ovannämnda blev kontaktade men avböjde medverkan på grund 

av olika omständigheter såsom att de inte hade tid, vissa kände inte att de hade så stor 

kunskap inom området och valde att tacka nej, vissa respondenter fick vi aldrig kontakt med 

utan deras talespersoner talade om för oss att respondenten inte var intresserad. Vi försökte få 

så många intervjuer som möjligt men vi visste att det kunde bli svårt eftersom många 

respondenter inte skulle ha tid, vilket visade sig vara en korrekt bedömning, därför föll det på 

dessa fyra företag som har beskrivits ovan. 
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3.3 Tillvägagångssätt  

3.3.1 Litteraturinsamling 

För att förstå komplexiteten kring immateriella tillgångar och goodwill har vi läst relevant 

litteratur, granskat vetenskapliga artiklar från olika databaser och fördjupat oss i regelverken 

från FAR, FASB och IASB. Örebro universitetsbiblioteks databas Summon och Google 

Scholar var de källor som vi inhämtade vetenskapliga artiklar ifrån. De sökord som användes 

var i första hand: intangible assets, IAS 36, IFRS 3, IAS 38, impairment test, synergies, 

goodwill och acquisitions. De internetsidor vi använde oss av var Farkomplett.se och 

highered.mcgraw-hill.com. Den litteratur, artiklar och data som vi har tagit del av ger oss 

möjlighet att förbereda oss på kommande empiriinsamling och detta leder till ökad kvalitet i 

studien (Christensen et al, 2010, Bryman & Bell, 2005). 

3.3.2 Empiriinsamling 

För att välja ut vilka bolag som var tänkbara respondenter i denna undersökning, gick vi 

igenom vilka företag som var noterade på Stockholmsbörsen. Vidare granskades deras 

årsredovisningar för att kontrollera hur mycket och av vilken karaktär immateriella tillgångar 

bolagen förfogade över. Kontakten med urvalsbolagen initierades genom att i ett första skede 

ringa den ansvarige för koncernredovisningen på bolagen och göra en kort presentation av 

intervjuns syfte. Därefter följde vi upp vår första kontakt med en E-post där fördjupad 

information om intervjuns upplägg förklarades. Avslutningsvis bokades ett möte med 

respondenten då intervjun skulle genomföras. 

Då undersökningsfrågorna är komplexa och inte går att besvara kortfattat anser vi att en 

djupintervju lämpar sig bättre än andra datainsamlingsmetoder som finns tillgängliga, 

eftersom det enbart finns ett fåtal personer inom bolagen som har den kunskap som krävs för 

att besvara undersökningsfrågorna. Detta tillvägagångssätt förespråkas av etablerad forskning 

inom metodlära (Bryman & Bell 2005, Arbnor & Bjerke 2004, Holme & Solvang 1997). 

Telefonintervju skedde med vissa av respondenterna på grund av deras geografiska läge, då 

det inte fanns möjlighet eller finansiering att besöka dem på plats. Denna metod är tidseffektiv 

och kan rendera fokuserande svar, men å andra sidan minskas den personliga kontakten vilket 

kan leda till stela svar och svårigheter med att ställa följdfrågor. (Christensen et al, 2010) 
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3.3.3 Analysmetod 

Forskningen (Zhang & Zhang, 2007) belyser problematiken med goodwillstrategier och att 

detta leder till minskad jämförbarhet. I denna studie identifieras dessa goodwillstrategier och 

förklarar varför de medverkande företagen tillämpar dessa strategier. För att få en överblick 

över dessa goodwillstrategier har vi gjort en matris för att se i vilken grad de medverkande 

företagen tenderar att allokera goodwill vid förvärv. Matrisen består av fyra dimensioner av 

strategier vid allokering av goodwill: graden av hur aktivt eller passivt företagen förvärvar 

och graden av maximering eller minimering av allokeringen till goodwill vid förvärv. Ett 

företag med en aktiv strategi har en hög förvärvsfrekvens, medan ett företag med en passiv 

strategi har en låg förvärvsfrekvens. När förvärven har skett tar företagen ställning till hur 

mycket som allokeras till goodwill. Utifrån hur stor del av balansomslutningen som hänförs 

till goodwill kan det fastställas till vilken grad företagen maximerar eller minimerar sin 

goodwill. Ju närmare centrum av matrisen företagen placerar sig, desto mindre tydlig strategi 

har de för hur de allokerar goodwill. Företagens placering i matrisen grundas på empiriskt 

insamlade data, dels från intervjuer, dels från företagens årsredovisningar. Slutligen kommer 

företagens placering i matrisen motiveras i analysen. 

 

Figur 3. Analysmodell, egen modell. 

Gällande hur IAS 36 nedskrivningstest har påverkat redovisningen kommer vi att fokusera på 

jämförbarheten mellan företag och subjektiviteten hos företagsledningen. Detta på grund av 

att den litteratur och de vetenskapliga artiklar vi har tagit del av gett indikationer på att det 

kan finnas väsentliga problem inom detta område. Således blir analysmetoden att utifrån vår 

teoretiska referensram analysera insamlade data.  
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3.4 Upplägg för djupintervju och telefonintervju 

Vi började med att ta fram stödord till potentiella frågor som vi sedan omformulerade och 

anpassade till denna studie. Det som lades stor vikt vid var att frågorna utformades på ett sätt 

som inte kan uppfattas som vilseledande eller feltolkas av respondenten. Det är viktigt att 

skapa en personlig kontakt med respondenten redan från början, då det kan komma att 

påverka svaren om respondenten känner sig obekväm eller anser att intervjuaren inte är 

tillräckligt förberedd, effekten av detta kan bli korta och oanvändbara svar. (Christensen et al, 

2010) 

Vidare valdes en semi- strukturerad intervjuform, då det tillåter respondenten att svara relativt 

fritt men samtidigt inom ramarna för ämnet, varpå följdfrågor ställs för att ta reda på de 

bakomliggande orsakerna till svaren. (Bryman & Bell 2005) 

Vi har förberett respondenten på den möjliga tidsåtgången för intervjun för att på så sätt 

undvika någon stress. På samma sätt har vi försökt förbereda respondenten på frågorna genom 

att bifoga viss information om immateriella tillgångar och utdrag ur IAS 38 och IFRS 3, detta 

för att vi skall kunna få så genomtänkta svar som möjligt.  

3.5 Pilotstudie 

En pilotstudie genomfördes för att säkerställa och kvalitetssäkra frågorna som skall användas 

vid intervjutillfället. För att pilotstudien skall vara effektiv bör den prövas på en person som 

är insatt och kunnig inom ämnet. I detta fall prövades frågorna på några lärare inom 

externredovisning på Örebro universitet. I detta skede kan nya tänkbara frågor och 

omformuleringar uppstå vilket reducerar riskerna för utelämnande av något viktigt vid 

intervjun. Vi fick tipset att förbereda respondenterna på så sätt att de inte skulle känna sig 

utfrågade och att vi ville testa deras kunskaper inom ämnet utan helt enkelt att vi är 

intresserade av hur de gick tillväga på deras företag. Konsekvenserna av pilotstudien blev att 

vi ändrade den första frågan till en helt öppen fråga som kunde leda in på många spår som vi 

sedan kunde ställa följdfrågor på, detta var något som hade visat sig vara effektivt tidigare. 

3.6 Intervjufrågor 

Vi startade intervjuerna med att fråga hur deras process ser ut när de gör företagsförvärv, 

beroende på hur uttömmande svaret blev så vi ställa följdfrågor för att få en bra blick över hur 

företagen går tillväga när de förvärvar företag. Detta dels för att respondenten skulle känna att 

de fick en enkel fråga som de lätt skulle kunna svara på för att minska möjlig nervositet, dels 
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för att få en bild av hur deras grundläggande tankar och strategier kring företagsförvärv i stort 

ser ut. Efter de första frågorna gick vi in specifikt på olika förvärv som vi läst oss till i 

respektive årsredovisning och bad respondenten redogöra för den goodwill som uppkommit 

vid förvärven och hur de tänkte kring det. Efter frågorna om goodwill och strategier kring det 

fick respondenten frågan om de medvetet har en viss strategi kring hur de allokerar goodwill 

eller om det var en möjlighet som företagen hade reflekterat över. Slutligen gick vi in på 

diskussionen kring IAS 36 nedskrivningstest och hur respondenterna ansåg att det hade 

påverkat jämförbarheten mellan företagen och om de föredrog det gamla tillvägagångssättet 

med årlig avskrivning och i sådana fall varför. Dessa frågor ansåg vi täckte in hela ämnet och 

hjälpte oss att svara på våra frågeställningar i enlighet med syftet. 

3.6 Datainsamling  

Djupintervjun gjordes med Tele2 på deras kontor i Stockholm. Det började med att vi 

presenterade oss och småpratade med respondenten för att få denne att känna sig bekväm. Vi 

gjorde klart för respondenten att intervjun skulle spelas in, det möjliggjorde att vi i efterhand 

kunde lyssna på intervjun för att säkerställa svaren. Den ena av oss valdes till 

huvudintervjuare och den andra antecknade det som sades och ställde följdfrågor som passade 

in, detta för att få genomtänkta och korrekta svar på våra frågor.  

Intervjuerna med de tre andra företagen, Securitas, BE Group och DGC One, gjordes via 

telefon, av praktiska skäl. Utöver att intervjuerna gjordes per telefon såg upplägget liknande 

ut som för djupintervjuerna. Det började med visst småprat varpå en inspelning gjordes. Alla 

respondenter fick frågan om de ville vara anonyma, men detta avböjdes från samtliga.  

Efter intervjuerna gjordes transkribering vilket möjliggjorde att vi kunde gå tillbaka till 

inspelningarna och försäkra oss om att eventuella missuppfattningar reducerades. Det 

fördelaktiga med att utse en huvudintervjuare är att den andre kan koncentrera sig mer på 

detaljer i svaren och kroppsspråk. Efter transkriberingen gjordes en mer ingående granskning 

av svaren. 

3.7 Metodkritik 

Studien kunde vara mer valid om fler bolag hade intervjuats, problematiken var att det i denna 

undersökning varken fanns möjlighet, tid eller finansiering att utföra fler intervjuer, bland 

annat på grund av att vi inte kom i kontakt med cheferna i fler bolag. Det är viktigt att ha i 

åtanke att studiens resultat inte skall generaliseras på andra företag än specifikt valda, 
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resultatet kommer att visa hur de medverkande företagen allokerar goodwill strategiskt samt 

ifall nedskrivningstest har påverkat jämförbarheten. Vi är medvetna om att antalet 

respondenter är för några för att kunna göra indikationer om andra företag, detta medför att 

validiteten kan påverkas negativt.  

I och med tidsbrist hos företagen använde vi oss av telefonintervjuer eftersom det inte är lika 

tidskrävande. Detta kan påverka intervjun negativt då det inte går att uppfatta respondentens 

ansiktsuttryck och kroppsspråk, vilket leder till att vi mister en del av den personliga 

kontakten. (Bryman & Bell 2005) 

Risk finns för att både primär- och sekundärdata är subjektiva: detta kan bero på att 

primärkällan är beskyddande av företaget den representerar eller att sekundärkällorna som vi 

har tagit del av kan vara vinklade av författaren. 
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4. Empiri 

4.1 Presentation av företag och respondenter 

Tele2 

Tele2 är en av Europas ledande telekomoperatörer. De har 34 miljoner kunder i 11 länder. 

Tele2 erbjuder produkter och tjänster inom fast och mobiltelefoni, bredband, datanät, kabel-tv 

och innehållstjänster. Ända sedan Jan Stenbeck grundade Tele2 1993 har bolaget varit en tuff 

utmanare till de gamla statliga monopolen och andra etablerade spelare. Tele2 är noterat på 

NASDAQ OMX sedan 1996. (Tele2.se) 

Respondenten Gullbritt Johansson Huvani arbetar inom Group financial reporting i Tele2. De 

ansvarar för konsolideringen av de finansiella rapporterna, rapporteringen och den finansiella 

biten på årsredovisningen. Hon har arbetat på Tele2 i 6 år men har 10 års erfarenhet av 

koncernredovisning. 

Securitas 

Securitas erbjuder specialiserad bevakning och mobila säkerhetstjänster, larmövervakning 

samt konsult- och säkerhetsutredningstjänster. Securitas har kunder inom många olika 

branscher och kundsegment, däribland offentlig sektor, flygplatser, kontor, banker, 

shoppingcentra, sjukhus samt företag inom högteknologi och IT.  Kundernas storlek varierar 

från kvartersbutiken på hörnet till globala mångmiljardföretag. Securitas har över 280.000 

medarbetare i 45 länder. (Securitas årsredovisning 2010) 

Respondenten Martin Höglund tillhör koncernredovisningsgruppen. Han arbetade först som 

revisor på PWC i drygt 5 års tid men bytte sedan till Securitas där han nu har jobbat i 5 år. 

BE Group  

BE Group, är ett ledande handels- och serviceföretag inom stål, rostfritt och aluminium 

i norra Europa med expanderande verksamhet i Central- och Östeuropa. Som oberoende 

företag erbjuder de värdeskapande distribution och vidareförädling av stål, rostfritt stål och 

aluminium. Deras kunder finns främst inom bygg- och verkstadsindustrin. (BE Group 

årsredovisning 2011)  

Respondenten Slobodan Kutlesovski har arbetat som koncernredovisningschef på BE Group 

sedan maj 2010. Han är civilekonom i grunden, med inriktning mot redovisning. Han har 
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tidigare arbetat på skattemyndigheter och inom revision, var auktoriserad revisor i 6 år och 

som redovisningsspecialist i 7 år. 

DGC One 

DGC One är en nätoperatör som utvecklar och säljer datakommunikations-, drift- och 

telefonilösningar i ett eget rikstäckande nät till den svenska företagsmarknaden och offentlig 

sektor. Försäljningen av tjänsterna baseras nästan uteslutande på fleråriga kundavtal. 

Därutöver säljer DGC One hårdvara som en service till kunderna. DGC One:s aktie är sedan 

juni 2008 noterad på NASDAQ OMX Stockholm. (DGC One årsredovisning 2011) 

Respondenten Göran Hult har arbetat på DGC One som ekonomichef i 12 år. Innan dess 

arbetade han som revisor och sedan ekonomichef på andra företag, han har en 

civilekonomutbildning. 

I fortsättningen väljer vi att skriva ut företagens namn och inte respondentens, även om det är 

respondentens ord som vi använder. Detta för att det ska bli enklare för läsaren att följa texten 

och veta vilket företag som står bakom vilket svar. 

4.2 Vilka goodwilleffekter söker företag? 

För att kunna ta reda på om det fanns en bakomliggande strategi för hur företagen allokerar 

goodwill och varför de i så fall gör det, började vi med att undersöka vilka goodwilleffekter 

som företagen sökte vid rörelseförvärv.  

Respondenterna fick svara på vilka motiv som låg bakom rörelseförvärven och varför de 

valde just denna strategi. De viktigaste motiven, hos både Securitas och Tele2 som är 

registrerade inom Large Cap på Stockholmsbörsen, var att det främst berodde på att de 

expanderar utomlands och därmed blir det svårt att komma in i ett nytt land där de inte 

tidigare varit verksamma. Detta innebär att de saknar renommé, har inga plattformar att arbeta 

utifrån samt inga direkta relationer i landet. Istället faller valet på att förvärva lokalt genom att 

förvärva bolag med sund ekonomi med bra tjänster som passar Tele2s och Securitas 

tjänsteportfölj.  

I kontrast till de stora företagen Tele2 och Securitas har BE Group och DGC One ett annat 

tillvägagångssätt gällande rörelseförvärv. Där ligger fokus i första hand på att växa organiskt; 

dock är de öppna för att förvärva bolag som passar in i deras verksamhet och struktur. Deras 

huvudsakliga motiv till varför de har valt att förvärva var främst för att de ville växa med 
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kunderna. I takt med att många av deras kunder utvecklas och expanderar vill många kunder 

fortsätta samarbetet med de leverantörer som de redan använder sig av eftersom det både är 

säkrare och tryggare.  

Ytterligare en viktig aspekt till varför de utvalda företagen valt att göra ett rörelseförvärv är de 

goodwilleffekter som uppstår i samband med förvärvet. Fördelar som uppstår i samband med 

rörelseförvärven kan ses som en form av en goodwilleffekt. Dessa goodwilleffekter skapar 

grund för ökad försäljning, etablering på nya marknader eller får helt enkelt 

kostnadsbesparande effekter. Synergieffekter och goodwill är den huvudsakliga orsaken till 

varför det uppstår övervärden vid rörelseförvärv. Vid rörelseförvärven täcks dessa synergier i 

goodwillposten i balansräkningen. Hos Securitas kunde synergierna och goodwillposten 

hänföras till mestadels fyra faktorer:  

 Den geografiska expansionen, då de förvärvar bolag på geografiska platser där 

Securitas själva inte är verksamma.  

 Den geografiska täckningen, i vissa länder täcker inte Securitas hela landet, 

exempelvis vill en matvarubutik som har verksamhet i hela landet att Securitas ska 

sköta alla deras butiker. 

 Den operativa expansionen, det vill säga köpa bolag som säljer andra tjänster som 

Securitas inte har i sin befintliga tjänsteportfölj, exempelvis köpa bolag inom andra 

verksamhetsområden som de senare planerar att integrera med de övriga tjänster som 

Securitas erbjuder. 

 Slutligen synergier i form av kostnadsbesparingar, exempelvis genom att slå ihop flera 

kontor för att fungera mer centralt. 

Tele2 menar att de goodwilleffekter som de söker efter är om det tänkta rörelseförvärvet har 

några fördelaktiga avtal eller kontrakt, som exempelvis en hyra av fiber som sträcker sig över 

lång tid till ett fast pris, men även personalen som tillkommer i samband med uppköpet. Dessa 

nyckelspelare hålls kvar som delägare för att hjälpa Tele2 med kontakter på de lokala 

marknaderna. Ett annat motiv som Tele2 nämner förutom ovannämnda synergier, är att 

rörelseförvärv skapar mindre konkurrens på marknaden vilket leder till kostnadsbesparing. 

DGC One nämner också vikten av den personal med spetskompetens som överförs till 

företaget och som bidrar med synergier, dock är det samordningsfördelar som i första hand tas 

i åtanke. De menar att grunden för deras verksamhet är att teckna avtal som varar länge, upp 

till 7 – 10 år. I DGC Ones bransch är byten av leverantör tröga så det förvärv som har gjorts 



27 

 

har redan fasta avtal med kunder som löper under en längre tid vilket kommer att ge DGC 

One framtida intäkter. I motsats till de övriga respondenterna förvärvar DGC One enbart 

företag som erbjuder motsvarande tjänster som de själva levererar och har därmed inga 

diversifieringssyften. 

I BE Groups fall medförde förvärven synergier i form av gynnande kassaflöden i framtiden. 

Dessa baserades på att det köpta företaget har tjänster som fungerar som ett bra komplement 

till hela BE Groups tjänsteportfölj samt att dessa företag erbjuder andra tjänster som BE 

Group traditionellt inte har. Detta ger dem möjligheten att integrera sig ännu närmare 

värdekedjan samt erbjuda fler tjänster till kunden vilket skapar konkurrensfördelar på sikt.  

4.3 Vilka strategier har företagen för hur de allokerar goodwill? 

DGC One menar att en strategi för hur företag allokerar goodwill helt säkert finns bland 

företag, det vill säga att företag väljer om de lägger tillgångarna vid ett förvärv på det som är 

avskrivningsbart eller på goodwillposten, det som inte är avskrivningsbart. DGC One har så 

pass små förvärv att det inte ges stora möjligheter till att välja var de vill lägga tillgångarna, 

men de kan se att andra företag väljer att ta upp en stor del av de immateriella tillgångarna de 

förvärvar som goodwill.  

Securitas goodwillpost motsvarar 40 % av balansomslutningen vilket är en västenlig post för 

Securitas. De har som strategi att expandera på många olika sätt, de kan till exempel förvärva 

ett förlustföretag för att de ser en expansionsfördel som genererar goodwill. De är dock 

medvetna om att de måste producera resultat och generera ett högt kassaflöde för att kunna 

fortsätta motivera varför de har en sådan hög goodwillpost. Securitas har ingen egen 

erfarenhet av att goodwill allokeras med en särskild strategi i åtanke, men de försöker att 

undvika att ha för hög goodwillpost. De anser att om en nedskrivning sker tyder det på en 

dålig affär, eller att något inte står rätt till, därför är det så viktigt att konstant kunna motivera 

sin goodwillpost. Tele2s strategi är att identifiera så lite goodwill som möjligt vid ett 

rörelseförvärv, men inom ramarna för direktiven. Tele2 menar att de har blivit mer försiktiga 

med tanke på de senaste årens nedskrivningar. Tele2 har sedan 2006 ”städat upp” i sin 

verksamhet, detta har lett till nedskrivningar de senaste åren. 

BE Group har ingen erfarenhet av att för mycket eller för lite goodwill allokeras i ett 

företagsförvärv med anledning av resultateffekter, även om det inte kan uteslutas att det kan 

förekomma. BE Group tror dock att huvudorsaken till förekomsten av för mycket eller för lite 
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goodwill snarare är en funktion av standardens komplexitet och utrymme till subjektiva 

bedömningar. 

4.4 Hur påverkas jämförbarheten mellan företagen av att goodwill 

nedskrivningstestas? 

På frågan om nedskrivningsprövning av goodwill varierade åsikterna, dock är alla överens om 

att jämförbarheten har reducerats. Tele2 menade att nedskrivningsprövning är ett bättre 

alternativ än planenlig avskrivning då det är väldigt svårt att sätta någon tidsperiod på 

goodwill. BE Group menade å andra sidan att nedskrivningstest kan vara problematiskt då 

nedskrivningar många gånger uteblir. Rent praktiskt är det svårt för företagsledningen att vara 

helt objektiva vid ett nedskrivningstest, vilket leder till att jämförbarheten reduceras, 

exempelvis kan det vara så att två identiska företag gör snarlika förvärv varvid den ena 

identifierar mycket immateriella tillgångar, medan den andra endast tar upp det mesta som 

goodwill vilket försämrar jämförbarheten.  

En annan problematik enligt BE Group är att många nedskrivningar sker samtidigt som det 

går dåligt för ett företag, vilket innebär att vid sämre tider skruvar företagen ner sina 

förväntningar som i sin tur kan medföra negativa dubbeleffekter eftersom företaget tar 

nedskrivningar samtidigt som lägre vinst.  Därför anser BE Group att det kanske skulle bli 

enklare för jämförbarhetens skull att använda sig av vanliga avskrivningar och att man borde 

införa standarder som inte är så teoretiskt ortodoxa, det vill säga enklare och mer jämförbara. 

Ett förslag till att öka jämförbarheten enligt BE Group är att man tar upp allt som goodwill 

och skriver av det; detta skulle öka jämförbarheten. En annan lösning till problematiken kring 

nedskrivningstest skulle kunna vara om en extern part värderade immateriella tillgångar vid 

förvärv eller nedskrivning detta skulle vara den mest objektiva bedömningen enligt BE 

Group. Vidare menar BE Group att nedskrivningsprövning som baseras på kassaflöden kan 

vara missledande, exempelvis, om ett företag väljer att skruva ner sina förväntningar framöver 

medför detta lägre kassaflöde vilket i sin tur ökar risken för nedskrivning. Dock menar BE 

Group att det som verkligen skett i BE Groups erfarenhet är att de år som de har förlorat mest 

pengar i resultaträkningen har de också haft bäst kassaflöde, detta på grund av olika 

försäljningar och minskningar i deras lager vilket skapat kassaflöden. Det vill säga: om de nu 

skulle tappa ett antal miljoner i beställning, allt annat lika, innebär det även att det bör finnas 

ett nedskrivningsbehov. Dock anser BE Group att allt annat inte är lika och att problemet är 

mycket mer komplext än vad man vid första anblicken kan tro. 
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DGC One fortsätter med kritiken mot nedskrivningstest i enlighet med IAS 36. De anser att 

det finns många företag som har väldigt stora goodwillposter, men att många gånger kan inte 

dessa företag motivera eller bevisa om det verkligen finns något värde i deras goodwillposter. 

Även DGC One anser att prövningarna är tämligen godtyckliga och subjektiva, dock finner 

DGC One att det gamla sättet att göra avskrivningar på kan tyckas vara något fyrkantigt men 

å andra sidan var den stabilare. 

Securitas nämner debatten kring nedskrivningstest och att det nu byggs goodwillberg i 

företagen. Detta tror Securitas ställer höga krav på att nedskrivningstesten görs på ett 

konsekvent och högkvalitativt sätt så informationen blir jämförbar mellan bolagen och 

branscher. Vid det tidigare tillvägagångssättet med planenliga avskrivningar var det lättare för 

analytiker och användarna att tyda informationen, nu är det mer komplext och ställer högre 

krav på läsaren. Securitas har erfarenhet av de båda tillvägagångssätten men anser att det har 

fungerat bra med att nedskrivningstesta goodwill och tror inte på en tillbakagång eftersom 

nedskrivningstest är mer marknadsrelaterat. 
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5. Analys 

5.1 Vilka strategier har företagen för hur de allokerar goodwill? 

En väsentlig faktor som samtliga respondenter nämner är goodwilleffekter som uppstår vid 

företagsförvärv. Alla respondenter analyserar och värderar noga vilka synergieffekter som bör 

uppstå vid köp av målföretaget. Emellertid ser vi att Halls (2002) oro är berättigad gällande 

att finansiella rapporter inte tydliggör för investerare om huruvida synergier och goodwill 

genererar positiva framtida kassaflöden. Detta på grund av att vi i vår analys kan se att 

respondenterna inte helt säkert kan garantera att positiva synergier uppstår vid företagsförvärv 

eller hur de motiverar de stora goodwillposterna och vad de specifikt kan hänföras till. Utifrån 

detta kan vi relativt enkelt påstå att det finns goodwilleffekter, men desto svårare att 

kontrollera att det verkligen uppstår synergier efter förvärvet.  

På frågan om det finns en bakomliggande strategi för hur företagen allokerar goodwill, 

tenderar svaren som vi får att kringgå ämnet. DGC One menar att det helt säkert finns 

strategier för var företagen väljer att allokera sin goodwill i enlighet med vad Zhang & Zhang 

(2007) kommer fram till i sin undersökning, dock har aldrig DGC One själva gjort sådana val 

i sina företagsförvärv. Tele2, som är börsnoterat på Large Cap med flertalet företagsförvärv 

årligen, menar att de inte allokerar något extra till goodwill, de vill ta upp så lite goodwill som 

möjligt i sin balansräkning. BE Group påpekar problematiken i standardens komplexitet och 

att det kan vara en anledning till att företag har olika goodwillstrategier. När ett förvärv sker i 

enlighet med IFRS 3 har förvärvaren skyldighet att identifiera de immateriella tillgångarna i 

enlighet med IAS 38. Det är i IAS 38 tolkningsmöjligheter skapas, exempelvis; en immateriell 

tillgång skall identifieras om den kan särskiljas från företaget (IAS 38:12). Det köpta företaget 

kan ha identifierat vissa immateriella tillgångar, medan förvärvaren inte anser att dessa 

tillgångar kan särskiljas från företaget, vilket kommer att resultera i att de tar upp de 

immateriella tillgångarna som goodwill i sin balansräkning. Detta visar hur olika 

företagsledningar kan tänka, vilket inte kan förbigås, samma tillgång kan användas på olika 

sätt och varje företagsförvärv bidrar till en unik situation, vilket markerar standardens 

komplexitet.  

Vi kan analysera att våra respondenter svarar att en strategi bakom allokeringen av goodwill 

existerar, men att de själva inte tillämpar sådana strategier. För oss är det svårt att ta ställning 

till deras verkliga strategier gällande allokering av goodwill, då detta berör ett känsligt ämne, 

samtidigt som vi misstänker att respondenterna blir försvarande av företagen.  
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Securitas goodwillpost består till stor del av synergier från geografiska faktorer vilket inte går 

att utläsa i den finansiella rapporten. Då får aktieägarna och andra intressenter ta ställning till 

om Securitas gjort dåliga affärer eller om det förväntas höga vinster och stora utdelningar i 

framtiden. I slutändan hamnar ansvaret på Securitas att motivera sin egen goodwillpost, vilket 

återigen minskar jämförbarheten och går emot syftet med de nya direktiven. Detta är ett 

tydligt exempel på Halls (2009) kritik mot otydligheten kring goodwillposten för användaren. 

De skillnader vi kan se mellan de två stora företagen är att Securitas aktivt maximerar sin 

goodwillpost. Detta kan utläsas från deras årsredovisning för 2010 då de gjorde 15 förvärv 

enbart under det året, samt att ca 40 % av Securitas balansomslutning består av goodwill 

(Securitas årsredovisning, 2010). I kontrast till Securitas minimerar aktivt Tele2 sin 

goodwillpost. Detta grundas bland annat på att de gjort fem större förvärv under år 2010 och 

ca 25 % av deras balansomslutning hänförs till goodwill. (Tele2s årsredovisning, 2010) Detta 

kan bero på att Tele2 som har haft stora goodwillposter blivit tvungna att göra nedskrivningar, 

vilket lett till att deras strategi präglas av att allokera minimalt med goodwill för att undvika 

stora risker i framtiden. Securitas å andra hand har också stora poster goodwill i sin 

balansräkning, men de har enbart behövt göra en nedskrivning sedan direktivet antogs 2005. 

Securitas menar att en nedskrivning är en indikation på att någonting inte står rätt till i 

bolaget, vilket kommer att skicka negativa signaler till aktieägarna; därför kan en tänkbar 

strategi för Securitas vara att ta en nedskrivning när utomstående faktorer påverkar företaget 

negativt. På så sätt kan en nedskrivning på grund av felaktiga förvärv döljas bakom 

konjunktursvängningar och andra externa faktorer i enlighet med Massoud & Raiborn (2003). 

Ett annat perspektiv på strategin kan vara den som Li et al (2011) och Pender (2001) har, att 

ledningen försöker undvika nedskrivningar på grund av att de vill avstå från att redovisa lägre 

lönsamhet i framtiden.  Ytterligare en orsak till varför Securitas har en maximalistiskt aktiv 

strategi gällande allokering av goodwill kan bero på det faktum att de inte har drabbats av 

nedskrivningar av betydande karaktär och i dagens läge minskar sina kostnader på att ha hög 

goodwillpost, eftersom goodwill inte längre är ett subjekt för avskrivning. 

Gällande de mindre företagen DGC One och BE Group, anser vi att DGC One maximerar 

passivt sin goodwillpost eftersom deras förvärvsfrekvens är låg, endast ett större förvärv 

genomfördes 2010, men de allokerade 23 miljoner kronor av 38 miljoner kronor till goodwill, 

vilket motsvarar ca 60 %. (DGC Ones årsredovisning, 2011) BE Group är passiva i sina 

förvärv, de förvärvar i genomsnitt vartannat år. Dock är det svårare att kategorisera om de 

maximerar eller minimerar sin goodwillpost. BE Groups goodwill motsvaras av ca 25 % av 
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balansomslutningen, vilket i jämförelse med Tele2 borde vara en minimeringsstrategi, men 

med avseende på BE Groups storlek kan det även uppfattas som en maximeringsstrategi, 

därför placeras BE Group mellan maximering och minimering. Strategin att allokera goodwill 

som de mindre företagen gör kan bero på att aktieägarna även är de som sitter i 

ledningsgruppen, vilket betyder att de är väl medvetna om vad riskerna med nedskrivning kan 

innebära. Det innebär också att de inte är känsliga för den negativa signalen som en 

nedskrivning medför, därför finner vi inte samma problematik som Li et al (2011) och Pender 

(2001) klargör för när de större företagen behöver ta ställning till om en nedskrivning 

föreligger. 

 

Figur 4. Analysmodell, egen modell. Strategi för allokering av goodwill. 

 

5.2 Hur påverkas jämförbarheten mellan företagen av att goodwill 

nedskrivningstestas? 

Redovisningens kvalitativa egenskaper belyser vikten av att redovisningsinformationen skall 

vara jämförbar, detta har även varit utgångspunkten för EU:s direktiv om att skapa en 

gemensam redovisningsnorm. I denna analys framkommer det att tre av fyra företag anser att 

användningen av IAS 36 medför en minskad jämförbarhet. Detta styrks även av Massoud & 

Raiborn (2003) som menar att ledningen får för stort utrymme att göra egna tolkningar om hur 

mycket som skall skrivas ned; även DGC One påpekar bristen på objektivitet i en 

nedskrivningsprövning. BE Group menar att jämförbarheten skulle kunna ökas om en 
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oberoende part fick ansvara för om nedskrivningsbehov föreligger och i sådana fall hur 

mycket som skall skrivas ned. Detta anser vi förmodligen vore den bästa lösningen, men inte 

genomförbar då det skulle komma att innebära väldiga kostnader för företagen. 

 Det grundläggande problemet som vi ser är att ledningen på företagen själva måste ta 

ställning till om en nedskrivning föreligger och med hur mycket goodwill bör nedskrivas. 

Detta eftersom ett nedskrivningstest beror på företagets värdering av framtida kassaflöden. 

Således kan företagens framtidssyn ge inverkan på hur mycket goodwill som kommer att 

skrivas ned. Detta fenomen är företagen väl medvetna om och därför har alla svarat att 

subjektiviteten har ökat vilket i sin tur påverkar jämförbarheten. Ett tydligt exempel på detta 

är det BE Group belyser angående tron på hur framtida kassaflöden påverkar nedskrivningen 

av goodwill, då det i teorin fungerar enligt EU:s direktiv men att det i praktiken kan se 

annorlunda ut. Ett annat exempel på detta är att om företagen har positiva förväntningar 

behöver de således inte skriva ned sin goodwill, eftersom nedskrivningarna är beroende av 

företagets egna förväntningar.  Allt detta utmynnar i vad Massoud & Raiborn, (2003), Hall, 

(2007) och Zhang & Zhang, (2007) hela tiden påpekat, att det fortfarande finns frågor att lösa 

gällande det nya direktivet för att underlätta för användarna att tolka rapporterna och öka 

jämförbarheten. 

Vi kan se från den empiriska insamlingen att företagen från Large Cap ställer sig positiva till 

att goodwill nu nedskrivningstestas, medan företagen från Small Cap anser att den planenliga 

avskrivningen av goodwill var att föredra. Detta kan bero på att ett nedskrivningstest är 

mycket mer komplext att göra och ställer högre krav på företagen, och samtidigt innebär detta 

att kostnaderna kommer att ökas eftersom fler personer kommer att engageras och de mindre 

företagen kan komma att behöva söka hjälp externt. Detta är något som de större företagen 

inte har problem med eftersom nyttan överstiger kostnaderna. Utifrån detta perspektiv kan vi 

även förklara varför de mindre företagen i högre grad är negativa eftersom de behöver hålla 

kostnaderna nere. 

Efter att ha granskat företagens årsredovisningar kan vi se att Securitas har minskat sina 

kostnader genom att det nya direktivet har antagits, eftersom de inte behöver göra planenliga 

avskrivningar och inte heller har behövt göra väsentliga nedskrivningar. Tele2 har gjort 

väsentliga nedskrivningar, dock anser vi att Tele2 kan ha positiva förväntningar på framtida 

kassaflöden, som motiveras, vilket kan leda till att de inte behöver göra fler nedskrivningar 
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inom den närmaste perioden. Detta kan vara orsaker till varför de större företagen ställer sig 

positiva till nedskrivningstest i denna undersökning. 
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6. Slutsats 

Vid rörelseförvärv söker företag synergieffekter, som resulterar i att immateriella tillgångar 

skall identifieras enligt IAS 38 där det finns tolkningsmöjligheter. Detta skapar strategier för 

hur goodwill skall allokeras med tanke på att företag kan sänka sina kostnader i 

resultaträkningen eftersom goodwill inte längre är ett subjekt för planenlig avskrivning i och 

med det nya direktivet. Vi ser en paradox där det nya EU- direktivet från 2005 har införts för 

att öka jämförbarheten i redovisningen, men i praktiken har det fått motsatt effekt.  

Syftet med denna studie är att visa hur de medverkande företagen hanterar goodwill 

strategiskt. I denna studie har vi kommit fram till att Securitas och Tele2 har en medveten 

strategi gällande allokering av goodwill, varvid de antingen maximerar eller minimerar sina 

goodwillposter beroende på tidigare erfarenheter.  Företagen i Small Cap har färre och mindre 

förvärv, detta ger upphov till att kostnadsbesparingarna inte blir lika stora som för de större 

företagen. Emellertid kan vi se att DGC One har en medveten strategi gällande allokering av 

goodwill, medan BE Group inte har en lika klar strategi. 

Det är tydligt att jämförbarheten har minskat genom införandet av IAS 36; samtliga 

respondenter samtycker och lyfter problematiken med subjektivitet hos företagsledningen. 

Trots detta är de stora företagen positiva gällande det nya direktivet, medan de mindre 

företagen är tvivelaktiga mot införandet av nedskrivningstest. 

6.1 Slutdiskussion 

På senare tid har det blivit allt vanligare med företagsförvärv vid expandering av företag, detta 

har medfört att hanteringen av goodwillposten blivit ett allt viktigare ämne. Med detta i åtanke 

har goodwill blivit en del av företagens strategi för att hålla nere sina kostnader. Ett felaktigt 

beslut kan innebära stora nedskrivningar till följd av att förtroendet från aktieägarna urholkas. 

Å andra sidan kan ett riktigt beslut leda till minskade kostnader i resultaträkningen i 

framtiden. 

Vi har kommit fram till att de fyra företagen i denna studie har fyra olika strategier för 

allokering av goodwill. Detta resultat kan ses naturligt eftersom det är fyra olika typer av 

företag med olika storlekar från olika branscher. Däremot menar vi att det enbart borde finnas 

en strategi för allokering av goodwill, eftersom det påverkar jämförbarheten av redovisningen. 

Detta är ett resultat av införandet av nedskrivningstesten då de planenliga avskrivningarna 

inte medförde något spelrum för olika strategier. Här ser vi en tydlig koppling till 
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nedskrivningen enligt IAS 36 där det har visat sig att respondenterna är överens om att både 

subjektiviteten och komplexiteten ökat, samt att jämförbarheten minskat för redovisningen.  

Genom insamlade data och tidigare forskning visas det att subjektiva bedömningar om 

framtida kassaflöden ligger till grund för om en nedskrivning föreligger eller ej. Även om 

subjektiviteten kan motiveras av företagen så är en nedskrivning en indikation på att något 

inte står rätt till, då det är ett erkännande om en misslyckad investering. Vi anser att det är en 

intressant synvinkel på problemet, då det för oss in på att psykologiska effekter kan vara en 

möjlig faktor till varför företag undviker nedskrivning, fast det egentligen föreligger en 

nedskrivning. Det kan bero på att företagsledningen har svårt att acceptera att en misslyckad 

investering har skett, eller att ledningsgruppen är rädda att mista sina positioner. Likväl kan 

det också bero på att ledningens prestige och renommé sätts på spel, detta förhållande 

påminner om agentteorin, där agentens och ägarens intressen kolliderar. I slutändan tror vi att 

ledningen (agenten) behöver ta ställning till huruvida de prioriterar sina egna intressen eller 

företagets (ägaren). 

Problemet som vi ser är att ju mer komplex redovisningen blir, desto svårare är det att uppnå 

redovisningens mål rent praktiskt, vilket leder till minskad jämförbarhet, men om 

redovisningen förenklas kommer inte alla aspekter av redovisningen att inrymmas då mycket 

information uteblir, vilket i sin tur också kommer leda till minskad jämförbarhet.  
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7. Vidare forskning 

 För att kunna uppnå målen med EU:s direktiv, att införa IASB som en enhällig 

standardgivare, krävs det ytterligare forskning inom ämnet. Vi förespår att direktivet kommer 

att omfatta fler företag i framtiden, vilket kommer att leda till ännu mer problematik då fler 

faktorer kommer att behöva tas hänsyn till. 

Vi har sett att jämförbarheten mellan företag har minskats i denna undersökning med orsak av 

nya direktiven, däremot kan vi inte generalisera om det är ett omfattande problem. Därmed 

vill vi se vidare forskning om goodwillallokering och nedskrivning för att se om det är ett så 

pass stort problem att IASB behöver ge ut en reviderad version av direktivet, detta för att 

motverka utvecklingen som vi har sett.  

Vi har funnit att de stora företagen i vår undersökning ställer sig positiva till 

nedskrivningstest, dock var utgångspunkten att det inte förelåg några nedskrivningar av hög 

grad hos företagen. Således finner vi att forskning behövs där företag med tidigare erfarenhet 

av betydelsefulla nedskrivningar undersöks, för att se om samma positiva inställning kvarstår.  

8. Kritiskt förhållningssätt 

På grund av uppsatsens natur som tar sig an att visa hur de medverkande företagen hanterar 

goodwill strategiskt har det varit svårt för oss att komma nära inpå respondenterna angående 

hur de eventuellt hanterar goodwill strategiskt. Detta på grund av att ämnet har uppfattats som 

någorlunda känsligt av respondenterna. Istället har vi fört en diskussion kring de samband 

som erhållits i kapitel 5, Analys. Analysen baserar sig på huruvida sambanden kan tänkas vara 

våra respondenters goodwillstrategier. Detta har grundats på analys av respondenternas 

årsredovisning samt av det empiriska data vi fick in i anknytning till våra intervjuer. Dock 

inser vi att en bakomliggande variabel som vi inte har lyckats få med i empirin eller explicit 

fått fram av respondenterna angående hur de hanterar goodwill strategiskt kan orsaka falska 

samband i vår analys. Därmed ser vi även att studiens validitet har drabbats negativt av 

uppsatsens tunna empiriska material.  

 

I efterhand inser vi att andra metoder kunde ha tillämpats, där bland annat fler intervjuer, 

eventuella observationer av allokering av immateriella tillgångar vid exempelvis ett 

företagsförvärv och slutligen kunde ett kvantitativt tillvägagångssätt användas där vi 

uteslutande kunde ha baserat empirin på årsredovisningar från ett flertal bolag i Sverige. Ett 
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annat alternativ är att undersöka alla företagsförvärv de senaste 5 åren från våra respondenter 

för att sedan analysera allokeringen till goodwill, vilket kunde ha varit ett alternativt 

angreppssätt i denna uppsats. 

 

Dock bör läsaren ha i åtanke att det har varit svårt för oss att få tag på de rätta personerna som 

kunde besvara våra frågor. Vidare ser vi att mycket av de data som vi skulle ha behövt för att 

genomföra de alternativa metoderna är svåråtkomliga och utdragna. Utöver detta skulle det 

krävas att vi skapade grundläggande tillit hos respondenterna vilket bara uppnås genom att 

succesivt skapa goda relationer mellan parterna för att sedan övertyga dem om att få tillgång 

till de datamaterial och intervjuer som var nödvändiga för att säkerställa studiens validitet.  

 

Avslutningsvis vill vi tillägga att även fast uppsatsens analys och slutsats kan uppfattas som 

tämligen spekulativa menar vi att det ändå kan ses som indikationer på att goodwillstrategier 

existerar och tillämpas av svenska börsnoterade företag. 
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