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Sammanfattning 

 
Problem  För att harmonisera redovisning internationellt infördes 2005 nya 

redovisningsregler, IFRS, för börsnoterade koncernföretag i Sverige. En av 
dessa är IFRS 3 – rörelseförvärv. Vi har valt att studera hur redovisningen 
förändrats och de effekter som uppstått av denna standard. Vi riktar in oss på 
goodwill och hur den förändrade redovisningen påverkat företagen.  

 
Syfte Syftet med denna studie är att kartlägga vilka konsekvenser de nya 

redovisningsreglerna har medfört. Vi vill med hjälp av information från 
årsredovisningar undersöka hur redovisningen av goodwill förändrats och vilka 
effekter det fått på företagens resultat på grund av införandet av IFRS. Vi vill 
också förklara och analysera effekterna av införandet av IFRS 3 för de svenska 
företagen på Large Cap.  

 
Teori Vår teoretiska referensram grundar sig på rekommendationer, RR, och 

standarder, IFRS, inom ämnet redovisning. De för oss aktuella reglerna studeras 
och jämförs för att se hur redovisningen förändrats och vilka effekter som kan 
ha uppkommit. Vi har också studerat värderingsproblem, dels angående 
värdering av immateriella tillgångar och dels hur värdet på företaget kan ha 
påverkats. En stor förändring av införandet av IFRS 3 är att goodwill årligen ska 
vara föremål för nedskrivningstest istället för de avskrivningar som tidigare 
gjorts. Identifiering av immateriella tillgångar har förändrats och kan i större 
utsträckning avskiljas från goodwill. 

 
Metod Vi har utgått ifrån aktieägarnas perspektiv och har efter ett antal bortfall 

undersökt 41 företags årsredovisningar på Large Cap-listan. Vi har genomfört en 
kvantitativ studie och vårt angreppssätt har varit deduktivt. Vidare har vi utgått 
ifrån positivismen och ett analytiskt synsätt.  

 
Resultat Värdet på goodwill ökade vid övergången på grund av att inga avskrivningar 

gjorts och att väldigt få och små nedskrivningar genomförts. Resultatet kommer 
att ligga på en högre nivå så länge inte företagen gör omfattande nedskrivningar. 
Vi drar slutsatsen att företagens resultat kommer att bli mer skiftande och 
oförutsägbart på grund av att nedskrivningstest ersatt årliga avskrivningar. 
Aktieägarna bör vara medvetna om detta och anpassa sin syn på företagens 
värde efter detta. Vi har också dragit slutsatsen att införandet av IFRS 3 har haft 
olika stora effekter på olika branscher då de branscherna med stor goodwill 
påverkats i högre grad. Slutligen har vi kommit fram till att IFRS 3 i det stora 
hela har gjort att företagen ser ut att vara en bättre investering än innan 
övergången, men även att andra nya standarder i IFRS har bidragit till detta. 
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1 Inledning 
I detta första kapitel kommer bland annat bakgrund och problem att beskrivas. Vi inleder 
kapitlet med en allmän beskrivning av ämnet för att sedan specificera vår 
problemformulering och vårt syfte. Vi redogör i slutet av kapitlet hur arbetet har avgränsats.  
 

1.1 Utveckling av redovisningsstandarder 
Vi lever i en värld av ständig utveckling och globalisering. Dagligen sker utbyte av varor och 
tjänster över hela världen och många företag arbetar multinationellt. Som en följd av detta 
måste också redovisningen utvecklas. Internationell harmonisering av redovisning har därför i 
många år diskuterats och varit aktuell. Den 1 januari 2005 blev det fastställt att alla 
börsnoterade koncernföretag inom EU ska redovisa enligt IFRS1.  
 
International Financial Reporting Standards (IFRS) är en uppsättning redovisningsstandarder 
som upprättas av International Accounting Standards Board (IASB)2. IASB hette tidigare 
International Accounting Standards Committee (IASC) och de standarder som detta organ 
upprättade kallas för International Accounting Standards (IAS)3. Dessa standarder ska 
underlätta för användare av finansiella rapporter genom att öka jämförbarheten mellan företag 
i olika länder4. Ett av de viktigaste områdena som IASB har arbetat med sedan juli 2001 är 
redovisning av företagsförvärv. Detta för att det handlar om mycket pengar och ett stort antal 
händelser. Resultatet av detta arbete har utmynnat i standarden IFRS 3 – rörelseförvärv.5 IAS 
36 – Nedskrivningar och IAS 38 – Immateriella tillgångar är kompletterande till bland annat 
IFRS 3 och sattes i bruk i samband med denna standard6. 
 
IFRS 3 ska tillämpas vid rörelseförvärv där bestämmande inflytande uppkommer7, det vill 
säga ”Rätten att utforma ett företags eller verksamhets finansiella och operativa strategier i 
syfte att erhålla ekonomiska fördelar” 8. När enskilda företag eller verksamheter slås samman 
och ska upprätta gemensamma rapporter har ett rörelseförvärv uppstått9. En viktig del i denna 
standard är redovisningen av goodwill. Förenklat kan goodwill sägas uppstå vid ett 
rörelseförvärv om anskaffningsvärdet är högre än de erhållna identifierbara tillgångarna, 
skulderna och eventualförpliktelserna10. Vidare är goodwill en immateriell tillgång11 och 
enligt IFRS 3 kan goodwill”… ses som en betalning för framtida ekonomiska fördelar som 
inte går att enskilt identifiera och inte heller att redovisa separat.”12 

                                                
1 Watrin, C., C Strohm and R Struffert. “The Joint Business Combinations Project”. CPA Journal. Vol. 76 
(2006): s. 22 
2 http://www.iasb.org/About+Us/About+IASB/About+IASB.htm (läst den 20 november 2006) 
3 FAR Förlag. Internationell Redovisningsstandard i Sverige IFRS/IAS 2006. Stockholm: FAR Förlag, 2006, s 3 
& 27 
4 Holman, David L. “Covergence: Hurdles Remain”. Financial Executive. Vol 20, Issue 8 (2004): s. 32 
5 Watrin, Strohm and Struffert. “The joint business combinations project” s. 22-23. 
6 FAR Förlag. Internationell Redovisningsstandard i Sverige IFRS/IAS 2006 s. 477  & 523  
7 Ibid., s. 99 § 8 
8 Ibid., s. 114 (Bilaga A, definitioner) 
9 Ibid., s. 99 § 4 
10 Ibid., s. 106 § 51 
11 Ibid., s. 526 § 11 
12 Ibid., s. 106 § 52 
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1.2 Problembakgrund 
Enligt 2004: års årsredovisning redovisade företaget Assa Abloy ett resultat på 2294 mkr före 
skatt, år 2005 var motsvarande belopp 3556 mkr. Årets resultat hade alltså ökat med 1262 
mkr före skatt, visst låter det som ett väldigt bra resultat?13 
 
Exemplet ovan är endast en liten fingervisning på hur de ändrade redovisningsreglerna kan ha 
inverkat på företagens finansiella rapporter. I själva verket bestod 978 mkr av 
resultatökningen av att goodwill inte längre får avskrivas. En stor förändring som ägt rum till 
följd av IFRS 3 är alltså att goodwill inte längre får skrivas av, utan ska istället årligen testas 
för nedskrivningsbehov14. Exemplet visar hur detta kan inverka på ett företags redovisning, 
både redovisningen av tillgångar och företagets resultat påverkas av denna nya metod. En 
annan förändring är identifiering av immateriella tillgångar. För att en immateriell tillgång ska 
redovisas i balansräkningen måste bland annat företaget kunna anse det troligt att tillgångens 
framtida ekonomiska fördelar kommer att tillfalla dem själva15. Efter införandet av IFRS 3 
och IAS 38 anses numera detta kriterium alltid vara uppfyllt när det gäller immateriella 
tillgångar som kommer företaget tillgodo genom ett rörelseförvärv16. Detta kan påverka 
redovisningen i många företag på så sätt att immateriella tillgångar i högre grad kan urskiljas 
från goodwill. Detta i sin tur kan påverka resultatet i ett företag då immateriella tillgångar 
med bestämbar nyttjandeperiod fortfarande ska skrivas av17. Exempel på immateriella 
tillgångar som ska redovisas avskilt från goodwill är upphovsrättigheter, licenser och 
kundavtal18. 
 
I en genomgång genomförd av Dagens Nyheter uppskattar de att företagen på 
Stockholmbörsen har fått ett ökat resultat med i genomsnitt 10 procent som en följd av 
inrättandet av IAS/IFRS, sammanlagt ungefär 70 miljarder kronor19. De menar också att 
företagen redovisar en större vinst än vad de egentligen åstadkommit.20 2006 förändrades 
Stockholmsbörsens upplägg, den slogs ihop med Köpenhamns och Helsingfors börslistor och 
det bildades en gemensam nordisk lista. Den delades in i Large Cap, Mid Cap och Small Cap. 
I Large Cap förekommer de bolag som har ett börsvärde som är över en miljard euro. Listan 
är också indelad i branscher för att underlätta en bevakning av utvecklingen i respektive 
bransch.21 
 
Ett företags kassaflöde påverkas inte av avskrivningar eller nedskrivningar, men bland annat 
aktiekurs i förhållande till vinst per aktie, P/E-talet, som är ett resultatbaserat värderingsmått 
påverkas av de förändrade reglerna.22 Eftersom avskrivningar inte längre är aktuella, kommer 
resultatet att öka, förutsatt att inga nedskrivningar görs och detta påverkar företagets vinst per 
aktie, vilket i sin tur medför att P/E-talet blir lägre. För att fortsätta med exemplet om Assa 
Abloy skriver de i sin årsredovisning att vissa av deras nyckeltal har förbättrats till följd av 

                                                
13 Assa Abloys årsredovisningar 2004 och 2005, 49 resp. 55. 
14 FAR Förlag. Internationell Redovisningsstandard i Sverige IFRS/IAS 2006  s. 106 § 55 
15 Ibid., s. 528 § 21 
16 Ibid., s. 529 § 33 
17 Ibid., s. 537 § 89 
18 Deloitte, http://news.deloitte.se/material/Guide_IFRS3.pdf, s. 8 (läst den 10 december 2006) 
19 Rognerud, Knut Kainz.  ”Börsen uppblåst med nya regler” Dagens Nyheter 
http://www.dn.se/DNeet/jsp/polopoly.jsp?a=525926, skriven 2006 (läst den 20 november 2006) 
20 Ibid. 
21http://www.ne.se/jsp/search/article.jsp?i_art_id=996634&i_word=large%20cap&i_h_text=1&i_rphr=large%20
cap (läst den 10 december 2006) 
22 KPMG ”Nya regler för redovisning av goodwill” http://www.kpmg.se/pages/101345.html, skriven 2004 (läst 
den 21 november 2006) 
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införandet av IFRS.23 En fråga som dyker upp i detta sammanhang är om marknaden och 
börsen är anpassad till de nya reglerna eller om värderingen av börsbolagen inte ger en 
rättvisande bild? 
 
Om man studerar detta fenomen från allmänhetens perspektiv, det vill säga aktieägare eller 
potentiella aktieägare, kan man fundera på hur resultatet och även värderingen påverkats av 
denna förändring. För aktieägarna eller potentiella aktieägare är det viktigt att vara medveten 
om den förändring som skett annars kan man bli lurad av övergången på så sätt att plötsliga 
resultatförbättringar från 2004 till 2005 kanske bara beror på att resultaträkningen inte längre 
belastas av goodwillavskrivningar. Företagens årsredovisning är därför en viktig 
informationskälla. Nedskrivningstestet på goodwill som numera ska ske varje år eller oftare är 
också viktigt att studera, då detta kommer att påverka företagens resultat på ett annat sätt än 
vad avskrivningarna gjorde. Företagens resultat från år till år kan variera mer jämfört med 
tidigare redovisning, och det kan därför bli oväntade förändringar för aktieägarna. 
Nedskrivningarna eller de ej förekommande nedskrivningarna kan i värsta fall bli ett verktyg 
för ledningen att justera sitt resultat med, detta kan ge en vinklad bild på företagens ställning. 
 

1.3 Problemformulering 
Hur har införandet av IFRS 3 påverkat svenska företags årsredovisningar och vilka effekter 
har dessa nya redovisningsregler medfört på företagens finansiella ställning?  
 

1.4 Syfte 
Syftet med denna studie är att kartlägga vilka konsekvenser införandet av IFRS 3 har medfört. 
Vi vill med hjälp av information från årsredovisningar undersöka hur redovisningen av 
goodwill förändrats och vilka effekter det fått på företagens resultat på grund av införandet. 
Vi vill förklara och analysera effekterna av införandet av IFRS 3 för de svenska företagen på 
Large Cap, vi vill också se om påverkan är olika stor mellan branscher.   
 

1.5 Avgränsningar 
Från och med 2005 ska börsnoterade koncernföretag redovisa enligt IFRS/IAS, detta blir 
därför en första naturlig avgränsning. Vi kommer att studera årsredovisningar utifrån IFRS 3- 
rörelseförvärv, och då framför allt hur förändringen av redovisningen av goodwill inverkat på 
företagen. Eftersom goodwill är en immateriell tillgång och kommer att vara föremål för 
nedskrivningstest kommer även IAS 38 och IAS 36 att studeras, men begränsat till de delar 
som berör goodwill. Vi kommer också att avgränsa oss till att använda årsredovisningar från 
2004 och framförallt 2005 då det är övergången till IFRS 3 vi vill undersöka. 

                                                
23 Assa Abloys årsredovisning 2005, s. 86 
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2 Metod 
I detta kapitel kommer vi att redogöra för hur våra metodval ser ut och motiveringar till 
dessa val. Vi kommer också att beskriva vår förförståelse till ämnet och det perspektiv vi 
utgår ifrån. Allt detta för att visa för dig som läsare våra ståndpunkter och de grunder arbetet 
bygger på. Kapitlet avslutas med en sammanfattande figur för att underlätta och klargöra 
metodvalen.   
 

2.1 Ämnesval 
Införandet av IFRS/IAS och de nya redovisningsreglerna de medför är ett aktuellt ämne idag. 
Vi tyckte därför att det skulle vara intressant att fördjupa oss inom detta ämne. Vi valde IFRS 
3 och framför allt goodwill därför att de nya redovisningsreglerna har förändrats mycket inom 
just detta område. Att köpa upp ett företag är ett stort investeringsbeslut och handlar om stora 
summor pengar, just denna standard är därför viktig för företagen att snabbt anpassa sig till. 
Efter att ha läst en del artiklar inom ämnet, såg vi att effekterna från införandet av IFRS 3 har 
haft en stor påverkan på företagens resultat, vilket avgjorde vårt beslut om att förändringen i 
redovisning av goodwill blev det ämne vi valde att fördjupa oss i.  
 

2.2 Perspektiv 
Utifrån det problem och syfte som behandlas i denna studie har vi som författare valt att 
angripa ämnet utifrån aktieägarnas eller potentiella aktieägares synvinkel. Eftersom vi 
använder oss av årsredovisningar, som är aktieägarnas stora informationskälla, och då vi vill 
försöka utreda om resultat och därmed värdering av de svenska företagen på Large Cap visar 
en rättvisande bild tycker vi att denna synvinkel passar oss bäst. Självklart finns flera andra 
perspektiv att välja mellan, till exempel företagens och ledningens perspektiv. Vi tycker att 
det kan vara svårt att besvara vårt problem utifrån deras synvinkel då det kanske inte ens är 
medvetna om företagsvärderingsproblemet eller inte är villiga att svara på våra frågor. 
 

2.3 Förförståelse 
De flesta individer, och följaktligen även forskare, har personliga åsikter och värderingar som 
bland annat påverkats av händelser och erfarenheter i livet. Dessa värderingar kan således 
påverka forskningen, exempelvis kan analysen av data, slutsatser och utformning av 
frågeställning färgas av en individs personliga åsikter. Detta ska därför forskaren vara 
medveten om.24 För att informera läsaren om vad som kan ha påverkat denna studie kommer 
vi därför kortfattat att beskriva de erfarenheter och den utbildning vi anser kan ha haft 
inverkan. Framförallt bedömer vi att universitetsstudierna har haft en påverkan på vår 
förförståelse. Vi har båda hittills läst 90 poäng på civilekonomprogrammet på Umeå 
Universitet. Detta har gett oss en djupare och bredare förståelse för ekonomiämnen och då 
framför allt företagsekonomi. I ett antal tidigare kurser har vi arbetat mycket med 
årsredovisningar och detta har gett oss en fördel i denna uppsats. Fördelen består i att, även 
om de olika företagens rapporter kan se olika ut, har vi ändå lärt oss att förstå de olika delarna 
och kan lättare och snabbare orientera oss i årsredovisningarna. Företagsekonomi C var också 
första gången vi kom i kontakt med IFRS varför detta självklart påverkat vårt ämnesval.  

                                                
24 Bryman, Alan and Emma Bell. Företagsekonomiska Forskningsmetoder.  Malmö: Liber Ekonomi, 2005, s. 
42-43. 



 9 

 
När det gäller övriga erfarenheter utöver universitetsstudier har vi inte kommit i kontakt med 
goodwill eller IAS/IFRS tidigare. Detta kan vara negativt i den bemärkelsen att vi endast har 
en teoretisk bild av ämnet och vet egentligen inte hur goodwill och IAS/IFRS behandlas i 
praktiken. Vi anser ändå att praktiken sammanfaller med den teoretiska behandlingen då det 
handlar om obligatoriska standarder. Sammanfattningsvis anser vi att vi går in i denna studie 
utan förutfattade meningar och kan alltså ta oss an problemet från grunden. 
 

2.4 Kunskapssyn 
Enligt Eriksson med flera är positivismen och hermeneutiken två stora vetenskapliga 
inriktningar25. Positivismen hör ihop med en naturvetenskaplig kunskapssyn och handlar om 
vad vi människor kan uppfatta med våra sinnen och logiskt resonera om26, det handlar om 
förklarande kunskap27. Hermeneutik däremot är ett tolkningsperspektiv som grundar sig på 
förståelse och inte som positivismen förklaring28. Enligt Arbnor och Bjerke anser 
hermeneutiker att naturvetenskapens metoder inte passar samhällsvetenskaplig forskning29, de 
ser istället en skillnad mellan människor och de forskningsföremål som förekommer inom 
naturvetenskapen30. Om vi jämför de två ytterligheterna har vi valt att ansluta oss till ett mer 
naturvetenskapligt synsätt, positivismens innebörd stämmer mer överens med vår bild av 
kunskap än hermeneutikens.  
 
Vi vill i denna studie förklara hur de nya redovisningsstandarderna har påverkat företagens 
redovisning av goodwill och dess inverkan på bland annat resultat och värdering av företagen. 
Detta kan vi göra genom att logiskt resonera oss fram med hjälp av den teoretiska 
referensramen och de data vi erhåller under vår undersökning, och positivismen innebär just 
detta.  
 
Syftet med denna undersökning är att förklara de nya redovisningsstandarderna gällande 
goodwill och dess effekter. För att på bästa sätt kunna förklara denna påverkan har vi valt att 
utgå från ett analytiskt synsätt. Enligt Bryman och Bell finns det tre olika synsätt för att 
förklara eller förstå problem, det analytiska synsättet, systemsynsättet och aktörssynsättet31. I 
vårt fall vill vi förklara problemet, vilket leder oss in på det analytiska synsättet, då det mest 
stämmer överens med vår studie och vad vi vill komma fram till. De andra två är inte 
utformade på så sätt att det skulle hjälpa oss i vår undersökning, då systemsynsättet går ut på 
att delarna i ett objekt tillsammans aldrig blir samma som helheten och aktörssynsättet går ut 
på att tolka och förstå problem utifrån olika aktörers perspektiv32.  
 
Arbnor och Bjerke skiljer i det analytiska synsättet på analys och konstruktion, där analys 
innebär att en existerande situation studeras djupgående, och konstruktion går ut på att skapa 
nya bättre förhållanden.33 I vårt fall är det en analys som ska göras, då vi studerar 

                                                
25 Eriksson, Lars Torsten och Finn Wiederheim-Paul. Att utreda, forska och rapportera. Karlshamn: Liber 
Ekonomi, 2001, 7 uppl. s. 199 
26 Ibid., s. 199-200 
27 Bryman and Bell, Företagsekonomiska forskningsmetoder, s. 27 
28 Ibid., s. 29 
29 Arbnor, Ingeman och Björn Bjerke. Företagsekonomisk Metodlära. Lund: Studentlitteratur, 1994, 2 uppl, s. 62 
30 Bryman and Bell, Företagsekonomiska forskningsmetoder, s. 29 
31 Ibid., s. 61  
32 Ibid., s.  74 
33 Arbnor och Bjerke, Företagsekonomisk metodlära . s. 110 
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årsredovisningar, som beskriver en existerande situation. Några antaganden som det 
analytiska synsättet bygger på är: 
 
• att delarna som studeras i ett objekt är förhållandevis oberoende av varandra.  

• att de olika delarna i ett objekt går att studera utan att delarna förändrar sig.  

• att ett objekt går att analysera utan att analytikern själv påverkar objektet. 34 

 
 
I vår studie är objektet vi ska studera, det vill säga redovisningen av goodwill och dess 
effekter, till viss del oberoende av hur redovisningen sker inom andra områden. En 
årsredovisning förändrar sig från år till år, men det påverkar inte vår analys av de 
årsredovisningar vi ska studera. Eftersom årsredovisningen redan är skriven och klar kan vi 
inte på något sätt påverka den fakta som står där. 
 
För att ytterligare belysa vad som menas med ett analytiskt synsätt och varför vi har valt detta 
kommer här en beskrivning av hur det analytiska synsättet ställer sig till 
verklighetsuppfattning. Verkligheten är oberoende av oss människor och ses som en objektiv 
verklighet, men trots detta kan människan påverka verkligheten även om den i grund och 
botten har ett varaktigt mönster. Tanken är att separera objektiva fakta från vad som anses 
vara subjektiva fakta.35  
 
I det analytiska synsättet finns det olika sätt att genomföra undersökningar på, dessa är 
deskriptiva, explorativa och hypotesprövande undersökningar. Explorativa undersökningar 
används när befintlig kunskap måste kompletteras med ny kunskap. Hypotesprövande innebär 
att hypoteser formuleras utifrån teorier, detta kräver mycket av den existerande kunskapen. 
Den deskriptiva metoden är ett mellanting mellan de två tidigare nämnda undersökningarna 
när det gäller kravet på kunskap. Undersökningen kan antingen beskriva dåtid eller nutid och 
genomförs ofta genom endast en datainsamlingsteknik.36 Vi har valt att använda oss av 
deskriptiv undersökningsmetod eftersom vi anser att den kunskap och de teorier vi har 
tillgängliga överensstämmer med den kunskap som krävs för denna metod. Vi anser alltså att 
den tillgången vi har till teorier inte är tillräckligt stor för att göra hypoteser och för stor för att 
göra explorativ undersökning. 
 

2.5 Angreppssätt  
Enligt Eriksson med flera finns det inom den positivistiska kunskapssynen olika angreppssätt, 
två av dessa är deduktion och induktion37.  Den deduktiva processen består förenklat av att 
forskaren utgår från teorier för att sedan utforma empirin utifrån dessa. Vid induktion är 
däremot tillvägagångssättet omvänt, forskaren utgår från observationer och resultatet för att 
sedan generera teorier.38 Med utgångspunkt i vårt problem och syfte har vi valt att utgå från 
befintliga teorier för att kunna utforma en empirisk studie och sedan kunna uppnå ett resultat 
med studien. Vi har alltså valt den deduktiva metoden då denna innebär att en jämförelse görs 
mellan befintlig teori och de data som erhålls från undersökningen. 

                                                
34Arbnor och Bjerke, Företagsekonomisk metodlära., s. 111 
35 Ibid., s. 97 & 111 
36 Patel, Runa och Bo Davidsson. Forskningsmetodikens Grunder. Lund: Studentlitteratur, 1994, 2 uppl. s. 11 
37 Eriksson och Wiedersheim-Paul. Att utreda, forska och rapportera, s. 200 
38 Bryman och Bell. Företagsekonomiska Forskningsmetoder. s. 25 
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2.6 Val av teoretisk referensram 
Redovisning är ett ämne som ständigt utvecklas och förändras. Grunderna i vår undersökning 
består av förändringar av lagar, standarder och rekommendationer, vilket gör det naturligt att 
använda dessa som teoretisk referensram i vår studie. Eftersom börsnoterade koncernföretag 
använder sig av IFRS/IAS rekommendationer har vi valt att använda dessa rekommendationer 
som en stor del av den teoretiska referensramen. Men för att läsaren bättre ska förstå de 
förändringar som har skett har vi även valt att ta med Redovisningsrådets rekommendationer 
som gällde innan införandet av IFRS/IAS. Dessa standarder och rekommendationer har vi 
hämtat från boken Internationell redovisningsstandard i Sverige IFRS/IAS 2006 respektive 
FARs Samlingsvolym 2005 Del 1, båda från FAR förlag. Förändringen av redovisningen 
medför värderingsproblem och därför har vi valt att studera vetenskapliga artiklar om detta 
ämne.  
 
För att få mer djup i vår teori har vi använt vetenskapliga artiklar som bland annat behandlar 
tidigare forskning och förändrade redovisningsregler. Eftersom de nya standarderna inom 
redovisning nyligen har införts, finns det relativt få artiklar som är skrivna om IFRS 3. Detta 
gjorde det lite svårt för oss att hitta information, men efter idogt letande hittade vi ändå 
tillräckligt med fakta för att kunna genomföra denna studie. Många av artiklarna vi fann 
handlade om USA:s motsvarighet till IFRS 3.  I grunden omfattar denna samma förändring 
varför vi anser att dessa är användbara i vår studie. De vetenskapliga artiklarna vi använt oss 
av har vi framförallt hittat i Universitetsbibliotekets databas Business Source Premier. Vi har 
också sökt artiklar i andra databaser såsom Jstor, Science Direct och Academic Search Elite. 
Genom att titta i källförteckningar i artiklarna kunde vi på så sätt leta oss fram till ytterligare 
artiklar som behandlar IFRS 3 och goodwill. På grund av att det finns så få vetenskapliga 
artiklar har vi också valt att använda oss av en artikel som inte är granskad, IFRS 3: No more 
goodwill, då den på ett bra sätt behandlar vårt ämne.  

 
• IFRS 3 • IASB 

• Business combinations • Goodwill, accounting 

• IFRS, Europe • Goodwill impairment 

• Valuation, goodwill • Measurement, accounting 

• Intangibles • Fair value 
 Figur 2.2 – Sökord 
 

2.7 Val av metod  
Med vår problemformulering och vårt perspektiv som förutsättning ansåg vi att en kvantitativ 
metod skulle vara det bästa sättet att genomföra vår studie. Med en kvalitativ metod skulle vi 
inte uppnå det syfte vi har med denna undersökning, eftersom kvalitativa undersökningar går 
ut på att skaffa sig djupare kunskap och ofta genomförs med intervjuer39. Vi anser att vi då 
bara skulle få en inblick i några få företag och denna inblick skulle utgå från företagens 
perspektiv.  
 
Ett sätt att genomföra en kvantitativ studie är att skicka ut enkäter till företagen och på så sätt 
få reda på hur de har behandlat goodwill. Men med en enkätundersökning finns risken för 
mätfel, eftersom en enkät kanske inte alltid kommer till den person som är mest lämplig att 

                                                
39 Patel. Forskningsmetodikens Grunder. S. 99 
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svara på frågorna, vilket i sin tur leder till att enkäten inte besvaras, eller att frågorna besvaras 
felaktigt40. Därför tyckte vi inte att en enkätstudie var ett bra sätt att genomföra vår 
undersökning på. Vi ansåg också att vår studie kan vara svår att formulera i frågor som ett 
företag är beredda att svara på. I vår kvantitativa undersökning ansåg vi att det bästa sättet att 
få fram det fakta vi behöver för att besvara problemformuleringen, är att studera 
årsredovisningar från de företag vi avgränsat oss till, det vill säga svenska koncernbolag på 
Large Cap.  
 

2.8 Sammanfattning av metodkapitlet 
För att sammanfatta våra val och vår metod har vi konstruerat en överskådlig figur för att ge 
dig som läsare en överblick över arbetet: 
 

Figur 2.3 - Sammanfattande figur 
 

                                                
40 Dahmström, Karin. Från datainsamling till rapport – Att göra en statistisk undersökning. Lund: 
Studentlitteratur, 2000, 3 uppl. s. 265 

Ämnesval Perspektiv Teorival Metodval Kunskapssyn Angreppssätt 

• Aktieägare 
• Potentiella 
aktieägare 

 • Vetenskapliga 
artiklar 
• Övriga artiklar 
• IAS/IFRS 
• RR 

• Kvantitativ 
metod 

• Positivistiska 
och analytiska 
synsättet 

• Deduktion • IFRS 3 
• Förändring 
i redovisning 
av goodwill 
och dess 
effekter 
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3 Teoretisk referensram 
Detta kapitel beskriver den grundläggande teoretiska referensramen bakom denna studie. 
Lagar, rekommendationer och standarder beskrivs och diskuteras. Diskussionen fördjupas 
med hjälp av bland annat vetenskapliga artiklar. Avslutningsvis redogör vi för tidigare 
forskning inom ämnet. 
 

3.1 Inledande om den teoretiska referensramen 
Den teoretiska referensramen har vi byggt på de standarder och rekommendationer som 
omfattar redovisningen av företagsförvärv och då framförallt goodwill. De för oss väsentliga 
standarder som blev obligatoriska för börsnoterade koncernföretag 2005 har legat i fokus. 
Även de rekommendationer som gällde innan har studerats för att kunna få en bild av 
övergången och förändringar som skett till följd av ändrade redovisningsregler. Vi har därför 
valt att bygga upp kapitlet på detta. Då föreställningsramen anger de ramar som gäller för 
redovisning enligt IFRS har vi valt att beskriva den. Föreställningsramen är också till för att 
underlätta för användarna av företagens rapporter och då vi utgår från aktieägarnas perspektiv 
är denna relevant för vår studie. 
 
För att komplettera detta har artiklar och då framförallt vetenskapliga artiklar kontinuerligt 
använts för att fördjupa argumentationen runt dessa standarder. Till följd av att de ändrade 
reglerna medfört en del värderingsproblematik har vi valt att använda oss av vetenskapliga 
artiklar som behandlar detta ämne. Författarna av de vetenskapliga artiklarna som använts har 
också berört svårigheter och/eller förbättringar till följd av förändringarna av 
redovisningsreglerna.  
 

3.2 IFRS/IAS och RR 
Den 1 januari 2001 började Redovisningsrådets rekommendation 1:00 – koncernredovisning 
att gälla i Sverige, denna rekommendation ersatte 1:96 och skulle användas till helårs- och 
delårsbokslut41. Rekommendationen behandlar redovisning vid företagsförvärv som resulterar 
i koncernförhållanden42. Den 1 januari 2005 blev standarder, benämnda IFRS, utgivna av 
organisationen International Accounting Standards Board i Sverige obligatoriska för alla 
börsnoterade koncernföretag43. Motsvarigheten till RR 1:00 är IFRS 3 – rörelseförvärv som 
behandlar rapporteringen av företagsförvärv när det förvärvande företaget får bestämmande 
inflytande i den köpta enheten44. Då vi i denna studie huvudsakligen kommer att fokusera på 
goodwill, finns det ytterligare regler att ta hänsyn till. Immateriella tillgångar som behandlas i 
IAS 38 och RR 15 och Nedskrivningar som omfattas av IAS 36 respektive RR 17 är 
rekommendationer och standarder som påverkar redovisningen av goodwill. 
 
Vad innebär då detta för företagen, har bytet av redovisningsstandarder inneburit en förändrad 
koncernredovisning? För det första kan det vara värt att tydliggöra att bytet från RR till IFRS 
endast är obligatoriskt för börsnoterade koncernföretag och alltså inte för alla svenska 

                                                
41 FAR Förlag. FARs Samlingsvolym 2005 Del 1. Stockholm: FAR Förlag, 2005. s. 794 § 106 & 107 
42 Ibid., s. 778 § 1 
43 FAR Förlag. Internationell Redovisningsstandard i Sverige IFRS/IAS 2006. s. 3 
44 Ibid.,. s. 99 § 4 & 8 
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koncernföretag45. För att kunna förklara vad denna omställning inneburit kommer RR och 
IFRS nedan att beskrivas och jämföras.  

3.2.1 Förvärvsmetoden 
Enligt IFRS 3 är det endast tillåtet att redovisa rörelseförvärv genom förvärvsmetoden46. Detta 
innebär att det köpande företaget ska fördela den summa de betalt för förvärvet på 
dotterföretagets identifierbara tillgångar, skulder och eventualförpliktelser. Detta ska värderas 
till verkligt värde i koncernens redovisning. Eventuellt övervärde som uppkommer i 
förvärvsanalysen redovisas som goodwill.47  
 
De koncernföretag som följer RR 1:00 ska i regel använda sig av förvärvsmetoden men kan 
om detta ger en mer rättvisande bild använda sig av kapitalandelsmetoden48. Eftersom den 
sistnämnda metoden inte är tillåten enligt IFRS i detta sammanhang kommer vi inte att vidare 
behandla den.  
 
Förvärvsmetoden ser olika ut mellan de två varianterna, beroende på att IFRS 3 har en 
helhetssyn och RR 1:00 har en ägandesyn. I IFRS 3 anges som nämnts ovan att hela det 
förvärvade företagets identifierbara tillgångar, skulder och eventualförpliktelser inkluderas i 
koncernredovisningen49. Detta justeras sedan för eventuellt minoritetsintresset som också 
värderas till verkligt värde50.  Enligt RR 1:00 är det däremot endast den ägda delen av 
tillgångarna och skulderna som tas med och minoritetsintresset tas upp till det värde som 
dotterföretaget redovisar51. Goodwillbeloppet kommer dock inte att påverkas av denna 
förändring. De två redovisningsmetoderna skiljer sig åt, framförallt när det gäller helhets- 
respektive ägandesynen på redovisningen och även vid värderingen av minoritetsintresset.  

3.2.2 Identifiering och värdering av tillgångar och  skulder 
För att en tillgång, skuld eller eventualförpliktelse ska kunna identifieras och enskilt redovisas 
vid köptillfället finns det enligt IFRS 3 ett antal krav som måste vara uppfyllda. För det första 
måste värdet kunna mätas på ett säkert sätt, ett annat exempel är att det måste vara troligt att 
ekonomiska fördelar som uppkommer från tillgångar kommer att tillfalla förvärvaren52. RR 
1:00 beskriver på ett liknande sätt att identifierbara skulder och tillgångar ska redovisas om 
värdet går att tillförlitligt beräknas och att det är troligt att tillgångarna kommer att ge upphov 
till ekonomiska fördelar53. I denna beskrivning ger IFRS 3 och RR 1:00 en liknande förklaring 
på vad som är identifierbara tillgångar och skulder. När det gäller immateriella tillgångar 
finns det, enligt RR 1:00, ytterligare kriterier för att tillgången ska vara identifierbar, och där 
skiljer sig de två redovisningsmetoderna åt. 

3.2.2.1 Kriterier för identifierbarhet 
Enligt IAS 38 finns det ett antal kriterier som immateriella tillgångar måste uppfylla för att det 
ska vara möjligt att skilja på immateriella tillgångar och goodwill. Det är framför allt kriteriet 
om identifierbarhet som gör det möjligt att skilja på dessa poster. Att en tillgång är 

                                                
45 FAR Förlag. Internationell Redovisningsstandard i Sverige IFRS/IAS 2006 s. 3 
46 Ibid., s. 100 § 14 
47 Ibid., s. 103 § 36 
48 FAR Förlag. FARs Samlingsvolym 2005 Del 1. s. 782 § 29  
49 FAR Förlag. Internationell Redovisningsstandard i Sverige IFRS/IAS 2006. s. 103 § 36 
50 Ibid., s. 105 § 40 
51 FAR Förlag. FARs Samlingsvolym 2005 Del 1. s. 786 § 46, s. 779 § 11 
52 FAR Förlag. Internationell Redovisningsstandard i Sverige IFRS/IAS 2006. s. 104 § 37, s. 529 § 33 
53 FAR Förlag. FARs Samlingsvolym 2005 Del 1. s. 784 § 41 
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identifierbar innebär att den är avskiljbar och att den uppstår ur juridiska eller avtalsenliga 
rättigheter. Att en tillgång är avskiljbar innebär att den exempelvis går att sälja, hyra ut eller 
överlåta. Det är inte möjligt att identifiera goodwill på ett sådant sätt. 54 
 
Vid ett företagsförvärv är det inte möjligt att identifiera alla immateriella tillgångar, varför en 
goodwillpost uppkommer som ska föras in i balansräkningen som en egen post, skild från de 
övriga immateriella tillgångarna.55 I RR 15 anges också att immateriella tillgångar ska vara 
identifierbara och avskiljbara för att få tas upp som en separat tillgång56  Skillnaden mellan 
RR och IFRS är framförallt att kriteriet om förväntade framtida ekonomiska fördelar alltid 
anses uppfyllt enligt IFRS57. Detta innebär att fler immateriella tillgångar kan urskiljas från 
goodwillposten på grund av att fler tillgångar anses vara identifierbara.  
 
Detta påverkar självklart storleken och värdet på goodwill. Goodwillposten kan då bli lägre 
som en följd av att immateriella tillgångar efter övergången lättare är identifierbara. Goodwill 
består då bland annat av verkliga värdet av förväntade fördelar som uppnås genom 
förvärvet58. Enligt IFRS är goodwill numera en betalning för framtida ekonomiska fördelar 
som uppkommer från förvärvet59. Att allt fler immateriella tillgångar urskiljs ur 
goodwillposten kan också påverka resultatet negativt då dessa tillgångar har en kortare 
avskrivningsperiod än vad goodwillposten tidigare hade60. Avskrivningarna på övriga 
immateriella tillgångar kan då bli större än vad det var tidigare och resultatet blir sämre. 

3.2.2.2 Anskaffningsvärde- och omvärderingsmetoden 
Enligt IAS 38 kan immateriella tillgångar värderas enligt två olika metoder. Den ena metoden 
innebär att tillgången tas upp till anskaffningsvärdet och sedan skrivs av, antingen linjärt, eller 
i förhållande till tillgångens förväntade framtida avkastning. Denna metod går bara att 
tillämpa om den immateriella tillgången har en begränsad nyttjandeperiod. Den andra 
metoden som går att använda vid värdering av immateriella tillgångar är 
omvärderingsmetoden. Denna innebär att tillgången ska omvärderas till verkligt värde, men 
detta går bara att genomföra då det finns en aktiv marknad. Omvärderingsmetoden avser 
tillgångar med obegränsad nyttjandeperiod.61 Enligt RR 15 får inte omvärderingsmetoden 
användas vid värdering av immateriella tillgångar62. Goodwill är en immateriell tillgång med 
obegränsad nyttjandeperiod, viket innebär att den inte ska skrivas av, utan testas årligen om 
det finns ett nedskrivningsbehov.63  

3.2.3 Goodwill 
”Framtida ekonomiska fördelar som inte går att enskilt identifiera och inte heller redovisa 
separat”  64 kallas för goodwill, det är alltså ett övervärde som uppstår vid ett rörelseförvärv. 
Enligt RR ska goodwill redovisas i koncernbalansräkningen till anskaffningsvärde minskat 
med ackumulerade avskrivningar och eventuella nedskrivningar65. Som en följd av att IFRS 3 

                                                
54 FAR Förlag. FARs Samlingsvolym 2005 Del 1. s. 526 §11 & 12 
55 FAR Förlag. Internationell Redovisningsstandard i Sverige IFRS/IAS 2006. s. 529 § 34 
56 FAR Förlag. FARs Samlingsvolym 2005 Del 1. s. 965 § 10-11 
57 FAR Förlag. Internationell Redovisningsstandard i Sverige IFRS/IAS 2006. s. 529 § 33 
58 Watrin, Strohm and Struffert. “The joint business combinations project” s. 23  
59 FAR Förlag. Internationell Redovisningsstandard i Sverige IFRS/IAS 2006. s. 106   3 p. 
60“IFRS3: no more goodwill”. Corporate Finance, Issue 230, 2004: s.42 
61 FAR Förlag. Internationell Redovisningsstandard i Sverige IFRS/IAS 2006. s. 536 § 74-75 & 89 
62 FAR Förlag. FARs Samlingsvolym 2005 Del 1. s. 972 § 63 
63 FAR Förlag. Internationell Redovisningsstandard i Sverige IFRS/IAS 2006. s. 540 § 107-108 
64 Ibid., s. 115 
65 FAR Förlag. FARs Samlingsvolym 2005 Del 1. s. 787 § 53 
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införts är avskrivningar på goodwill inte längre tillåtna. Goodwill redovisas till 
anskaffningsvärde minskat med eventuella ackumulerade nedskrivningar. Istället för 
avskrivningar tillämpas ett årligt nedskrivningstest för att se om goodwill har minskat i värde 
66. På så sätt ska goodwill i koncernbalansräkningen vara värderad till det högsta av verkligt 
värde och nyttjandevärde67. I och med att nedskrivningstest numera en gång per år, eller 
oftare, ska genomföras ställs företagen inför den värderingsproblematik som uppstår när de 
ska uppskatta värdet på goodwill.  

3.2.3.1 Fördelning av goodwill 
De ekonomiska fördelar som uppkommer vid ett rörelseförvärv och som inte går att urskilja 
eller redovisa separat tas upp som goodwill i balansräkningen och står för betalningen av 
tillgångar som i framtiden kommer att generera vinst. När goodwill uppstår vid ett 
rörelseförvärv ska den fördelas på de olika kassagenererande enheter i företaget som förväntas 
bli lönsamma i framtiden. Går det inte att urskilja goodwillen till en enskild kassagenererande 
enhet, kan den fördelas ut på grupper av kassagenererande enheter. Om det av någon 
anledning inte går att fördela goodwillen direkt efter förvärvet, måste det göras innan slutet av 
det första räkenskapsåret efter förvärvet.68   

3.2.3.2 Nedskrivning av goodwill   
När goodwill är fördelat på en kassagenererande enhet ska denna prövas minst en gång per år 
för att se om det finns ett nedskrivningsbehov, oftare om indikationer på värdeminskning 
finns. För att pröva goodwillens nedskrivningsbehov jämförs den kassagenererande enhetens 
redovisade värde, inklusive goodwill, med dess återvinningsvärde det vill säga det högsta av 
verkligt värde och nyttjandevärde. Överstiger det redovisade värdet på enheten 
återvinningsvärdet ska en nedskrivning göras. Nedskrivningarna är till för att minska det 
redovisade värdet på tillgångarna i enheten, och dessa genomförs genom att minska värdet på 
den goodwill som är hänförd till enheten. Nedskrivningen kostnadsförs direkt mot 
resultaträkningen.69 Denna nya regel kommer att medföra ökad variation i företagens resultat 
mellan åren. Detta på grund av att regelbundna avskrivningar inte längre kommer att 
genomföras. Nedskrivningar behöver inte göras på goodwill om ingen värdeminskning 
upptäcks. Om en värdeminskning däremot uppkommer ska posten skrivas ned med detta 
belopp vilket medför att resultatet skiftar från år till år.70 När det gäller värdering och 
eventuellt nedskrivning av goodwill enligt RR 17 ska detta ske om en indikation uppstår71. 
Om goodwill av någon anledning har en beräknad livslängd på över 20 år ska företaget även 
enligt denna standard testa om nedskrivning krävs minst en gång per år72.  Vanligen anses en 
immateriell tillgång ha en maximal livslängd på 20 år, bara om annat kan bevisas tillåts den 
vara längre73. 
 
En studie gjord i USA visar att vissa företag anser att nedskrivningen av goodwill är ett 
nödvändigt men komplicerat redovisningsproblem, på grund av de svårigheter som 
värderingen av goodwill medför. Men, en del företag anser att investerare tar en närmare titt 

                                                
66 FAR Förlag. Internationell Redovisningsstandard i Sverige IFRS/IAS 2006. s. 106 §54-55 
67 Ibid., s. 482 § 18 
68 FAR Förlag. Internationell Redovisningsstandard i Sverige IFRS/IAS 2006., s. 491 § 80,81 & 84 
69 Ibid., s. 492-493 § 90 & 104 
70 Boyd, Thomas and Irene N McCarthy. “Financial Effects of Goodwill Amortization” Bank Accounting and 
Finance. Vol 15, Issue 4 (2004): s. 12  
71 FAR Förlag. FARs Samlingsvolym 2005 Del 1. s. 1006 § 3 & 1018 § 77 
72 Ibid., s. 788 § 66-67 
73 Ibid. s. 972 § 64 
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på företaget och varför nedskrivningar bör göras, till exempel om det var företagsledningens 
beslut som var orsaken till nedskrivningen eller om det var externa faktorer. Detta gör att det 
blir viktigt för företagen att informera aktieägarna eller potentiella aktieägare om varför 
nedskrivningar görs, för att det ska bli lättare för dem att kunna bedöma företagets 
investeringspotential.74  
 
En annan studie som också genomförts i USA ställde frågan om goodwillavskrivningar var till 
någon nytta eller om de nya nedskrivningstesterna gav en bättre bild av företagets resultat. 
Författarna till artikeln förde en diskussion om de nya reglerna förhöjer värdet på 
informationen till aktieägarna som en indikator på aktievärdet. Å ena sidan kanske 
goodwillavskrivningarna bara var en störande post och de nya reglerna ger en bättre bild av 
företagets resultat. Å andra sidan kanske goodwillavskrivningarna var en nödvändig post för 
att minska värdet på goodwill. Slutsatserna av denna studie visade att ett företags resultat före 
goodwillavskrivningar förklarar variationen i aktiepris betydligt bättre än vad resultat efter 
goodwillavskrivningar gör. Studien visar också att då investerare ska uppskatta ett företags 
värde, är goodwillavskrivningarna bara en störande post.75   

3.2.3.3 Begränsad och obegränsad nyttjandeperiod 
RR 15 är en standard som inte gäller för börsnoterade koncernföretag, utan för koncernföretag 
som inte omfattas av de nya internationella redovisningsstandarderna. RR 15 har många 
likheter med IAS 38, dock finns det även en del skillnader. En del av skillnaderna är inte 
relevanta för detta arbete, varför dessa inte kommer att tas upp i detta kapitel. Men det finns 
en skillnad av stor relevans. Den största skillnaden mellan dessa två rekommendationer är att 
enligt RR 15 har goodwill (och även andra immateriella tillgångar) alltid en begränsad 
nyttjandeperiod. Detta innebär att goodwill skrivs av, antingen linjärt eller i förhållande till 
tillgångens framtida avkastning.76 Det skiljer sig från IAS 38 där goodwill anses ha en 
obegränsad nyttjandeperiod, och därmed prövas för nedskrivningsbehov.77 
 
Detta är en väldigt relevant skillnad för oss i detta arbete, när vårt syfte med undersökningen 
är att ta reda på vilka effekter de nya redovisningsstandarderna har haft på företagens 
redovisning. Eftersom goodwill, enligt RR 1:00 har en begränsad nyttjandeperiod, skrevs 
goodwill av i börsnoterade koncernföretag innan införandet av IFRS/IAS. Men de nya 
redovisningsstandarderna menar att goodwill har en obegränsad nyttjandeperiod och ska 
därför inte skrivas av. Detta är en stor förändring i redovisningen för många företag som har 
en stor goodwillpost. Tanken bakom denna studie är att undersöka hur bland annat denna 
förändring har påverkat företagens resultat. Om det inte finns några indikationer på att en 
nedskrivning bör göras, kommer företagen att få ett högre resultat än de hade fått om de 
redovisat enligt RR 1:00. Detta kan tillfälligt ge en missvisande bild av företagets resultat vid 
övergången, då en avskrivning på goodwill i vissa företag, som exemplet i inledningen, kan 
uppgå till nästan en miljard. 
 
Dessa nya standarder eliminerar problemen som fanns förut, med att avgöra under hur lång tid 
goodwill ska skrivas av, samtidigt som ett nytt problem uppkommer. Det nya problemet som 
företagen får hantera är värderingen av goodwill som ska värderas till verkligt värde.78 

                                                
74 Hepburn, Barry. “A Necessary Evil?” Marketing Management. Vol 11, Issue 6  (2002): s. 36 
75 Jennings, Ross., Marc LeClere and Robert B. Thompson II. “Goodwill Amortization and the Usefulness of 
Earnings” Financial Analysts Journal.  Vol 57, Issue 5 (2001): s. 20, 22 & 25 
76 FAR Förlag. FARs Samlingsvolym 2005 Del 1. s 973 § 69 
77 FAR Förlag. Internationell Redovisningsstandard i Sverige IFRS/IAS 2006. s. 540 § 107-108 
78 Watrin, Strohm and Struffert. “The joint business combinations project” s. 24 
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Nedskrivning av goodwill och även andra tillgångar, är ett av de viktigaste 
redovisningsproblem som företagen möter idag. När indikationer på att en tillgång har 
minskat i värde uppstår, måste företagen värdera tillgången och bestämma hur stor 
värdeminskningen är, hur den ska fastsällas och när den ska göras. Det verkliga värdet på en 
nedskrivning kan vara svårt att fastställa och är dessutom både tidskrävande och kostsamt.79 
Att använda sig av rätt modell för att kunna beräkna om en nedskrivning behövs kan var 
mycket svårt. Det är också problematiskt att värdera själva goodwillposten eftersom den 
uppkommer genom att beräkna differensen mellan köpekillingen och förvärvade 
nettotillgångar.  Storleken på goodwill beror på hur mycket som betalas vid förvärvet och hur 
nettotillgångarna är värderade. Om något av detta är felaktigt, till exempel att om det köpande 
företaget betalar ett överpris, blir goodwillposten felvärderad.80 De nya 
redovisningsstandarderna är en förändring som underlättar jämförelser mellan företag och 
länder. Med den allt mer internationella synen vi har på världen är det viktigt att kunna 
jämföra företags redovisning mellan länder, varför IFRS/IAS nya standarder hjälper till att 
förbättra denna jämförelse.  
 

3.3 Övergången från RR 1:00 till IFRS  
Vid övergången från RR 1:00 till IFRS uppkommer redovisningsförändringar som varje 
företag måste hantera. I IFRS 1 beskrivs hur förstagångstillämpare av IFRS ska hantera 
övergången i sin redovisning81. Övergångsbestämmelser och ikraftträdande mer specifikt för 
rörelseförvärv beskrivs i slutet av stycket om IFRS 382. Vi kommer genom dessa standarder 
att beskriva hur företagen ska behandla olika frågor som uppstått vid bytet, exempelvis hur de 
ska hantera goodwill och de avskrivningar som genomförts. 

3.3.1 IFRS 1 
IFRS 1 är en standard som ska användas när ett företag övergår till IFRS83. Syftet med 
standarden är bland annat att företagens rapporter ska hålla en hög nivå och att användare ska 
kunna förstå och jämföra rapporter med varandra även efter införandet av IFRS84. Det är 
viktigt att företaget i sina rapporter upplyser om konsekvenserna av övergången, bland annat 
hur den finansiella ställningen och det finansiella resultatet har ändrats på grund av den 
förändrade redovisningen85. Justeringar som måste genomföras på händelser innan 
övergången till IFRS på grund utav ändrade redovisningsprinciper ska redovisas i eget kapital, 
framför allt i balanserade vinstmedel86. Företagen måste också omräkna siffrorna för minst ett 
år till IFRS för att göra det möjligt att jämföra87. Företagets rapporter måste också innehålla 
avstämningar med Eget kapital respektive resultat där siffror uträknade enligt tidigare 
använda redovisningsprinciper jämförs med siffror räknade enligt IFRS. Också om 
nedskrivningar eller återföring av nedskrivningar uppkommit efter övergången måste detta 
upplysas om.88 
 
                                                
79 Holman, David L. “Covergence: Hurdles Remain” s. 32 
80 Lander, Gerald H and Alan Reinstein. “Models to Measure Goodwill Impairment” International Advances in 
Economic Research. Vol 9, Issue  3 (2002): s. 231 
81 FAR Förlag. Internationell Redovisningsstandard i Sverige IFRS/IAS 2006. s 59 § 4 
82 Ibid., 77 
83 Ibid., s. 58 §  IN2 
84 Ibid., s. 58 § 1 
85 Ibid., s. 69 § 38  
86 Ibid., s. 61 § 11 
87 Ibid., s. 67 § 36 
88 Ibid., s. 69 § 39 
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I bilaga B som hör till IFRS 1 behandlas särskilt Företagsförvärv och samgåenden. Där står 
bland annat om rörelseförvärv måste omräknas retroaktivt. Det är frivilligt för företaget att 
tillämpa IFRS 3 retroaktivt på förvärv som gjordes innan övergången, om detta ändå görs 
måste alla rörelseförvärv efter det omräknas.89 Om företaget väljer att inte räkna om förvärven 
i efterhand kommer det bland annat att leda till att goodwillposten ska redovisas till samma 
värde som den redovisades enligt de RR men dessutom ska vissa justeringar göras. Dessa 
justeringar är till exempel om immateriella tillgångar ska elimineras eller inkluderas i 
goodwillposten på grund utav ändrad identifiering av dessa. Företaget ska dessutom testa 
goodwillen om det finns nedskrivningsbehov enligt IAS 36.90 

3.3.2 IFRS 3 
Den 31 mars 2004 trädde IFRS 3 i kraft. Standarden skulle börja tillämpas det räkenskapsår 
som följde efter det att IFRS 3 uppkom91, vilket för många företag är den 1 januari 2005. 
 
Företaget ska efter övergången, för det första ersätta goodwillavskrivningarna med 
nedskrivningstest och därmed eventuella nedskrivningar. De ska också minska 
goodwillposten med ackumulerade avskrivningar för att kunna stryka den posten i 
redovisningen. Ett nedskrivningstest ska också göras för att se om goodwillen är för högt 
värderad.92 Eftersom avskrivningar redovisas i resultaträkningen kan resultatet efter 
övergången se ut att ha förbättrats mer än det egentligen har. De som inte studerat 
årsredovisningar och de som inte är medvetna om denna justering kan alltså tro att företaget 
gått bättre än det egentligen gjort. Om en immateriell tillgång som erhållits vid ett förvärv inte 
uppfyller kraven på identifierbarhet ska denna tillgång föras till goodwillposten vid början av 
perioden93. Eftersom det efter införandet av IFRS har blivit enklare att identifiera immateriella 
tillgångar kan det leda till att goodwillposten inte kommer att öka i samma utsträckning på 
grund av denna övergångsregel. 

3.3.2.1 Upplysningskrav i IFRS 3 
För att underlätta för användare av de rapporter som företagen upprättar måste förklarande 
upplysningar lämnas. Vinster, förluster, ändringar och justeringar som uppkommit till en följd 
av rörelseförvärv är exempel på uppgifter som ska lämnas94. Det förvärvande företaget måste 
lämna ett antal olika uppgifter vid varje nytt förvärv. Förvärvstidpunkt, anskaffningsvärde, 
kostnader som bidragit till goodwill och en förklaring av vilka samt varför de immateriella 
tillgångar som redovisas i goodwillposten gör detta är några exempel på upplysningar95 I de 
fall storleken på goodwillposten har ändrats måste dessa upplysas om96, företaget måste då 
också redovisa en avstämning av posten hur den såg ut i början och slutet av räkenskapsåret. I 
denna avstämning måste faktorer som nedskrivningar och nytillkommen goodwill redovisas.97  
 
I både IFRS1 och i IFRS 3 finnas alltså krav på att upplysa om viktiga aspekter som påverkar 
företagets finansiella ställning. Detta är positivt för dem som tar del av rapporterna och 
hjälper dessa användare att tolka och förstå informationen som erhålls. Övergången och dess 

                                                
89 FAR Förlag. Internationell Redovisningsstandard i Sverige IFRS/IAS 2006, s. 72, Bilaga B 
90 Ibid., s. 74 
91 Ibid., s. 111-112 § 79 
92 Ibid., s. 111-112 § 79 
93 Ibid., s. 112 § 82 
94 Ibid., s. 110 § 72 
95 Ibid., s. 109-110 § 67 
96 Ibid., s. 111 § 74 
97 Ibid., s. 111 § 75 
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effekter borde alltså tydligt framgå från företagens rapporter, förutsatt att dessa är begripliga 
och tillförlitliga.  
 

3.4 Föreställningsram i IFRS 
Företag i alla länder upprättar olika former av finansiella rapporter. Dessa kan tyckas vara 
likvärdiga mellan länder, men på grund av olika ekonomiska, sociala och legala faktorer 
skiljer sig dessa rapporter åt. För att minska dessa skillnader har IASC (International 
Accounting Standards Committee) tagit fram en så kallad föreställningsram, som anger vilka 
redovisningsprinciper som ska användas. Denna föreställningsram är framför allt till för 
externa användare, för att hjälpa dem vid användning av de finansiella rapporterna. Det finns 
ett antal kvalitativa egenskaper som rapporterna ska uppfylla och som ska underlätta för 
användarna av de finansiella rapporterna, att förstå dessa. Det är framför allt fyra egenskaper 
som anses vara de viktigaste i denna föreställningsram.98 

3.4.1 Begriplighet 
För att externa användare ska kunna använda sig av en finansiell rapport bör informationen 
vara lätt att begripa. Detta innebär att rapporterna ska vara utformade på så sätt att en person 
med rimlig kunskap inom ämnet kan läsa och förstå. Om det finns vissa komplicerade frågor, 
måste de också ingå i rapporterna, även om de kan vara svåra att förstå för gemene man.99 För 
oss som externa användare av de finansiella rapporterna är upplysningar en viktig del i vår 
studie. Upplysningar är bra som informationskälla och är relativt lätta att förstå, i enlighet 
med föreställningsramens syn på begriplighet. 

3.4.2 Relevans och tillförlitlighet 
För att användarna ska ha någon nytta av den finansiella rapporten krävs att den innehåller 
information som är relevant och väsentlig. Om information på något sätt kan påverka 
användarnas beslut om att till exempel köpa aktier i företaget, anses den vara relevant och ska 
tas med i den finansiella rapporten. På samma sätt anses information vara väsentlig om den 
genom att utelämnas kan vilseleda användaren av rapporten.100  
 
Det är viktigt att innehållet i en rapport är tillförlitligt och inte på något sätt felaktigt eller 
vinklat. För att ge en korrekt bild av företaget måste en avvägning göras om vad som är 
relevant och vad som är tillförlitligt. Till exempel kan en viss information ha en hög grad av 
relevans, men är kanske inte så tillförlitlig att den kan tas med i rapporten. Detta kan vara en 
svår bedömning för företaget att göra, där framför allt tidsaspekten är något att ta hänsyn till. 
Om informationen är så pass otillförlitlig att den inte kan tas med i rapporten, kan den ha 
förlorat sin relevans när den blivit tillräckligt tillförlitlig för att kunna tas med i rapporten. 
Företagen måste i en sådan situation se till användarnas intresse och på bästa sätt underlätta 
för dem att ta ekonomiska beslut.101    
 
I denna studie då framför allt goodwill ska studeras, är relevans och tillförlitlighet viktiga 
faktorer att titta på och ta hänsyn till. Med de nya redovisningsreglerna då goodwill inte ska 
skrivas av längre, utan testas årligen för nedskrivningsbehov, har företagen möjlighet att 
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påverka sina resultat genom att inte göra någon nedskrivning. Det gäller för användarna av 
rapporterna att vara uppmärksamma på detta.   

3.4.3 Jämförbarhet 
Det är viktigt för användarna av finansiella rapporter att de har möjlighet att jämföra rapporter 
mellan olika företag. Därför ska företagen beskriva vilka redovisningsprinciper och vilka 
metoder de har använt sig av vid upprättandet av den finansiella rapporten. Företagen måste 
även informera om effekterna av eventuellt ändrade redovisningsprinciper. Det är också 
viktigt att företagen informerar om sin finansiella ställning från tidigare år, så att en 
jämförelse kan göras från år till år.102 I dagens läge då en hel del nya redovisningsprinciper 
trätt i kraft, är det viktigt att många upplysningar ges om de nya principerna och vad dessa 
innebär för företagens finansiella ställning. Förändringen av redovisning av goodwill kan ha 
påverkat företagens finansiella ställning ganska mycket, varför det är viktigt för dem att 
informera om vilka förändringar som har skett och vilka effekter de har fått.  

3.4.4 Rättvisande/korrekt bild 
Det finns nästan alltid en risk att den information som finns i rapporterna inte visar en helt 
korrekt bild av företagets finansiella ställning. Detta behöver inte bero på att informationen är 
vinklad på något sätt, utan kan bero på svårigheter att identifiera vissa transaktioner. Till 
exempel kanske inte de tillämpade mätmetoderna lyckas urskilja alla ekonomiska händelser 
som skett på företaget. Men ett företag som tillämpar de kvalitativa egenskaper som uppgetts 
ovan, anses oftast visa en rättvisande och korrekt bild av företagets finansiella ställning.103   
 
Användarna av de årsredovisningar och övriga rapporter som företagen ger ut, till exempel 
aktieägare eller potentiella aktieägare, måste själva avgöra hur de ska bedöma de 
nedskrivningar som företagen numera kommer att genomföra på goodwill.  Enligt Boyd och 
McCarthy kan värderingen av tillgångar påverkas av detta. De menar också att det kan 
påverka värdet på aktieägarnas andel. 104 Läsarna måste vara kritiska i sin bedömning av 
informationen trots de kvalitativa egenskaper som de finansiella rapporterna ska ha. Trots allt 
är det företagen själva som skriver rapporterna och vill framstå som en så bra investering som 
möjligt. 
 

3.5 P/E-talet 
P/E-talet är ett värderingsmått som räknas ut genom att dividera företagets aktiekurs (P) med 
företagets vinst per aktie (E). Detta värderingsmått visar årsresultatet i förhållande till 
aktiekursen.105 Då goodwill inte skrivs av längre påverkar detta årsresultatet, vilket i sin tur 
har en effekt på P/E-talet. Om vinsten per aktie bli högre minskar P/E-talet till följd av den 
ökade årsvinsten.106 Detta kan vara positivt för företagen då ett lågt P/E-tal kan signalera att 
läget för en investering i företagets aktier kan vara bra, då priset på aktien är lågt i jämförelse 
med företagets vinst per aktie. P/E-talet används vid värdering av företagens aktier och visar 
vad aktieägare är villiga att betala för aktierna. Till exempel om P/E-talet för ett företag är 15, 
är aktieägarna intresserade av att betala 15 gånger årsvinsten för aktien. Företagets P/E-tal har 
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ett samband med tillväxten i företaget. Förväntas företaget ha en snabb tillväxt är det lättare 
att motivera ett högre P/E-tal.107  
 
En annan sak som kan påverka P/E-talet i motsatt riktning är att fler kortlivade immateriella 
tillgångar identifieras. Dessa tillgångar skrivs av under en kortare period än vad de skulle ha 
gjort om de tillhört goodwill. Detta leder till att företaget gör högre avskrivningar, får ett 
sämre resultat och ett högre P/E-tal.108 De nya redovisningsstandarderna som säger att 
goodwill inte får skrivas av kan alltså ha fått olika effekter på företagens årsresultat. P/E-talet 
borde både ha ökat och minskat, varför det är möjligt att det inte blivit någon effekt 
överhuvudtaget.  
 
Införandet av de nya redovisningsstandarderna som förbjuder avskrivning på goodwill medför 
en förvirring på marknaden då investerare ska värdera företagen. Denna förvirring kommer 
förmodligen att hålla i sig i några år.109 Förvirringen uppkommer på grund av att företagens 
resultat och värdering av tillgångar ser olika ut jämfört med tidigare år. Detta gör att 
investerare kan ha svårt att hänga med i de nya värderingarna. 
 

3.6 Värdering 
Värdering av tillgångar är grundläggande inom redovisning. För organisationer som IASB är 
mätning och värdering därför en viktig fråga. Denna fråga har dock inte lösts i de 
föreställningsramar som idag existerar menar Zijl och Whittington. 110 Immateriella tillgångar 
är en del av värderingsproblemet. I många företag är vissa immateriella tillgångar 
felvärderade, om de överhuvudtaget ens är medtagna i balansräkningen. Detta är tillgångar 
som goodwill, patent och varumärken.111 Kumar anser att de regler för värdering av 
immateriella tillgångar som finns inte är tillräckliga och hon vill se en förbättring av dessa. 112 
Värderingen av tillgångar har de senast åren förändrats, från att huvudsakligen ha beaktat 
historiska värden har nu redovisningen alltmer övergått till ”dagsaktuella” värden. Zijl & 
Whittington beskriver i sin artikel att IASB nu arbetar för att inkludera värdering i deras 
föreställningsram.113 Verkligt värde är ett sorts ”dagsaktuellt” värde som IASB anammat. 114 
Det är ännu inte definierat i IASB:s föreställningsram men det är något som organisationen 
arbetar med115. Idag finns definitionen endast med i några olika standarder och handlar i 
huvudsak om att värdering ska ske utifrån marknadspriset, och då framförallt 
försäljningspriset116. Fördelar som aktuell och uppdaterad marknadsvärdering och att 
värderingen i huvudsak inte baseras på ledningen som kan vara subjektiv talar för verkligt 
värde. Det finns också problem med detta värderingsförfarande. Transaktionskostnader, 
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marknadsval och svårigheten att välja pris om både köp- och säljpris finns, är exempel på 
problem som kan uppstå med denna metod.117  
 
Värdering av ett företags aktie grundar sig på vad aktieägare är beredd att betala för ett 
företags tillgångar och dess avkastning118. Om värdet på tillgångarna ändras, som kan vara 
fallet vid förändringen av redovisningsreglerna för goodwill, kan alltså värderingen av 
aktierna påverkas. Balansomslutningen är därför viktigt för aktieägarna att studera för att 
kunna uppskatta dess framtida avkastning. 
 

3.7 Tidigare forskning 
Eftersom IFRS 3 inte implementerades förrän 2005-01-01, finns inte någon stor mängd 
forskning inom just detta specifika ämne. Däremot finns det en mängd undersökningar som är 
gjorda angående internationella redovisningsstandarder. Den amerikanska motsvarigheten till 
IFRS och IFRS 3 infördes tidigare än den europeiska. Detta har resulterat i att de flesta 
artiklar och undersökningar inom ämnet redovisning av goodwill behandlar de standarderna. 
Även om IFRS 3 och den amerikanska motsvarigheten i stora drag liknar varandra kvarstår 
ändå vissa skillnader, till exempel skiljer sig nedskrivningstesten åt119. Effekterna av de nya 
redovisningsreglerna blir dock väldigt lika. Detta har gjort att vi till viss del kan jämföra 
USA:s resultat av förändring i redovisning med resultatet av förändringen här i Sverige.  
 
Jermakowicz och Gornik-Tomaszewski har genomfört en explorativ studie om processen vid 
införandet av IFRS. De genomförde en survey och erhöll svar från 112 stycken börsnoterade 
europeiska företag. Vinsten, genomsnittliga nettointäkten, vinst per aktie och totala tillgångar 
samt eget kapital har i motsats till författarnas förväntningar inte påverkats signifikant som en 
följd av implementeringen av IFRS. Enligt deras undersökning hade företagen själva 
förväntningar på att resultatet skulle påverkas efter införandet av IFRS. Företagen trodde 
också att IFRS 3 var en av de standarder som skulle vara svårast att införa. I det stora hela 
trodde företagen att implementeringen skulle bli kostsam, tidskrävande och svår. Ett av de 
största problem enligt företagen är värderingen av tillgångar och skulder som nu i huvudsak 
ska ske till verkligt värde. De menar att detta kan leda till att värdering av tillgångar och även 
resultatet i större utsträckning kan skifta från år till år. 120 Skillnaden mellan denna studie och 
vår studie är att företagen i detta fall inte använt sig av RR före övergången utan de har haft 
andra redovisningsstandarder som grund för sin koncernredovisning. Vi kan därför inte 
förvänta oss samma resultat som denna studie erhållit. 
 
En studie genomförd av Churyk handlar om de nya redovisningsstandarderna för goodwill 
och om de stämmer överens med marknadsvärderingen. Studien är genomförd i USA några år 
efter dessa standarder infördes där. 135 företag studerades för att se hur värderingen av 
goodwill utförts och hur stora nedskrivningar som gjorts. Författaren kom fram till att väldigt 
få nedskrivningar gjordes i inledningen av övergången till de nya redovisningsstandarderna. 
Efter något år ökade dock nedskrivningarna. Dessa nedskrivningar gjordes delvis på grund av 
att aktiepriserna hade minskat och delvis på grund av att det redovisade värdet på eget kapital 
översteg marknadsvärdet på eget kapital. Dessa två nedskrivningsindikationer specificeras 
inte i USA:s redovisningsstandarder (inte i svenska heller), men är ett enkelt sätt att mäta 

                                                
117 Zilj and Whittington. “Deprival value an fair value, “ s. 128 
118 Kumar “Disclosure Norms for Intangible Assets”  s. 74 
119 Watrin, Strohm and Struffert. “The joint business combinations project” s. 22 & 24 
120 Jermakowicz and Gornik-Tomaszewski. “Implementing IFRS from the Perspective of EU Publicly Traded 
Companies”  s. 170-196 
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nedskrivningsbehov med. Slutsatsen i studien är att det finns stöd för att ta bort 
goodwillavskrivningarna och ersätta dem med ett årligt nedskrivningstest.121  
 

3.8 Slutlig sammanfattning av teoretiska referensra men 
Nedan har vi gjort en sammanfattande figur över möjliga effekter som övergången till IFRS 3 
och även IAS 36 och IAS 38 kan ha resulterat i. Vi har utifrån de förändringar vi koncentrerat 
oss på utgått ifrån den teoretiska referensramen och argumentationen i kapitlet för att på så 
sätt sätta riktlinjer för empiri och analys. 
 
 
 
 
 
 

Figur 3.1 – Nyheter i IFRS 3122 
 
• Det kan bli svårt att värdera goodwill och svårt att uppskatta nedskrivningsbeloppet 

till följd av att nedskrivningstest ska ske årligen. 
• Det kan bli svårare för aktieägare att värdera företaget då resultat och tillgångar kan 

förändras vid övergången. 
• Eftersom goodwill inte längre ska skrivas av förändras storleken på goodwill. 
• Eftersom nedskrivningar inte är lika förutsägbara som avskrivningar kan det bli 

rörligare resultat och det kan bli svårare för aktieägare att uppskatta framtida 
resultat. 

• Eftersom resultatet och därmed vinst per aktie kan förändras kan detta ha medfört en 
förändring av P/E-talen. 

• Eftersom beslut ska tas om nedskrivning ska genomföras eller inte kan ledning ha fått 
mer inflytande över resultatet. 

• Eftersom kriterierna för identifiering av immateriella tillgångar ändrats kan det leda 
till förändrad storlek på övriga immateriella tillgångar. 

 

                                                
121 Churyk, Natalie Tatiana “Reporting Goodwill: Are the New Accounting Standards Consistent with Market 
Valuations?” Journal of business research.  Vol 58, Issue 10, (2005): s. 1360 
122 Deloitte, http://news.deloitte.se/material/Guide_IFRS3.pdf, s. 4 (läst den 10 december 2006) 

Nyheter i IFRS 3 
� förvärvsmetoden ska alltid användas 
� nedskrivningstest istället för avskrivningar 
� identifiering och värdering av immateriella tillgångar blivit viktigare  
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4 Praktisk metod 
I detta kapitel kommer vi att redogöra för hur vi gått tillväga när vi samlat in och bearbetat 
vårt empiriska material. Vi kommer också att beskriva hur urvalet skett samt redogöra för 
källkritik och sanningskriterier. 
 

4.1 Urval av undersökningsobjekt  
Vår studie handlar om de nya redovisningsreglerna, IFRS, och dessa gäller börsnoterade 
koncernföretag. Då vi endast är intresserade av att undersöka svenska företag är vår 
population svenska börsnoterade koncernföretag. Då det skulle vara svårt för oss att 
undersöka alla dessa företag givet den tid vi haft tillgodo har vi begränsat oss till en 
rampopulation. Denna rampopulation består av svenska företag på Large Cap. Den 15 
november 2006 kollade vi upp alla svenska aktier som befann sig på denna lista och dessa är 
grunden i vår undersökning. Till en början bestod vår rampopulation av 67 stycken svenska 
företag, det vill säga de som befann sig på listan vid denna tidpunkt, men efterhand uppstod 
bortfall. Bortfallen bestod framförallt av att ett flertal företag använde sig av en annan 
redovisningsvaluta än SEK och/eller att de inte hade någon goodwill. Den slutliga 
undersökningen består av 41 stycken svenska företags årsredovisningar. Orsaken till att vi 
valde att använda oss av Large Cap som avgränsning är att vi anser att den består av större 
svenska företag som kan ha påverkats av IFRS 3. Dessutom är många branscher 
representerade här och listan innehåller det antal företag som vi anser vara genomförbart att 
undersöka. 
 

4.2 Datainsamling och bearbetning 
De data vi samlat in för denna studie består av årsredovisningar från börsnoterade 
koncernföretag på Large Cap. Dessa fick vi tag på genom att gå in på varje företags hemsida 
och ladda hem årsredovisningar från år 2004 och 2005. Den mesta av informationen vi ville 
ha kunde vi hitta i årsredovisningar från 2005, men vi behövde en del kompletterande 
uppgifter från årsredovisningar från 2004, varför vi även laddade hem dessa. Vi började med 
att titta i årsredovisningarna för att se om alla företag var lämpliga att ta med i vår studie. När 
vi gjort vårt urval hade vi 41 företag kvar att ta med i studien. Vi valde ut ett antal objekt som 
vi skulle titta på i årsredovisningarna när vi studerade dem. Dessa var storleken på goodwill, 
storleken på av- och nedskrivningar, resultat före och efter skatt, omsättning, vinst per aktie, 
P/E-tal, immateriella tillgångar och balansomslutning. Alla dessa poster har någon koppling 
till vår studie, förutom omsättning som vi tog med för att läsarna av denna studie ska få en 
fingervisning om hur stora företagen är. Ett problem som uppkom under tiden vi arbetade med 
studien var att vi från början inte hade tittat på alla dessa poster, vilket gjorde att vi flera 
gånger under studiens gång gick in i alla årsredovisningar igen för att leta fram mer 
kompletterande information. 
 
I årsredovisningarna finns en hel del fakta som inte är relevant för vår studie, varför vi mest 
har tittat på de siffror och upplysningar som är relevanta för vårt syfte. Den delen av 
årsredovisningarna vi tittade mest på var den finansiella rapporteringen, där vi studerade 
resultat- och balansräkningar, noter och upplysningar. Men för att få en inblick i vad 
företagen arbetade med läste vi även andra delar av årsredovisningarna, så som 
förvaltningsberättelse, strategi och aktieinformation.  
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När vi tagit fram de data vi behövde sammanställde vi den för varje enskilt företag. Denna 
sammanställning går att läsa i bilaga 1. När vi sedan fått tag på all data vi behövde för att 
genomföra studien, använde vi oss av Excel för att göra olika diagram och på så sätt klargöra 
de resultat vi kommit fram till. Dessa diagram analyserades och analysen ledde oss fram till 
våra slutsatser. Vi har i vår uppsats valt att skriva ett kombinerat empiri- och analyskapitel. 
Detta för att undvika upprepningar och dessutom göra våra analyser tydligare genom att de 
står i samband med diagrammen. 
 

4.3 Källkritik 
Vi har i vårt arbete använt oss av sekundära källor. I arbetet med dessa är det viktigt att hålla 
en kritisk ståndpunkt och att inte helt förlita sig till en källa. Enligt Johansson Lindfors kan 
källorna bedömas bland annat utifrån ursprung och aktualitet123. Vi har utefter dessa kriterier 
undersökt våra källor men vi har också studerat andra faktorer som till exempel om artiklarna 
är granskade eller inte. 

4.3.1 Artiklar 
Vi har använt oss av ett antal olika artiklar i denna uppsats. Merparten av dessa har vi hämtat 
från Buisness Source Premier. Alla utom artikel IFRS 3: No More Goodwill var 
vetenskapliga, det vill säga granskade artiklar. Vi anser därför att trovärdigheten i dessa 
artiklar är stor. Vi valde även att inkludera IFRS 3: No More Goodwill då detta var en 
intressant och relevant artikel trots att den inte var granskad. Artikeln var publicerad i 
tidskriften Corporate Finance och detta tycker vi är ett tecken på att även denna artikel är 
trovärdig. Artiklarna vi har använt oss av är alla publicerade under 2000-talet. Den äldsta är 
från 2001 och de senaste artiklarna är publicerade från 2006. Vi anser att detta medför 
aktualitet till vår studie. 
 
Då vi har haft det svårt att finna vetenskapliga artiklar om övergången och effekterna av just 
IFRS 3 har vi dessutom valt att använda artiklar från USA som behandlar motsvarande 
standard och effekten av övergången där. Detta har vi ansett vara möjligt då standarden om 
rörelseförvärv i USA i mångt och mycket liknar Sveriges. Vi är medvetna om att detta kan 
innebära en risk då det handlar om två olika länder men de avsnitt i dessa artiklar vi använt 
oss av handlar om de delar av USA:s standard som är lika de som gäller i EU. De effekter 
som beskrivs av dessa anser vi därför kan analyseras i vår studie. 
 
Förutom de tidigare nämnda artiklarna har vi valt att i inledningen inkludera en artikel från 
tidningen Dagens Nyheter. Denna är inte på något sätt granskad men då denna endast 
användes i inledningen för att få upp intresse och funderingar kring ämnet och hade inget att 
göra med den teoretiska referensramen ser vi inget problem med att använda denna. I 
problembakgrunden har en artikel från företaget KPMG använts. Då detta är ett känt företag 
som arbetar med ekonomi anser vi att innehållet i artikeln är användbart och inte heller här 
har detta använts i den teoretiska referensramen. 

4.3.2 Årsredovisningar 
När det gäller de källor vi använt oss av i empiri och analyskapitlet är det Årsredovisningar 
som vi grundat vår datainsamling på. Som kritik till dessa kan nämnas att företagen själva har 
skrivit sina årsredovisningar. Som företag vill man oftast ge en så positiv bild som möjligt till 
allmänheten. Rapporten kan alltså vara upprättad med detta som grund. Men vi anser att 

                                                
123 Johansson Lindfors, Maj-Britt. Att Utveckla Kunskap. Lund: Studentlitteratur 1993., s. 88 
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regler, lagar, föreställningsramen och dylikt förhindrar rapporterna från att vara missvisande. 
Redovisningen granskas också av utomstående revisorer och vi anser därför att kvaliteten ska 
hålla för den undersökning vi genomför. Ytterligare en nackdel med att använda sig av 
årsredovisningar är att vi som undersökare inte får fullständig access. Vissa siffror eller 
händelser kan vara svåra att härleda och frågor som dyker upp kan inte alltid besvaras av 
rapporterna. Som fördelar anser vi att vi får en bra genomgång av företaget, med det menar vi 
att vi får en överblick av verksamheten, redovisning av företagets finansiella ställning och 
dessutom en redogörelse av händelser under året. Utifrån det perspektiv vi valt är detta den 
källa som vi anser är bäst lämpad att använda. De årsredovisningar vi använt har hög 
aktualitet då det i dessa går att läsa om övergången till IFRS. Vid författandet av denna 
uppsats är de också de senaste årsredovisningarna som finns att tillgå. 

4.3.3 Övriga källor 
I kapitlet Teoretisk referensram har vi valt att i en del, P/E-talet, delvis använda oss av en 
förklaring i en artikel från www.aktiespararna.se. Denna artikel är inte vetenskaplig och vi 
skulle inte grunda ett resonemang enbart på denna. Då vi använt oss av andra vetenskapliga 
artiklar i samma stycke och då vi funnit liknande förklaring av P/E-talet i andra sammanhang 
anser vi att artikeln från www.aktiespararna.se är användbar och trovärdig.  
 
I inledningen har vi bland annat använt oss av information från hemsidan www.iasb.com. Då 
det är denna organisation som skriver de standarder vi behandlat i denna studie och då vi 
använt hemsidan för att förklara just organisationen tycker vi att den är lämplig att använda. 
 

4.4 Sanningskriterier 
En bedömning av vår studies trovärdighet är nödvändig för att se om resultaten vi kommit 
fram till är riktiga. Vid bedömningen av en studies trovärdighet finns ett antal kriterier som 
ska vara uppfyllda. Dessa är bland annat reliabilitet och validitet.124 Generaliserbarhet är en 
annan viktig aspekt i kvantitativa studier, det vill säga om går resultatet av studien att 
applicera på andra populationer125.  

4.4.1 Reliabilitet 
Reliabilitet innebär hur tillförlitliga resultaten från studien är. Till exempel om en likadan 
studie utförd av någon annan kommer fram till samma resultat som vi har gjort i denna studie 
kan våra resultat anses vara reliabla.126  
 
Vi anser att reliabiliteten är hög i denna studie eftersom vi har studerat befintliga 
årsredovisningar med information som inte kommer att förändras i framtiden. Skulle några 
andra forskare eller studenter göra om samma studie som vi har gjort nu, är sannolikheten stor 
att det skulle komma fram till samma resultat som oss eftersom det är samma 
årsredovisningar och samma information de skulle studera. Eftersom vi har studerat 
övergången till IFRS är det bara dessa års årsredovisningar som är användbara. Skulle studien 
genomföras om några år är det fortfarande årsredovisningarna från 2004 och 2005 som skulle 
användas, vilket medför en hög reliabilitet för vår studie.  

                                                
124 Bryman och Bell. Företagsekonomiska forskningsmetoder, s. 93 
125 Patel. Forskningsmetodikens grunder. s. 43 
126 Ibid., s. 94 
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4.4.2 Validitet 
Validitet anses ibland vara det viktigaste kriteriet för att bedöma trovärdigheten på en studie. 
Detta kriterium visar hur trovärdiga slutsatserna från studien är och om de har något samband. 
Validiteten visar om det som studien avsett att mäta, verkligen är det som har mätts.127 
 
De data vi samlat in är representativa för vår studie då det vi vill studera är beskrivet i 
årsredovisningar. Dessa årsredovisningar är kontrollerade och godkända av revisorer, vilket 
medför en hög grad av tillförlitlighet. Detta är dock ingen garanti att alla dessa siffror 
stämmer till 100 procent. Men vi anser att vi inte på något annat sätt skulle kunna få fram mer 
tillförlitliga data. De data vi samlat in är relevanta för vår studie och går därför att använda till 
att analysera studien och dra slutsatser. 
 

4.4.3 Generaliserbarhet 
I kvantitativa studier finns det ofta en önskan om att kunna generalisera resultatet till andra 
situationer än just den som är studerad. Detta kan dock vara svårt eftersom det oftast inte går 
att dra några slutsatser om annat än den undersökta populationen, då övriga populationer inte 
är studerade. Det gäller att vara försiktig vid generalisering av resultatet, då de undersökta 
personerna, platserna eller situationerna kan skilja sig från övriga objekt som inte är 
undersökta.128  
 
Syftet med vår studie var att studera effekterna av de nya redovisningsreglerna för 
börsnoterade koncernföretag i Sverige. Detta har vi gjort och målet var inte att kunna 
generalisera dessa resultat till andra koncernföretag i andra länder. Den generalisering vi 
möjligtvis kan göra är till andra mindre börsnoterade koncernföretag i Sverige. Dessa har 
också omfattats av de nya redovisningsreglerna, vilket medför att effekterna borde vara 
liknande som för våra studerade företag. Men vi vill vara försiktiga med vår generalisering då 
det kan finnas stora skillnader mellan olika företag.  
 
 
 
 
  
 

                                                
127 Patel. Forskningsmetodikens grunder, s. 48 
128 Bryman och Bell. Företagsekonomiska Forskningsmetoder, s. 100 & 130 
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5 Empiri och analys 
I detta kapitel beskrivs våra empiriska resultat av studien. För att tydliggöra dessa har vi 
sammanställt våra data i diagram.  De empiriska resultaten kommer genom kapitlet 
kontinuerligt att analyseras. Analysen utgår ifrån empirin med teorin som grund.   
 

5.1 Bortfall 
Vi har valt att undersöka svenska företag som har sina aktier noterade på Large Cap-listan. 
Denna lista består av 67 företag och dessa företag har vi med hjälp av deras årsredovisningar 
studerat. Av ett antal orsaker har vi begränsats till att kunna använda 62 procent av de 
inledningsvis studerade företagen. Till att börja med har vi valt bort företag som har haft en 
annan redovisningsvaluta än svenska kronor. Detta hade 22 procent av företagen på Large 
Cap. Dessa företag valde vi bort då vi anser att jämförbarheten försvåras då en annan valuta 
använts. Dessa tal hade eventuellt kunnat räknas om men vi anser att det skulle kräva mer 
arbete och tid än den nytta vi skulle erhålla från detta extraarbete. En annan faktor som gjort 
att vi inte kunnat ta med ett antal företag i vår undersökning är att vissa inte haft någon 
goodwill eller i några få fall mycket liten goodwill. 13 procent av företagen på Large Cap har 
vi valt bort på grund av detta. 3 procent, eller 2 stycken företag, redovisas i diagrammet nedan 
som Övrigt. Det ena av dem, Husqvarna, noterades inte förrän 2006 och det andra, Lawson 
Software, slogs ihop med Intentia 2006 och därför var siffrorna i årsredovisningen för 2005 
inte användbara. Sammanfattningsvis har vi alltså valt att inkludera och kartlägga 41 stycken 
företag från Large Cap. I bilaga 2 redovisas vilka företag som är med i undersökningen samt 
vilka som inte inkluderats indelade efter vilken orsak som låg bakom bortfallet.  
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                Diagram 5.1- Urval i Large Cap 
 

5.2 Goodwill 
Följande diagram visar skillnaden på den totala goodwillpostens storlek, hos alla de studerade 
företagen. Enligt de äldre redovisningsreglerna, RR, uppgick goodwillposten år 2004 till 
212 miljarder kronor. Detta belopp blev inte detsamma efter att de nya redovisningsreglerna, 
IFRS, tillämpats för samma år. Då uppgick goodwillposten till 222 miljarder kronor, vilket är 
en ökning med ca 5 procent. Denna ökning beror på att goodwill inte längre skrivs av och de 
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avskrivningar som gjordes 2004 enligt RR lades tillbaka och ökade goodwillposten. Dock har 
inte goodwillposten ökat med samma belopp som avskrivningarna var. Detta beror delvis på 
att goodwill har omklassificerats till immateriella tillgångar enligt IAS 38. Till exempel har 
Getinge omklassificerat 31 miljoner kronor från goodwill till immateriella tillgångar. Den 
goodwill som fanns i företagen innan införandet av IFRS har inte räknats om retroaktivt. Den 
redovisas till anskaffningsvärde minus ackumulerade avskrivningar och eventuella 
nedskrivningar.  
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                Diagram 5.2 – Totala goodwill 
 
Under 2005 gjordes ett stort antal nya rörelseförvärv vilket förklarar den stora ökningen av 
goodwill under det året. Exempelvis har Hexagon genomfört ett företagsförvärv som ökade 
goodwill med fyra och en halv miljard och Ratos har på samma sätt ökat goodwillposten med 
fyra miljarder. En annan orsak till att ökningen i goodwill är att valutakursdifferenser och 
omräkningsdifferenser påverkar det redovisade värdet på goodwill. I vissa företag har 
omräkningsdifferenserna uppgått till över en miljard. År 2005 uppgick den totala 
goodwillposten för alla undersökta företag till 285 miljarder kronor. Storleken på 
goodwillposten varierar väldigt mycket mellan företagen, då den lägsta uppgår till 8 miljoner 
och den högsta till 62,5 miljarder. Anledningen till att goodwill varierar så pass mycket 
mellan företagen beror på företagens strategi, då en del företag har som strategi att generera 
tillväxt genom företagsförvärv.  
 
Företagens problem med att bestämma avskrivningsperioden finns inte mer, men de har fått 
ett nytt problem, vilket är att värdera goodwill till verkligt värde. Enligt Watrin med flera är 
värderingen av goodwill ett problem för företagen, eftersom det kan vara svårt att värdera 
goodwill till verkligt värde.129 Efter att ha studerat företagens årsredovisningar framgår inte 
om det är något problem att värdera goodwill. De flesta företagen har beskrivit att de värderat 
goodwill till verkligt värde och jämfört detta värde med återvinningsvärdet, de har alltså 
genomfört nedskrivningstest. 
 

                                                
129 Watrin, Strohm and Struffert. “The joint business combinations project” s. 24. 
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5.3 Nedskrivningar 
De ändrade redovisningsreglerna för goodwill som infördes 2005 innebär att avskrivningar 
inte längre får genomföras. Istället ska nedskrivningstest och eventuella nedskrivningar ersätta 
den tidigare metoden.130 Eftersom det är ett krav på minst ett jämförelseår har också 2004 
påverkats131. I diagrammet nedan har avskrivningarna 2004 enligt RR jämförts med 
nedskrivningarna 2004 och 2005 enligt IFRS. Detta för att se hur värderingen på goodwill 
ändrats och hur resultatet har påverkats i de studerade företagen.  
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                 Diagram 5.3 – Totala av- och nedskrivningar i de studerade företagen 
 
Som kan avläsas i diagrammet ovan är det stor skillnad på den totala storleken på av- och 
nedskrivningar. Detta beror framförallt på antalet som gjort nedskrivningar 2004 och 2005. I 
diagrammet nedan kan vi se att endast 23 procent av företagen vi kartlagt har genomfört 
nedskrivning 2004 respektive 23 procent 2005. Antalet genomförda nedskrivningar har alltså 
inte skiftat mellan dessa två åren. Företagen har dock skiftat till en viss del. Av totalt 12 
stycken har hälften gjort nedskrivningar både 2004 och 2005. På grund av att så mycket färre 
företag gjort nedskrivningar än avskrivningar är det inte konstigt att skillnaden i diagrammet 
är så omfattande.  
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 Diagram 5.4  – Andel som genomfört nedskrivningar år 2004 respektive 2005 

                                                
130 FAR Förlag. Internationell Redovisningsstandard i Sverige IFRS/IAS 2006. s. 106 § 55 
131 Ibid., s. 67 § 36 
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Skillnaden beror också på hur mycket respektive företag skrivit ned sin goodwill. Exempelvis 
kan nämnas att Telia Sonera, när de redovisade enligt RR, hade en årlig avskrivning på drygt 
3,6 miljarder kronor och när de bytte redovisningsstandard till IFRS redovisade de 2004 
istället en nedskrivning på 16 miljoner kronor. 2005 ansåg de att de inte hade något 
nedskrivningsbehov varför ingen nedskrivning belastade företagets resultat. Detta har lett till 
en avsevärd förändring i resultatet. Telia Sonera är ett mycket tydligt exempel då de innan 
övergången hade så stora avskrivningar, men alla företagen som har genomfört en 
nedskrivning 2004 och/eller 2005 har haft lägre nedskrivningar än årliga avskrivningar. Detta 
kan vi se i diagrammen nedan, där ett antal företag som faktiskt genomfört nedskrivningar 
2004 och/eller 2005 redovisas.  
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      Diagram 5.5 – Jämförelse av avskrivningar och nedskrivningar för varje enskilt företag. 

 
För att diagrammen ska vara tydligare har tre företag exkluderats då deras värden har skiljt sig 
väsentligt och försvårat avläsningen av diagrammen. En sammanfattning av alla företag i vår 
studie finns i bilaga 1, där går även att läsa om de tre som inte är medtagna i nedanstående 
diagrammen. Värt att nämnas är även i de tre fallen, Tele 2, Carneige och det tidigare nämnda 
Telia Sonera är att genomförda nedskrivningar är lägre än de tidigare årliga avskrivningarna. 
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Efter att ha studerat dessa 41 företag har vi alltså funnit att endast 23 procent har ansett det 
nödvändigt att genomföra nedskrivningar efter att analyserat sina nedskrivningstest. Holman 
anser att det är mycket tidskrävande och kostsamt att hitta rätt modell för att testa om 
nedskrivningar krävs132. Vidare anser Lander och Reinstein att det är mycket svårt värdera 
goodwill så att värdet blir ”korrekt”133. I förlängningen gör detta att det är svårt att uppskatta 
om nedskrivningar behövs. Vi kan då fråga oss om företagen lyckats med sina test då så få 
ansett sig behöva nedskrivningar. Eftersom det är svårt och kräver mycket tid och pengar 
anser vi att vissa företag kan ha misslyckats med dessa. Vi tycker att det är märkligt att 
goodwill årligen minskade så mycket när företagen redovisade enligt RR, och gjorde 
avskrivningar, jämfört med de nya redovisningsreglerna. Vi anser att siffrorna talar sitt tydliga 
språk; avskrivningar på ungefär 16 miljarder under 2004 och nedskrivningar på ungefär 513 
miljoner respektive 650 miljoner 2004 och 2005. Att så få gjort nedskrivningar och dessutom 
att nedskrivningarna var så små har bidragit till denna stora skillnad. Att testen är 
komplicerade att genomföra och att rätt beräkna bidrar till att vi tror att misstag kan ha 
begåtts. Att den nya redovisningen just införts och 2005 var den första årsredovisning med 
IFRS anser vi också kan ha bidragit till att så få och små nedskrivningar gjorts. Vi menar att 
dessa nya redovisningsregler, som mycket annat som är nytt, fordrar tid för att företagen ska 
hinna anpassa sig och lära sig de nya metoderna.  
 
De nya reglerna som bytt ut avskrivningar mot nedskrivningstest och eventuella 
nedskrivningar ger företagen en större frihet. Friheten består i att företagen själva får värdera 
sin goodwillpost och varje år avgöra om dessa ska skrivas ned. I förlängningen innebär detta 
att de kan påverka sin resultaträkning på ett annat sätt än förr. Resultatet kommer också att 
variera mer från år till år på grund av nedskrivningarna. Avskrivningarna var konstanta 
mellan åren, förutsatt att inga nya förvärv genomförts, och påverkade resultatet på ett mer 
förutsägbart och likartat sätt. Aktieägare och potentiella aktieägare måste vara medvetna om 
detta och ta ställning till de nya reglerna. De kan också vara en fördel om de är medvetna om 
att resultatet kan variera mer och dessutom om att de nya reglerna inneburit en övergång som 
påverkat goodwillposten. 
 

5.4 Påverkan på resultatet 
Det här diagrammet visar alla företagens totala resultat från 2004 enligt RR och IFRS och 
2005. Efter införandet av IFRS har resultatet ökat med 18 miljarder, (från cirka 143 miljarder 
till cirka 161 miljarder). Det innebär en ökning med 13 procent. Denna ökning beror på ett 
flertal olika orsaker, bland annat införandet av IFRS 3 och den nya redovisningen av 
goodwill. De avskrivningar som gjordes på goodwill 2004 enligt RR har lagts tillbaka, 
minskat företagens kostnader och på så sätt ökat resultatet. Det nedskrivningstest som ska 
göras enligt IFRS 3 ska ersätta de avskrivningar som tidigare gjorts. Men enligt de 
årsredovisningar som har studerats har det visat sig att relativt få nedskrivningar har gjorts. 
Det medför att resultatet fortsätter ligga högre även under 2005 jämfört med vad det skulle ha 
gjort om goodwillavskrivningar hade gjorts. Resultatet 2005 för alla studerade företag 
uppgick totalt till 192 miljarder.  
 

                                                
132 Holman, David L. “Covergence: Hurdles Remain” s. 32 
133 Lander and Reinstein. “Models to Measure Goodwill Impairment”  s. 231 
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Förändring i resultat
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                 Diagram 5.6 – Förändring i resultat 2004 och 2005 
 
Som skrevs ovan finns det flera olika orsaker till att resultatet har förbättrats till 2005 för 
många av företagen. Detta kan bero på andra nya standarder i IFRS eller att företaget 
ekonomiskt sätt gått väldigt bra under året (den totala påverkan på resultatet i och med IFRS 3 
redovisas i ett separat diagram). Det finns dock de företag som har redovisat ett lägre resultat 
efter införandet av IFRS, till exempel Ericsson som har redovisat en minskning i resultatet 
med drygt två miljarder 2004 efter omräkningen till IFRS. Detta beror på en amortering av 
aktiverade utvecklingskostnader och är inte en följd av införandet av IFRS 3. Av de 41 
undersökta företagen är det bara tre företag som har fått ett sämre resultat efter omräkningen 
till IFRS. Resterande 38 företag har fått en positiv ökning av resultatet.  
 
Under 2005 har företagen haft varierande resultatförändring. De flesta har ökat sitt resultat 
jämfört med 2004, men till exempel SCA har minskat sitt resultat rejält. De hade 2005 ett 
resultat på 433 miljoner kronor. Deras avskrivningar som gjordes 2004 enligt RR uppgick till 
1,2 miljarder kronor. Om goodwillavskrivningar fortfarande hade varit aktuella hade alltså 
SCA gjort en förlust på ca 780 miljoner kronor. Andra företag med stora goodwillposter, och 
därmed stora goodwillavskrivningar, hade också redovisat ett sämre resultat om inte IFRS 
hade införts. Förändringen i resultatet mellan 2004 och 2005 (båda enligt IFRS) visar en 
ökning med 30,6 miljarder kronor. Om detta belopp jämförs med det totala 
avskrivningsbeloppet för 2004, vilket var 16 miljarder, skulle ökningen i resultatet mer än 
halveras. De nya redovisningsreglerna medför alltså en förbättring i många företags resultat.  

                             
Diagrammet nedan visar några av de studerade företagen där denna påverkan är som störst. 

Dessa fem företag är de med de största goodwillposterna av de 41 studerade företagen. 
Avskrivningarna i miljarder kronor uppgick till 1,0, 1,2, 1,2, 1,9 och 3,6 för dessa fem företag 
(i samma ordning som i diagrammet). Telia Sonera till exempel har ett väldigt högt resultat 
och skulle ha fått det även om avskrivningar fortfarande gjordes, men då skulle resultatet i 
alla fall ligga minst tre miljarder lägre. Tele2 skulle ha mer än halverat sitt resultat om 
avskrivningar på goodwill hade gjorts.  
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Exempelföretag med stor påverkan på resultatet
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Diagram 5.7 – Företag med stor resultatpåverkan                                                         

 
De andra företagen som vi studerat, som har lägre goodwillposter än de fem i digrammet 
ovan, har också fått en påverkan på resultatet av att avskrivningar på goodwill inte längre 
görs. Exempelvis Alfa Laval hade 2005 ett resultat på 1,1 miljarder kronor. Den avskrivning 
på goodwill som gjordes 2004 enligt RR uppgick till 192 miljoner kronor. Hade denna 
avskrivning även gjorts 2005 hade Alfa Lavals resultat minskat med 17 procent. Hur stor 
påverkan dessa nya redovisningsregler har fått skiljer sig mellan företag, men alla företag som 
har goodwill har blivit påverkade, en del mer och en del mindre. Att uppvisa ett bättre resultat 
är självklart positivt för företagen, men frågan man då kan ställa sig är om aktieägarna eller 
blivande aktieägare vilseleds av de höga resultat som en del företag redovisar. Även om inte 
avskrivningar handlar om kassaflödet påverkar det trots allt företagets finansiella ställning.  
 

5.5 Effekten av IFRS 3 jämfört med effekten av alla  IFRS 
Som beskrevs i diagrammet med förändring i resultat tidigare i studien hade det totala 
resultatet för alla företag ökat med 18 miljarder kronor. Detta beror på införandet av alla nya 
redovisningsregler. För att visa hur stor påverkan IFRS 3 har haft på företagens totala resultat 
vid omräkning 2004 visar detta diagram skillnaden mellan påverkan på resultatet totalt av alla 
IFRS och påverkan av de återlagda avskrivningarna enligt IFRS 3.  
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Diagrammet visar att resultatet för alla studerade företag totalt har ökat med 15,1 miljarder på 
grund av införandet av IFRS 3 och de nya reglerna angående avskrivning och nedskrivning. 
Förutom goodwillavskrivningarna har IFRS 3 också påverkat resultatet genom att 
omstruktureringskostnader, andelar i intresseföretag och nedskrivningar redovisats 
annorlunda än med tidigare tillämpade redovisningsprinciper. Den vänstra stapeln i 
diagrammet visar den totala påverkan på resultatet från alla IFRS. Detta betyder inte att alla 
IFRS har påverkat resultatet positivt, men den totala påverkan har medfört en ökning i 
resultatet.  
 
IFRS 3 har medfört en stor förändring på företagens redovisade resultat, på grund av att inga 
avskrivningar görs på goodwill och för att väldigt få nedskrivningar har gjorts. Ett högt 
resultat är alltid bra för företagen att visa upp. Så länge företagen har följt alla standarder på 
ett korrekt sätt borde företagens finansiella ställning visa en rättvisande bild av hur det går för 
företaget. I och med införandet av de nya redovisningsstandarderna har företagens resultat 
ökat, vilket utåt ger en bättre bild av företaget. Denna nya förbättrade bild kan möjligtvis 
vilseleda aktieägare eller potentiella aktieägare som inte är insatta i de förändringar som skett. 
Företagens resultat behöver inte på något sätt vara fel, men det är lite annorlunda än den varit 
tidigare, vilket kan leda till att folk tror att företaget går bättre än det egentligen gör vid en 
jämförelse med tidigare år. Denna möjligtvis missvisande bild av företaget kommer inte att ha 
någon effekt om några år då det bara är nu vid övergången som resultatet har förändrats 
mycket. Hur företagen hanterar nedskrivningstesten kommer också att påverka resultatet.  
 

5.6 Vinst per aktie  
Den påverkan som införandet av IFRS har fått på resultatet avspeglar sig så klart också på 
vinsten per aktie. Vinsten per aktie för alla företag totalt, exklusive outliers se bilaga 3, har 
ökat med 48,13 kr vilket är en ökning med 13 procent.  
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      Diagram 5.9  – Förändring i resultat per aktie 
 
Att vinsten per aktie har ökat så pass mycket ger en annan bild till aktieägarna eller potentiella 
aktieägare eftersom företaget ser ut att gå bättre än de kanske gör. Detta är en bedömning som 
användarna av dessa rapporter måste ta hänsyn till och vara kritiska i sin analys av företaget. 
Resultatet, vinsten per aktie och P/E talet har förbättrats utan att några transaktioner har 
förekommit på företaget. Det enda som hänt är att befintliga siffror har räknats om till 
internationella standarder.  
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5.7 P/E-talet 
Lianzan Xu med flera menar att P/E-talet sjunker till följd av införandet av IFRS 3 genom att 
avskrivningar på goodwill inte genomförs134. Tvärtom menar författarna av artikeln IFRS 3: 
No more goodwill att P/E-talet kommer att öka på grund av IFRS135. Dessa två påståenden 
motsäger varandra vilket kan medföra att förändringarna jämnar ut varandra om båda parter 
har rätt. Detta har undersökts i denna studie och resultatet visas i diagrammet nedan.  
 

 
   Diagram 5.10 – Förändring i P/E-tal vid övergången 
 
Som diagrammet visar har båda parterna delvis rätt, men det var i alla fall Xu med flera som 
hade förutspått en mer korrekt effekt. De flesta företag har fått ett lägre P/E-tal efter 
införandet av IFRS. Det är endast några få företag som har fått ett ökat P/E-tal. Det är svårt att 
avgöra exakt hur stor påverkan IFRS 3 har haft på P/E-talets förändring, men det som går att 
säga är att en stor förändring i det totala resultatet, efter införandet av IFRS, beror på IFRS 3 
och återläggningen av avskrivningar. Detta har i sin tur haft en inverkan på vinst per aktie, 
vilket medfört en påverkan på P/E-talet. Eftersom företagens vinst per aktie har ökat, har 
företagens P/E-tal blivit lägre. Ett lågt P/E-tal är bra för företagen då det visar på att 
företagens börskurs är låg i förhållande till en hög vinst per aktie. Än en gång visar införandet 
av de nya redovisningsreglerna att företagens värdering har förändrats, eftersom P/E-talet 
används vid värderingen av företagens aktier. 
 
Den totala förändringen i P/E-talet för alla företag tillsammans är en minskning med 18 
procent (från 619 till 505). P/E-talen som beskrivs i denna studie är tal som vi har räknat ut 
själva genom att dividera bokslutsdagens börskurs med vinst per aktie före utspädning. Vi 
räknade ut talen själva eftersom en del av företagen inte hade beräknat sina P/E-tal och vissa 
företag hade räknat ut dem på olika sätt. För att kunna göra en jämförelse mellan P/E-talen var 
det nödvändigt att räkna ut talen på samma sätt för alla företagen. Vi har dividerat företagens 
börskurs med företagens vinst per aktie. I de fall då företagen haft mer än en börskurs, det vill 
säga börskurs för exempelvis både A- och B-aktien, har vi valt att dividera med börskursen 
till den aktie som det finns flest av. En jämförelse mellan företagens egna uträknade P/E-tal 
(27 stycken) visar en minskning med 10 procent. En del av företagens egna uträknade P/E-tal 
stämde överens med våra egna, men inte alla. Detta beror på att en del företag räknat ut sina 
P/E-tal med vinst per aktie efter utspädning, andra före, och några företag har exkluderat 

                                                
134 Xu and Cai. “Price to Earnings Multiples and Mergers and Acquisitions”s. 32 
135 “IFRS3: No More Goodwill”.  s. 42 
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omstruktureringskostnader vid uträknandet. Även i detta diagram har en outlier, Meda, 
plockats bort, för att inte diagrammet ska ge en missvisande bild. Denna outlier går att se i 
bilaga 3. Hade detta företag tagits med i diagrammet skulle det ha varit svårt att utläsa de 
resterande företagens förändring i P/E-talet. 
 

5.8 Balansomslutning 
Det är viktigt att värderingen av ett företags tillgångar värderas rätt. Något som värderingen 
av tillgångar påverkar är ett företags balansomslutning, det vill säga företagets totala 
tillgångar. Eftersom goodwillposten har ökat i många företag efter att avskrivningar har lagts 
tillbaka, har det medfört att balansomslutningen har påverkats. Det visar att företaget har en 
högre balansomslutning efter att IFRS 3 har införts. Eftersom aktiepriset enligt Kumar styrs 
av vad allmänheten är beredd att betala för aktien, och då även företaget, och detta beror på 
företagets tillgångar och dess avkastning136 kan förändringen av balansomslutningen (och 
goodwill) påverka företagets värdering. 
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Diagram 5.11  – Förändring i balansomslutning i förhållande till förändring i goodwill 

 
Balansomslutningen har ökat i värde efter införande av de nya redovisningsreglerna, det har 
även goodwill gjort, men inte i samma utsträckning. Som diagrammet visar har 
balansomslutningen ökat med 16 miljarder och goodwill har ökat med 6,8 miljarder. Påverkan 
av IFRS 3 och därmed ökningen i goodwill har medfört en ökning i balansomslutningen med 
samma belopp som goodwill ökat. Resterande ökning i balansomslutningen beror på 
införandet av andra nya standarder, bland annat IFRS 5 som handlar om 
Anläggningstillgångar för försäljning. Även om ökningen i goodwill inte ens är hälften av den 
totala ökningen i balansomslutning är det en relativt stor påverkan. I diagrammet ovan är inte 
alla 41 företag medräknade. Endast 38 företag är inkluderade eftersom tre av företagen var så 
kallade outliers. I bilaga 3 visas de företag som valts bort på grund av extremvärden. Om 
dessa outliers räknats med i diagrammet ovan hade den inte gett en rättvisande bild av 
situationen. 
 
Balansomslutningen är en del i värderingen av företag, varför införandet av IFRS har fått en 
stor inverkan på till vilket värde företagen värderas. Den nya värderingen av företagen ser 
betydligt bättre ut än den tidigare värderingen, då både balansomslutning, resultat och P/E tal 
har förbättrats. Det är dock svårt att säga om den nya värderingen ger en mer rättvisande bild 

                                                
136 Kumar “Disclosure Norms for Intangible Assets”  s. 74 
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än den tidigare värderingen. Det som tydligt går att säga är att den nya värderingen gör det 
lättare att jämföra de svenska företagen med andra europeiska koncerner.  
 

5.9 Indelat på branscher 
Vi har som tidigare nämnts studerat företag på Large Cap – listan. Detta innebär att företagen 
vi studerat befinner sig i olika branscher. Vi har därför valt att dela in våra undersökta företag 
i den bransch de befinner sig i för att därefter studera om effekten av införandet av de nya 
redovisningsreglerna skiljer sig åt. Indelningen har vi grundat på Large Cap – listan indelad 
på branscher137. Eftersom vi har varit tvungna att begränsa antalet företag i undersökningen 
och att bortfall uppkommit består vissa branscher av endast ett fåtal företag. Detta är vi 
medvetna om och kommer att analysera utifrån detta faktum. Vi vill undersöka de skillnader 
som finns och diskutera dessa i vår studie. Branschindelningen finns i bilaga 4. 
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  Diagram 5.12  – Goodwill i genomsnitt per bransch 
 
Till att börja med kan vi genom diagrammet ovan se att den genomsnittliga goodwillen skiljer 
sig åt mellan de olika branscherna. En bransch, Teleoperatör, är inte inkluderad i detta 
diagram. Av alla de företag vi studerat passade två in på den benämningen. Båda företagen 
hade så stor goodwill att det gjorde det svårt att avläsa de övriga branschernas värden i 
diagrammet. Benämningen Teleoperatör passade in på Telia Sonera och Tele 2. Dessa två 
företag var de två som hade störst goodwill. Telia Soneras goodwill uppgick till över 55 
miljarder och Tele 2 hade en goodwill på över 20 miljarder kronor. Dessa hade en 
genomsnittlig goodwill på cirka 38 miljarder enligt RR och ungefär 40 miljarder enligt IFRS. 
De båda företagen har alltså en mycket stor goodwill, framförallt Telia Sonera som ligger 
långt ifrån de övriga 40 företagen som vi studerat vilket går att avläsa i Bilaga 3.  I IT ingår 
Ericsson som hade en goodwill på över 5 miljarder, denna indelning består alltså av ett 
företag. De övriga indelningarna består av från fyra upp till 16 olika företag. Dagligvaror, 
Hälsovård, Finans och Sällanköpsvaror har alla en liknande genomsnittlig storlek på goodwill, 
runt två miljarder kronor. Industrin ligger högre på ungefär fem miljarder och Material på 
över sex miljarder kronor i genomsnitt.  
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I diagrammet går också att avläsa att övergången från RR till IFRS har inneburit en ökning av 
goodwill i samtliga kategorier. Den minsta ökningen är cirka 1,5 procent inom Industrin och 
den största ökningen är inom Finans som uppgår till 12 procent. Inte långt bakom ligger 
Dagligvaror på 11 procent och Material som har haft en ökning på 10 procent. De övriga 
branscherna ligger däremellan. Storleken på goodwill verkar skilja sig mellan branscher. 
Detta kan bero på att branscherna har olika nytta och strategier när det gäller företagsförvärv. 
Teleoperatörer, som inte syns i diagrammet, har den i särklass högsta goodwillen och dessa 
två företag, Telia Sonera och Tele 2, har ökat sin tillväxt genom förvärv. I Telia Soneras 
årsredovisning 2005 går att läsa att deras strategi bland annat bygger på detta och Tele 2 
under samma år har investerat mycket i företagsförvärv under det senaste året. Två andra 
branscher som har stora goodwillposter är Industri och Material. Att företagen har olika stora 
goodwillposter kan till exempel bero på att företagen har olika stor nytta av företagsförvärv 
och de synergier och andra fördelar som uppstå till följd av detta. Exempelvis kan de dra nytta 
av gemensamma produktionslokaler eller slå samman fabriker och på så sätt effektivisera sin 
verksamhet.  
 

Resultatpåverkan före skatt i genomsnitt per bransc h exkl. 
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  Diagram 5.13 – Resultatpåverkan i genomsnitt per bransch 
 
När vi studerar resultatpåverkan före skatt genomsnittligt indelat i de olika branscherna har vi 
även här valt att exkludera Teleoperatör. Delvis på grund av att Telia Sonera även här är en 
outlier, det vill säga har ett extremvärde jämfört med övriga företags resultatpåverkan, se 
bilaga 3. Även Tele 2 hade ett högt värde så även denna försvårade avläsning i detta diagram. 
Tillsammans påverkade IFRS deras resultat med 3,1 miljarder varav de återlagda 
avskrivningarna påverkade med 2,7 miljarder kronor. Ett annat företag som hade ett ”extremt” 
värde om vi jämför med övriga företag är Ericsson när det gäller påverkan av den 
sammanlagda påverkan av IFRS. Ericsson påverkades negativt med -2,2 miljarder, i 
årsredovisningen står det att detta framförallt beror på IFRS 5 alltså försäljning av 
anläggningstillgångar. Detta skulle också försvåra avläsningen av diagrammet varför även 
detta exkluderades. I branschindelningen Finans fanns ett företag som vi klassar som outlier 
då detta värde skiljde sig kraftigt åt jämfört med övriga. Företaget Industrivärden skulle om 
det var inkluderat kraftigt ökat den genomsnittliga resultatpåverkan av IFRS, detta anser vi 
skulle ge ett missvisande resultat.  
 
I branscherna Industri, Hälsovård, Finans, Sällanköpsvaror och IT (alltså Ericsson) har de 
återlagda avskrivningarna på grund av IFRS 3 en större positiv inverkan än vad den totala 
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resultatpåverkan visar. Detta anser vi beror på att andra faktorer påverkat resultatet negativt i 
större utsträckning än vad IFRS 3 tillfört till resultatet. I diagrammet kan vi avläsa att de 
återlagda avskrivningarna haft olika stor inverkan i de olika branscherna. Om vi jämför de två 
diagrammen ovan kan vi se att de branscher med större goodwill har också störst 
resultatpåverkan vilket är naturligt som en följd av att deras avskrivningar tidigare har varit 
mer omfattande.  
 

5.10  Immateriella tillgångar 
 
Immateriella tillgångar har efter övergången blivit lättare att identifiera då kriteriet om 
framtida ekonomisk fördelar numera alltid anses uppfyllt 138. I diagrammet går att avläsa att de 
övriga immateriella tillgångarna totalt för alla företag i undersökningen har ökat med ungefär 
10,8 miljarder kronor. Detta kan betyda att företag har omklassificerat delar av det som förut 
hörde till goodwill till övriga immateriella tillgångar. Ett exempel är företaget Getinge som 
2004 gjorde en omklassificering på 31 miljoner kronor.  
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              Diagram 5.14  – Immateriella tillgångar, exklusive goodwill. 
 
Det finns tre företag som står för en stor del av denna ungefärliga ökning på 10,8 miljarder. 
Telia Sonera, Ericsson och SEB hade var för sig en ökning av de övriga immateriella 
tillgångarna på 3,5, 3,7 respektive 2,0 miljarder kronor. Om vi jämför den procentuella 
ökningen i dessa tre företag med de övriga företagen vi undersökt är det bara SEB som har en 
väsentligt större procentuell ökning än övriga. I bilaga 3 går att avläsa att detta företag har en 
402 procentig ökning av de immateriella tillgångarna exklusive goodwill. De öviga 40 
företagen har i genomsnitt en ökning på 17 procent. Om man i genomsnittet skulle inkludera 
SEB skulle talet istället vara 27 procent. Eftersom det var i huvudsak tre företag som stod för 
majoriteten av ökningen av dessa tillgångar har vi i just detta fall studerat dessa 
årsredovisningar extra noga. Detta för att kunna avgöra om det var omklassificeringar genom 
ökad identifiering av immateriella tillgångar som låg bakom ökningen. Det var dock svårt att 
utläsa då inget av företagen hade varit tydliga med detta.  
 
Vi kan alltså inte dra slutsatsen att det bara är IFRS 3 som ligger bakom ökningen då vi inte 
säkert kan säga att ingen annan standard har påverkat de immateriella tillgångarna. Vi menar 
ändå att en del av denna ökning har haft inverkan på det redovisade värdet av goodwill, då en 
del av ökningen av övriga immateriella tillgångar motsvarar en minskning av goodwill. 
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5.11  Tidigare forskning 
Studien som genomfördes i USA av Natalie Tatiana Churyk (se teorikapitlet) visade att 
väldigt få och små nedskrivningar gjordes det första året och att större nedskrivningar på 
goodwill inte började genomföras förrän efter några år.139 I denna studie har vi inte kunnat 
studera hur företagen har gjort under kommande år, eftersom IFRS 3 inte infördes förrän 
2005. Men det vi har kunnat se efter att ha studerat företagens årsredovisningar är att ytterst få 
nedskrivningar har gjorts både vid omräkningen till IFRS 2004 och under 2005. Detta 
överensstämmer med utvecklingen i USA. Vi kan med vårt material inte säga något om hur 
företagen kommer att göra kommande år, men möjligheten finns att det blir större 
nedskrivningar de kommande åren, då det finns många likheter mellan USA:s och Europas 
redovisningsstandarder angående goodwill. Det är omöjligt att säga om det kommer att ske 
inom de närmaste åren eller om det dröjer ytterligare några år innan företagen börjar göra 
större avskrivningar. Men vi anser att goodwill bör sjunka i värde förr eller senare vilket 
kommer att medföra större nedskrivningar.  
 
 

5.12  Föreställningsram i IFRS 
De kvalitativa egenskaperna som beskrevs i den teoretiska referensramen, visar vilka kriterier 
en finansiell rapport, i vårt fall årsredovisningar, ska uppfylla för att användarna av rapporten 
ska anse att den är användbar vid beslut angående aktieköp. I företagens årsredovisningar 
finns en mängd fakta och upplysningar om företaget och dess verksamhet.  
 
Det vi har tittat på i denna studie är i huvudsak den finansiella rapporteringen i 
årsredovisningarna. Upplysningskraven angående rörelseförvärv är relativt omfattande och 
företaget ska ge upplysningar om det mesta som har med förvärvet att göra. Detta har vi tittat 
på i årsredovisningarna och kommit fram till att de företag som har gjort förelseförvärv under 
2004 och 2005 har redovisat dessa både i siffror och i ord. De har lämnat de upplysningar som 
krävs av standarderna och redovisat förvärvstidpunkt, anskaffningsvärde med mera.  
 
När det gäller begriplighet skiljer sig årsredovisningarna åt, då en del är väldigt lätta att förstå 
och andra är något mer komplicerade. Det beror på hur insatt personen som läser 
årsredovisningen är i ämnet, om den kan anses vara begriplig eller inte. För oss som bara 
tittade på vissa speciella saker i årsredovisningarna märkte vi att vissa var mycket lättare att 
förstå än andra. En del företag hade tydligt förklarat hur effekterna av övergången till IFRS 
hade påverkat företagets finansiella ställning, samtidigt som andra företag inte hade varit lika 
tydliga i sin beskrivning. Men alla företag hade på ett eller annat sätt beskrivit dessa effekter.  
Relevans och tillförlitlighet är för oss svårt att bedöma, eftersom vi inte har bakomliggande 
information till vad som anges i årsredovisningarna. Dessa kvalitativa egenskaper får vi anta 
är uppfyllda då årsredovisningarna är upprättade av stora allmänt kända koncernbolag och är 
reviderade. 
 
Jämförbarheten mellan företagens finansiella rapporter har underlättats i och med införandet 
av IFRS 3. Alla företag har tydligt beskrivit vilka redovisningsprinciper de använder, vilket 
underlättar för oss i vår jämförelse mellan företag. När det gäller redovisningen av goodwill 
har alla företag redovisat enligt IFRS 3 och därmed har redovisningen skett på samma sätt i 
alla företag, vilket underlättat vår studie då vi inte varit tvungna att ta hänsyn till olika 

                                                
139 Churyk “Reporting Goodwill: Are the New Accounting Standards Consistent with Market Valuations?” 
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redovisningsprinciper. Något vi inte kan beskriva i denna studie är hur jämförbarheten mellan 
länder har förbättrats. Men eftersom de andra länderna som omfattas av IFRS också redovisar 
enligt dessa standarder borde jämförelsen mellan länder inte vara något problem. 
 
De årsredovisningar vi har studerat bör ha en rättvisande och korrekt bild då detta ligger i 
företagens eget intresse. Att så få företag har gjort nedskrivningar kan tyckas märkligt då 
avskrivningarna tidigare år har varit stora. Detta kan tolkas på så sätt att företagen medvetet 
inte har gjort nedskrivningar för att förbättra resultatet. Men samtidigt ska de nya 
värderingarna vara objektiva och bestämmas av marknaden och inte av ledningen. Detta kan 
tala för att företagens goodwill är korrekt värderad och att företagen inte medvetet avstått från 
att göra nedskrivningar. Detta är svårt för oss att analysera då det i årsredovisningarna inte 
står något om vem som har värderat goodwill. Då man läser årsredovisningar är det viktigt att 
vara kritisk och tänka på att företagen vill att man ska investera i just deras företag, men 
samtidigt bör det gå att lita på att det som står i årsredovisningarna ska ge en rättvisande och 
korrekt bild av företaget. 
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6 Slutdiskussion 
I detta kapitel ska vårt syfte och vår problemställning besvaras. Vi kommer att diskutera 
utifrån vårt analys- och empirikapitel med den teoretiska referensramen som bakgrund. 
Avslutningsvis kommer vi att ge förslag på fortsatt forskning inom det ämne vi studerat. 
 
Vårt syfte med denna studie är att kartlägga de effekter som de nya redovisningsreglerna 
medfört när det gäller företagsförvärv och då framförallt goodwill. Vi har studerat 
årsredovisningar för att kunna analysera de konsekvenser som uppstått. Utifrån vårt syfte och 
vår problemställning ska vi nu dra slutsatser utifrån vår studie.  
 
 
• Hur har införandet av IFRS 3 påverkat företagens redovisning och vilka effekter har 

dessa nya redovisningsregler medfört på deras finansiella ställning? 
 
 
Goodwill har ökat 2004 efter införandet av de nya redovisningsreglerna eftersom 
avskrivningarna har lagts tillbaka. Goodwill har också påverkats av att immateriella tillgångar 
lättare kan identifieras. Efter att ha studerat årsredovisningarna drar vi slutsatsen att detta har 
skett i mindre utsträckning än vad vi förväntat oss, då vi endast fann ett fåtal företag som 
genomfört detta. 2005 ökade goodwill kraftigt på grund av stora förvärv och 
valutakursdifferenser. Eftersom årliga avskrivningar inte längre genomförs har värdet på 
goodwill inte minskat i samma utsträckning som den skulle ha gjort om de gamla reglerna 
fortfarande gällde för börsnoterade koncernföretag. 
 
Nedskrivningstest har ersatt de årliga avskrivningarna. Effekterna av detta har medfört att 
goodwillposten har ökat. Vi har jämfört avskrivningarna och nedskrivningarna 2004 och 
kommit fram till att dessa skiljer sig i hög grad åt. Det vill säga ytterst få och små 
nedskrivningar har genomförts. Även 2005 var de totala nedskrivningarna betydligt mindre 
än vad avskrivningarna skulle ha varit. Vi anser att det kan vara svårt för företagen att ha 
hunnit anpassa sig och lära sig tillämpa de nya redovisningsreglerna då de årsredovisningar vi 
studerat varit de första som är upprättade helt enligt IFRS.  
 
De ändrade reglerna har gjort så att 2004 års omräknade resultat är betydligt högre för många 
företag än innan övergången, resultatet har alltså ökat. Även 2005 hade företagen betydligt 
högre resultat med IFRS 3 då nedskrivningarna var låga jämfört med vad avskrivningarna 
skulle ha varit. Resultatet har självklart inte bara påverkats av IFRS 3 utan även övriga 
förändringar som övergången inneburit. Enligt vår studie hade dock IFRS 3 en omfattande 
positiv påverkan på företagens resultat. I och med att de årliga avskrivningarna ersatts av 
nedskrivningstest anser vi att resultatet kan komma att bli mer oförutsägbart och skiftande. 
Detta på grund av att avskrivningarna var lika stora varje år, förutsatt att inga förvärv gjorts, 
och nedskrivningarna kan variera kraftigt mellan åren eller inte alls genomföras.  
 
Goodwill har som tidigare nämnts ökat, det har alltså ökat tillgångarna och därmed 
balansomslutningen. Eftersom tillgångar inverkar på aktieägarnas eller potentiella aktieägares 
förväntningar på avkastning anser vi att denna ökning har påverkat värderingen av företagens 
aktie. I vår studie kom vi dock fram till att IFRS 3 inte haft störst inverkan på den totala 
förändringen i balansomslutningen varför vi anser att det finns andra standarder som i hög 
grad påverkat värderingen av företagets aktie.  P/E talet har minskat i nästan alla företag 
under 2004 på grund av ändrade redovisningsregler. Även detta är positivt då det kan betyda 
att det är ett bra läge att investera i företag då vinsten per aktie är hög i förhållande till 
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företagets aktiekurs. Vi anser att IFRS 3 har gjort så att företaget ser ut att vara en bättre 
investering än innan övergången på grund av den omfattande resultatpåverkan, men vi anser 
också att det finns andra standarder som har bidragit till detta. 
 
Hur aktieägarna tolkar denna förändring beror på den medvetenhet de har angående de 
förändrade reglerna. Om individer med mindre medvetenhet tittar på resultatet 2004 enligt  
RR och jämför det med resultatet 2005 enligt IFRS kan de få intrycket av att företaget gått 
mycket bättre än det egentligen har. Har de tagit del av 2005 års årsredovisning kan detta 
undvikas. En annan faktor som aktieägare eller potentiella aktieägare måste vara medvetna 
om är att resultatet numera kan bli mer skiftande och oförutsägbart och utifrån det ta sina 
beslut angående aktieköp. I övrigt när det gäller övergången är det viktigt att företagen lämnat 
upplysningar för att årsredovisningarna ska vara begripliga, detta tycker vi att företagen gjort 
vilket underlättar för användarna av rapporterna. När det gäller korrekt/rättvisande bild och att 
företagen numera själva kan avgöra när nedskrivningar ska genomföras anser vi att detta 
kriterium uppfyllts. Detta på grund av att nedskrivningstesten ska ske objektivt och dessutom 
har företagen regler som de ska följa i redovisningen. Årsredovisningen granskas av revisorer 
och vi anser att aktieägarna bör kunna lita på att resultatet ger en korrekt bild av företagets 
finansiella ställning. 
 
När det gäller skillnader i goodwill och resultat efter införandet av IFRS 3 mellan branscher 
anser vi att skillnader existerar. De branscher som har störst goodwill har också fått den 
största påverkan på resultatet. Vi drar slutsatsen att detta beror på att de olika branscherna har 
olika nytta och strategier när det gäller förvärv. 
 
Eftersom övergången skedde 2005 kan vi med vårt empiriska material inte bedöma de 
långsiktiga effekterna och hanteringen av redovisningen längre fram i Sverige. Vi har därför 
tittat på utvecklingen i USA där dessa redovisningsregler infördes 2001. Vi har då sett att 
liksom i Sverige var nedskrivningsbeloppet de första åren lågt men i USA ökade 
nedskrivningarna efterhand. Vi anser att möjligheten är stor att nedskrivningarna kommer att 
öka även i Sverige efter några år då företagen hunnit anpassat sig till de nya 
redovisningsreglerna.  
 
Sammanfattningsvis anser vi att införandet av IFRS 3 har haft en positiv effekt på företagens 
resultat, på så sätt att resultatet inte har minskat i samma utsträckning vid tillämpande av 
nedskrivningstest som vid årliga avskrivningar.  Resultatet kommer att ligga på en högre nivå 
så länge inte företagen gör omfattande nedskrivningar. Aktieägarna bör vara medvetna om 
detta och anpassa sin syn på företagens värde efter detta. 

6.1 Fortsatt forskning 
Som vi tidigare nämnt har nedskrivningarna varit låga både 2004 och 2005. Vi jämförde 
också med USA och såg att deras nedskrivningar ökade efter några år. Vi anser också att 
möjligheten är stor att samma sak kommer att ske i Sverige. Vi vill ändå vara försiktiga med 
att dra slutsatser om detta då det handlar om två olika länder. Vårt förslag till vidare forskning 
är att om några år studera om nedskrivningarna ökat och om företagen anpassat sig till de nya 
reglerna. Vi anser också att resultatet kan studeras, om detta blivit rörligare och mer 
oförutsägbart.  
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Bilaga 1 
 
Large Cup – listan 
2005 är det första året alla företag har upprättat en årsredovisning helt i enlighet med IFRS. 
När det gäller IFRS 3 har inget av företagen gjort en retroaktiv omräkning för rörelseförvärv 
som ägt rum före 2004-01-01. Alla företag har räknat om siffrorna från 2004 och använt det 
som jämförelseår. Alla data är hämtade ur företagens årsredovisningar från 2005 och 2004.  
Alfa Laval 
Alfa Laval har i sin affärsidé stort fokus på företagets kunder. Inom marknadsområdena 
energi-, process- och marinindustri producerar och levererar Alfa Laval sina produkter. 
Företaget är uppbyggt i tre divisioner, en som producerar och levererar och två som 
marknadsför och säljer produkterna. 
MSEK RR 2004 IFRS 2004 IFRS 2005 
Goodwill  2 794,6  2 977,6  3 530,6 
Avskrivning  - 191,5  -  - 
Nedskrivning  0  0 0 
Resultat  603,2  840,1  928 
Resultat f. skatt 1 070   1 262  1 099 
Omsättning  14 985,8  14 985,8  16 330,4 
        
Im. Tillgångar  923,9  923,9  1 067,5 
        
Balansomslutning   13 910  14 084  16 206,4 
        
SEK       
P/E  19,81 (20)  15,03 (20)  21,59 (22) 
Vinst per aktie  5,4  7,12  7,92 
Alfa Laval har under 2005 gjort ett företagsförvärv som ökade goodwill med 264,7 Mkr. 
 
Assa Abloy 
Assa Abloy tillverkar och levererar säkerhetslösningar. De finns i totalt 150 länder och är ett 
ledande företag i sin bransch. Den 1 december 2005 tillträdde en ny VD i företaget. 
Rörelseförvärv är en viktig del i Assa Abloys strategi. Enligt Assa Abloys årsredovisning har 
övergången haft en positiv effekt på exempelvis nyckeltal och de menar att det främst beror 
på att goodwill inte längre skrivs av. 

MSEK RR 2004 IFRS 2004 
IFRS 
2005 

Goodwill  14 012 13 917   15 716 
Avskrivning   - 978  -  - 
Nedskrivning   0   0    0   
Resultat  1 495 2 356  2 613  
Resultat f. skatt    2 294   3 199  3 556 
Omsättning  25 526 25 526  27 802  

        
Im. tillgångar 142  221 362  
Balansomslutning  29 332 30 117  33 692 
        
SEK       
P/E  27,75(-) 17,67(-) 17,53(-)  
Vinst/aktie  4,09  6,42 7,13 



 49 

Atlas Copco 
Atlas Copco erbjuder industrin produktivitetshöjande lösningar inom områden så som 
trycklufts- och gasutrustning, generatorer, monteringssystem och maskinuthyrning. Atlas 
Copco är världsledande inom sitt område och har som vision att vara den som kunden tänker 
på först och sedan väljer. 
 
MSEK RR 2004 IFRS 2004 IFRS 2005 
Goodwill  9 971 7 517  9 237  
Avskrivning  - 454 -  -  
Nedskrivning 0  - 36  0  
Resultat 4 254  4 671 6 581  
Resultat f. skatt 6 380   6 382 9 300  
Omsättning 48 654  43 192  52 742  
        
Im. Tillgångar 1 013  1 080         1 370  
        
Balansomslutning   47 222 48 168  52 742  
        
SEK       
P/E 13,69 (13,6) 12,55 (12,4) 15,24 (12,3) 
Vinst per aktie 20,3  7,41 10,43  
 
Minskningen i goodwill under 2004 beror på avveckling av verksamheter. Ökningen under 
2005 beror på ett nytt företagsförvärv. 
 
Axfood 
Axfood är ett företag som jobbar med dagligvaror inom parti- och detaljhandel. Willys och 
Hemköp är det kedjor som Axfood driver sin detaljhandel genom. Utöver dessa två finns ett 
stort antal handlarägda butiker som Axfood samarbetar med. 
 
MSEK RR 2004 IFRS 2004 IFRS 2005 
Goodwill  857 995  1 131  
Avskrivning - 138  -     -  
Nedskrivning 0  0 0 
Resultat 664  799  687  
Resultat f. skatt 980  1096  1026  
Omsättning 33 826  28 658  28 086  
        
Im. Tillgångar 124  124  159  
        
Balansomslutning  7 042  7 220  7 569  
        
SEK       
P/E 18,15 (18,2)  15,34 (15,3)   16,6 (16,6) 
Vinst per aktie  4,31 4,98  7,07  
 
Ett företagsförvärv år 2005 har ökat goodwillen med 255. (Skillnaden i Omsättning beror på 
nya regler i IFRS 5 Anläggningstillgångar som innehas för försäljning och avvecklade 
verksamheter). 
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Boliden 
Boliden är ett gruv- och smältverksföretag och produktionen består av koppar, zink, bly, guld 
och silver. Boliden utvinner mineraler och producerar högkvalitativa metaller på ett 
miljöanpassat och kostnadseffektivt sätt. Företaget vill få det moderna samhället att fungera 
genom att producera metaller. 
 
MSEK RR 2004 IFRS 2004 IFRS 2005 
Goodwill  2 726 2 885  3 159   
Avskrivning  - 165 -  -  
Nedskrivning 0  0  0  
Resultat 1 055  1 220  2 046  
Resultat f. skatt  1200 1365  2821  
Omsättning  17 928 17 928  20 441  
        
Im. Tillgångar 30  35  30  
        
Balansomslutning   20 017 20 176  22 918  
        
SEK       
P/E 6,59 (6,59) 5,70 (5,7) 9,19 (9,19) 
Vinst per aktie 4,31  4,98  7,07  
 
Det mesta av Bolidens goodwillpost uppkom under ett företagsförvärv som gjordes 2003. 
Dock har goodwill ökat med 133 Mkr under 2004 till följd av ett mindre företagsförvärv. 
 
Capio 
Capio är ett koncernföretag som förnyar europeisk sjukvård och stärker individens ställning. 
Företaget var tidigare verksamt inom fler områden, men är nu fokuserat på somatisk och 
psykiatrisk vård. 
 
MSEK RR 2004 IFRS 2004 IFRS 2005 
Goodwill  1 031,6  1 111  3 258 
Avskrivning  - 94,4  -  - 
Nedskrivning  0  0  - 24 
Resultat  673,7  758  546 
Resultat f. skatt  805 886  622  
Omsättning  8 800,2  8 800  11 371 
        
Im. Tillgångar  39,8  52  1 384 
        
Balansomslutning   8 830,8  8 922  15 978 
        
SEK       
P/E  9,26  8,22  21,6 
Vinst per aktie  8,53  9,61  6,55 
 
Ett stort företagsförvärv gjordes under 2005 vilket ökade goodwill med drygt 2 miljarder kr. 
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Carnegie 
Carnegie är en investmentbank som bedriver sin verksamhet i Norden, Luxemburg, Schweiz, 
Storbritannien och USA. Företaget erbjuder finansiella produkter och tjänster inom mäkleri, 
rådgivning, kapitalförvaltning och personlig service.  
 
MSEK RR 2004 IFRS 2004 IFRS 2005 
Goodwill  12  17  8 
Avskrivning  - 5  -  - 
Nedskrivning  0  0  - 4 
Resultat  396  401  667 
Resultat f. skatt  535 540  931  
Omsättning  2 248  2 348  3 122 
        
Im. Tillgångar  28  28  77 
        
Balansomslutning   23 009  22 838  30 859 
        
SEK       
P/E  14,5 (14,5)  14,31 (14,3)  11,72 (11,7) 
Vinst per aktie  5,93  6,01  9,98 

 
Electrolux 
Electrolux tillverkar och säljer både inomhus- och utomhusprodukter, så som vitvaror, 
dammsugare, gräsklippare med mera. Företaget är ett av de ledande på världsmarknaden inom 
områdena tvättutrustning och storköksutrustning. Ett av Electrolux varumärken är Husqvarna 
som är ett av de ledande varumärkena på världsmarknaden när det bland annat gäller 
motorsågar. 
 
MSEK RR 2004 IFRS 2004 IFRS 2005 
Goodwill  3 160  3 335  3 872 
Avskrivning  - 155  -  - 
Nedskrivning  0  0  0 
Resultat  3 148  3 295  1 763 
Resultat f. skatt 4359 4452  3215  
Omsättning 120 651  120 651   129 496 
        
Im. Tillgångar  1 917  1 922  2 228 
        
Balansomslutning   74 932  75 096  82 558 
        
SEK       
P/E  14,41 (14,4)  13,92 (14,4)  34,13 (34,4) 
Vinst per aktie  10,55  10,92  6,05 
 
P/E-talet 2005 är mycket högre än 2004, vilket delvis beror på en jämförelsestörande post på 
drygt tre miljarder. Ett företagsförvärv 2005 ökade goodwill med 41 Mkr. 
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Elekta 
Elekta är ett internationella medicintekniskt företag som arbetar med att ta fram och sälja 
informationssystem och kliniska lösningar för sjukdomar i hjärnan samt cancersjukdomar. 
Företagets lösningar är kostnadseffektiva och skonsamma för patienten samtidigt som de är 
kliniskt effektiva. 
 

 

 
Under 2006 genomfördes ett företagsförvärv som ökade goodwill med 160 Mkr. 
 
Eniro 
Eniro är ett sökföretag med ett antal olika kanaler. Exempelvis använder de sig av Internet, 
kataloger och nummerupplysning. Goodwill ökade mycket mellan 2004 och 2005, ungefär 8 
miljarder av ökningen berodde på ett omfattande rörelseförvärv. 
 
MSEK RR 2004 IFRS 2004 IFRS 2005 
Goodwill  4 534 4 822  12 879  
Avskrivning  - 347 -  -  
Nedskrivning 0 0  0  
Resultat 467 764  917  
Resultat f. skatt 810  1 131  1 017 
Omsättning 4 918 4 745  4 910  
        
Im. Tillgångar 108  163  3618  
Balansomslutning   7165  7356  19542 
        
SEK       
P/E  24,11(24,1) 14.71(24,1)  17,12 (17,1) 
Vinst/aktie  2,82 4,62  5,84  

 
 
 
 
 
 
 

MSEK RR 2004 IFRS 2004 IFRS 2005 
Goodwill  1 342 1 359  1 567  
Avskrivning  - 25  -  - 
Nedskrivning  0 0  0  
Resultat 241  253  304  
Resultat f. skatt  363 378  444  
Omsättning 3 152  3 152  4 421  
        
Im. Tillgångar 553  594  615  
        
Balansomslutning   4 474 4 499  5 284  
        
SEK       
P/E 32,55  30,98  37,61  
Vinst per aktie 2,56  2,69  3,23  
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Ericsson 
Ericsson arbetar för att ta fram kommunikationstjänster som är lättanvända och tilltalande och 
ser detta som en stor utmaning. Ericssons styrka är att hantera den här typen av utmaningar 
med hjälp av de många människor som arbetar tillsammans för att hitta nya lösningar.  
 
MSEK RR 2004 IFRS 2004 IFRS 2005 
Goodwill  5 324  5 766 7 362  
Avskrivning  - 453 -  -  
Nedskrivning  0 0  0  
Resultat  19 024 17 836  24 460  
Resultat f. skatt 28398   26166 33335  
Omsättning 131 972  131 972  151 821  
        
Im. Tillgångar 5 091  8 839  7 100  
        
Balansomslutning   183 040 186 186  208 829  
        
SEK       
P/E 17,67 (17) 19,10 (19) 17,84 (18) 
Vinst per aktie 1,20  1,11  1,53  
 
Minskningen i resultatet 2004 beror inte på IFRS 3, och är därför inte relevant för detta 
arbete.   
 
Getinge 
Getinge är leverantör av medicinteknisk utrustning, bland annat för kirurgi och intensivvård. 
Dessutom levererar de ergonomiska lösningar för äldrevården. Getinge är världsledande inom 
sitt område och har nästan 100 bolag i 30 länder.  
 
MSEK RR 2004 IFRS 2004 IFRS 2005 
Goodwill  4 160,8 4 327,1  4 810,4  
Avskrivning - 248 -  -  
Nedskrivning 0  0  0  
Resultat 915,3  1 149,7  1 148,8  
Resultat f. skatt  1505 1546  1601  
Omsättning 10 888,8  10 888,8  11 880,4  
        
Im. Tillgångar  351,1 378  719,9  
        
Balansomslutning  12 219,8  12 457,4  14 533,3  
        
SEK       
P/E 18,28 (-) 14,68 (14,6)  19,24 (19,4)  
Vinst per aktie 4,53  5,64  5,69  
 
Goodwillposten har omklassificerats, vilket medförde att en post på 31 miljoner SEK har 
tagits upp som immateriella tillgångar med bestämd nyttjandeperiod och skrivs därmed av. 
Getinge har under 2005 inte genomfört något företagsförvärv. 
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Hexagon 
Hexagon arbetar med marknadsoptioner i ett antal utvalda segment, polymerer, 
nyckelkomponenter och mätteknik. Företaget driver sina verksamheter globalt och har som 
strategi att vara den mest innovativa och kostnadseffektiva leverantören. 
 
MSEK RR 2004 IFRS 2004 IFRS 2005 
Goodwill  1 682  1 732   6 443  
Avskrivning  - 99 -    -  
Nedskrivning  0  0  0 
Resultat  357 420  618 
 Resultat f. skatt  495 541  705  
Omsättning  8 256  8 256   9 637  
        
Im. Tillgångar  230  246  4 218 
        
Balansomslutning   7 330  7 398  18 642 
        
SEK       
P/E  16,46 (16,4)  14,25 (14,2)  23,1 (23,1) 
Vinst per aktie  6,44  7,44  10,27 
 
Hexagon genomförde ett stort rörelseförvärv under 2005, vilket medförde en stor ökning i 
både goodwill och immateriella tillgångar. 
 
 
Höganäs 
Höganäs är leverantör av metallpulver och är i dagens läge världens största leverantör. De 
viktigaste områdena där försäljning sker är pulvermetallurgisk, svets och kemisk industri. 
Cirka 60 % av produkten företaget säljer går till bilindustrin.   
 
MSEK RR 2004 IFRS 2004 IFRS 2005 
Goodwill  115 119  103  
Avskrivning  - 17  -  - 
Nedskrivning  0  0  - 34 
Resultat  424  438  290 
 Resultat f. skatt  600 614  408  
Omsättning  4 162  4 162  4 594 
        
Im. Tillgångar  60  60  118 
        
Balansomslutning   4 742  4 759  5 253 
        
SEK       
P/E  14,4(-) 13,95(-)  20,5(-)  
Vinst per aktie  12,4  12,8  8,39 
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Industrivärden 
Industrivärden är ett investmentföretag. Företaget vill med hjälp av aktivt ägande och 
professionell investeringsverksamhet skapa aktieägarvärde.  
 
MSEK RR 2004 IFRS 2004 IFRS 2005 
Goodwill 187  222  68  
Avskrivning  -37 -  -  
Nedskrivning  0 -2  0  
Resultat  1 557 7 458  14 202 
Resultat f. skatt  1 438 7 299  14 047 
Omsättning  4 348 4543  5130 
        
Im. Tillgångar 34  34  15  
Balansomslutning   23 974  42 533  54 161 
        
SEK       
P/E  21,09(-) 4,92 (-) 2,95(-) 
Vinst/aktie  8,06 38,62 73,54  
 
Årets resultat i företaget har ändrats mycket på grund av införandet av IFRS, detta beror 
främst på värdeförändring aktier (6 066MSEK).  
 
JM 
JM utvecklar bostäder och bostadsområden i Sverige, Norge, Danmark och Belgien. De 
arbetar också med kommersiella lokaler, framförallt i Stockholm.  
 

MSEK RR 2004 IFRS 2004 
IFRS 
2005 

Goodwill  42 55  59  
Avskrivning  -13 -  -  
Nedskrivning  0 0  0  
Resultat  376 474  976  
Resultat f. skatt  516 647  1 151  
Omsättning  8414 8532 9887  

        
Im. Tillgångar 0  0  0  
Balansomslutning   8239  8252  8155 

        
SEK       
P/E  14,29(14) 11,33(11)  9,52(10)  
Vinst/aktie  13,4 16,9 37  
 
13 miljoner kronor av resultatförändringen före skatt på grund av övergången från IFRS till 
RR 2004 beror på IFRS 3. 
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Latour 
Latour är ett investmentbolag som har en helägd industri- och handelsrörelse. Dessutom har 
företaget en börsportfölj som bland annat innehåller stora innehav i Assa Abloy och Securitas.  
 
MSEK RR 2004 IFRS 2004 IFRS 2005 
Goodwill  97 112  143  
Avskrivning  - 19  -   -  
Nedskrivning  0  0  0 
Resultat  957  1 001  709  
 Resultat f. skatt  1020 1065  792  
Omsättning  4 434  4 434   4 852 
        
Im. Tillgångar  10  15  18 
        
Balansomslutning   6 355  6 401  11 414 
        
SEK       
P/E 7,4 (7)   7,09 (7)    12,59 (13) 
Vinst per aktie 21,88   22,86  16,2 
 
Ett företagsförvärv har genomförts 2005 och har ökat goodwill med 32 Mkr. Resultatet har 
sammanlagt ökat med 37 Mkr på grund av införandet av IFRS 3. 
 
Lundbergsföretagen 
Lundbergsföretagen är ett investeringsföretag som utvecklar och förvaltar ett antal andra 
företag. Detta görs genom att långsiktigt äga andra företag och att vara aktiv i förvaltningen 
av dessa. Lundbergsföretagens mål är att med god marginal skapa avkastning som överstiger 
den på riskfria räntebärande placeringar.  
 
MSEK RR 2004 IFRS 2004 IFRS 2005 
Goodwill  583  609  672 
Avskrivning  - 60  -   - 
Nedskrivning  0  0  0 
Resultat  2 247  2 803  3 897 
 Resultat f. skatt  2909 3628  5175  
Omsättning  18 735  18 735  19 388 
        
Im. Tillgångar  37   36  73  
        
Balansomslutning   46 872   57 419  65 761 
        
SEK       
P/E  10,41  12,08  9,2 
Vinst per aktie  27,32  23,55  36,46 
 
Ett företagsförvärv som genomfördes 2005 har ökat goodwill med 40 Mkr. (Den stora 
skillnaden i balansomslutning mellan RR och IFRS 2004 beror på ändrade redovisningsregler 
för förvaltningsfastigheter och skog) 
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Meda 
Meda är ett läkemedelsföretag, de benämner sig själva som ett ”specialty pharma företag”. 
Företaget har en aktiv förvärvsstrategi. Företagets goodwill har ökat med ungefär 5 miljarder 
vilket beror på ett företagsförvärv som genomfördes 2005. 
  

MSEK RR 2004 IFRS 2004 
IFRS 
2005 

Goodwill  169,1 177,6  5297,5  
Avskrivning  -8,5 -  -  
Nedskrivning  0 0  0  
Resultat  84,8 93,6  143,5  
Resultat f. skatt  118 118 141,6 
Omsättning  1041,9 792,5  2869,9  
        
Im. Tillgångar  697,3 697,3  3510,9  
Balansomslutning   1266,7  1275,6  11 495,5 
        
SEK       
P/E  25,96(26) 161,92   87,09 
Vinst/aktie  8,42 1,35  1,24  
 
MTG 
MTG – Modern Times Group- sysslar med TV, radio, ”home shopping” och produktions- och 
distrubionsverksamhet. Med kanaler som bland andra TV 3, Viasat, TV 1000, Rix FM och 
Lugna favoriter har MTG många tittare och lyssnare. De menar att de har 86 miljoner tittare i 
21 länder och den största andelen av företagets intäkter kommer just från denna del av 
verksamheten. Att utvecklas och vara innovativa är viktigt för företaget. Den geografiska 
spridningen är också viktig för företaget, då de menar att synergi- och skalfördelar då uppnås. 
 

MSEK RR 2004 IFRS 2004 
IFRS 
2005 

Goodwill  764  855,3  1 814,1 
Avskrivning  -108,7  -  - 
Nedskrivning  -0,5  -18 -0,6  
Resultat  654  745,6 1 236,9  
Resultat f. skatt    920  1 024,1 1 566,9 
Omsättning  6 804,5  6 804,9  8 011,9 
        
Im. Tillgångar  223,2  193,7 390,3  
Balansomslutning   6 336  6 398,4 9,892,8  
        
SEK       
P/E  18,38(18)  16,12(16)  17,86(18) 
Vinst/aktie  9,85  11,23  18,56 
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NCC 
NCC är ett bygg – och fastighetsutvecklingsföretag. Företaget har som vision att vara ledande 
inom utvecklingen av miljöer för arbete, boende och kommunikation. NCC är ett av Nordens 
största företag inom detta område och det är också där större delen av deras verksamhet 
bedrivs. 
 
MSEK RR 2004 IFRS 2004 IFRS 2005 
Goodwill  1 597  1 790  1 772 
Avskrivning  - 174  -  - 
Nedskrivning  0  - 137  - 86 
Resultat  859  876  1 187 
 Resultat f. skatt  955 945  1580  
Omsättning  45 437  46 534  49 506 
        
Im. Tillgångar  31  31  61 
        
Balansomslutning   26 738  28 389  27 110 
        
SEK       
P/E  10,54 (10)  10,32 (10)  12,87 (13) 
Vinst per aktie  8,35  8,53  11,07 
 
Totalt har resultatet bara ökat med 17 Mkr på grund av övergången till IFRS, men påverkan 
på resultatet i och med IFRS 3 uppgick till 122 Mkr.  
 
Nobia 
Nobia arbetar med köks- och badrumsinredning. För att utöka och förbättra företaget 
investerar Nobia dels i nya rörelser men också i sin redan ägda verksamhet. Företagsförvärv 
och organisk tillväxt är alltså en del av företagets strategi, de vill också förbättra sina 
försäljningskanaler och arbetar för att ha låga kostnader i sin produktion. 
 

MSEK RR 2004 IFRS 2004 
IFRS 
2005 

Goodwill  1 554  1 645 1 975  
Avskrivning  -95  - -  
Nedskrivning  0  0  0 
Resultat  497  593  641 
Resultat f. skatt  745  840  885 
Omsättning  11 337  11 337 12 442  
        
Im. Tillgångar  28  28 33  
Balansomslutning   7 134  7 225  7 918 
        
SEK       
P/E  12,76(13)  10,71(11)  14,51(15) 
Vinst/aktie  8,62  10,27 11,10  
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OMX  
OMX är verksamt inom den globala börsindustrin och arbetar med att skapa 
konkurrensfördelar och affärer med hjälp av de erfarenheter och nätverk som uppkommer i 
och med ägande av egna börser. OMX vill bli ansedd som världens ledande partner för 
effektivare värdepapperstransaktioner. 
 
MSEK RR 2004 IFRS 2004 IFRS 2005 
Goodwill  1 861 1 947   2 955  
Avskrivning  - 154  -  - 
Nedskrivning  0  - 3  - 2 
Resultat  276  383  543 
 Resultat f. skatt  462 568  846  
Omsättning  2 906  2 906  3 136 
        
Im. Tillgångar  412  438  932 
        
Balansomslutning   6 534  6 620  10 612 
        
SEK       
P/E  35,56 (36)  28,15 (26)  21,96 (23) 
Vinst per aktie  2,39  3,02  5,01 
 
Ett företagsförvärv som genomfördes under 2005 ökade goodwillposten med 917 Mkr. 
Goodwillavskrivningarna lades tillbaka och höjde resultatet. 
 
PEAB 
PEAB är ett bygg- och anläggningsföretag. Företaget har gjort nedskrivningar på goodwill 
både 2004 och 2005, enligt IFRS. Peab fokuserar på hög kvalitet, nytänkande och 
yrkesskicklighet i sitt företag.  
 
MSEK RR 2004 IFRS 2004 IFRS 2005 
Goodwill  331 385  381  
Avskrivning  -68 -  -  
Nedskrivning  0 -15  -30  
Resultat  432 389 855  
Resultat f. skatt 475  521  824  
Omsättning  22048 22039  25501  

        
Im. Tillgångar  10 10  9  
Balansomslutning   11 122  11 486  13 742 
        
SEK       
P/E 12,7 (13)  14,25(14)  10,36(10) 
Vinst/aktie  5,10 4,56  9,84  
 
Av förändringen av resultat före skatt mellan RR och IFRS 2004 består 54 miljoner av 
förändring av redovisning av goodwill. 
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Ratos 
Ratos har som affärsidé att genom aktivt, professionellt och ansvarsfullt ägande skapa högsta 
möjliga avkastning. Ratos äger ett antal bolag och skapar mervärden i samband med förvärv, 
utveckling och försäljning av dessa bolag.  
 
MSEK RR 2004 IFRS 2004 IFRS 2005 
Goodwill  1 663  1 728  5 772 
Avskrivning  - 62  -  - 
Nedskrivning  0  0  0 
Resultat  1 792  2 115  2 137 
 Resultat f. skatt  1989 2325  2601  
Omsättning  3 907  3 904  8 800 
        
Im. Tillgångar  96  189  1 160 
        
Balansomslutning   11 957  12 256  22 101 
        
SEK       
P/E  6,32 (6,3)  5,36 (5,4)  7,46 (7,5) 
Vinst per aktie  22,69  26,75  26,27 
 
Goodwillposten har ökat mycket under 2005, detta beroende på ett stort företagsförvärv. 
 
Saab 
Saab är ett högteknologiskt företag som erbjuder ett antal tjänster och produkter. Företaget är 
världsledande inom områden så som systemlösningar, flyg, rymd och samhällssäkerhet. Saabs 
strategi är bland annat att utveckla nära kundrelationer även utanför Sverige, att bibehålla 
kompetensen och dessutom förbättra den inom flyget. Saab har också som målsättning att 
växa genom att köpa upp företag, det vill säga rörelseförvärv. 
 
MSEK RR 2004 IFRS 2004 IFRS 2005 
Goodwill  1 489  1 618 1 777  
Avskrivning  -129  - -  
Nedskrivning  -21  -21 0  
Resultat  1 091  1 310  1 199 
Resultat f. skatt    1 511  1 712 1 551  
Omsättning  17 848  17 848  19 314 
        
Im. Tillgångar  1 204  1 204 1 445  
Balansomslutning   26 778  27 509 30 594  
        
SEK       
P/E  11,46(11,5)  9,80(9,8) 15,61 (15,6) 
Vinst/aktie  10,08  11,78 10,89  
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Sandvik 
Sandvik är en global industrikoncern. De arbetar bland annat med maskiner för bearbetning 
av metall samt maskiner och verktyg till gruvindustrin. 
 

MSEK RR 2004 IFRS 2004 
IFRS 
2005 

Goodwill  4024 4365  4921  
Avskrivning  -358 -  -  
Nedskrivning  0  0  0 
Resultat  4706 5111  6392  
Resultat f. skatt  6 465  6 877  8 819 
Omsättning  54610 54610  63370  

        
Im. Tillgångar  774 774  953  
Balansomslutning   51 231  51374  59562 
        
SEK       
P/E  15,14(15,1) 13,92(13,9)  15,07(15)  
Vinst/aktie  17,7 19,25  24,55  
 
 
SAS 
SAS är en verksamhet som sysslar med flyg och resor. Förutom detta erbjuder de också 
tjänster i samband med flygresor samt hotellrörelse.  
 
MSEK RR 2004 IFRS 2004 IFRS 2005 
Goodwill  2579 2796  2982  
Avskrivning  -171  - -  
Nedskrivning  0 -10  0  
Resultat  -1882 -1765  255  
Resultat f. skatt    -1 956  -1 833 418  
Omsättning  58 093 58 093   61 887 
        
Im. Tillgångar  450  450 880  
Balansomslutning   57 678  57 801  58 016 
        
SEK       
P/E  -5,27(neg)  -5,61(neg)  98.58(71) 
Vinst/aktie  -11,38  -10,7 1,06  
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SCA 
SCA är ett företag som sysslar med skogsindustriprodukter, mjukpapper, förpackningar och 
personliga hygienprodukter. Företaget verkar över stora delar av världen med försäljning i 
ungefär 90 länder.  
 
MSEK RR 2004 IFRS 2004 IFRS 2005 
Goodwill  15970 17594  19823  
Avskrivning  -1213 -  -  
Nedskrivning  0 0  0  
Resultat  3639 5192  454  
Resultat f. skatt  4 839  6 585 433  
Omsättning  89967 89967  96385  

        
Im.tillgångar  1997 2140 2431  
Balansomslutning   117 048  126 151 135 220  

        
SEK       
P/E  18,18(18) 12,81(13)  161,41(161)  
Vinst/aktie  15,59 22,13  1,84  
 
Den största påverkan till varför SCA har erhållit bättre resultat efter övergången 2004 är 
återföringen av goodwillavskrivningar. 
 
Scania 
Scania utvecklar, tillverkar och säljer lastbilar och bussar. Finansiella tjänster, såsom 
lånefinansiering eller leasingkontrakt blir en allt viktigare del av verksamheten. En stor del av 
det förbättrade resultatet 2004 har sin grund i att avskrivningarna lagts tillbaka i 
resultaträkningen. 
 

MSEK RR 2004 IFRS 2004 
IFRS 
2005 

Goodwill  846 1012  1095  
Avskrivning - 166  -  -  
Nedskrivning  0 0  0  
Resultat  4077 4316 4665  
Resultat f. skatt 6 014  6 276  6 765 
Omsättning 56788  56788  63328  
        
Im. Tillgångar  1614 1614  1603  
Balansomslutning   70 225  70 703  78 218 
        
SEK       
P/E  12,89(13) 12,19(12)  12,32(12)  
Vinst/aktie  20,4 21,57 23,33  
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SEB 
SEB är en företagsbank, deras vision är att vara ledande i norra Europa när det gäller 
lönsamhet och nöjda kunder. För att SEB ska nå sitt mål som ledande har de under 1990-talet 
växt genom bland annat förvärv, numera vill de ta tillvara på den nuvarande marknaden vilket 
innebär färre förvärv.  
 
MSEK RR 2004 IFRS 2004 IFRS 2005 
Goodwill  9650 11165  11773  
Avskrivning  -744  - -  
Nedskrivning  -58 -77  -2  
Resultat  6592  7382 8421  
 Resultat f. skatt  9 273  10 055  11 223 
Ränteintäkter  41197  41506 54471  
        
Im. Tillgångar  495  2483 3423  
Balansomslutning   1 591 318  1 605 551  1 889 738 
        
SEK       
P/E  13,26(13,3)  11,92(11,9)  12,95(13) 
Vinst/aktie  9,69  10,78 12,63  
 
Seco Tools 
Seco Tools arbetar med att utveckla, tillverka och sälja ”produkter för skärande bearbetning”, 
t ex produkter för svarvning och fräsning. Exempel på strategier i företaget är 
produktutveckling, kundnytta, närhet till kunden och kompetensutveckling. De vill att 
tillväxten främst ska ske organiskt men om ett bra tillfälle dyker upp kan förvärv göras. 
 
MSEK RR 2004 IFRS 2004 IFRS 2005 
Goodwill  120 150 157  
Avskrivning  31 -  -  
Nedskrivning  0 0  0  
Resultat  544 572 784  
Resultat f. skatt  781  812  1 094 
Omsättning  4333 4333  4936  
        
Im. Tillgångar  121 121  102  
Balansomslutning   3669  3699 4198  
        
SEK       
P/E  16,27 (-) 15,49(15,5)  14,84(14,8)  
Vinst/aktie  18,8 19,75  26,95  
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Securitas 
Securitas är ett världsledande företag inom säkerhetslösningar. Securitas vill vara en lärande 
organisation och ständigt utvecklas. Securitas växer med hjälp av förvärv, av både stora och 
små företag.  
 
MSEK RR 2004 IFRS 2004 IFRS 2005 
Goodwill  14 508,3 15 301,9  17 792,4  
Avskrivning  - 1149,7 -  -  
Nedskrivning  0  0  0 
Resultat  1466,9 2528,5 2712,6  
Resultat f. skatt  2 328 3 383,7  3 660,9  
Omsättning  59 686,6 59 686,6  66 013,6  
        
Im. Tillgångar  431,9 701,8  951,8  
Balansomslutning   36 230,8 38 842,7  46288,6  
        
SEK       
P/E 28,36(28)  16,47(28)  17,76 (18)  
Vinst/aktie  4,02 6,92  7,43  
 
Efter övergången till IFRS oklassificerade Securitas netto 343 miljoner som alltså minskade 
goodwillposten då dessa immateriella tillgångar var identifierbara. 
 
Skanska 
Skanska är ett företag som utvecklar, bygger och underhåller miljön för att bo, resa och 
arbeta. Skanska strävar efter att bli kundens första val inom byggverksamhet och 
projektutveckling. 
 
MSEK RR 2004 IFRS 2004 IFRS 2005 
Goodwill  3 565  3 899  4 154 
Avskrivning  - 405  -   -  
Nedskrivning  0  - 169  - 108 
Resultat  2 648  3 186  3 890 
Resultat f. skatt  3 819  4 327 5 120  
Omsättning  121 263  121 263  124 667 
        
Im. Tillgångar  464  535  664 
        
Balansomslutning   62 509  63 081  71 311 
        
SEK       
P/E  12,6  10,52  13,05 
Vinst per aktie  6,33  7,58  9,27 
 
Skanska har genomfört företagsförvärv både 2004 och 2005, men förvärven var relativt små 
och påverkade inte goodwill i någon större utsträckning. 
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SKF 
SKF är leverantörer av lösningar och produkter inom områden så som tätningar, mekatronik, 
rullningslager, service och smörjsystem. Företaget erbjuder även tjänster inom teknisk 
support, underhållsservice, tillståndsövervakning och utbildning. 
 

MSEK RR 2004 IFRS 2004 IFRS 2005 
Goodwill  741  863  1 057 
Avskrivning  - 69 -   - 
Nedskrivning  - 18 0   - 24 
Resultat  2 959 2 976 3 607 
 Resultat f. skatt  4152 4087  5253  
Omsättning 44 826 44 826 49 285 
        
Im. Tillgångar  171  369  526 
        
Balansomslutning   34 847  35 014  40 349 
        
SEK       
P/E  11,39 (11,4)  10,59 (10,6)  14,42 (14,4) 
Vinst per aktie  25,99*  6,42  7,73 
 
*Vinsten per aktie är högre här eftersom SKF genomförde en split.  
 
Den totala påverkan på resultatet efter införande av IFRS 3 är 167 Mkr. År 2005 har ett 
företagsförvärv genomförts och ökat goodwill med 301 Mkr. 
 
Swedbank 
Swedbank är en bank som riktar sig till privatpersoner, företag, organisationer, kommuner och 
landsting. Swedbank erbjuder finansiella produkter och tjänster och är inom detta område 
ledande på sina hemmamarknader, vilka är Sverige, Estland, Lettland och Litauen.  
 
MSEK RR 2004 IFRS 2004 IFRS 2005 
Goodwill  3 489  3 796  14 229 
Avskrivning  - 622  -  - 
Nedskrivning  0  0  0 
Resultat  8 592  9 949  12 229 
 Resultat f. skatt  11912 10578  15010  
Omsättning  42 434  35 442  34 204 
        
Im. Tillgångar  274  446  1 345 
        
Balansomslutning   1 020 459  1 022 281  1 197 283 
        
SEK       
P/E 10,08 (10,1)  9,46 (9,5)  9,36 (9,4) 
Vinst per aktie 16,42  17,5  23,14 
 
I företaget har goodwillavskrivningar återlagts till ett belopp av 562 Mkr och därmed påverkat 
resultatet positivt. Ett stort företagsförvärv har genomförts under 2005 vilket har medfört en 
stor ökning av goodwillposten. 
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Swedish Match 
Swedish Match är ett unikt företag med tillverkning och försäljning av varumärken inom 
snus, tuggtobak, piptobak, cigarrer, tändstickor och tändare. Deras varumärken är 
marknadsledande inom dessa områden. 
 
MSEK RR 2004 IFRS 2004 IFRS 2005 
Goodwill  1 834  1 999  2 865 
Avskrivning  - 175  -  - 
Nedskrivning  - 9  - 9  - 57 
Resultat  1 915  2 084  1 777 
 Resultat f. skatt  3206 3429  2696  
Omsättning  13 007  13 007  13 311 
        
Im. Tillgångar  1 451  1 453  1 400 
        
Balansomslutning   14 621  12 898  16 806 
        
SEK       
P/E  13,73 (13,7) 12,46 (12,5)   16,67 (16,7) 
Vinst per aktie  5,61  6,18  5,61 
 
Resultatet har ökat med 175 Mkr på grund av införandet av IFRS 3. Detta på grund av att 
goodwillavskrivningar inte längre görs. (Resultatet har dock inte totalt ökat med 175 Mkr, 
detta beror på införandet av andra nya redovisningsregler.) 
 
Tele 2 
Tele 2 är en telekomoperatör och de strävar efter att leverera billig och enkel telekom. 
Företaget vill alltid erbjuda marknadens bästa priser. Tele 2 är den ledande alternativa 
telekomoperatören i Europa.  
 
MSEK RR 2004 IFRS 2004 IFRS 2005 
Goodwill  20 960  22 450  26 702 
Avskrivning  - 1 902  -    -   
Nedskrivning  0  0  - 278 
Resultat  1 902  3 428  2 341 
 Resultat f. skatt  2681 4207  3127  
Omsättning  43 033  43 033  49 943 
        
Im. Tillgångar  1 566  1 566  4 377 
        
Balansomslutning   47 826  49 865  68 283 
        
SEK       
P/E  20,28  11,24  16,08 
Vinst per aktie  4,29  7,74  5,3 
 
På grund av Tele 2:s höga goodwillavskrivning ökade resultatet relativt mycket efter 
implementeringen av IFRS 3. Ett företagsförvärv under 2005 ökade goodwillposten med flera 
miljarder.  
 
 



 67 

Telia Sonera 
Telia Sonera arbetar med telekommunikation och erbjuder användarvänliga tjänster för 
överföring och paketering av ljud, data, bild, information och underhållning. Företaget är 
verksamt i Norden och de baltiska länderna, samt i Ryssland och Turkiet.  
 
MSEK RR 2004 IFRS 2004 IFRS 2005 
Goodwill  55 650  57 433  62 498 
Avskrivning  - 3 627  -   - 
Nedskrivning  0  - 16  0 
Resultat  8 507  14 264  13 694 
 Resultat f. skatt  12764 17448  17019  
Omsättning  81 937  81 937  87 661 
        
Im. Tillgångar  8 554  12 101  11 869 
        
Balansomslutning   193 018  191 972  203 775 
        
SEK       
P/E 21,87   14,37  16,68 
Vinst per aktie  1,82  2,77  2,56 
 
Telia Sonera har stora goodwillavskrivningar som har lagts tillbaka, vilket har påverkat 
resultatet positivt. Under 2005 gjordes ett företagsförvärv som ökade goodwillposten.  
. 

Trelleborg 

Trelleborgskoncernen möter tre primära grundbehov, dessa är täta, dämpa och skydda. 
Företaget erbjuder teknologiska lösningar för människor i krävande industriella miljöer. Dessa 
miljöer återfinns mest inom flyg, jordbruk, bil, bygg, transport m.m. AFFÄRSIDÉ 
 
MSEK RR 2004 IFRS 2004 IFRS 2005 
Goodwill  6 500  6 876  7 717 
Avskrivning  - 403  -  - 
Nedskrivning  0  0  0 
Resultat  988   1 177   730  
 Resultat f. skatt  1267 1604  1567  
Omsättning  22 912  22 912  24 170 
        
Im. Tillgångar  304  304  491 
        
Balansomslutning   21 799  22 152  24 960 
        
SEK       
P/E  10,09 (10)  7,27 (7)  12,29 (12) 
Vinst per aktie  11,2  15,55  12,9 
 
Under 2004 gjordes ett mindre företagsförvärv som ökade goodwill med 64 Mkr. Under 2005 
gjordes ytterligare ett förvärv som ökade goodwill med 315 Mkr. 
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Volvo 
Volvokoncernen levererar kommersiella transportlösningar och gör detta genom att leverera 
transportrelaterade produkter med överlägsen kvalitet och säkerhet. Företagets vision är att 
värderas som ledande leverantör av transportlösningar. 
 
MSEK RR 2004 IFRS 2004 IFRS 2005 
Goodwill  9 656  10 321  11 702 
Avskrivning  - 702  -  - 
Nedskrivning  0  0  0 
Resultat  9 355  9 907  9 349 
Resultat f. skatt  12579 13036  18014  
Omsättning  210 401  211 076  240 559 
        
Im. Tillgångar  6 950  7 291  9 349 
        
Balansomslutning   222 896  223 968  257 135 
        
SEK       
P/E  11,79 (11,8)  11,17 (11,2)  11,63 (11,6) 
Vinst per aktie  22,35  23,58  32,21 
 
Endast ett litet företagsförvärv gjordes under 2005 vilket ökade goodwill med 20 Mkr. 
Resterande ökning av goodwill beror på omräkningsdifferenser. 
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Bilaga 2 - Large Cap, rampopulationen    
      

Inkluderade i undersökningen: Ej inkluderade i unde rsökningen: 
      
Alfa Laval   Annan redovisningsvaluta 
Assa Abloy  än SEK   
Atlas Copco  Investor   
Axfood   Kinnevik   
Boliden   Fabege     
Capio   HM         
Carnegie   Hufvudstaden  
Electrolux   Kungsleden   
Elekta   SSAB       
Eniro   Lundin P   
Ericsson   Castellum   
Getinge      
Hexagon   Ingen goodwill  
Höganäs   Astra Zeneca  
Industrivärden  Kaupthingbank  
JM   Millicom   
Latour   Nobelbiocare   
Lundbergsföretagen  Nokia      
Meda   Nordea Bank   
MTG   Old Mutual   
NCC   Oriflame   
Nobia   Tieto Enator   
OMX   Vostok Nafta   
PEAB   Stora Enso   
Ratos   SHB        
Saab   ABB        
Sandvik   Autoliv    
SAS   Holmen     
SCA      
Scania   Övrigt   
SEB   Husqvarna   
Seco Tools  Lawson Software  
Securitas      
Skanska      
SKF      
Swedbank     
Swedish Match     
Tele2      
Telia Sonera     
Trelleborg      
Volvo      
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Bilaga 4 - Branschindelning   
    
    
Industri Dagligvaror Material Hälsovård 
Alfa Laval Axfood Boliden Capio 
Assa Abloy Swedish Match Höganäs Elekta 
Atlas Copco  SCA Getinge 
Hexagon   Meda 
NCC    
PEAB    
Saab    
Sandvik    
SAS    
Scania    
Seco Tools    
Securitas    
Skanska    
SKF    
Trelleborg    
Volvo    
    
Sällanköpsvaror IT Teleoperatör Finans 
Electrolux Ericsson Tele2 Carnegie 
Eniro  Telia Sonera Industrivärden 
MTG   JM 
Nobia   Latour 
   Lundbergsföretagen 
   OMX 
   Ratos 
   SEB 
   Swedbank 
    

 


