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Förord 
 

Vi vill i detta förord tacka alla medverkande i denna studie. Först och främst alla respondenter 

som varit tillmötesgående och tagit sig tid att medverka, men som vi av anonymitetsskäl inte 

kan namnge här.  

 

Även ett stort tack till vår handledare Rickard Olsson, som med sin konstruktiva kritik väglett 

oss framåt i arbetet med denna uppsats.  

 

 

Umeå, maj 2009 

 

Joakim Lindström Stefan Markström 
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Sammanfattning 

Bakgrund 

För att försöka skapa en mer ändamålsenlig och effektiv kapitalmarknad utfärdade 

Europaparlamentet och Europarådet den 19 juli 2002 en förordning, detta i avseende att 

harmonisera och förbättra de internationella redovisningsstandarderna inom EU. Den första 

januari 2005 infördes därefter ett krav på unionens noterade bolag att redovisa i enlighet med 

redovisningsstandarderna IAS/IFRS. Tillföljd av detta införande förändrades 

tillvägagångssättet att behandla goodwill för de svenska noterade bolagen. Den linjära 

avskrivningen av goodwill skulle numera inte tillämpas, utan goodwill skulle nu bli föremål 

för en aktiv värdering i form av nedskrivningsprövningar. I och med detta sätt att värdera 

goodwill uppkommer det flera frågor, dessa rör de uppskattningar och bedömningar som 

måste göras i samband med nedskrivningsprövningar av goodwill. Detta gör enligt oss att 

tillförlitligheten hos detta sätt att behandla goodwill blir intressant att granska.      

Syfte 

Vi vill kunna ge bild av huruvida bedömningar och uppskattningar relaterade till 

nedskrivningsprövningar av goodwill är tillförlitliga och ger en rättvisande bild av bolaget. Vi 

vill även undersöka om den rådande lågkonjunkturen påverkar de svenska noterade bolagen 

som förväntat. Syftet är inte att redogöra tekniskt för hur bolagen räknar och kommer fram till 

det exakta uppskattade värdet på goodwill.   

Metod 

Undersökningen har skett genom en kvalitativ studie i form av semistrukturerade intervjuer. 

Uppsatsen kännetecknas således av ett hermeneutiskt synsätt som sätter tolkandet i centrum. 

Sju stycken svenska noterade bolag har slumpmässigt valts ut och intervjuats, och även en 

revisor. Intervjuerna har hållits med de på bolagen relevanta personer för studien. Intervjuerna 

har av olika anledningar skett via telefon. Intervjuerna har sedan spelats in, transkriberats och 

sammanställs. Intervjuobjekten har anonymiserats i undersökningen, detta har skett först och 

främst för att få en öppnare diskussion med de medverkande intervjuobjekten.   

Slutsats 

Vi vill vara försiktiga med att uttala oss om slutsatser kring tillförlitligheten hos svenska 

noterade bolags nedskrivningsprövningar av goodwill i allmänhet. Detta främst p.g.a. att vår 

studie inte ger några entydiga svar i frågan. Det vi dock kan säga är att det finns exempel på 

situationer där det kan förekomma meningsskiljaktigheter mellan vissa bolag och det rådande 

regelverket. I frågan huruvida det negativa konjunkturläget påverkar bolagen som förväntat, 

finner vi inga större anledningar till att så inte skulle vara fallet. Tveksamheter finns istället 

kring när och i hur stor omfattning nedskrivningar av goodwill kommer ske i de svenska 

noterade bolagen. Det finns dock enligt vår studie svenska noterade bolag som anser att deras 

goodwillvärde inte skulle kunna påverkas av en tillfällig negativ konjunktur. 
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1 Inledning 
 

 

Detta inledande kapitel avhandlar ämnesområdets problembakgrund och varför vi valt att 

studera problemen vid nedskrivningsprövningar av goodwill. Även uppsatsens syfte 

preciseras närmare, precis som inledande förutsättningar som studiens avgränsningar och  

begränsningar. 

 

1.1 Ämnesval 

 

Inför valet av vårt uppsatsämne hade vi ett antal ämnesområden som vi skulle kunna tänka oss 

att behandla i en uppsats. Gemensamt för dessa ämnesområden med tillhörande problem var 

att intresset för dessa väckts under den kurs vi båda läst i redovisning på C-nivå under hösten. 

Att valet föll på nedskrivning av goodwill med dess inneboende problem var förutom att ett 

visst intresse och nyfikenhet uppkommit tidigare, även att de andra områden vi tänkt oss hade 

intresserat en rad andra uppsatsskrivare i högre grad än det ämne vi nu valt. De var alltså 

lättare för oss att hitta en konstruktiv infallsvinkel i vårt nu valda ämne än hos de andra 

alternativen, vilket gjorde att problemen med nedskrivningar av goodwill blev vårt val.    

1.2 Problembakgrund 

 

Goodwill är en immateriell tillgång som kan delas upp i internt upparbetad goodwill och 

koncernmässig goodwill. Internt upparbetad goodwill är och har aldrig varit tillåten att ta upp 

i koncernredovisningen. Den typen av goodwill kan exempelvis bestå av personalens 

värdefulla kunskap eller ett företags goda rykte. Koncernmässig goodwill eller förvärvad 

goodwill som den också benämns är den typ av goodwill som får och skall tas upp i 

koncernredovisningen. Denna typ av goodwill består av det överpris som företaget betalat vid 

ett företagsförvärv.  Koncernmässig goodwill är en av de allra mest omtvistade bitarna inom 

de immateriella tillgångarna i koncernredovisningen. Först och främst därför att definitionen 

av goodwill är relativt oklar, men även att det ligger en mängd osäkra uppskattningar och 

bedömningar bakom värderingen av denna tillgång. 
1
 

 

För att försöka skapa en mer ändamålsenlig och effektiv kapitalmarknad utfärdade 

Europaparlamentet och Europarådet den 19 juli 2002 en förordning, detta i avseende att 

harmonisera och förbättra de internationella redovisningsstandarderna inom EU. De konkreta 

förhoppningarna var att förbättra rörligheten för kapital på den inre marknaden, och att 

företagen inom unionen skulle få konkurrera på mer likartade villkor. Detta utfärdande 

innebär att unionens noterade bolag skall upprätta koncernredovisning i enlighet med IAS och 

IFRS med respektive tolkningar. 
2
 

 

Detta har medfört stora förändringar för de noterade bolagen och deras koncerner i unionen, 

beträffande deras sätt att redovisa koncernmässig goodwill. Om vi utgår från Sverige så beror 

detta på att kraven att redovisa tillgångar till marknadsvärde eller verkligt värde som det 

också benämns, har ökat avsevärt i samband med införandet av IFRS.  Om vi ser till hur vi i 

                                                 
1
 Nilsson Henrik, Nilsson Stellan och Sundgren Stefan, Internationell redovisning: teori och praxis, Lund, 

Studentlitteratur, 2007, sid. 109 
2
 SOU 2003:71, Internationell redovisning i svenska företa, sid. 13-14 
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Sverige redovisade koncernmässig goodwill innan införandet av IFRS så får vi gå till RR för 

att se hur normgivningen såg ut. RR sa att goodwill skulle redovisas till anskaffningsvärde 

minskat med ackumulerade av- respektive nedskrivningar.
3
  Dessa avskrivningar skulle ske 

över ekonomisk livslängd, men dock längst över fem år, om inte det påtagligen kunde visas 

att det fanns fog för en längre avskrivningsperiod. Den yttersta gränsen var dock 20 år
4
. För 

varje år vid bokslutstillfället skulle även en bedömning göras utifall det fanns någon 

indikation på att goodwillpostens värde hade minskat. Om några sådana indikationer fanns 

skulle goodwillpostens återvinningsvärde beräknas d.v.s. att ett nedskrivningstest skulle 

göras. Normgivningen i RR gav även möjligheten att i vissa fall få återföra en avskrivning 

som tidigare hade skett.
5
 

 

Till skillnad från vad som gällde under RR så sker inga som helst avskrivningar av goodwill i 

IFRS, utan goodwill redovisas som anskaffningsvärdet minskat med endast ackumulerade 

nedskrivningar. Skillnaden nu och då innebär att företagen skall göra en årlig 

nedskrivningsprövning vid tillämpandet av IFRS. Detta även om ingen indikation på 

värdenedgång av det redovisade värdet på goodwillposten föreligger.
6
 IFRS säger även att om 

en indikation på en värdenedgång skulle uppkomma någon gång under året, skall en 

nedskrivningsprövning av goodwill ske i samband med indikationen. Detta utöver den årliga 

nedskrivningsprövningen av goodwill. En stor skillnad gentemot före införandet av IFRS är 

att nedskrivning inte på något sätt får återföras i redovisningen. En stor förändring som 

troligen inneburit att arbetsbördan ökat ganska kraftigt för företagen är kraven på de 

upplysningar som skall lämnas i och med ett nedskrivningstest. Dessa upplysningar avser 

främst de uppskattningar och bedömningar företagen gjort i samband med sina 

nedskrivningsprövningar.
7
 

 

De standarder som numera ger normen för detta förfarande utgörs främst av IFRS 3 som berör 

själva företagsförvärvet och sedermera också IAS 36 som berör själva 

nedskrivningsprövningen av goodwill
8
. Det blir i samband med marknadsvärderingen av 

goodwill i IAS 36 viktigt att klargöra skillnaderna mellan nedskrivning och avskrivning. 

Nedskrivning innebär att tillgången i fråga skall marknadsvärderas, och på så sätt skrivas ned 

om den har en bestående värdenedgång
9
. Detta är en stor skillnad gentemot avskrivning då 

avskrivningar är en fördelning av kostnader under en längre tidsperiod. I praktiken betyder 

denna förändring att det som avses testas vid en nedskrivningsprövning är i vilken grad det är 

möjligt att återvinna det redovisade värdet, detta i form av en försäljning av tillgången eller av 

att bolaget använder den i sin verksamhet. Anledningen till denna förändring är att ge en mer 

rättvisande bild av hur situationen verkligen ser ut i bolaget.
10

  

 

För att illustrera hur svenska bolag omfattas IAS/IFRS kan figur 1 vara av stort värde. Den 

ger en bra bild av de få bolag som omfattas men att storleken på dessa är väldigt stora utifrån 

ett svenskt perspektiv. Vi vill också poängtera det vi tidigare förklarat att det endast är 

noterade aktiebolag som omfattas av dessa normer och standarder. Vi tycker att det är viktigt 

                                                 
3 Persson Lars-Erik och Hultén Karin, ”Tre heta IFRS områden: Goodwill ett område som krävt betydande 

insatser”, Balans nr 6-7, 2006, sid. 36-39 
4
 Artsberg Kristina, Redovisningsteori, Malmö, Liber ekonomi, 2005, sid. 392 

5
 Persson & Hultén, 2006, sid. 36-39 

6
 Guide till IFRS 3, Ernst & Young, 2007, sid. 9 

7
 Persson & Hultén, 2006, sid. 36-39 

8
 A Guide to IFRS 3, Deloitte, 2004, sid. 4 

9
 Artsberg, 2005, sid. 221 

10 Thorell Per, Den nya koncernredovisningen, Malmö, Liber ekonomi i samarbete med Ernst & Young, 2004, 

sid. 91 
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att framhålla detta för eventuella läsare av uppsatsen, vilket annars skulle kunna leda till att 

till helt fel uppfattning av omfattningen av IAS/IFRS. 

Figur 1: (Grant Thornton, 2008) 

 

Den lågkonjunktur som vi bevisligen nu befinner oss i gör diskussionen om nedskrivningar av 

goodwill högaktuell och inte mindre kontroversiell. Det finns dock inget självklart samband 

mellan en lågkonjunktur och ökat nedskrivningsbehov. Ökad nedskrivningstakt på goodwill 

kan lika gärna bero på teknikutvecklingar eller andra förändringar i omvärlden som inte är 

beroende av konjunkturen. Situationen för företagen är som vi tidigare nämnt nu annorlunda 

gentemot tidigare genom införandet av IFRS, vilket enligt ett antal svenska revisionsbyråer 

mycket väl kan leda till en ökad nedskrivningstakt hos många företag.
11

 Det som dock är 

viktigt att poängtera här är att till följd av införandet av IFRS så har även kraven på att 

identifiera immateriella tillgångar höjts. Vilket i sin tur har minskat storleken på företagens 

goodwillposter något. Detta skulle i viss mån kunna kompensera en del av effekterna av de 

eventuella nedskrivningarna av goodwill. 
12

 

 

Vi har i dagsläget ännu inte sett de konsekvenser i form av nedskrivningar av goodwill som 

en lågkonjunktur borde resultera i. Men enligt många analytiker är det bara en tidsfråga innan 

vi kan börja se de riktigt stora konsekvenserna i fråga om nedskrivning av goodwill. Redan 

innan årsskiftet 2008/2009 har ett par större bolag gjort nedskrivningar i avseende för 

goodwill, däribland SAS, Tele 2 och Eniro
13

. Antagligen kommer nedskrivningarna av 

goodwill öka i takt med att vinsterna för företagen gissningsvis kommer minska framledes. 

Detta tror åtminstone revisorer på Ernst & Young, de spår även att stora nedskrivningar av 

goodwill kan komma att göras från många håll redan under första halvan av 2009. 
14

   

 

                                                 
11

 http://www.affarsvarlden.se/hem/nyheter/article439524.ece 
12

 Gauffin Björn och Nilsson Sven-Arne, ”Rörelseförvärv enligt IFRS 3: Hur gick det med identifieringen av 

immateriella tillgångar?”, Balans nr 8-9 , 2006, sid. 40-42. 
13

 http://di.se/Avdelningar/Artikel.aspx?ArticleID=2009\01\13\319132&sectionid=undefined 
14

 http://www.affarsvarlden.se/hem/nyheter/article530731.ece 
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Vi har talat en del om svårigheterna när det gäller bedömningar och uppskattningar gällande 

nedskrivningsprövningar av goodwill. För att få en helhetsbild av problemet skulle vi också 

vilja framhäva den betydelse ärligheten hos företagen har, detta för att få en sådan rättvisande 

bild som möjligt av redovisningen.
15

 Vi tycker att detta är mycket viktigt att beakta 

fortsättningsvis under uppsatsen, då uppsatsen i huvudsak baserar sig på intervjuer av ej 

oberoende parter i form personer med ledande befattningar inom de i studien deltagande 

bolagen.  

 

Hur Europas och i synnerhet Sveriges bolag klarat av att anpassa sig till detta har vi inte något 

fast grepp om, även om en rapport från Öhrlings PricewaterhouseCoopers från 2007 visar att 

majoriteten av bolagen i hela Europa klarat sig bra i anpassningen. Även om 

upplysningskraven i årsredovisningen överlag inte kan ses vara helt uppfyllda. Anledningen 

till detta kan mycket väl vara att de nya kraven blottlägger detaljer om bolagen som de inte så 

gärna delar med sig av.
16

 Det finns dock mycket positiva delar med att kraven på upplysning 

kring redovisningen höjts under IFRS, då i synnerhet marknadsvärderingen av vissa 

tillgångar. Det är grundtanken att aktiemarknaden är i behov av den information som bolagen 

blir tvungna att lämna ut, vilket borde leda till bättre beslutsunderlag för aktörer på denna 

marknad.
17

 

 

För att ge en bild av hur stora goodwillposter de svenska noterade bolagen innehar har vi 

nedan en bild från nättidningen Affärsvärlden, som visar goodwill i procent av eget kapital i 

några större svenska noterade bolag.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Som vi kan utläsa av bilden finns en 

stor varians beträffande storleken 

på de svenska noterade bolagens 

goodwillposter. 

 

 

Figur 2: (Affärsvärlden, 2008) 

 

 

                                                 
15

 Guide till IFRS 3, Ernst & Young, 2007, sid. 11 
16

 http://www.pwc.com/extweb/ncpressrelease.nsf/docid/FD70E244A391A04D802572FB0025A85B 
17

 Buisman Jan, ”Första erfarenheterna av IFRS-redovisning: Svårt att nå målet första året eftersom processen 

underskattas”, Balans nr 5, 2006, sid. 36-39. 
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Nedskrivningsprövningar av goodwill beskrivs av vissa som ett av de absolut största 

problemområdena i samband med införandet av IAS/IFRS. Problemen anses främst vara att 

identifiera de kassagenererande enheter som måste urskönjas för att det skall vara möjligt att 

värdera bolagens goodwill. Men även att hela beräkningsprocessen förknippas med stora 

mängder subjektivitet.
18

 

 

Implementeringen av IFRS standarder är något som inte bara skett i Europa, utan även i andra 

delar av världen. Av de större länderna märks exempelvis Australien. De införde precis som 

Sverige IFRS som standard den 1 januari år 2005. Dock har de vissa lokala avvikelser från oss 

i Europa, men i stora drag är det samma regelverk som nyttjas. I den specifika frågan 

nedskrivningsprövningar av goodwill har vi en likadan tillämpning. I en jämförande studie 

från Australien jämförs för respektive nackdelar med den nya tillämpningen av 

nedskrivningsprövningar av goodwill. Denna studie visar på hur det nya regelverket bjuder in 

till det som brukar kallas ”creative accounting”. D.v.s. att bolaget bjuds in till att förvanska 

vissa uppskattningar och bedömningar som ger ett gynnsammare utfall för bolaget.
19

  

 

USA hade som föregångare redan 2001 infört detta sätt att årligen nedskrivningspröva 

goodwill. Rapporter finns därför i större mängd därifrån, vilka också belyser de 

subjektivitetsproblem vi tidigare berört och att dessa troligtvis leder till felvärderingar. 
20

 

 

Med vetskapen att vissa problem finns i dessa värderingar, tar vi sikte på att försöka uppskatta 

tillförlitligheten hos nedskrivningsprövningar av goodwill hos de svenska noterade bolagen.  

1.3 Problemformulering 

 

- Är svenska noterade bolags uppskattningar och bedömningar i samband med 

nedskrivningsprövningar av goodwill tillförlitliga? 

 

- Vi befinner oss nu för första gången i en lågkonjunktur sedan införandet av IFRS 

(2005), påverkar denna lågkonjunktur nedskrivningar av goodwill som förväntat?  

 

1.4 Syfte 

 

Vi vill kunna ge bild av huruvida bedömningar och uppskattningar relaterade till 

nedskrivningsprövningar av goodwill är tillförlitliga och ger en rättvisande bild av bolaget. Vi 

vill även undersöka om den rådande lågkonjunkturen påverkar de svenska noterade bolagen 

som förväntat. Syftet är inte att redogöra tekniskt för hur bolagen räknar och kommer fram till 

det exakta uppskattade värdet på goodwill.   

 

 

                                                 
18

 Hoogendoorn Martin, ”International accounting regulation an IFRS Implementation in Europe and beyond - 

Experiences with First-time Adoption in Europe”, European Accounting Review, Supplement 3 Vol. 15, 2006, 

23-26 
19

 Wines Graeme, Ron Dagwell and Carolyn Windsor, ”Implications of the IFRS goodwill accounting 

treatment”,  Managerial Auditing Journal Vol. 22, nr 9, 2007, 862-880. 
20

 Hayn Carla and Hughes P.J, ”Leading indicators of goodwill impairment”,  Journal of accounting, Vol. 21 

Issue 3, 2006, 223-265 
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1.5 Avgränsning 

 

Vi har avgränsat oss till nedskrivning av koncernmässig goodwill som uppkommer tillföljd av 

ett rörelseförvärv. Vad rörelseförvärv och koncernmässig goodwill är kommer vi att avhandla 

mer i detalj under referensramen i uppsatsen. Vi har även valt att huvudsakligen avgränsa oss 

till nedskrivning av goodwill ur ett svenskt perspektiv då det är svenska företag vi valt att 

studera. Dessa företag är uteslutande noterade bolag då det är endast dessa som till helhet 

berörs av IFRS. 

1.6 Begränsning 

 

Ett antal faktorer har begränsat vårt arbete då främst möjligheten att få intervjuer inom rimlig 

tid med lämpliga företag. Även att vi av praktiska skäl endast haft möjlighet till 

telefonintervjuer med de företag som ingår i studien tycker vi är att se som en begränsning. 

Detta främst p.g.a. den brist på lämpliga noterade bolag som finns i närområdet.  
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1.7 Uppsatsens disposition 

      Inledning 

Detta kapitel ger en överblick på problemområdet genom en problembakgrund. 

Denna problembakgrund mynnar sedan i sin tur ut i en problemformulering och 

sedan ger vi också uppsatsen ett syfte. Vidare redogör vi också för vilka 

avgränsningar som gjorts och vilka begränsningar som funnits under uppsatsens 

utformande. 

 Uppsatsens utgångspunkter 

 I Detta avsnitt resonerar vi kring vilka vetenskapliga utgångspunkter vi har och  

vilka utgångspunkter som passar bäst in på studien. Vi diskuterar även kring 

valda teorier och kritik av dessa. 

 

 

Referensram 

Kapitlet redogör för och kring de begrepp och standarder vi tycker är relevanta 

för vårt ämne och problemområde. 

 

Praktisk metod  

Kapitlet beskriver de förberedelser och utgångspunkter vi haft för den empiriska 

undersökningen av uppsatsen. 

 

 Empirisk undersökning 

Detta avsnitt innehåller den empiriska undersökningen. Den har utförts 

kvalitativt i form av intervjuer med representanter för utvalda företag och en 

revisor. 

 

Analys & Slutsats  

Under dessa två avslutande kapitel analyserar vi den empiriska undersökningen. 

Förhoppningsvis kan vi även presentera någon form av slutsats som bidrar till 

ökad förståelse inom problemområdet.  

 

 

 Sanningskriterier 

 Kapitlet behandlar de sanningskriterier som finns för kvalitativa undersökningar,  

 Och hur väl uppsatsen uppfyller dessa. 
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1.8 Begreppsförklaring 

 

CFO Chief Financial Officer 

 

IAS International Accounting Standards 

 

IASB International Accounting Standards Board 

 

IASC International Accounting Standards Committee  

 

IFRS International Financial Reporting Standards  

 

Large Cap Stockholmsbörsens lista för de största bolagen med ett börsvärde över en miljard 

euro. 

 

Mid Cap Stockholmsbörsens lista för de medelstora bolagen med ett börsvärde över 150 

miljoner euro men mindre än en miljard euro. 

 

RR Redovisningsrådets Rekommendationer  

 

Small Cap Stockholmsbörsens lista för de minsta bolagen med ett börsvärde under 150 

miljoner euro. 

 

WACC Weighted Average Cost of Capital 
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2 Uppsatsens utgångspunkter 
 

 

Kapitlet behandlar oss som författare till denna uppsats och vilka forskningsmetoder vi i 

studien har använt oss av. Vilka metodval vi gjort och vilka vetenskapliga förhållningssätt vi 

valt att förhålla oss till behandlas också vidare i kapitlet.  

  

2.1 Förförståelse 

 

Vi har som författare till denna uppsats med oss en mängd olika kunskaper och värderingar 

som präglat vår uppväxt. Även erfarenheter från tidigare och nuvarande utbildningar som 

troligen påverkar vårt sätt att se på olika situationer. Exempelvis skulle detta kunna innebära 

att två olika individer skulle kunna se på samma situation på två helt olika sätt. Detta sker 

troligen till följd av skillnaden i ovan nämnda värderingar och kunskaper. 
21

 

 

Förförståelse kan separeras i två underkategorier, förstahandsförförståelse och 

andrahandsförförståelse. Förstahandsförförståelse är den typ av förförståelse som vi i 

huvudsak syftar på i stycket ovan, d.v.s. den förförståelsen som livet hittills givit oss. 

Andrahandsförförståelsen är den typ av förförståelse vi i till största del förvärvat här på 

skolan, d.v.s. genom studier och utbildning. Den förförståelse som vi anser viktigast och mest 

relevant i detta fall är den andrahandsförståelse som vi skaffat oss under vår studietid här på 

universitetet. Detta p.g.a. att vi anser vår förstahandsförståelse inte skiljer sig åt i någon större 

utsträckning, men även att vi anser att det är hos andrahandsförståelsen som fokus kommer 

ligga under detta uppsatsarbete.
22

     

 

Den förförståelse som vi två författare går in med i uppsatsarbetet skiljer sig av naturliga skäl 

åt en del men det finns även långt gångna likheter. De stora likheterna ligger först och främst i 

det stora intresse som båda har för redovisningsämnet i allmänhet och vårt valda problem i 

synnerhet. Även har vi en identisk utbildning så här långt under våra studier här på universitet 

vilket säkerligen präglar vårt sätt att se på verkligheten och vårt problemområde. Vår 

utbildning innehåller två år på civilekonomprogrammet följt av att vi under hösten läst 

redovisning på c-nivå vilket fört oss in på detta uppsatsämne. Det är denna c-kurs i 

redovisning som vi anser vara grundstenen i vår förförståelse inom ämnet.  

 

Oavsett hur objektivt hållen vi försöker få studien att framstå som blir det dock omöjligt att 

helt frigöra sig från den förförståelse vi ovan berättat om och tillskansats oss genom livet. 

Detta kommer på något sätt att påverka studien även om det inte varit vår avsikt. I vilken grad 

det påverkat vet vi dock inte.
23

   

2.2 Kunskapssyn 

 

Vi har i samband med arbetet med denna uppsats frågat oss själva till vilken av de två 

kunskapssynerna positivism och hermeneutik som vi ställer oss till, varpå vi kom fram till att 

                                                 
21

 Johansson-Lindfors Maj-Britt, Att utveckla kunskap: om metodologiska och andra vägval vid 

samhällsvetenskaplig kunskapsbildning, Lund, Studentlitteratur, 1993, sid. 76 
22

 Ibid 
23

 Holme Idar Magne och Solvang Bernt Krohn, Forskningsmetodik: om kvalitativa och kvantitativa metoder, 

Lund, Studentlitteratur, 1997, sid. 95 
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vi i detta fall försöker ha en hermeneutisk kunskapssyn. Hermeneutiken är den filosofiska 

grund som kännetecknas av att tolkandet står i fokus, bedömningarna blir annorlunda 

beroende på vem som gör dem, bl.a. p.g.a. förförståelse, som vi tidigare nämnt. Vi vill här 

även sticka emellan med att vi tror att i den mest perfekta av alla världar råder ett 

positivistiskt synsätt helt och hållet, då studierna inte kan tolkas på annat än ett sätt, d.v.s. det 

rätta sättet. Vi tycker dock att vår studie skulle bli allt för endimensionell med en sådan 

forskningsmetod, därför finner vi det bättre och mer analyserande att sätta tolkandet i 

centrum. Desto mer särskiljd inputen är, desto mer varierande och fruktbar blir outputen.
24

 

2.3 Verklighetssyn 

 

Frågan vilken verklighetssyn vi innehar har vi i början av detta arbete försökt besvara, d.v.s. 

vilken ontologi vi tillämpar. Här finns i stora drag två verklighetssyner att se. Dels 

objektivism, men även subjektivism, oftast kallad konstruktionism. Vi påstår att vår 

verklighetssyn troligen är subjektivistisk, d.v.s. tron på att sociala företeelser och deras 

betydelse framkallas av sociala aktörer. Självklart kanske många skulle se vårt ämnesområde 

redovisning utifrån en mer objektivisisk synvinkel och det kan vi till viss del hålla med om. 

Men när vi resonerat kring detta angående vårt problemområde kommer vi inte ifrån att det är 

mänskliga individer som gör dessa uppskattningar och bedömningar, och detta ligger sedan 

till grund för det material vi kommer studera. Exempelvis skulle arbetsgrupp ett kunna göra 

en typ av bedömning av en nedskrivningsprövning och grupp två en annan. Detta troligen 

p.g.a. samspelet mellan de olika aktörerna i arbetsgruppen. Detta bör enligt oss medföra som 

vi tidigare nämnt att sociala fenomen och deras betydelse skapas av sociala aktörer.  Detta är 

huvudanledningen till vår verklighetssyn i detta sammanhang.
25

 

2.4 Perspektiv 

 

Uppsatsens problemformulering blir besvarad av de medverkande bolagen. Detta innebär att 

de uppmärksammade problemen i studien måste ses ur bolagens synvinkel och perspektiv. Vi 

får således fokusera på vad dessa bolag tycker och tänker kring dessa problem och sedan ta 

ställning till detta material i fråga om analys och slutsats. Samtidigt står vi som författare och 

troligtvis också läsaren utanför denna process, vilket kan skapa problem med förståelsen för 

vissa frågor. Det är då upp till oss som författare att uppfatta och förmedla dessa problem till 

läsaren på ett så korrekt sätt som möjligt.   

 

Vår sekundära problemformulering skulle dock kunna tolkas ur ett lite annorlunda perspektiv. 

Genom att den högst troligen kommer resultera i en del spekulationer om framtiden, som 

skulle kunna vara intressant ur ett bredare perspektiv än ovan nämnda problem. 

2.5 Val av angreppssätt 

 

Det som bör vara det första steget i en undersökning är att fundera och ta ställning till vart 

problemet i studien egentligen ligger. Detta skall sedan styra de val författaren gör när det 

gäller val av angreppssätt och metoder.
26

  

 

                                                 
24 Bryman Alan & Bell Emma, Företagsekonomiska forskningsmetoder, Malmö, Liber, 2005, sid. 27 
25

 Ibid, sid. 33 
26

 Wallén Göran, Vetenskapsteori och forskningsmetodik, Lund, Studentlitteratur, 1996, sid. 45 
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Vårt val av angreppssätt är av deduktiv natur, det vi skulle vilja kalla bevisandets väg. Denna 

ansats bygger på att förklara utfallet i vår studie med befintliga ramverk och standarder inom 

vårt problemområde.
27

 Vårt val var relativt enkelt då alternativet som är en induktiv ansats 

innebär att vi i vår uppsats skall generera egna teorier utifrån vår studie.
28

 Detta skulle enligt 

oss inte rymmas inom vår tidsram för denna uppsats och heller inte passa studien särskilt bra, 

då det vi studerar huvudsakligen bygger på redan befintliga redovisningsstandarder. 

Exempelvis bygger ekonomichefer och revisorer sina bedömningar och beräkningar inom vårt 

ämnesområde på dessa redan befintliga standarder. Åtminstone bör de göra detta enligt 

standarder som IFRS, vilket undersökningen sedan förhoppningsvis kommer att ge svar på. 

 

När vi diskuterade vilken datainsamlingsmetod som vi skulle använda enades vi ganska 

snabbt att vi skulle utföra en kvalitativ studie genom att utföra intervjuer. Vi ansåg detta för 

att detaljnivån på de svar vi ville ha av våra undersökningsobjekt var så pass hög att bara en 

kvalitativ undersökning skulle göra studien rättvisa. Att förena en deduktiv ansats med en 

kvalitativ metod kanske kan vara främmande för vissa, men vi anser det fullt möjligt och 

realistiskt. Vilket också vår studies främsta metodkälla Företagsekonomiska 

forskningsmetoder också visar. Genom citatet nedan ur nyss nämnda metodkälla tycker vi att 

vi har tillräckligt på fötterna för att genomföra undersökningen på vårt tilltänkta sätt.
29

 

 

”Även om det kan vara bra att ställa de två strategierna mot varandra, är det viktigt att inte 

slå in en kil emellan dem och tro att de är oförenliga” - Bryman & Bell 

 

Citatet ämnar visa de grundläggande skillnaderna mellan kvalitativ och kvantitativ forskning 

och deras särskilda drag. Där även en induktiv respektive deduktiv ansats ingår.
30

  

2.6 Val av referensram  

 

Eftersom vårt förhållningssätt i studien är deduktivt i form av att vi generar slutsatser 

grundade på redan befintliga teorier, bör referensramen i vår uppsats vara av stor betydelse. 

Information kring vårt uppsatsämne består eller baserar sig enligt oss mestadels på de 

redovisningsstandarder som vi tidigare nämnt. Detta främst i form av IFRS/IAS. Hur dessa är 

att betrakta som renodlade teorier bedömer vi dock som ytterst tveksamt, vilket fall ligger de 

till grund och skapar förståelse för vårt problem.  Dessa kompletteras och utvecklas genom 

dels artiklar i ämnet och teorier kring konjunkturläget. När vi som författare till uppsatsen 

letar relevanta begrepp och teorier är det viktigt att vi på ett korrekt sätt kritiskt granskar dessa 

teorier
31

. 

2.7 Källkritik 

   

Då vi kritiskt har granskat de teorier och begrepp vi använt oss av har det gjorts utifrån två 

faser, först informationssökningsökning och sedan informationsanvändning. 

Informationssökningen utgår från det av oss uppställda syftet och problemformuleringen. 

Dessa punkter ger en fingervisning om vilka standarder som i vårt fall borde användas i 

referensramen. Granskningen har alltså gjorts med utgångspunkt i hur relevanta de utvalda 

standarderna och teorierna är i förhållande till syfte och problemformulering. Under den andra 

                                                 
27

 Bryman & Bell, 2005, sid. 23 
28

 Wallén, 1996, sid. 89 
29

 Bryman & Bell, 2005, sid. 40-41 
30
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31
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fasen informationsanvändning ska vi som författare ta ställning till ursprunget, empirisk grund 

och aktualitet hos den utvalda referensramen.
32

 

 

Till största delen består referensramen av standarder i form av IAS/IFRS utgivna av 

IASC/IASB. Utifrån den första punkten teorisökning ser vi dessa områden som ytterst 

relevanta och nödvändiga att ha med i referensramen. Frågan blir här istället om vi valt ut rätt 

standarder? Som vi ser det är IFRS 3 och IAS 36 fundamentalt viktiga att ta upp och få en 

förståelse kring för att kunna förstå problemet kring nedskrivningsprövningar av goodwill. 

För att sedermera förstå IFRS 3 och IAS 36 har upplysningar kring begreppet koncern, 

förvärvsmetod och hur goodwill uppkommer varit nödvändigt att behandla. Slutligen var det 

enligt oss också nödvändigt att redogöra något kring konjunkturen med tanke på att det var en 

del av syfte och problemformulering.     

 

De ställningstaganden som varit nödvändiga att ta i avseende till fas två fastställde vi direkt 

att aktualiteten hos våra källor varit väldigt god. Det är dock viktigt att se om källorna är 

tillräckligt uppdaterade då det på detta område ständigt sker uppdateringar. Detta gäller även 

de andrahandskällor vi använt oss av som. Då vi analyserat ursprunget till våra källor ser vi 

IAS/IFRS standarder som en ursprungskälla som vi ställer stor tilltro till. De andrahandskällor 

vi använt oss av hänvisar i stor grad även till dessa standarder. Med den empiriska grunden 

hos källorna menas om forskaren själv iakttagit vad som beskrivs i teorierna
33

.  Om 

författarna till våra andrahandskällor gjort detta är oklart för oss. 
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3 Referensram 
 

 

I detta kapitel redogör vi för vissa utvalda standarder, teorier och begrepp som är relevanta 

för studien och ämnesområdet som sådant. 

  

3.1 Koncernbegreppet 

 

En koncern består av ett moderföretag och ett eller flera dotterföretag. Modern har ett 

bestämmande inflytande över dottern d.v.s. att hon kontrollerar mer än 50 % av rösterna i 

företaget med hjälp av att hon äger mer än 50 % av aktierna eller genom andra avtal som ger 

möjlighet att kontrollera rösterna
34

. En annan möjlighet kan vara vid indirekt ägande, när 

modern har det bestämmande inflytandet med hjälp av dotterbolagets ägande i ett annat 

företag. 

 

Skillnaden mellan att göra en fusion och skapa en koncern är att vid en fusion köper du hela 

företaget och bildar tillsammans en enda juridisk person. Vid en koncernbildning är det inte 

nödvändigt att köpa hela företag, utan bara 51 %, vilket oftast är billigare och skapar även två 

separata juridiska personer. Att ha två juridiska personer istället för en gemensam har både för 

och nackdelar. Det kan vara lättare att avyttra ett dotterföretag om det skulle gå dåligt eller 

tvingas att gå i konkurs. Om ett bolag istället köps i ett annat land skulle redovisningen och 

lagarna kunna krångla till det vilket gör att en koncern är att föredra framför fusion i de flesta 

fall. 
35

  

 

Koncerner bildas ofta för att företag vill expandera fort eller exempelvis vill köpa upp 

underleverantörer eller konkurrenter. När det gäller koncernredovisning ska det betraktas som 

att alla företag som ingår i en koncern som ett enda stort företag. En koncern kan däremot inte 

skriva kontrakt eller äga specifika saker utan det är bolagen inom koncernen som äger 

inventarier o.s.v. En koncern är således ingen juridisk person.
36

 

3.2 IASC/IASB 

 

IASC är en fristående privat organisation som ger ut redovisningsstandarder som heter 

IAS/IFRS. IASC står för International Accounting Standards Committee och bildades 1973. 

Under 2001 så ombildades organisationen och växlade namn till International Accounting 

Standards Board. De standarder som gavs ut fram till 2001 heter IAS och de som har getts ut 

av IASB heter IFRS de har fortfarande samma betydelse det är bara att namnet på 

standarderna har ändrats.
37

 

 

Med tiden har de multinationella företagen ökat i antal och det uppkom en önskan om att 

skapa en standard för att kunna jämföra redovisningarna internationellt. Det är där IASB 

kommer in i bilden. De har ingen formell makt att sätta krav eller regler som måste följas 

eftersom de är en privat organisation men de har istället arbetat med att sätta standarder som 

har blivit allmänt accepterade inom redovisningen. 

                                                 
34

 Lönnqvist Rune, Årsredovisning i koncerner, Lund, Studentlitteratur, 2006, sid. 9-10 
35
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37
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3.3 Marknadsvärdering  

 

I och med att IFRS infördes 2005 har värderingen av olika tillgångar ändrats, antingen skall 

bolagen värdera till verkligt värde eller ha alternativet att välja mellan verkligt värde och 

anskaffningsvärdet
38

. Det anses att verkligt värde ska ge en mer rättvisande bild av 

tillgångarna än de tidigare anskaffningsvärdena utgör, eftersom de är historiska värden och 

därför inte alltid är aktuella. IFRS definierar verkligt värde på följande vis:  

 

”Verkligt värde är det belopp till vilket en tillgång skulle kunna överlåtas eller en skuld 

regleras, mellan kunniga parter som är oberoende av varandra och som har ett intresse av att 

transaktionen genomförs”
39

 

 

Verkligt värde och marknadsvärdering går ofta han i hand. Finns det en aktiv marknad för 

tillgången används informationen och priset som beskrivs på marknaden. Finns det ingen 

aktiv marknad används en uppskattning som grundar sig på företagsledningens antaganden, 

som oftast är väldigt svåra att få att stämma överens till hundra procent med verkligheten. 

Dessa kan skilja sig från vad andra anser vara korrekta antaganden.
40

 I boken internationell 

redovisning teori och praxis sägs att verkligt värde kan vara det värde som bolaget skulle 

kunna avyttra tillgången till en kunnig och oberoende person. Vilket också det pekar på en 

informerad och aktiv marknad som styr det verkliga värdet. 

3.4 Goodwill 

 

Det finns två typer av goodwill, förvärvad goodwill och internt upparbetat goodwill de brukar 

även kallas koncernmässig goodwill respektive inkråmsgoodwill. I den här uppsatsen 

fokuserar vi på den första typen, d.v.s. förvärvad/koncernmässig goodwill. Den uppstår när ett 

företag förvärvas. Mellan köpeskillingen som ett företag är villig att betala och det köpta 

företagets nettotillgångar kan det ibland uppstå en differens. Efter att ha fördelat ut skillnaden 

på övervärden och undervärden på de identifierbara tillgångarna kan det fortfarande finnas 

kvar en differens, den kallas för koncernmässig goodwill. Det kommer att framgå tydligare 

hur goodwillen uppkommer i ett senare avsnitt angående förvärvsmetoden. 

 

IFRS definition på goodwill lyder som följande ”Framtida ekonomiska fördelar som inte går 

att enskilt identifiera och inte heller att redovisa separat”
41

. Artsberg menar att goodwillposten 

består av immateriella tillgångar som inte uppfyller kraven för att aktiveras och hamnar därför 

i posten goodwill.
42

 Lönnqvist säger att goodwill är en lite udda tillgång som inte tas upp i 

moder/dotter-företagets balansräkning och kallar den för framtida extra goda vinster. Värdet 

på goodwillposten framkommer i koncernbalansräkningen, det är övervärdet som uppstår vid 

skillnaden av koncernens värdering av företaget och företagets egen värdering.
43

 

 

Alla dessa definitioner på goodwill stämmer överens, men det har inte alltid rådigt 

samstämmighet, bl.a. avskrivningstiden på goodwill har diskuterats och debatterats i 

decennier tillbaka. Exempelvis så har USA en avskrivningstid på 40 år till skillnad från vi i 

Sverige som har kunnat tillämpa tjugoårig avskrivning. Nu enligt IFRS skall goodwill inte 
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40
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längre skrivas av utan det sker en årlig nedskrivningsprövning för att se om värdet har 

förändrats. Om andra indikationer på värdeminskning föreligger ska det också göras ett 

nedskrivningstest. 

3.5 IFRS 3 

 

International financial reporting standards 3 behandlar problematiken kring om hur ett företag 

skall utforma rapporteringen när de gör ett rörelseförvärv. Hårdare krav ställs på att separat 

redovisa, identifiera och särskilja posten immateriella tillgångar från goodwillposten. Tidigare 

var goodwill lite av en slasktratt där tillgångar hamnade när inte samma krav fanns att 

identifiera tillgångarna. Därför är goodwillposten betydligt mindre nu när IFRS har införts än 

vad den tidigare har varit
44

.  

 

Definitionen av en immateriell tillgång är enligt IAS 38: En identifierbar icke-monetär 

tillgång utan fysisk form
45

. För att identifiera en immateriell tillgång måste den uppfylla en 

del kriterier, dessa är följande:  

 

a) Är avskiljbar, d.v.s. att den går att sälja, överlåta, licensiera eller hyra ut, antingen 

enskilt eller tillsammans med hänförliga avtal, hänförlig tillgång eller hänförlig skuld. 

 

b) Uppkommer ur avtalsenliga avtal eller andra juridiska rättigheter.
46

 

 

IASB har givit några exempel på immateriella tillgångar som borde kunna särskiljas från 

goodwill, några exempel är bl.a. varumärken, internetdomännamn, kundregister, leasingavtal, 

dataprogram och databaser. I och med de hårdare kraven har goodwillposten blivit betydligt 

mindre än vad den tidigare redovisats till när IFRS inte tillämpades.  

3.6 Förvärvsmetoden 

 

Vid rörelseförvärv gällande koncerner skall företag numera alltid tillämpa sig av 

förvärvsmetoden när de redovisar koncernens rörelseförvärv
47

, IFRS 3 tillåter inte 

poolingmetoden, en av orsakerna var att jämförbarheten försvåras om det tillåts mer än en 

metod. En annan orsak till att det inte ska vara möjligt att välja en av metoderna är att de ger 

upphov till olika resultat och försvårar jämförbarheten ännu mer. 

 

En förvärvsanalys skall utformas av det företag som identifieras som förvärvare. Vid ett 

rörelseförvärv tar förvärvaren indirekt över tillgångarna och övertar skulder samt 

eventualförplikterser
48

.  

 

Förvärvsmetoden sker i tre steg: 
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a) Identifiering av förvärvare 

 

b) Beräkning av anskaffningsvärdet för rörelseförvärvet 

 

c) Fördelning, vid förvärvstidpunkten, av anskaffningsvärdet för ett rörelseförvärv på 

förvärvade tillgångar och övertagna skulder samt eventualförpliktelser   

 

Det första som händer är att identifiera vem som är förvärvaren i ett rörelseförvärv eftersom 

förvärvsmetoden utgår från förvärvarens synvinkel. Med förvärvare menas det företag som får 

ett bestämmande inflytande och har rätt till att utforma företagets finansiella och operativa 

strategier med mål att få ekonomiska fördelar
49

. Om ett bolag kontrollerar mer än hälften av 

rösterna i ett annat bolag genom att ha förvärvat eller på annat sätt kontrollerar det, anses det 

första bolaget ha kontroll över det andra, med andra ord bestämmande inflytande. 

  

När förvärvaren har identifierats beräknas anskaffningsvärdet av förvärvet. Enligt IFRS 3 p 24 

räknas det med det verkliga värdet på transaktionsdagen när det handlar om tillgångar, 

övertagna skulder, eget kapitalinstrument och övriga kostnader som kan direkt hänföras till 

förvärvet. Exempel på direkta kostnader som kan hänföras direkt till förvärvet är, avgifter till 

juridiska rådgivare och revisorer. Ett exempel på kostnader som ej skall tas upp i 

anskaffningsvärdet, är allmänna administrationsutgifter och kostnader som uppstår genom 

avdelningen som har hand om förvärvet. 
50

 

 

Används andra medel än likvida vid betalningen t.ex. om företaget betalar med emitterade 

aktier skall man använda det verkliga värdet på aktien vid förvärvsdagen, om företaget är 

börsnoterat används börskursen
51

. Justeringar av anskaffningsvärdet som baseras på framtida 

händelser skall tas upp vid förvärvstidpunkten om de kan fastställas på ett tillförlitligt sätt och 

att det är sannolikt att förändringen kommer inträffa. 

 

Sista steget är att fördela ut anskaffningsvärdet på de förvärvade tillgångarna, skulderna och 

eventualförplikterserna. Uppstår det en skillnad mellan köpeskillingen som företaget har 

betalat och anskaffningsvärdet skall dessa hänföras till eventuella över och undervärden som 

finns på de identifierbara tillgångarna. Finns det fortfarande en differens som ej går att 

identifiera skall den hänföras till goodwillposten, som tas upp som en tillgång i 

koncernredovisningen. Skulle goodwillposten vara negativ skall en omräkning av 

anskaffningsvärdet och det verkliga värdet genomföras. Är beloppet fortfarande negativt skall 

det direkt tas upp som en vinst vid förvärv i koncernens resultaträkning
52

.  

 

I tidskriften Balans från år 2006 nummer 6 skriver Eva Törning om goodwill och 

förvärvsanalys. Hon presenterar en bra bild av hur en förvärvsanalys kan se ut, en illustration 

följer här nedanför:
53
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Verkligt värde på erlagda tillgångar på transaktionsdagen      xx 

Verkligt värde uppkomna eller övertagna skulder på transaktiosnsdagen + xx 

Verkligt värde på de eget kaptialinstrument som förvärvaren emitterat  

i utbyte mot det bestämmande inflytandet   + xx 

Beräknad/faktiskt tilläggsköpeskilling       xx 

Alla kostnader direkt hänförliga till förvärvet   + xx 

 

Koncernens anskaffningsvärde på andelar i dotterföretaget     xx 

Förvärvad andel av dotterföretagets egna kapital   -  xx 

Justering av identifierbara tillgångar och övertagna identifierbara skulder 

 i dotterföretaget till verkligt värde    -  xx 

Justering för immateriella tillgångar och eventualförpliktelser som  

ej upptagits i dotterföretagets balansräkning   -  xx 

Övriga tillgångar och skulder    -  xx  

Skillnadsbelopp = Goodwill      XX 
 

3.7 IAS 36 

 

I IAS 36 behandlas nedskrivningar, bl.a. när de ska genomföras, testas och återföras. Några 

exempel på tillgångar som ej berörs av IAS 36 därför att de har speciella bestämmelser är bl.a. 

varulager, tillgångar som uppkommer då entreprenaduppdrag utförs och anläggningstillgångar 

som klassificeras som att de innehas för försäljning m.m. Hela listan finns i IAS 36 p 2. Vi 

lägger fokus på nedskrivning av goodwill eftersom det är goodwill som är relevant i vårt 

fall.
54

 

 

Om en tillgång/kassagenererande enhets redovisade värde överstiger återvinningsvärdet finns 

det ett behov av att göra en nedskrivning så att tillgången visar det korrekta värdet
55

. Med det 

redovisade värdet menas det värde tillgången har efter avdrag för ackumulerade avskrivningar 

och ackumulerade nedskrivningar gjorts. Återvinningsvärdet är det högre av antingen verkligt 

värde minus försäljningskostnader d.v.s. det nettopris som kan fås på en marknad av 

oberoende och informerade kunder, eller tillgångens nyttjandevärde. Nyttjandevärdet 

beräknas genom att göra en nuvärdesberäkning på enhetens framtida kassaflöden.
56

 Om ett av 

värdena är högre än det redovisade värdet är det inte nödvändigt att beräkna det andra värdet 

eftersom det är bara ett av dem som behöver vara högre för att ett nedskrivningsbehov ej ska 

föreligga
57

. 

 

Nedskrivningsprövningar ska göras när det finns indikationer på att värdet har minskat. För 

goodwill och andra immateriella tillgångar som har en obestämd nyttjandeperiod gäller 

däremot att man måste genomföra en nedskrivningsprövning varje år även om indikationer 

saknas och oftare om det finns indikationer som visar att en värdeminskning kan ha skett, den 

årliga prövningen får ske när som helt under året förutsatt att den testas vid samma tidpunkt 

varje år.
58
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En kassagenererande enhet definieras som den minsta identifierbara grupp av tillgångar som 

vid en fortlöpande användning ger upphov till inbetalningar, som i allt väsentlighet är 

oberoende av andra tillgångar eller grupper av tillgångar
59

. Ibland är det svårt eller omöjligt 

att beräkna återvinningsvärdet på en enskild tillgång, exempelvis när det anses att 

nyttjandevärdet inte ligger i närheten av det verkliga värdet minus försäljningskostnaderna. 

Istället beräknas då återvinningsvärdet på den kassagenererande enheten som tillgången ingår 

i
60

. 

 

Goodwill som uppstår vid ett rörelseförvärv är en tillgång som inte kan identifieras men ger 

förväntningar till ekonomiska fördelar t.ex. synergieffekter eller dylikt. Fördelningen av 

goodwill på de olika kassagenererande enheterna är oftast inte lätt och kan bli godtycklig. En 

kassagenererande enhet som har goodwill knutit till sig skall nedskrivningsprövas årligen eller 

oftare om indikationer finns, genom att återvinningsvärdet jämförs med det redovisade värdet 

inklusive goodwillen som hänförs till enheten.
61

 

 

Om en tillgång har belastats med nedskrivning av goodwill får ej återföring av värdet ske. Har 

den en gång skrivits ner är värdet förlorat
62

. 

 

Vid nedskrivningsprövningar av kassagenererande enheter med goodwill och immateriella 

tillgångar med obegränsade nyttjandeperioder ska det uppges en detaljerad lista på antaganden 

och upplysningar som har använts vid testet. Nedan följer en förkortning av punkterna som 

skall tas upp. För en mer detaljerad och fullständig redogörning hänvisar vi till IAS 36 p134-

136:  

 

a) Redovisade värdet på goodwill som fördelats på enheten. 

 

b) Redovisade värdet på immateriella tillgångar som har en obegränsad nyttjandeperiod 

som fördelats på enheten. 

. 

c) På den grund som enhetens återvinningsvärde har fastställts. 

. 

d) De antaganden som har gjorts om enhetens återvinningsvärdet bestämts med 

nyttjandevärdet. 

 

e) Om återvinnigsvärdet har fastställts baserat på verkligt värde minus 

försäljningskostnader, skall man ge upplysningar hur de är beräknade. 

 

f) Om en rimlig förändring av företagsledningens antaganden ger upphov till att 

återvinningsvärdet förändras. 

 

3.8 Tillförlitlighet och rättvisande bild 

 

Dessa begrepp är av högsta betydelse för förståelsen av vårt problem. För det är utifrån dessa 

begrepp som vi försöker avgöra det vi i uppsatsen kallar tillförlitlighet. Begreppen finns alltså 
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med i referensramen för läsaren skall veta vad vi i uppsatsen menar med begreppen 

tillförlitlighet respektive rättvisande bild.  

 

Tillförlitlighet är även en del av IASB:s föreställningsram, som har syftet att behandla 

begrepp och grundprinciper för finansiella rapporter utformade i enighet med IAS/IFRS
63

. 

Med att redovisningen skall vara tillförlitlig menas att den inte skall vara rent felaktig eller på 

något sätt vara vinklad. Sammanfattningsvis kan korrekt bild beskriva vad som här 

eftersträvas. I forskningssammanhang är det som tillförlitligheten beskriver att beteckna som 

validitet. I sådana sammanhang betyder validitet att det som avses mätas också är det som 

mäts.
64

  

 

Enligt ÅRL sägs att ”Balansräkningen, resultaträkningen och noterna skall upprättas som en 

helhet och ge en rättvisande bild av företagets ställning och resultat. Om det behövs för att en 

rättvisande bild skall ges, skall det lämnas tilläggsupplysningar”
65

   

 

Rättvisande bild är ett begrepp som har för avsikt att bedöma helheten i redovisningen. D.v.s. 

att en specifik detalj kan vara felaktig men ändå inte försämra den rättvisande bilden av 

redovisningen i sin helhet. Detta innebär att läsaren av redovisningen skall av det fel som 

möjligtvis skulle kunna finnas i den få en annan uppfattning av bolagets ekonomiska 

ställning. 
66

     

3.9 Konjunktur 

 

I Sverige har vi ett konjunkturinstitut, de jobbar med att ta fram prognoser och rapporter 

angående det ekonomiska läget som råder i Sverige. Rapporterna används bl.a. som politiska 

beslutsunderlag till frågor gällande Sveriges ekonomi. Institutet grundades 1937 och är en 

statlig myndighet under finansdepartementet. Fyra gånger per år släpper de en prognos om 

hur svensk och internationell ekonomi utvecklas. Varje månad släpper de en sammanställning 

som heter ”Konjunkturbarometern” som är en syn av företagens och hushållens syn på 

ekonomin.
67

  

 

Det brukar pratas om konjunkturcyklar, och att det finns fyra lägen som en konjunkturcykel 

kan befinna sig i. Högkonjunktur, vilket innebär att ekonomin flödar och arbetslösheten 

minskar på grund av den ökade efterfrågan som finns i landet. Det blir en uppåtgående spiral 

men den kan inte fortsätta i all framtid, det brukar uppskattas att svängningarna kommer i tre 

till fyra års intervaller. Nedåtgående konjunktur, även kallad recession
68

, är när efterfrågan 

och arbetslösheten tar en vändpunkt det vill säga den tidpunkt när tillväxten inte ökar mer och 

efterfrågan minskar. 

 

Lågkonjunktur är motsatsen till högkonjunkturen, ekonomin gör allt annat än flödar. 

Arbetslösheten stiger och efterfrågan sjunker eftersom folk inte har råd att handla, det blir en 

neråtgående spiral.  Det sista läget som man kan identifiera är en uppåtgående fas från 
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lågkonjunktur till högkonjunktur som kallas för expansion
69

, d.v.s. när efterfrågan vänder och 

börjar öka igen och att företagen kommer till den punkt då de börjar anställa igen. 

 

Eftersom Sverige är ett relativt litet land så är vi beroende av konjunkturen i andra länder 

runtomkring och som vi har regelbundna affärstransaktioner med några exempel är Finland, 

Danmark och Tyskland. Det världsliga ekonomiläget påverkar också ett land som Sverige 

även om vi inte kan påverka världsekonomin med våra handlingar och politik lika mycket.
70
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4 Praktisk metod 
 

 

Efter att vi behandlat områden som problembakgrund, vårt vetenskapliga förhållningssätt och 

vår referensram, övergår vi nu till att förklara i detta kapitel hur exakt undersökningen gick 

till. Vi vill visa hur vi omsatt vårt metodval och vetenskapliga förhållningssätt i praktiken. 

 

4.1 Urval 

 

Att förstå hur respondenterna valts ut i en undersökning kan många gånger vara mer eller 

mindre omöjligt
71

. Därför tycker vi att det är viktigt att besvara de frågor som kan uppkomma 

om varför vi valde ut våra intervjuobjekt till den här undersökningen. Detta för att läsaren 

bättre ska kunna förstå och värdera svaren från intervjuobjekten och sedan också hela 

uppsatsen.  

 

Inför urvalet i vår undersökning begränsade sig antalet bolag som var möjliga att undersöka 

genom att de måste vara noterade bolag. De måste alltså finnas på någon av 

stockholmsbörsens listor. Detta var ett grundläggande kriterium, för utan att vara noterat så 

omfattas inte bolaget av det regelverk som kallas IFRS som vi tidigare berättat om.  

Från detta kriterium gick vi sedan till att utesluta alla bolag vilka inte hade någon 

koncernmässig goodwill i balansräkningen från sin senaste årsredovisning. Vi ville utesluta 

dessa bolag från undersökningen för att vara säkra på att de personer vi kom i kontakt med 

arbetade med vårt problem nu under rådande konjunkturförhållande. Detta för att så precist 

som möjligt kunna besvara vår på förhand uppställda problemformulering.  

 

Utifrån dessa förutsättningar fortsatte urvalet med att genom ett slumpmässigt urval från 

stockholmsbörsens listor Large Cap, Mid Cap och Small Cap välja vilka bolag vi skulle 

kontakta. Detta slutade med att vi genom e-post kontaktade de slumpmässigt utvalda bolagen. 

Vi kontaktade sammanlagt cirka trettio bolag med en intervjuförfrågan. Av dessa fick vi 

möjlighet att intervjua sju stycken bolag. Vi nöjde oss med detta antal bolag då vi anser att det 

antalet är ungefär vad som var möjligt för oss att hantera i en empiridel i denna uppsats. Vi 

tänkte då främst på vad en läsare med intresse har möjlighet att följa och vilken tid arbetet 

med intervjuerna rimligen skulle ta för oss. Detta främst med tanke på vilken tid det 

omfattande arbete med utförande av intervjuer och transkribering och därefter 

sammanställande skulle ta.  

 

Av de sju bolag som ställde sig positiva till att delta i undersökningen var två noterade på 

Large Cap, fyra på Mid Cap och ett ifrån Small Cap. Detta uppfyllde vår önskan att alla de tre 

listorna skulle vara representerade.  

4.2 Access 

 

Enligt Bryman och Bell är access eller tillträde bland det viktigaste, men också det svåraste i 

en undersökning. För att skapa tillträde krävs ofta möten med högre chefer inom till exempel 

den utvalda organisationen där forskarna får beskriva och förklara den forskning de arbetar 
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med 
72

. Kortfattat skulle access eller tillgänglighet kunna beskrivas som problematiken att i en 

undersökning ges tillträde till all data och information som behövs
73

. När det gäller att öka 

tillgängligheten i en undersökning är förtroendet från intervjupersonen gentemot intervjuaren 

väldigt viktigt
74

. Därför var vi väldigt omsorgsfulla när vi författade den förfrågan som vi 

skickade till de utvalda bolagen. Allt detta för att öka våra chanser att få tillgång till att 

intervjua rätt personer. 

 

En faktor som enligt oss ökade respektive minskade tillgängligheten var möjligheten till 

relevant kontaktinformation på bolagens hemsidor. Vissa bolag hade endast en allmän ingång 

via e-post publicerad på sin hemsida medan andra hade en direkt ingång till för oss lämpliga 

intervjupersoner. Den direkta kontaktinformationen visade sig vara mycket effektiv och vi 

upplevde ett klart samband med förfrågningar skickade till en direkt adress och ett positivt 

svar.       

4.3 Utformning av intervjumanualer    

 

En ambition vi hade vid utformandet av intervjumanualerna var att vi av intervjuobjekten 

skulle få väldigt uttömmande svar, som skulle ge oss ett bra underlag för analys. Vi ville få 

igång en diskussion med våra intervjuobjekt istället för att få korthuggna svar.  Med 

utgångspunkt i nyss nämnda ambition valde vi att göra intervjufrågorna i manualen av en 

öppen karaktär. Detta för att intervjupersonen skall behöva förklara och utveckla svaret till 

den grad att den skulle bli givande för oss att analysera
75

.  I viss mån har vi dock känt oss 

tvungna att ställa ett par relativt slutna frågor, dessa frågor är dock endast följdfrågor med 

avsikt att bekräfta eller avfärda tidigare påståenden.  En ambition som vi även hade var att 

försöka ställa relativt neutrala frågor som inte var ledande, vilket annars kunde ha medfört att 

intervjun skulle vinklas efter våra egna fördomar och värderingar i större grad än vad som var 

nödvändigt
76

. På så sätt hoppades vi även kunna påverka objektiviteten positivt i 

undersökningen.  

 

Eftersom vår ambition var att få en diskussion med våra intervjuobjekt lämnade vi direkt 

tanken på en helt strukturerad intervju, vilket vi trodde skulle bli allt för inrutat och heller inte 

bidraga till den ambition om givande diskussion vi hade. Valet stod för oss mellan en helt 

ostrukturerad intervju och en semistrukturerad typ av intervju. Vi intresserade oss 

inledningsvis för att hålla en ostrukturerad intervju med hjälp av ett visst antal teman och på 

det viset få igång en intressant diskussion. Vi kom dock i slutänden fram till att detta sätt att 

intervjua skulle försvåra jämförbarheten mellan intervjuobjekten, vilket möjligtvis kunnat 

mynna ut i en allt för intetsägande analys och slutsats. Vi valde istället en semistrukturerad 

intervju som förhoppningsvis skulle leda till diskussion men även behålla jämförbarheten och 

göra intervjuerna intressanta att sätta i kontrast till varandra. Den semistrukturerade intervjun 

görs genom att den som gör intervjun utformar en guide eller mall vilken intervjun ska hålla 

sig inom. Detta sker genom frågor eller teman. Hur frågorna ställs inbördes och vilka 

följdfrågor som kommer på tal kan variera från en intervju till en annan, vilket också blev 

fallet under vår undersökning. 
77
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4.4 Intervjumanualer 

 

Nedan följer intervjumanualer för intervjuer med de bolag som medverkat i undersökningen 

och även den kompletterande intervju vi haft med en revisor. Utöver det som framgår av 

manualen startade vi varje intervju med att presentera oss själva och vårt syfte med uppsatsen. 

Vi försäkrade också oss om att vi hade intervjupersonens medgivande till att spela in 

intervjun. Vi tillade också att intervjun kommer redovisas anonymt i uppsatsen.  

4.4.1 Intervjumanual till utvalda bolag 

 

- Skulle du först vilja presentera dig och beskriva din roll i företaget? 

 

- I vilken utsträckning är du involverad i nedskrivningsprövningar av goodwill inom 

företaget? 

 

- Hur stor är den grupp av personer som är involverad i den här frågan, och vilka är 

dessa personers befattningar? 

 

- Använder ni i koncernen egna beräkningar och bedömningar i samband med 

nedskrivningsprövningar av goodwill? 

 

- Lite mer exakt hur går ni tillväga vid en nedskrivningsprövning av goodwill?  

 

- Utifrån er koncerns synpunkt var ligger de största problemen när det gäller 

uppskattningar och beräkningar gällande nedskrivningsprövningar? Tror du att era 

problem skiljer sig från de problem som uppstår vid nedskrivningsprövningar av 

goodwill i allmänhet? 

 

- Hur pass tillförlitliga är era nedskrivningsprövningar anser du? Anser du att 

nedskrivningsprövningar av goodwill i allmänhet är tillförlitliga, och ger dessa en 

rättvisande bild? 

 

- Hur kommer det negativa globala konjunkturläget som råder för tillfället påverka era 

nedskrivningsprövningar av goodwill? 

 

- Tror du att konsekvenserna blir de förväntade av den negativa globala konjunkturen 

beträffande nedskrivningar av goodwill? 

 

- Har du något övrigt du vill tillägga eller kommentera inom ämnesområdet?  

 

4.4.2 Intervjumanual till revisor 

 

- Skulle du vilja presentera dig och beskriva dina arbetsuppgifter? 

 

- Vilka är dina erfarenheter av nedskrivningsprövningar av goodwill? 

 

- Har ni på er revisionsbyrå en färdig modell som avser nedskrivningsprövningar av 

goodwill som ni rekommenderar till kunden, eller utformar ni tillsammans med 

kunden specifika modeller? 



- 28 - 

 

 

- I stora drag hur brukar dem se ut? 

 

- Vart brukar de största problemen ligga, och brukar problemen skilja sig åt mellan 

olika branscher? 

 

- Upplever du att detta är ett problemfyllt område för företagen, och märks det i så fall 

genom att de konsulterar er extra mycket i denna fråga? 

 

- Hur pass tillförlitliga är nedskrivningsprövningar av goodwill i allmänhet tycker du? 

 

- I vår undersökning av noterade bolag tycker vi oss se en negativ inställning till detta 

sätt att marknadsvärdera goodwill, vilken är din åsikt i frågan? 

 

- I vår undersökning framgår att bolagen har helt olika uppfattning om huruvida det 

globala konjunkturläget i över huvud taget kan påverka deras nedskrivningsprövningar 

av goodwill, hur kan det komma sig, och vilken är din uppfattning? 

 

- Vi har fått uppfattningen genom vår undersökning att skriva ned sin goodwill är något 

som bolag absolut inte vill, och att de försvarar sina goodwillvärden så länge det är 

möjligt. Vilken är din uppfattning i frågan? 

4.5 Utförande 

 

Relativt omgående stod det klart för oss att den enda realistiska möjligheten till intervju skulle 

vara i form av telekommunikation. En av anledningarna var det stora avstånd som förelåg 

mellan oss och de presumtiva intervjuobjekten, med tanke på att de flesta noterade bolag i 

Sverige har sina huvudkontor i Stockholm eller i södra Sverige. En annan anledning var också 

att de personer vi sökte för en intervju förmodades sitta i en ledande position i bolaget. Vilket 

skulle innebära att det skulle bli utomordentligt svårt att boka in ett personligt möte med dessa 

personer. Det hade givetvis varit intressant att besöka alla dessa personer vi intervjuat, och 

fördelarna av detta skulle säkert ha bidraget till högre kvalitén på studien
78

.  Men vi ser även 

fördelarna med att intervjuerna gjordes via telefon. Genom detta påverkar vi inte 

respondenten med hur vi ser ut och beter oss i den mån detta skulle ha kunnat påverka. Vi 

märkte inte nämnvärt av att våra intervjuobjekt blev kortfattade eller var benägna att avsluta 

intervjun snabbare bara för att den utfördes över telefon. Vilket kanske en telefonintervju 

lättare skulle kunde ha gett upphov till, jämfört med en vanlig intervju.   

4.6 Databearbetning 

 

Intervjuerna spelades in med hjälp av mobiltelefon, och som vi tidigare nämnt givetvis med 

intervjuobjektets godkännande. Dessa intervjuer transkriberades därefter för att på så noggrant 

sätt som möjligt sedan kunna analysera materialet
79

. Intervjuobjekten lovades även 

anonymitet i undersökningen vilket vi tror ledde till en mycket öppnare attityd från deras sida. 

Intervjuerna sammanställdes sedan till en mer läsarvänlig sammanfattning med en inledande 

presentation av först företaget och sedan intervjuobjektet. I detta skede låg all fokus på att 

endast återge vad som sades i intervjun i sammanställningen och verkligen undvika att vinkla 
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eller analysera något på detta stadium. Allt för att ge en så objektiv bild av vad som verkligen 

sades under intervjutillfällena.  

4.7 Bortfall 

 

Begreppet bortfall förklaras av Bryman och Bell som en felkälla som inte rör själva 

urvalsprocessen. Respondenterna vill kanske inte samarbeta på det sätt forskarna tänkt sig. 

Detta kan exempelvis ske genom att ett intervjuobjekt inte vill eller vägrar att besvara frågor 

eller besvarar frågor på ett felaktigt sätt
80

.    

 

För oss var bortfallet av bolag som inte ville eller kunde samarbeta mest påtagligt. Vi 

kontaktade cirka trettio bolag, av vilka cirka tjugo bolag på något sätt svarade. Vissa ställde 

sig positiva till att medverka men hade ingen goodwill i koncernen och vart på så sätt heller 

inte intressanta ur vårt perspektiv. Slutligen återstod sju bolag som ställde sig positiva och 

uppfyllde tidigare nämnda kriterium till att delta i undersökningen.   

 

Den mest frekventa orsaken till att inte delta var tidsbrist. Det var förståligt då tiden för 

undersökningen låg i samband med bokslutsarbetet, vilket våra intervjuobjekt är synnerligen 

inblandade i. För de bolag som inte alls besvarade intervjuförfrågan kan vi endast spekulera i 

varför de inte valde att besvara. Kanske har förfrågan inte nått rätt person eller på något annat 

sätt inte kommit denne tillhanda. En annan möjlighet är att de helt enkelt prioriterat förfrågan 

så lågt att de inte ens bemödat sig med att svara på den.   

4.8 Felkällor  

 

Vi har i vår undersökning i största möjliga utsträckning försökt använda oss av så korrekta 

metoder som möjligt för att undvika skevhet. I detta stycke kommer vi att presentera de enligt 

oss viktigaste felkällorna i vår undersökning.  

 

Urvalet av undersökningsobjekt kan ha gett upphov till felkällor även om vi försökt att på ett 

slumpmässigt sätt välja ut de medverkande bolagen. För som nästan alltid när det görs ett 

urval av något slag, uppkommer det skevhet beroende på hur representativt urvalet är för den 

population man avser undersöka. Kanske var majoriteten av de medverkande bolagen inte 

representativa för hela populationen på en eller flera områden? Detta är frågeställningar vi 

bara kan spekulera i, men det ger vilket fall upphov till en presumtiv felkälla. 

 

Vi har uppfattningen att intervjuobjektet själv kan vara den största risken till felkälla i vår 

studie. Detta då många av frågeställningarna kan vara känsliga utifrån deras perspektiv. Vilket 

skulle kunna ge upphov till att intervjuobjektet undanhåller eller vinklar viktiga detaljer. 

Risken till fel här tror vi dock mildras av löftet att få förbli anonym i undersökningen. En risk 

kan även finnas i att intervjuobjekten uppfattar frågorna olika eller på ett sätt som vi inte tänkt 

oss, då frågorna är av en öppen karaktär vilket ger större utrymme för olika 

tolkningsmöjligheter.  

 

Tolkningsfel kan även uppstå vid sammanställningen av intervjuerna då vi som författare kan 

tolka ett svar på ett sådant sätt så att det avviker från vad intervjuobjektet verkligen menat. 

Denna risk finns även vid analysen, där är dock friheten i tolkningen avsevärt större men fel 

kan oavsett uppkomma.  
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Tidsbristen och utrymmet i en studie som denna sätter också begränsningar som kan skapa fel 

i en studie. För att öka tillförlitligheten i vår studie hade givetvis en större andel av Sveriges 

noterade bolag behövts medverkat. Men tidsbrist och hur stor en empiridel som är rimligt att 

ha i en uppsats som denna sätter begränsningar som vi tror ökar risken för fel. 

 

En annan risk kan vara vår egen brist på erfarenhet och kunskap att bedriva denna typ av 

undersökning. Detta tycker vi även skall sättas i perspektiv till vad som kan förväntas av en 

studie på denna nivå, då förväntningarna på fel i en professionell studie på högsta nivå för 

antas vara relativt mycket högre.    

 

4.9 Anonymisering 

 

Det finns i en undersökning som vår två sidor när det gäller anonymisering. Dels finns en 

etisk sida och dessutom en konfidentiell sida. I vårt fall är det den konfidentiella sidan som är 

mest aktuell. Denna del av anonymiseringen är kopplad till det behov som kan finnas inom 

den företagsekonomiska världen. Detta utgörs exempelvis av företagshemligheter och 

liknande.
81

 

 

Eftersom vi valt att anonymisera de medverkande bolagen i undersökningen tycker vi att det 

är synnerligen viktigt att redogöra för läsaren av uppsatsen varför vi valt att göra detta. Den 

primära anledningen var att vi genom att lova intervjuobjekten anonymitet skulle öka djupet i 

intervjuerna. Vilket betyder att vår förhoppning var att intervjuobjekten genom anonymisering 

skulle våga vara mer ärliga, och inte behöva oroa sig för konsekvenser som skulle kunna 

uppkomma genom att de yttrade något som var kontroversiellt.  

 

I och med en anonymisering av detta slag är det viktigt att vi som författare inte undanhåller 

viktiga empiriska iakttagelser tillföljd av detta val
82

. Detta är något som vi försökt att haft i 

åtanke genom hela arbetets gång och förhoppningsvis lyckats med.  

 

En annan diskussion som blir aktuell tillföljd av anonymiseringen i denna studie är den 

källhänvisning som annars hade blivit aktuell. Eftersom att referera till en anonym källa i 

princip är meningslöst har vi beslutat oss för att heller inte göra detta. Detsamma gäller 

detaljer kring presentationerna av bolagen, då denna info kommer från bolagens hemsida 

respektive årsredovisning. Dessa detaljer har även på vissa punkter förvanskats en aning så 

det inte skall vara möjligt att ta reda på exakt vilket bolag det handlar om. Vi har löpande 

under arbetets gång fört en diskussion om dessa frågor. Vilket även resulterat i att vår 

handledare konsulterat en expert inom området som förespråkar att detta problem skall lösas 

på detta sätt.     
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5 Empiri 
 

 

I detta kapitel redovisas resultatet av vår undersökning i form av intervjusammanställningar 

med de i undersökningen medverkande bolagen. På samma sätt redovisas också därefter den 

kompletterande delen av undersökningen med en auktoriserad revisor. Kapitlet avslutas med 

en kortare resultatsammanställning av vad bolagen svarade i undersökningen.   

 

 

5.1 Bolag A 

5.1.1 Presentation bolag A 

 

Bolag A är ett stort svenskt bolag noterat på Large Cap på Stockholmsbörsen. De är ett 

tillverkande företag med produktionsanläggningar runt om i världen. De anser sig ha starka 

och världsledande varumärken inom koncernen. Antalet anställda är en bit över 10 000 och 

omsättningen uppgår till strax över 10 000 MSEK. De gör successivt nya företagsförvärv 

vilket innebär att 20 % av koncernens tillgångar består av goodwill. 

5.1.2 Sammanställning Intervju bolag A 

 

Hos detta noterade bolag har vi fått intervjua den person som har det övergripande ansvaret 

för bolagets koncernredovisning. Hon arbetar sedan en tid tillbaka som CFO inom bolaget 

som är noterat på Large Cap på stockholmsbörsen. Detta innebär att hon i allra högsta grad är 

involverad i koncernens nedskrivningsprövningar av goodwill.  

 

Hon berättar för oss att den grupp som ansvarar för nedskrivningsprövningar inom koncernen 

består av sju personer. Dessa personer har olika ansvarsområden men alla har enligt henne 

samma status förutom att hon som vi tidigare nämnt har det övergripande ansvaret. Hon 

nämner även att det tillkommer fler personer till gruppen då den behandlar andra 

nedskrivningsprövningar än specifikt goodwill.  

 

Koncernen använder sig av allmänt vedertagna metoder för de beräkningar och bedömningar 

som görs vid nedskrivningsprövningar av goodwill, som följer IFRS krav och standarder. De 

använder inga för koncernen eller branschen specifika metoder för att fastställa värdet på sin 

koncernmässiga goodwill. Hon berättar vidare att de heller inte tar in någon hjälp utifrån i 

form av konsulter eller liknande för att säkerställa deras beräkningar. De tror att de har 

kompetensen att lösa dessa frågor internt. Hon utesluter dock inte att i framtiden ta in 

konsulthjälp om företaget skulle ställas inför svårare frågor än vad de utsatts för fram till dags 

datum. 

 

Vidare talar hon om att nedskrivningsbehovet av koncernens goodwill prövas årligen eller vid 

indikation på nedskrivningsbehov. Prövningen består i att nyttjandevärdet jämförs mot 

redovisade tillgångsvärden för grupper av kassagenererande enheter. Nyttjandevärden 

beräknas för grupper av kassagenererande enheter och baseras på diskonterade kassaflöden. 

Kassaflöden som används prognostiseras mot bakgrund av marknadsförhållanden och 

historisk erfarenhet och baseras på av ledningen ansedda rimliga antaganden. 
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De största problemen för koncernen ligger i de antaganden hon tidigare berättade om, och då 

speciellt i att bedöma den information antagandena bygger på. Hon uttrycker specifikt den 

riskfria räntan som används i deras modeller som en lite osäker faktor. Detta p.g.a. de 

förändringar som skett med ränteläget på senare tid. Hon ser inga för branschen eller för 

företaget specifika problem eller risker utan tror att de problem hennes koncern upplever är 

rent allmänna.   

 

På frågan om hon tycker koncernens nedskrivningsprövningar är tillförlitliga tvekar hon något 

men säger att på lång sikt är de verkligen de. Men hon tycker att det är allt för svårt att kunna 

påstå att de är helt tillförlitliga på kort sikt. Hon har dock svårt att se hur de skulle kunna göra 

arbetet bättre eller mer tillförlitligt med de resurser som finns tillgängliga. Hon poängterar 

även att detta bara är kvalificerade gissningar och att de inte kan se facit. Hon säger även att 

den bild som koncernen ger av sin goodwill är så rättvis som möjligt och hänvisar till vad hon 

berättade om tillförlitligheten av koncernens nedskrivningsprövningar.  

 

När vi kommer in på frågan om hur det rådande globala konjunkturläget påverkar koncernens 

nedskrivningsprövningar av goodwill så talar hon direkt om att hon inte vill kommentera 

några ej publicerade siffror, vänligt men bestämt. Hon resonerar dock vidare i frågan ur ett 

rent allmänt perspektiv. Hon är av den åsikten att de nedskrivningar vi kommer se i 

årsredovisningarna för 2008 kommer vara rätt måttliga, men att början på nästa år säkert kan 

komma att präglas av en del nedskrivningar av goodwill. 

 

När vi ber henne att kommentera ämnesområdet som helhet så börjar hon att poängtera att hon 

rent allmänt är för den typ av marknadsvärdering IFRS står för, men att hon sätter ett relativt 

stort frågetecken för denna typ av värdering gällande goodwill. Detta p.g.a. att osäkerheten 

känns för stor och att själva proceduren känns rätt krånglig. Hon uttrycker även en åsikt om 

att det var bättre förr då den koncernmässiga goodwillen skrevs av linjärt. Hon tror inte 

kvalitén i redovisningen skulle minska av att ha linjär avskrivning på koncernmässig 

goodwill. 

5.2 Bolag B 

5.2.1 Presentation bolag B 

 

Bolag B är ett svenskt bolag som är noterat på Small Cap på Stockholmsbörsen. Deras 

huvudsakliga arbete går ut på att ta fram säkerhetslösningar inom it - branschen. De är 

stationerade på ett par olika ställen i Europa, där ingår också Sverige. Antalet anställda ligger 

under 100 personer och omsättningen överstiger 100 Mkr. Andelen goodwill uppgår till 30 

procent av koncernens totala tillgångar.    

5.2.2 Sammanställning intervju bolag B 

 

Vi fick väldigt tidigt under arbetets gång snabbt kontakt med det lite mindre noterade bolaget 

B:s CFO. Han gör ett seriöst och trevligt intryck på oss och berättar att han har mångårig 

erfarenhet av arbetet som CFO inte bara inom bolag B utan även inom andra koncerner. Han 

berättar vidare att han i allra högsta grad är involverad i nedskrivningsprövningar av goodwill 

då det är han som CFO som är ytterst ansvarig för dessa.  
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Han förklarar att arbetet med nedskrivningsprövningar av goodwill är något han arbetar med 

relativt ensam. Han har i viss mån hjälp av sin koncerncontroller och bolagets revisorer men 

mestadels sköter han hela proceduren själv. 

 

Koncernen har inga egna framtagna metoder för nedskrivningsprövningar av goodwill utan 

använder en modell som deras revisorer har tagit fram. Modellen hjälper honom med 

beräkningar och bedömningar och innehåller alla delar för att kunna göra en 

nedskrivningsprövning av goodwill. 

 

Han beskriver sedan deras tillvägagångssätt för nedskrivningsprövning av goodwill lite 

närmare. Han säger att den vägda kapitalkostnaden för företaget är mycket relevant för deras 

beräkningar. Den har ett antal olika delar som hjälper oss för att bedöma risk och riskscenario 

både i bransch och på den marknad vi är på berättar han. Sedan gör de en uppdelning på de 

olika affärsområdena och enheterna de har och tittar på goodwill och liknande som de har 

aktiverade för att bedöma värdet på dem. Sen används det budgeterade resultatet som de olika 

enheterna har för de nästkommande år och så räknar de även framåt i fem år vad de uppskattar 

att utvecklingen kommer vara och sedan nuvärdesberäknar de dessa framåt i tiden. 

 

De bitar han tycker är mest problematiska är att prognostisera den framtida utvecklingen hos 

de olika affärsområden som ligger till grund för de kassagenererande enheterna. Han berättar 

att problemet kanske inte är så stort på ett eller ett par års sikt men när tidshorisonten blir lite 

längre infinner sig en större osäkerhet. Han tycker även att svårigheten ökar av fenomen som 

den rådande finanskrisen. Han anser vidare att hans koncern upplever både branschspecifika 

problem och icke branschspecifika problem när det gäller nedskrivningsprövningar av 

goodwill. Problemen att se in i framtiden tror han är generellt för alla företag oavsett bransch 

men självklart har vi branschspecifika problem, speciellt då vi verkar inom en sådan nischad 

bransch som it-säkerhet säger han. Han tycker de största problemen utifrån branschens 

synpunkt är den snabba teknikutvecklingen som ständigt pågår, dessa påverkar givetvis de 

bedömningar som måste göras vid nedskrivningsprövning av goodwill.    

 

När vi berör tillförlitligheten i koncernens nedskrivningsprövningar av goodwill anser han att 

de är bra gjorda men tillförlitligheten beror på vad de sätts i relation till. Han nämner att det 

blir svårt att komma ifrån att det ingår alltid en viss subjektivitet i sådana här bedömningar. 

Han poängterar att en modell är bara en modell, men utifrån dessa antaganden och att han 

försöker ha en så klar bild av verkligheten som möjligt är han nöjd med koncernens 

nedskrivningsprövningar av goodwill. När det gäller nedskrivningar av goodwill i allmänhet 

säger han sig ha en dålig bild av hur det generella läget ser ut. Han upprepar att det är 

bedömningar det handlar om och ett en osäkerhet alltid finns. Men han uttrycker sig i positiva 

ordalag om den förändring som skett till att nedskrivningspröva goodwill kontinuerligt. Han 

säger att det är helt klart ett steg i rätt riktning för att få en så korrekt bild som möjligt av 

situationen. Han förklarar denna ståndpunkt genom att förklara att det värde som presenteras i 

redovisningen i noterade bolag idag är det värde som finns i koncernen från idag och framåt. 

Till skillnad från förut då det var historiska värden som visades. Detta ger enligt honom en 

mer korrekt bild av verkligheten. Dock krävs en större beredskap i verksamheten för 

förändringar för att kunna identifiera ned- eller uppskrivningsbehov, men generellt tycker han 

att detta sätt att behandla koncernmässig goodwill är bättre. 

 

På frågan om det globala konjunkturläget kommer att påverka deras nedskrivningsprövningar 

av goodwill svarar han att det inte är troligt. Detta p.g.a. att de har en så pass stor del av sin 

kundbas inom offentlig sektor både i Sverige, övriga Norden och de övriga marknader där de 
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agerar. Han berättar vidare att han på andra marknader och i andra branscher tror att 

nedskrivningar av goodwill kommer synas mycket mer. Han säger att vi redan kan se det i 

finanssektorn och att bilindustrin troligen är närmast av att drabbas. Han tillägger dock att 

nedskrivningarna där troligen inte bara är kopplade till goodwill. 

 

Slutligen tillägger han att det är mycket viktigt att kontinuerligt titta på dessa frågor löpande 

under året, och att ett noterat bolag gör detta genom sina kvartalsrapporter som är offentliga.   

5.3 Bolag C 

5.3.1 Presentation bolag C 

 

Bolag C är ett teknikförsäljningsbolag inom industriella komponenter, system och tjänster. 

Bolaget är noterat på Mid Cap på Stockholmsbörsen. I koncernen ingår cirka hundra dotterbolag 

och verksamheten bedrivs främst inom Europa men även i övriga världen. Antalet anställda 

uppgår till cirka 3 000 och omsättningen till cirka 6 000 MSEK. Andelen goodwill av de totala 

tillgångarna uppgår till cirka 10 %.  

5.3.2 Sammanställning intervju bolag C 

 

Vi har hos bolag C varit i kontakt med deras CFO som beskriver sina arbetsuppgifter genom 

att säga att han har det övergripande ansvaret över ekonomi- och finansavdelningen på 

bolaget. Han har mångårig erfarenhet av liknande uppgifter även inom andra bolag. Han har i 

egenskap av CFO det övergripande ansvaret för nedskrivningsprövningar av goodwill, men 

han deltar mest i arbetet genom att fastställa vissa antagande som exempelvis vilka räntesatser 

som skall användas.  

 

Gruppen som arbetar med dessa frågor består av tre personer vilket inkluderar honom själv, 

koncernredovisningschefen och hennes assistent. Han berättar att arbetet med själva 

beräkningarna utför han inte alls utan att det är de två andra i gruppen och då främst 

koncernredovisningschefens assistent som gör dessa.  

 

De har ingen egen modell för nedskrivningsprövning av goodwill utan han berättar att de 

använder sig av en redan färdig modell. Modellen fick de av sina revisorer i samband med 

införandet av IFRS. Men de tar ingen extern hjälp med att fastställa antaganden och praktiskt 

räkna ut värdena som modellerna genererar.     

 

När han lite mer detaljerat beskriver deras tillvägagångssätt börjar han med att berätta att 

koncernen i dagsläget består av cirka hundra dotterbolag som samtliga är kvar i sin 

ursprungliga form. Därför används varje förvärvat bolag som en egen kassagenererande enhet 

som beräkningarna grundar sig på. På dessa kassagenererande enheter appliceras då den av 

revisorerna erhållna modellen där de tittar på prognostiserade kassaflöden fem år framåt i 

tiden plus det oändliga värdet. Sedan kompletteras dessa med deras  givna avkastningskrav. 

Dessa värden nuvärdesberäknas sedan och jämförs därefter med det redovisade värdet. Vilket 

resulterar i att goodwillvärdena kan försvaras eller inte. 

 

När vi börjar beröra de eventuella problem som koncernen upplever vid 

nedskrivningsprövning av goodwill är han direkt väldigt tydlig med att de i princip inte 

upplever några problem med detta. Det enda problem som han möjligen upplever är att 

bedöma det oändliga värdet vid beräkningen av de prognostiserade kassaflödena. Han påstår 
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också att de har en väldigt tydlig strategisk plan över fem år som varje bolag i koncernen tar 

fram som är till stor hjälp. Detta gör att dessa beräkningar blir väldigt mekaniska och relativt 

enkla enligt honom. Angående nedskrivningsprövningar i allmänhet ser han nästan bara ett 

scenario där nedskrivning av goodwill är ett alternativ. Detta är när ett företag köps upp och 

sedan går i konkurs och då självklart goodwillvärdet skrivs ned helt.  

 

På frågan om tillförlitligheten hos deras nedskrivningsprövningar har han inte något direkt 

svar, utan hänvisar till att någon har bestämt hur denna procedur ska gå till och till följd av 

detta agerar de därefter. Rent allmänt tror han många koncerner kommer få problem med för 

höga tillgångsvärden p.g.a. goodwill, detta gör att han ställer sig även rent allmänt frågande 

till tillförlitligheten hos dessa nedskrivningsprövningar. Men han tillägger att han förstår att 

alla bolag vill försvara de företagsförärv de en gång gjort så länge det är möjligt men att 

resultatet antagligen kommer bli för höga tillgångsvärden. Här nämner han även att han tyckte 

att det äldre systemet med årliga avskrivningar av goodwill var ett bättre system. Då främst 

p.g.a. att de efter en tid då vart av med dessa värden, och sedan slapp den enligt honom 

godtyckliga uppskattningen av goodwill. 

 

När vi kommer in på hur det rådande konjunkturläget kommer att påverka koncernens 

nedskrivningsprövningar av goodwill, reagerar han med att kraftigt avfärda alla sådana 

teorier. Han anser att en lågkonjunktur under ett par år aldrig kan påverka ett värde på 

goodwill hos ett bolag de ämnar behålla under en mycket lång tid. Han nämner dock att detta 

baserar sig på deras strategi, och att han skulle kunna tänka annorlunda om han verkade i en 

bransch där vissa bolag kanske har en kortare livstid exempelvis tio till femton år. I allmänhet 

tror han inte att vi kommer få se någon större mängd av nedskrivningar av goodwill i 

boksluten för 2008. En anledning är att han anser att bolag i allmänhet har en tendens att göra 

sina kassagenererande enheter större och större, vilket gör det lättare för bolagen att försvara 

sina övervärden i goodwill.  

 

Avslutningsvis berättar han att de under vanliga år inte alls ser några som helst problem med 

detta. Han uttrycker än en gång att han tycker att det var bättre förr men att det nuvarande 

systemet är någonting de får leva med. Han uttrycker även sin irritation över det han kallar 

godtycklighet i tolkandet av IFRS som helhet. 

5.4 Bolag D 

5.4.1 Presentation bolag D 

 

Bolag D är ett tjänsteföretag som är bland de absolut största i sin bransch i norra Europa. 

Bolaget har sin huvudsakliga verksamhet i Norden men existerar indirekt på många andra 

geografiska områden. Bolagets anställda uppgår till cirka 6000 personer och omsättningen 

överstiger 50 000 MSEK Bolaget har de senaste åren haft ett goodwillvärde som uppgått till 

20 procent av de totala tillgångarna. Men bolaget har på senare tid tvingats till stora 

nedskrivningar av sin goodwillpost. 

5.4.2 Sammanställning intervju bolag D 

 

Hos bolag D kom vi i kontakt med deras koncernredovisningschef. Hon har mångårig 

erfarenhet av sin befattning både inom denna koncern men även från tidigare arbetsgivare. 

Hon är i egenskap av koncernredovisningschef ytterst ansvarig för de nedskrivningstester som 

görs inom koncernen, vilket då också innefattar nedskrivningsprövningar av goodwill. Rent 
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praktiskt gör hon inte själv dessa prövningar utan överlåter detta till andra medarbetare och 

assistenter. 

 

Hon ger inget direkt svar på hur stor den grupp är som arbetar med dessa frågor men berättar 

att gruppen arbetar parallellt med henne. Hon ger gruppen de förutsättningar de måste ha för 

att sedan praktiskt kunna slutföra arbetet med nedskrivningsprövningar av goodwill.  

 

Koncernen använder sig av en väldigt standardiserad modell som baserar sig på kalkyler 

utifrån respektive kassagenererande enhet och affärsplan. För att mer exakt berätta hur 

proceduren för beräkningarna går till berättar hon att de använder sig av en beräknad vägd 

kapitalkostnad en diskonteringsränta och antaganden för variabler för tillväxt. Utifrån detta 

beräknas goodwillvärdet på prognoser från kassaflödet i respektive kassagenererande enhet 

tre till fyra år framåt i tiden plus ett oändligt värde. Detta värde jämförs sedan med det 

redovisade värdet på goodwill, vilket resulterar i att värdet kan försvaras eller ej.    

 

Hon upplever att de största problemen som deras koncern har är att uppskatta den framtida 

tillväxten i alla koncernens bolag. Detta är också ett problem som de ofta diskuterar med sina 

revisorer. Här tydliggör hon att dessa bedömningar är bara att göra efter bästa förmåga 

eftersom att något facit inte finns. Hon anser att hennes koncern är extra utsatt för detta 

problem då de verkar i en väldigt volatil bransch som påverkas av minsta 

konjunkturförändring. Det främsta vapnet mot detta problem anser hon att den del av 

arbetsgruppen som arbetat med dessa frågor längst är. Hon nämner exempelvis att de har en 

medarbetare som hon anser väldigt kompetent och rutinerad inom området, och enligt henne 

avhjälper de flesta problemen. På frågan om hon tror att koncernens problem med 

nedskrivningsprövningar av goodwill skiljer sig ifrån de i allmänhet så svarar hon att hon inte 

tror de. Även om de är väldigt konjunkturkänsliga så är det troligen samma problem som de 

flesta har anser hon, men att de kanske drabbar deras koncern i större utsträckning.  

 

Angående tillförlitligheten i deras nedskrivningsprövningar av goodwill tycker hon att det är 

en svår fråga. Men att en metod kan vara att historiskt sett gå tillbaka och bedöma om deras 

tidigare ställningstaganden om att skriva ned eller inte varit korrekta kan ge en bra bild av 

tillförlitligheten. Ett sådant ställningstagande skulle då enligt henne resultera i att 

tillförlitligheten hos deras nedskrivningsprövningar skulle vara relativt goda. När det gäller 

tillförlitligheten hos nedskrivningsprövningar av goodwill i största allmänhet inom svenska 

koncerner vågar hon inte ha någon direkt uppfattning. Men hennes tankar kring detta är att det 

finns en relativt tydlig vilja rent allmänt att inte skriva ned goodwill, detta för att det påverkar 

resultatet och det egna kapitalet negativt. Därför tror hon nästan alla försvarar de 

goodwillvärden koncernen har så långt det är möjligt, men att det ibland kan uppkomma 

situationer då detta blir omöjligt. 

 

Därefter kommer vi på tal om den stora nedskrivning koncernen gjort beträffande ett 

dotterbolag som gått i konkurs. Hon berättar och redogör för händelseförloppet där ett par 

nedskrivningar skedde stegvis tills att ingen goodwill förknippad med detta bolag finns kvar i 

koncernens redovisning idag. Hon berättar att detta medfört relativt stora konsekvenser för 

bolaget som i och med detta kommer visa ett mycket sämre resultat än väntat för 2008. Denna 

händelse är den händelse som fått de mest konkreta konsekvenser som hon har varit inblandad 

i under sin tid inom yrket.     

 

Vi fortsätter intervjun och berör det rådande konjunkturläget och hur det kommer att påverka 

bolaget och deras nedskrivningsprövningar av goodwill. Där tror hon att det har påverkat och 
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kommer att påverka deras antaganden om den framtida tillväxten. Dock nämner hon att de 

goodwillposter koncernen har i dagsläget inte är speciellt stora, och att tillföljd av detta 

kommer nog inte några nedskrivningar göras under den närmaste framtiden tror hon. Rent 

allmänt skulle hon dock bli förvånad om vissa koncerner kan fortsätta att försvara sina stora 

goodwillposter under den närmast framtiden. Detta tillföljd av det rådande konjunkturläget 

som vi enligt henne bara troligen har sett början till.  

 

 När vi frågar henne om hon vill tillägga något innan vi avslutar intervjun berättar hon att 

hennes allmänna uppfattning är att detta är ett besvärligt område. Hennes intryck av detta 

förstärks i takt med att hon har kontakt med personer från andra koncerner säger hon. Hon 

tillägger även att marknadsvärdering i allmänhet i redovisningen har sina olika sidor, men hon 

tar inget riktigt ställningstagande för eller emot. Det hon dock har irriterat sig på är de 

upplysningskrav som ställs på koncernen i samband med redovisandet av 

nedskrivningsprövningen av goodwill. Då hon tycker att mycket av denna information kan 

vara användbar för olika konkurrenter vilket hon tycker är något besvärligt. 

5.5 Bolag E 

5.5.1 Presentation bolag E 

 

Bolag E är ett globalt konsumentvaruföretag som är noterat på Large Cap på 

Stockholmsbörsen. Europa och Nordamerika är bolagets huvudmarknader men de finns i stort 

sett över hela världen. Omsättningen uppgår till cirka 100 000 MSEK och antalet anställda är 

cirka 50 000 i 60-talet länder. Andelen goodwill av de totala tillgångarna uppgår till cirka 15 

procent.  

5.5.2 Sammanställning intervju bolag E 

 

Hos bolag E kom vi i kontakt med deras koncernredovisningschef. Han berättade att han hade 

elva års erfarenhet av denna befattning inom bolaget. Under intervjun kompletterades han 

även av sin assistent. Hon var relativt ny i bolaget men hade deltagit i de senaste två årens 

arbete med koncernens nedskrivningsprövningar av goodwill. De berättar tillsammans att det 

är de två som ansvarar och gör koncernens nedskrivningsprövningar av goodwill, även om 

deras roller är något olika i arbetet. De poängterar dock att den information som används för 

de praktiska beräkningarna tillhandahålls från annat håll än dem personligen, så indirekt deltar 

faktiskt fler personer i arbetet tillägger de.  

 

Modellen koncernen använder sig av vid nedskrivningsprövningar av goodwill har de själva 

anpassat och arbetat fram för att passa koncernen så bra som möjligt. De tillägger dock att 

självklart har deras revisorer granskat och godkänt den. De förklarar vidare att 

förutsättningarna för beräkningarna utgår från de strategisk planer som koncernledningen 

arbetat fram. Sedan räknas framtida diskonterade kassaflöden fram för respektive 

kassagenererande enhet. Detta görs med hjälp av beräknad WACC och ett tillväxtantagande 

som ligger på mellan tre till fyra procent. Ett oändligt värde för tiden efter tio år beräknas 

sedan på ett liknande sätt. Det värde som beräkningarna sedan visar jämförs då med det av 

koncernen redovisade värdet. De kassagenererande enheterna fördelas efter koncernens olika 

produktområden och prövningen av nedskrivningsbehov görs det fjärde kvartalet varje år. 

 

De berättar vidare att koncernens problem i samband med nedskrivningsprövningar främst 

ligger i alla framtida bedömningar som måste göras med kvalificerade gissningar. Egentligen 
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är alla variabler som de måste ta fram själva ett problem mer eller mindre uttrycker de. Ett 

annat problem är att när väl alla komponenter finns till förfogande och de skall användas i 

modellen skall de vara uppdaterade och relevanta för den dag de används. De berättar att det 

inte alltid är så lätt att ha tillgång till allra senaste informationen för att göra den korrekta 

bedömningen. 

Problemen de har tror de att är väldigt generella. De tror alla brottas med problemet att sia in i 

framtiden.  

 

När vi berör tillförlitligheten i deras nedskrivningsprövningar av goodwill tycker de att de är 

väldigt tillförlitliga rent räknemässigt med den information som finns att tillgå. Många gånger 

får de givetvis lita på andra för att få den information de behöver men att de gör det bästa 

möjliga av den information som finns tillgänglig. Utifrån detta tycker de att deras 

nedskrivningsprövningar avseende goodwill är tillförlitliga. De tillägger här att det inte skall 

glömmas bort att detta är något koncernen gör för att den måste. Men det görs inte på något 

sämre sätt för de, utan det ligger en så stor verklighetsförankring som är möjligt bakom detta.  

De säger sig även hellre haft kvar det gamla systemet, men att nu är situationen som den är 

och då accepterar de den. Rent allmänt uttrycker de att skriva ned sin goodwill är ingenting en 

koncern vill göra, utan de värdena skall försvars så länge det är hållbart. Inte bara för att det 

blir en kostnad för innevarande år utan även för att den inte får skrivas upp igen. Detta tror de 

rent allmänt leder till att koncerner är mer försiktiga innan de skriver ned goodwill än 

exempelvis maskiner och andra materiella tillgångar. I allmänhet tänker nog bolagen till två, 

tre gånger innan en nedskrivning av goodwill görs tror de.  

 

Hur den globala konjunkturen kommer att påverka koncern är de väldigt återhållsamma med 

at berätta men att den kommer att påverka på något sätt tror de båda. Eftersom de innan 

berättade om hur de tror bolag i allmänhet drar ut på sina nedskrivningar av goodwill in i det 

sista, tror de inte att vi kommer få se så många nedskrivningar nu i början av 2009.  Men 

fortsätter konjunkturen nedåt under 2009 tror de att de kommer bli en omöjlighet för vissa 

koncerner att försvara sin goodwillvärden.  

 

På deras initiativ berör vi sedan marknadsvärdering av tillgångar som helhet. De berättar att 

de har relativt lite av marknadsvärdering i deras balansräkning och det är något de försöker 

undvika så mycket som möjligt. I många fall finns det alternativ till marknadsvärdering och 

då har koncernen i de flesta fall valt att tillämpa de alternativa reglerna. Men vissa gånger går 

det inte att komma ifrån, vilket är fallet med koncernmässig goodwill. När vi vill veta mer om 

varför de har denna ståndpunkt hänvisar de till att ett marknadsvärde bara ger en 

ögonblicksbild av ett värde på exempelvis en tillgång. De vill eftersträva kontinuitet i sin 

redovisning och det tycker de inte att marknadsvärderingen ger. Värdena blir svåra att jämföra 

över tid tycker de. Koncernredovisningschefen tillägger avslutningsvis här att ”skulle jag vara 

analytiker skulle jag hata marknadsvärdering”.   

5.6 Bolag F 

5.6.1 Presentations bolag F 

 

Bolag E är ett medelstort skandinaviskt företag som är noterat på stockholmsbörsens Mid Cap 

lista. Företaget verkar inom service och försäljningsbranschen i Sverige, Norge och Danmark 

de har omkring 190 butiker och servicelokaler utspridda över hela Skandinavien. De anställda 

uppgår till ca 1300 personer och omsättningen är 2500 MSEK. Koncernens tillgångar utgörs 

till 15 % av goodwill. 
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5.6.2 Sammanställning av intervjun med bolag F 

 

Vi fick tillfälle att tala med koncernredovisningschefen som jobbar på moderbolaget inom 

koncernen. Han berättar att han även har andra uppgifter än att bara se till att 

koncernredovisning blir korrekt och följer de lagar och regler som finns, så som extern 

rapportering till börsen, kvartalsrapporter och årsredovisning.  

 

När det gäller nedskrivningsprövningar och gruppen som har ansvar för mallen och 

bedömningarna som de använder inom koncernen är de fem stycken från ekonomisidan. Han 

själv, CFO och varje ekonomichef från varje land d.v.s. Sverige, Norge och Danmark. Det 

kan också hända att VD från respektive land kan sitta med i bedömningarna därför att det kan 

röra sig om verksamhetsproblem om det visar sig att goodwill måste skrivas ner. Själva 

testerna utförs oftast på dotterbolagsnivå fast han säger att han ofta får agera bollplank när 

testarna görs för att de uppfattas ibland som krångliga, när testerna görs på de bolag som 

moderbolaget centralt äger är det han som utför testerna. 

 

Mallen som koncernen använder är en egen som de har tagit fram där de kan lägga in värden 

som innevarande års siffror, prognoser och uppskattningar för fem år framåt i tiden. Utifrån 

den modellen får de fram ett kassaflöde som de diskonterar till ett nuvärde som ställs i 

relation till goodwillvärdet, och därifrån görs det ytterligare bedömningar och värderingar 

från fall till fall. 

 

På frågan om problemen med uppskattningarna och beräkningarna säger han att han ser mer 

problemen i helheten. Han menar att det inte bara är problem med beräkningar och 

uppskattningar. För att om det föreligger ett behov av en nedskrivning så är det oftast något 

mer problem också, inte bara i beräkningarna och siffrorna utan även något mer som det går 

att jobba sig upp ifrån. Exempelvis så nämner han byta läge på butiken, eller att kanske byta 

ut butikschefen, vilket kan göra att butiken börjar gå bättre och slipper hamna i situationen att 

vara i behov av en nedskrivning. Han säger också att om en butik har gått bra de tidigare åren 

och om budgeten och andra indikationer inte tyder på annat så varför ska det då inte värderas 

utifrån det? Men som ett avslut på frågan menar han att som de allra flesta, att det givetvis 

bara är uppskattningar och att det är väldigt svårt att sia i framtiden om vad som kommer att 

hända. 

 

Angående tillförlitligheten anser han att deras antaganden är tillförlitliga, även där nämner 

han att om en butik har gått dåligt beror det på många saker. Det kommer att vara behov av en 

nedskrivning om det gått dåligt i flera år men då har dem arbetat ut en plan för att få butiken 

att vända, om allt går som det ska kommer nedskrivningsbehovet att försvinna. Återigen är 

problemet med framtiden att ingen vet hur den ser ut och att den kan slå åt båda hållen. 

 

Det konjunkturläge som för tillfället råder tror han inte kommer att påverka deras typ av 

verksamhet eftersom det är inom en bransch som folk måste ta del av även om det är dåliga 

tider, i vissa fall kan det till och med gynna dem menar han, nedskrivningsbehovet kommer 

inte att öka bara för att det är en lågkonjunktur för tillfället. 

 

Den avslutande frågan handlade om IFRS och marknadsvärdering. Han tar lite tid på sig innan 

han svarar men säger att han inte anser att det blivit något mer arbete eller fler svårigheter 

sedan IFRS infördes. Inställningen mot marknadsvärdering verkar vara positivt från hans 



- 40 - 

 

företag. Det han kanske tycker ha blivit mer besvärligt är dokumentationen men annars så är 

det inte någon större skillnad. Men eftersom att de även förr var tvungen att göra någon typ av 

värdering så att de visste hur mycket resurserna var värda berättar han. 

5.7 Bolag G 

5.7.1 Presentation bolag G 

 

Bolag G är ett av Europas ledande och mest expansiva företag inom sin bransch i 

tillverkningsindustrin. Bolaget återfinns på Mid Cap på Stockholmsbörsen. Koncernen finns i 

sin helhet i Europa. Det är också på marknaden i Europa som bolaget agerar och då främst 

norra Europa. Bolagets omsättning uppgår till cirka 5000 MSEK och antalet anställda 

överstiger strax 5000 personer. Andelen goodwill av de totala tillgångarna uppgår till cirka 30 

procent.  

5.7.2 Sammanställning intervju bolag G 

 

Hos bolag G får vi tala med den person som presenterar sig som ekonomiansvarig för hela 

koncernen. Han berättar att koncernen består av ett femtiotal juridiska enheter i tjugo länder. 

Han ansvarar för redovisning budgetering och egentligen alla finansiella frågor som rör 

koncernen säger han. Han berättar vidare att han är väldigt involverad i 

nedskrivningsprövningar av goodwill inom koncernen, i och med att det är han och hans 

assistent som utför dessa. Detta görs årligen eller varpå indikation på förändring föreligger. 

Han berättar att när de två sedan gjort dessa nedskrivningsprövningar av goodwill presenterar 

de förslaget för deras revisorer som sedan ger sitt godkännande.    

 

Modellen de använder har de själva tagit fram med utgångspunkt i IFRS regelverk. Våra 

revisorer har också presenterat en modell för oss, och den stämmer i stort sätt överens med vår 

modell berättar han. Beräkningen går till så att en kassaflödesberäkning görs per affärsområde 

d.v.s. per kassagenererande enhet. Det kassaflöde som de kommer fram till därefter 

nuvärdesberäknas och för det mesta gör de nuvärdesberäkningen utifrån tio år, om inte det 

kassaflöde som genereras under den tiden försvarar goodwillvärdet görs det en nedskrivning 

av goodwill.  

 

De ser inte några som helst problem med detta, utan framhåller att regelverket är för deras del 

är solklart. Han säger att de värden som de använder oftast är givna och hur beräkningen ska 

göras är beslutad. Enligt honom ska de bara ta ställning till om kassaflödet försvarar de 

befintliga goodwillvärden som finns inom koncernen. Han tycker inte heller att de 

uppskattningar som avser framtiden är något problem. Utan säger att så länge han tror att 

rörelsen ska fortleva ser han inget större problem. De bygger sina beräkningar på tio års 

tidshorisont och uppskattningarna görs erfarenhetsmässigt p.g.a. att det visat sig stämma 

väldigt bra enligt honom. På frågan om de svårigheter de ställs inför är liknande de 

svårigheter som upplevs i allmänhet har han inget egentligt svar, utan faller ganska omgående 

tillbaka på hur problemfritt han upplever denna bit av redovisningen. Han skulle dock kunna 

tänka sig att vissa specifika branscher har en del uppskattningsproblem, men anser överlag at 

det bör vara relativt problemfritt. 

 

Angående tillförlitligheten är han av uppfattningen att tillförlitligheten helt är i samband med 

hur IFRS föreskriver hur dessa beräkningar skall göras. På dessa grunder anser han sedan att 

deras nedskrivningsprövningar är tillförlitliga. Hur tillförlitligheten ser ut rent allmänt hos 
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svenska noterade bolag har han ingen direkt uppfattning om men tror att de bör vara liknande 

som hos deras koncern. Han säger dock att tillförlitligheten bör avgöras på hur noggrann och 

kraftfull koncernen är att bedöma det bestående framtida kassaflödet.  

 

Det rådande globala konjunkturläget kommer inte alls påverka koncernens 

nedskrivningsprövningar av goodwill enligt honom. Han säger att en kortare periods 

svängning i konjunkturen inte skall avgöra detta som baserar sig på så pass lång sikt. Om så 

skulle vara fallet ska inte bedömningarna alls ske på detta sätt uttrycker han. Han tror heller 

inte att det negativa globala konjunkturläget kommer leda till kraftfulla nedskrivningar av 

goodwill i allmänhet. Han återkommer här till vad han sa tidigare och säger ”vi kan inte 

basera vår långsiktighet på tillfälliga konjunktursvängningar eller priser som uppstår under 

korta perioder”. Detta skulle enligt honom vara helt förödande.  

 

När vi berör övergången till IFRS angående nedskrivningsprövningar av goodwill säger han 

att de skulle vilja ha haft kvar det äldre regelverket. Därför att regelverket som det är nu säger 

att i perioder när kassaflödena går ner när konjunkturen blir dålig, visar de här beräkningarna 

rent teoretiskt att då skall våldsamma nedskrivningar av goodwill göras. Till skillnad från 

bättre perioder när det går bra då skall de inte göras. Han tycker att det är när bolagen är i de 

lite bättre perioderna som de har råd att göra dessa nedskrivningar och att regelverket borde 

vara mer anpassat åt det hållet.  

 

Han berättar även att de inom koncernen inte gillar den godtycklighet som upplevs hos IFRS. 

De upplever att det är för mycket individuellt tyckande och för lite klara regler om hur 

tillgångar ska värderas. Han tillägger att de tror värdet som framkommer i dessa bedömningar 

helt beror på vad bolagen tror sig har råd att skiva av eller ned, också görs bedömningarna på 

dessa premisser. Detta är någonting de tror skulle fungera mycket bättre om de var tydligare 

regler med hjälp av årliga avskrivningar istället.   

5.8 Intervju revisor 

5.8.1 Presentation revisor 

 

Den revisor vi intervjuat arbetar på en av landets största revisionsbyråer i Stockholm. Detta 

ter sig naturligt då de flesta svenska noterade bolag har sina huvudkontor i och kring 

stockholmsområdet.  Han har arbetat på byrån relativt länge och är specialist inom IFRS 3 

som avser rörelseförvärv men även med relaterade frågeställningar som nedskrivningar av 

goodwill d.v.s. IAS 36. Hans praktiska erfarenhet av nedskrivningsprövningar av goodwill 

kommer främst från revisionen av byråns bolag.    

5.8.2 Sammanställning intervju revisor 

 

Han berättar inledningsvis att arbetet med nedskrivningsprövningar av goodwill åt kunderna 

görs med stöd från byråns corporate finance avdelning. Denna avdelning kan bistå med 

analys, värdering, försäljning eller företagsöverlåtelser. Vidare förklarar han att det är denna 

avdelning som sedermera i praktiken gör nedskrivningsprövningarna medan han och hans 

kollegor står för kunskapen om hur regelverken ser ut, och förutsättningarna inför själva 

nedskrivningsprövningarna.  

 

Byrån har färdiga modeller de tillhandahåller åt kunderna, men han berättar också att det kan 

förkomma mer komplexa situationer då det kan bli aktuellt att anpassa modellerna mer 
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individuellt till en specifik kund. Han beskriver de standardiserade modellerna som väldigt 

enkla i sin utformning. Modellerna är gjorda i Excel och baseras på framtida prognostiserade 

resultat. Till dessa resultat tas hänsyn till diskonteringsräntor och slutligen tilläggs en formel 

för bolagets eviga tillväxttakt för att få fram ett evighetsvärde. Utifrån detta räknas ett 

nyttjandevärde fram på de nettotillgångar uträkningen avser, som därefter jämförs med 

bolagets bokförda värde på respektive område.   

 

Då vi berör det han upplever som mest problematiskt är fastställandet av diskonteringsräntan 

något som direkt kommer på tal. Det är något som är ett problem överlag för alla klienter 

berättar han. En relativt liten förändring i diskonteringsräntan kan ge en ganska stor påverkan 

på det slutliga värdet på nedskrivningsprövningen säger han. Därför är denna faktor av sådan 

stor vikt. Övriga områden som de främst granskar hos sina klienter är de av ledningen 

prognostiserade kassaflödena och den eviga tillväxttakten. De av ledningen prognostiserade 

kassaflödena är oftast relativt bra gjorda, men ibland har bolaget kanske inte till fullo följt de 

regler som gäller i verkligheten. Om så är fallet blir det då också en del arbete att lägga ner 

där för att korrigera dessa misstag. Ledningen som arbetar med bolaget dagligen och som 

oftast har stor erfarenhet av sitt bolag och sin marknad gör av naturliga skäl ganska goda 

prognoser, arbetet från deras sida går ofta ut på att se till att bolaget följt reglerna som vi 

tidigare skrivit, och att bolaget inte varit för optimistiska i sina uppskattningar. Då det gäller 

den eviga tillväxttakten är det huvudsaken att antagandena verkar rimliga och att det har en 

grund att stå på. Exempelvis om bolaget har en kraftigt ökande tillväxt måste det förklaras av 

förslagsvis en högkonjunktur eller lanserande av en ny produkt o.s.v.  Han poängterar också 

att de större bolagen detta är aktuellt för ofta har egen expertis inom området, vilket de mindre 

kanske inte har. Det är en storleksfråga helt enkelt berättar han. Han beskriver att ofta är det 

beroende på storleken var de koncentrerar sina insatser någonstans. Slutligen berättar han att 

värderingsproblem överlag är problematiskt för bolagen och då nedskrivningstester i 

synnerhet. Han konstaterar också att detta är ett väldigt komplext område för bolagen, och att 

det märks genom att de konsulteras extra mycket i dessa frågor. 

 

När det gäller tillförlitligheten tycker han de är svårt att precisera hur tillförlitliga dessa 

nedskrivningsprövningar är överlag. Han konstaterar dock att de ska bygga på ledningens 

bedömningar efter bästa förmåga vid den tidpunkt då uppskattningen utförs. Vilket är något 

han tycker skall tas i beaktande. Han tycker av naturliga skäl att de bolag som har 

kontrakterade flöden av intäkter är lättare att bedöma. Då de flödena kan användas som 

kassaflöden för verksamheten till skillnad emot då försäljningen utgår renodlat från en 

kvalificerad gissning. Detta tycker han skulle kunna vara ett incitament till att säga att bolag 

med kontrakterat inflöde av medel är lättare att bedöma tillförlitligheten på när det gäller 

nedskrivningsprövningar av goodwill. Han tycker vilket fall att hans byrås modeller är 

tillförlitliga. De har åtminstone inga tecken på något annat, i sådana fall hade vi bytt ut dem 

eller gjort om dem säger han.  

 

Efter att ha avhandlat de mer allmängiltiga frågorna börjar vi nu försöka få svar på de 

frågeställningar som uppkommit i tidigare intervjuer med de i studien medverkande bolagen.  

Inledningsvis diskuterar vi den överlag negativa inställningen till detta förfarande som 

framkom under intervjuerna med de olika bolagen. Detta är något han känner igen, och många 

tycker fortfarande att detta borde ske på samma sätt som förr i form av avskrivningar berättar 

han. Anledningen till detta tror han är förutom att förfarandet är mer komplext att det skapar 

ojämnare trender i bolagens resultat, vilket är något som marknaden överlag inte alltid är 

positivt inställd till. För när bolaget ställs inför en nedskrivning av goodwill blir den ofta 

relativt stor vilket kan ge ödesdigra konsekvenser i resultaträkningen. Det är dessa stora slag i 
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resultaträkningen han tror bekymrar bolagen jämfört med förut då de på förhand visste exakt 

hur avskrivningarna skulle påverka resultaträkningen. Detta genom en jämn trend genom en 

på förhand bestämd tid. Hans personliga åsikt i frågan går i motsatt riktning jämfört med 

bolagens. Han har dock en viss förståelse för deras resonemang men han tycker ändå att den 

nya normgivningen överensstämmer med verkligheten på ett bättre sätt.  Anledningen är att 

han tycker att goodwill inte går att identifiera som andra tillgångar. Utan detta är en residual 

av synergieffekter som ska genereras, vilket är mycket svåra att sätta någon specifik 

nyttjandeperiod på. Detta skulle då inte stämma överens med den föregående normgivningen 

om avskrivningar, vilket då skulle innebära att den nya normgivningen är mer relevant att 

tillämpa.        

 

Angående det resonemang vissa bolag använde sig av i frågan om det globala 

konjunkturläget, d.v.s. att konjunkturen inte kunde påverka deras nedskrivningsprövningar 

ställer han sig tvekande till. Även om han till en viss grad kan förstå deras resonemang går det 

inte att komma undan att den närmaste tidens kassaflöden påverkar värdet i den modell 

bolagen använder sig av. Han tillägger dock att det skulle kunna utjämnas något av det eviga 

tillväxtantagandet men att det aldrig går att komma ifrån att en sådan stor del av värdet ligger 

på de närmaste årens prognostiserade värden. Han säger sedan att ett sådant resonemang för 

honom låter väldigt udda, men kan givetvis inte utesluta att det är korrekt utan att närmare 

titta på hur bolaget i fråga tänkt.             

 

Åsikten att bolag överlag försvarar sina goodwillvärden i det sista är något han också 

instämmer i. Förutom den uppenbara anledningen att försvara värdena därför att 

resultaträkningen belastas negativt, ser han också en annan anledning till detta beteende. 

Denna anledning är att en nedskrivning av goodwill egentligen är ett underkännande av 

bolaget som investerare. Det blir helt enkelt en förtroendefråga som riskerar att ifrågasätta 

ledningens kompetens, vilket aldrig är positivt. 

 

Vidare tror han inte att vi sett de störa effekterna av nedskrivningar av goodwill än. Då den 

konjunkturnedgång vi nu befinner oss i kom ganska hastigt.  Även om vi sett nedskrivningar 

av goodwill inom vissa sektorer kan vi nog vänta oss fler bolag som gör nedskrivningar av 

goodwill senare under året. Självklart beroende av hur konjunkturen utvecklar sig säger han, 

men att det kommer komma flera tvekar han inte om utan bara i vilken omfattning.  
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6 Analys 
 

 

Under detta kapitel analyseras det empiriska materialet genom att vi ställer intervjuobjektens 

svar gentemot varandra. I den mån det behövs och sedermera också är möjligt ställs bolagens 

svar också i kontrast mot den auktoriserade revisor som medverkat i studien. Analysen sker 

genom olika teman utifrån den på förhand givna intervjumanualen.  

  

 

6.1 Intervjuobjekten 

 

Även om storleken varierat på bolagen i studien har vi i samtliga fall fått tillgång till att tala 

med personer som varit direkt ansvariga, eller i vissa fall ytterst ansvariga för bolagens 

nedskrivningsprövningar av goodwill. Detta gör enligt oss vårt material så trovärdigt som det 

är möjligt då vi inte funnit någon anledning att tvivla på våra intervjuobjekts kompetens. 

Delvis för att de överlag har mångårig erfarenhet av arbetet med nedskrivningsprövningar 

men även att de jobbar inom stora svenska koncerner, där rimligtvis landets största kunskap 

rörande detta område borde finnas. Istället som vi tidigare nämnt finns de största frågetecknen 

kring vad intervjuobjekten på något sätt möjligtvis döljer för oss under intervjuerna. 

Omfattningen på den grupp intervjuobjekten ingår i samband med nedskrivningsprövningen 

av bolagens varierar ganska kraftigt. Detta tycker vi tenderar att variera i korrelation med hur 

stort bolaget är, vilket är fullt logiskt. Antalet varierar mellan att i princip en enda person 

arbetar med nedskrivningsprövningarna av goodwill som i det mindre bolaget på Small Cap, 

till en arbetsgrupp på sju personer ansvar för detta arbetsområde i det största bolaget.   

 

Intervjuobjekten överlag har vi bedömt som väldigt samarbetsvilliga och relativt öppna, vilket 

förvånade oss en del. Vi hade farhågor om att de skulle se intervjuerna som ett nödvändigt ont 

som endast tog dyrbar tid från en på bolaget viktig person. Men samtliga intervjuobjekt 

verkade genuint intresserade och gav svar på de flesta intervjufrågor och ofta mer därtill. Hur 

mycket deras utlovade anonymitet påverkat vet vi inte, men att det under vissa intervjuer 

spelade in på ett positivt sätt för undersökningen har vi känslan av. 

 

Intervjuobjekten har överlag en negativ inställning till detta sätt att marknadsvärdera 

goodwill. Vissa av dem ställer sig tveksam till marknadsvärdering överlag och tycker att det 

har en tendens att bli alldeles för godtyckligt. Andra ställer sig positiva till utvecklingen med 

IFRS men inte till specifikt nedskrivningsprövningen av goodwill.   

6.2 Tillvägagångssätt 

 

Vi har inte för avsikt att i denna studie att redogöra för in i minsta detalj hur bolagens 

nedskrivningsprövningar går till. Vår avsikt är därför inte att försöka finna fel i redan 

beprövade modeller, utan istället jämföra bolagen emellan och försöka få en uppfattning om 

hur de arbetar med dessa modeller och deras inställning till ämnesområdet som sådant. Utan 

vi har i vår studie utgått från att de modeller som används avseende att fastsälla värdet på 

koncernmässig goodwill fungerar och är relativt tillförlitliga. Istället är det de antaganden och 

uppskattningar som används i dessa modeller som är föremål för vår undersökning och 

bolagens attityder till dessa.  
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Det vi dock kan konstatera är att bolagen använder sig av relativt lika modeller som vi kan se. 

Ingen av de i studien medverkande bolagen ger uttryck för att de avviker från vad som är 

standard i dessa situationer. De får även uteslutande hjälp av sina revisorer med arbetet med 

modellerna om än i väldigt varierande grad. Detta går hand i hand med vad den revisor vi 

intervjuade sa om hur involverade de var i arbetet med modellerna gentemot kund. Alltså att 

ett mindre bolag ofta betydde mer ingående hjälp med utformningen av modellerna.     

6.3 Problem 

 

Det verkar råda ett antal allmänna problem på området. Dessa hänför sig enligt oss direkt till 

de problemen med uppskattningar och värderingar vi inledningsvis i uppsatsen fokuserade på. 

Problemen består främst av uppskattningar av bolagens prognostiserade vinster men även 

vilken diskonteringsränta bolagen ska använda sig av. Om vi tar fasta på vad den revisor vi 

intervjuade sa om hur dessa olika antaganden kan slå får det på nytt oss att inse hur pass 

känsliga dessa modeller verkar vara. Frågan vi ställer oss är då, är osäkerheten så pass stor i 

allmänhet att dessa värden inte ger en rättvisande bild av bolaget?  

 

Branschspecifika problem verkar förekomma i viss mån men de bolag som medverkat i vår 

studie verkar inte ha några överhängande problem på detta område. Det gäller främst de bolag 

som anger att de verkar på en inte allt för konjunkturkänslig marknad.    

 

Alla bolag kommunicerar till oss att det de ägnar sig åt på detta område är kvalificerade 

gissningar, som ger en bild av hur läget ser ut på en viss specifik dag. Detta upplever de flesta 

bolag som ett problem medan vissa tycker att det ger en bättre bild av hur verkligheten ser ut. 

Det de flesta bolag verkar vara överens om angående detta problem är att linjära 

avskrivningar inte ger en bild av verkligheten. Vilket även vår intervjuade revisor håller med 

om. Det vill vi också som författare stämma in i, men frågan är om det nya reglementet ger en 

bättre bild av verkligheten? Det vi kan konstatera är att om ett aktivt arbete utförs att försöka 

värdera dessa tillgångar borde de rimligtvis ge en bättre bild av verkligheten. Detta jämfört 

med att maskinellt skriva av en tillgång, vilken de flesta är överens om att ingen 

nyttjandeperiod finns fastställd för.   

 

Ett par av våra medverkande bolag påstår att de inte har några större problem med dessa 

värderingar. Det som är gemensamt för dessa bolag är att de verkar se processen som väldigt 

maskinell. Båda bolagen uttrycker att regelverket är väldigt tydligt och att det ”bara” är att 

sätta in de siffror som finns tillgängliga för att sedan nedskrivningspröva goodwill. De verkar 

inte ha samma helhetsbild på vad som påverkar denna prövning jämfört med övriga bolag. 

Dessa bolag var också två av de som uttryckte en viss irritation över detta sätt att 

marknadsvärdera goodwill.  

 

Att dessa problem kan skapa missvisande belopp i redovisningen blir för oss ganska 

påfallande efter denna studie. Detta visar också Johan Lorentzon som är doktorand vid 

Högskolan Väst. Han skriver i tidsskriften Aktiespararen om att de nyare värderingsreglerna 

av goodwill, och att de inte direkt har blivit lättare att värdera ett bolag utifrån ett externt 

perspektiv. Han tycker sig kunna se ett stort antal tvivelaktiga värden på goodwillposter som 

uppenbart är för höga. Han avslutar med att säga att revisorerna har en viktig roll att hålla 

efter bolagen så detta sker på ett korrekt sätt.
83
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Den negativa inställningen överlag verkar också i hög grad bero på att detta kräver ytterligare 

tid och kunskap, vilket ökar arbetsbördan hos bolagen. Denna anledning till att vara negativt 

inställd tycker vi inta ska påverka bedömningen av detta sätta att värdera bolagens goodwill.   

6.4 Tillförlitlighet 

 

Tillförlitligheten hos bolagens nedskrivningsprövningar av goodwill är själva kärnfrågan i vår 

uppsats. Bolagens syn på begreppet tillförlitlighet verkar variera något. Vissa bolag ser på 

begreppet utifrån sina tillämpade modeller medan andra ser de utifrån vad det verkliga värdet 

på deras goodwillpost borde vara. Ur redovisningssynpunkt bör tillförlitligheten hos dessa 

värderingar mätas i om de ger en rättvisande bild tycker vi. D.v.s. avviker värdet från 

verkligheten så pass mycket att det i sådana fall skulle ge en helt annan bild av bolagets 

ekonomiska ställning. Läsaren av redovisningen skall helt enkelt inte vilseledas av denna 

information
84

.  Om så är fallet med de i studien medverkande bolagen är för oss omöjligt att 

säga, kanske är det även de för bolagen själva? Efter att ha läst Lorentzons artikel i tidskriften 

Aktiespararna finns troligtvis bolag som ger en vilseledande bild men hur utspritt detta är har 

vi med hjälp av vår studie svårt att säga.  

 

Att inget bolag direkt uttrycker att de anser sitt eget värde på goodwill inte skulle vara 

tillförlitligt är självklart ingen överraskning. Däremot får vi en känsla av att de reserverar sig i 

ganska stor utsträckning emot att de kan vara felaktiga i någon mån, åtminstone flertalet av de 

medverkande bolagen. Detta blir helt enkelt en väldigt svår fråga som grundar sig i hur 

begreppet tillförlitlighet definieras.  

 

En annan fråga som väcks under begreppet tillförlitlighet är vad som kan krävas av ett bolag i 

denna fråga, hur mycket tid och resurser ska det krävas att bolaget lägger ned? De bolag vi 

intervjuade ger överlag intrycket av att detta är något som tar en viss tid och kräver noga 

överväganden. Detta talar för att tillförlitligheten är relativt god tycker vi. Sedan granskas 

även detta arbete av revisorer vilket knappast gör tillförlitligheten sämre.  

 

Kanske får vi nöja oss med att dessa beräkningar skall vara tillförlitliga med utgångspunkt 

ifrån modellerna, och att detta skall vara tillräckligt för att beteckna en nedskrivningsprövning 

som tillförlitlig. Något som verkar stå relativt klart för alla inblandade i studien är att det inte 

är några exakta värden som uppkommer i och med nedskrivningsprövningar av goodwill. Alla 

medger att denna procedur alltid betecknas av en viss mängd av subjektivitet, det verkar inte 

gå att komma ifrån.    

 

Ett resonemang som ett av de medverkande bolagen för framstår för oss väldigt logiskt. Det är 

resonemanget kring att följa upp värderingarna historiskt för att på detta sätt utvärdera 

tillförlitligheten. Det är kanske något som alla bolag ägnar sig åt? Men det är enbart ett av 

bolagen som förmedlar detta till oss. Kanske kan detta vara något som bolagen kommer att 

ägna sig mer åt i framtiden då mer historisk data finns tillgänglig för dem? För vi ska komma 

ihåg att detta är trots allt en relativt ny procedur för bolagen än så länge.       
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6.5 Konjunktur 

 

Fem av sju bolag var helt överens om att en lågkonjunktur kan påverka deras värdering av 

goodwill. De var av förklarliga skäl relativt återhållsamma om hur situationen såg ut i deras 

respektive bolag. Ett par av dessa bolag såg dock inget hot i och med den lågkonjunktur vi nu 

befinner oss i p.g.a. av att de ansåg sig själva som relativt okänsliga för 

konjunktursvängningar. Det enligt oss mest intressanta diskussionen utifrån denna synpunkt 

uppkom med ett av bolagen som redan undan denna lågkonjunktur varit tvungna att skriva 

ned sin goodwill avsevärt. Dock hade detta skett tillföljd av en konkurs hos ett av deras 

dotterbolag men det var ändock intressant att se vilka stora följder ditt fick för bolagets 

resultaträkning i praktiken.  

  

Två av bolagen ställde sig direkt emot att en tillfällig lågkonjunktur över huvudtaget kunde 

påverka deras nedskrivningsprövningar av goodwill. De argument de hade för detta låg inte i 

att de inte var konjunkturkänsliga som ett par av de andra bolagen uttryckte. Utan det var en 

fundamental skillnad på tolkningen av nedskrivningsprövningar som helhet som skiljer dessa 

två bolag från de andra. Som vi tolkar det kan endast en konkurs hos dessa bolags dotterbolag 

vara skäl nog för dem att göra en nedskrivning av koncernens goodwillvärde. Som vi tidigare 

också nämnt baserar sig de modeller bolagen använder sig av uteslutande på uppskattningar 

av bolagens prognostiserade resultat för en överskådlig framtid inklusive ett oändligt värde. 

Den överskådliga framtiden varierar från bolag till bolag men finnas alltid där. Hur dessa 

bolag undviker att påverkas av denna överskådliga framtid som uppskattningsvis ligger runt 

fem år är för oss en gåta. Speciellt när ett av bolagen verkar som leverantör till svenska och 

internationella industrier som med våra ögon ter sig väldigt konjunkturkänsliga. Kanske 

kompenserar de förmodade minskade vinster de kommande åren med ett mer optimistiskt 

värde avseende det oändliga värdet?  

 

Att åsikterna här går isär bland bolagen tror vi kan bero på ett par olika anledningar. Förutom 

att detta är en relativt ny företeelse, är det också första gången bolagen upplever en 

lågkonjunktur under detta regelverk. Hur öppen dessa standarder är för tolkning tycker vi är 

svårt att uttala oss om men vi instämmer helt med vad Jan Lorentzon skriver om att detta är en 

utmaning för bolagens revisorer, inte minst för att sätta normen för hur detta förfarande ska gå 

till
85

. Vår intervjuade revisor påstår att det sätt som dessa bolag verkar tänka på låter helt 

främmande för honom. Han vidhåller även att den påverkan en lågkonjunktur kan ha på kort 

sikt måste det tas hänsyn till. Detta talar även det för att någonting är fel i hur dessa bolag 

tolkar detta förfarande.    
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7 Slutsatser 
 

 

Detta kapitel utgörs av de slutsatser vi har kunnat generera utifrån analysen av studien. Vi 

behandlar även vad fortsatta förslag på forskning inom ämnet och viss konstruktiv kritik på 

vår studie.  

 

 

 

- Är svenska noterade bolags uppskattningar och bedömningar i samband med 

nedskrivningsprövningar av goodwill tillförlitliga? 

 

- Vi befinner oss nu för första gången i en lågkonjunktur sedan införandet av IFRS 

(2005), påverkar denna lågkonjunktur nedskrivningar av goodwill som förväntat?  

 

Utifrån våra ovanstående problemformuleringar skall vi nu försöka dra olika slutsatser som 

kan besvara våra problemformuleringar och uppfylla uppsatsens syfte. För att få en 

uppfattning om hur pass tillförlitliga bolagens goodwillvärden är har vi försökt dragit 

slutsatser kring dessa frågeställningar. Detta har skett genom försök att tolka i vilken riktning 

de bidrar till att stärka eller minska tillförlitligheten hos dessa värden. En viktig detalj att 

lägga märke till är att de slutsatser vi genererar enbart är av sådant slag som det finns stöd för 

i vår uppsats. Givetvis finns fler faktorer som kan vägas in, exempelvis som det faktum att 

detta förfarande nu utgörs av en aktiv värdering vilket i sig logiskt sett borde öka 

tillförlitligheten.    

7.1 Slutsatser kring tillförlitligheten 

 

- En Majoritet föredrar det gamla tillvägagångssättet. 

 

Att en majoritet av bolagen i vår studie föredrar det gamla regelverket med avskrivningar ger 

oss inte anledning till att dra slutsatsen att en majoritet av hela Sveriges noterade bolag gör de. 

Men vi får uppfattningen att det är en relativt vanligt förekommande åsikt. Denna åsikt skulle 

möjligtvis kunna påverka tillförlitligheten negativt, då dessa bolag inte tror på idén med 

nedskrivningsprövningar fullt ut. Det beror dock på hur professionella bolagen är i frågan, 

dvs. att bolagen fullgör alla krav som IFRS ställer i denna fråga trots att bolagen inte tror på 

dem fullt ut. Utifrån denna slutsats är det enligt oss väldigt vanskligt att ge tillförlitligheten en 

knuff i någon riktning. Att en majoritet föredrar det gamla tillvägagångssättet kan även som vi 

ser det bero på att arbetsbördan kan tänkas öka. Men även rädsla för förändringar och att 

bolagen tvingas upplysa om fler detaljer i verksamheten som konkurrenter kanske kan dra 

fördel av.      

 

- Bolagen försvarar sina goodwillvärden så länge som möjligt.  

 

Att ett bolag försvar sina goodwillvärden in i det sista verkar vara en uppfattning som är 

relativt utbredd. Vi får uppfattningen är nästintill alla bolag förmedlar åsikten att skriva ned 

goodwill är något negativt, och att det är något som bolagen tänker efter både en och två 

gånger innan de gör. De troliga anledningarna till detta har vi redogjort för i analyskapitlet. 

Denna slutsats skulle kunna påverka tillförlitligheten, då denna inställning ger incitament till 

att tolka prognoser och olika indikationer åt det håll som gynnar bolaget, d.v.s. att inte skriva 
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ned goodwill. Detta ger upphov till tankar kring ärligheten hos de personer som arbetar med 

dessa frågor, men även tankar kring att det kanske kan ske en omedveten tolkning av den 

rådande situationen som skulle kunna vara gynnsam för bolaget.   

      

- Det kan finnas olika syn på begreppet nedskrivningsprövningar av goodwill. 

 

Under undersökningens gång framkom skillnader bland bolagen kring vad som skulle kunna 

påverka en nedskrivningsprövning. Dessa skillnader som vi tidigare redogjort för bestod i 

huruvida en vikande konjunktur skulle kunna påverka bolagets nedskrivningsprövningar. 

Detta handlar som vi också tidigare nämnt endast om ett par bolag, vilket inte kan ge oss 

någon större slutledning i hur pass mycket detta kan påverka tillförlitligheten i stort. Men vi 

kan utgå ifrån att det kan förekomma fall där vissa bolag har en annan syn på begreppet 

nedskrivningsprövning av goodwill jämfört med andra. Förutom att de som vi förstår det 

frångår regelverket i och med detta handlade, försämrar de även jämförbarheten mellan 

bolagen om vissa går sin egen väg tror vi. Skulle detta vara ett utbrett synsätt skulle det 

försämra tillförlitligheten avsevärt tror vi. Dock har vi inga som helst belägg för att så skulle 

vara fallet.   

 

- Revisorn har en viktig roll. 

 

Revisorns roll framkommer ständigt under undersökningen, dels som utformare av dessa 

beräkningsmallar, dels som konsult och rådgivare och även den som ger sitt godkännande till 

bolagens arbete med dessa beräkningar och uppskattningar. Detta är något som enligt oss får 

tillförlitligheten hos dessa värden i bolagens redovisningar att öka. D.v.s. att dessa 

nedskrivningsprövningar av goodwill skall hålla för granskning av en extern part. Det kan 

dock finnas detaljer kring vissa uppskattningar och bedömningar som kan vara svårt för en 

revisor att kontrollera och ifrågasätta.      

7.2 Slutsatser kring konjunkturen 

 

- Konsekvenserna blir som förväntat, frågorna blir istället när och i vilken 

omfattning. 

 

Vår problemformulering sa att vi nu befinner oss för första gången i en lågkonjunktur sedan 

införandet av IFRS, och om denna lågkonjunktur påverkar nedskrivningsprövningar av 

goodwill som förväntat? Förväntat betyder i detta sammanhang att en större andel bolag blir 

tvungna att skriva ned sina goodwillposter. Samtliga bolag tror rent allmänt att konjunkturen 

kommer påverka de svenska noterade bolagen som förväntat. Men ingen av bolagen vill säga 

att det kommer drabba exakt dem. Förutom det bolag som i princip fått skriva ned hela sin 

goodwill i och med den konkurs som drabbade ett dotterbolag som vi tidigare berättat om. 

Detta är dock ingen överraskning då detta är uppgifter bolagen inte får läcka ut innan de har 

offentliggjorts. 

 

- Det kan förkomma bolag som inte tar hänsyn till konjunkturläget i sina 

nedskrivningsprövningar. 

 

Som det har framgått av studien så finns det bolag som tycker att en tillfällig 

konjunkturnedgång inte kan påverka deras nedskrivningsprövningar. Anledningarna till detta 

har vi tidigare spekulerat kring. Hur utbrett detta är har vi ingen uppfattning om, men vi kan 
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konstatera att det åtminstone kan förkomma. Att detta kan förkomma skulle kunna vara en 

anledning som bidrar till att konsekvenserna inte skulle bli som förväntat av en lågkonjunktur.  

7.3 Sammanfattning av slutsatser  

 

Vi vill vara försiktiga med att uttala oss om slutsatser kring tillförlitligheten hos svenska 

noterade bolags nedskrivningsprövningar av goodwill i allmänhet. Detta främst p.g.a. att vår 

studie inte ger några entydiga svar i frågan. Det ligger även i den kvalitativa forskningens 

natur att resultaten av den inte är generaliserbara i lika stor utsträckning som en kvantitativ 

studie
86

. Det vi dock kan säga är att det finns exempel på situationer där det kan förekomma 

meningsskiljaktigheter mellan vissa bolag och det rådande regelverket. I frågan huruvida det 

negativa konjunkturläget påverkar bolagen som förväntat, finner vi inga större anledningar till 

att så inte skulle vara fallet. Tveksamheter finns istället kring när och i hur stor omfattning 

nedskrivningar av goodwill kommer ske i de svenska noterade bolagen. Det finns dock enligt 

vår studie svenska noterade bolag som anser att deras goodwillvärde inte skulle kunna 

påverkas av en tillfällig negativ konjunktur. 

 

7.4 Förslag på fortsatt forskning 

 

- Att ha samma infallsvinkel som i denna studie, men inkludera ett större antal bolag för 

att få en större förståelse för hur utbredda vissa tillvägagångssätt och attityder är som 

vi påträffat.  

 

- Göra en mer kvantitativ undersökning där historiska data följs upp genom att de 

jämförs med ett senare utfall längre fram i tiden. Detta skulle förslagsvis göras längre 

fram i tiden, så som efter denna lågkonjunktur.   

 

7.5 Kritik av studien 

 

Efter att ha avslutat ett långt arbete med en studie som den här uppkommer givetvis många 

funderingar kring vad som skulle ha kunnat göras bättre. Allt ifrån små detaljer till 

fundamentala åsikter kring tillvägagångssättet i studien. Vi tänkte därför avsluta genom att 

konstruktivt kritisera studien genom ett par punkter.  

 

Den främsta kritiken vi vill rikta mot studien är den relativt stora mängd av subjektivitet som 

den utgörs av. Det blir till följd av detta svårt för oss som författare att värdera vissa uppgifter, 

vilket sedan resulterar i svårigheter beträffande slutsatser. En annan detalj som när blickar 

bakåt skulle kunna gjorts ännu bättre är förberedelser inför intervjuerna med bolagen. Med 

detta menar vi att vi hade kunnat sätta oss in djupare bolagens verksamhet och situation för att 

kunna ställa ännu mer konstruktiva frågor.   
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8 Sanningskriterier  
 

 

Detta kapitel behandlar de kriterier som finns för att bedöma kvalitativa undersökningar. 

Detta sker i form av bedömningen av trovärdighet och äkthet. 

 

 

Reliabilitet och validitet är sanningskriterier som ofta används i kvantitativa studier. Hur 

dessa begrepp är relevanta för kvalitativ forskning har diskuterats av forskare under en längre 

tid
87

. På samma sätt som dessa kriterier är lämpliga på kvantitativ forskning har det även 

utarbetats specifika kriterier för kvalitativa studier. Dessa kriterier är trovärdighet och äkthet, 

där trovärdighet kan delas in i fyra underkategorier. Dessa är tillförlitlighet, överförbarhet, 

pålitlighet och möjlighet att styrka och bekräfta.
88

     

8.1 Trovärdighet 

8.1.1 Tillförlitlighet  

 

Eftersom vi tror att sociala fenomen och deras betydelse skapas av sociala aktörer, känns det 

extra viktigt att utvärdera tillförlitligheten på studien. Det kan eventuellt finnas en hel del 

olika beskrivningar av en social verklighet, det blir då i detta sammanhang avgörande hur vi 

som författare förmedlar denna sociala verklighet. För hur pass tillförlitlig studien uppfattas 

av andra grundar sig i vår framställning av den.
89

  

 

En fråga vi diskuterat mycket rörande tillförlitligheten hos studien är huruvida 

intervjuobjektens anonymitet påverkar studien. För en läsare av uppsatsen bör tillförlitligheten 

kanske ha ökat utifall intervjuobjekten redovisats med bolagets namn o.s.v. Vi är således 

överens om att detta påverkar tillförlitligheten aningen negativt. Men utifrån en annan 

synvinkel kan vetskapen om att intervjuobjekten lovats anonymitet ökat tillförlitligheten på 

studien. Detta med förutsättningen att läsaren tror på att detta skulle frambringa ett mer ärligt 

svar hos intervjuobjektet.      

 

En ytterligare risk som vi ser det är den stora portion av subjektivitet som ämnesområdet 

innehåller och större delen av intervjuobjekten ger utryck för. Det skapas i och med denna 

subjektivitet enligt oss en relativt stor osäkerhet kring vissa frågor, som gör dessa svårttolkade 

och svåra att analysera. I och med detta sänks tillförlitligheten något, detta är dock oerhört 

svårt att komma ifrån angående detta ämnesområde.  

8.1.2 Överförbarhet 

 

Kvalitativ forskning skiljer sig från kvantitativ genom att resultaten oftast inte går att 

generalisera. Detta p.g.a. att kvalitativ forskning är ett försök att gå på djupet med ett fåtal 

individer istället för att skapa en bredd i form av en kvantitativ undersökning. Istället för att 

generalisera finns i en kvalitativ undersökning dock möjligheten till att undersöka hur 

resultaten går att överföra till en annan miljö eller situation. 
90
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Överförbarheten i vår studie begränsas något av som vi ser det av möjligheten till att överföra 

detta resonemang helt till ett internationellt perspektiv. Även om vi tidigare redogjort för hur 

detta är standarder som gäller för noterade bolag inom EU ställer vi en del hinder där emellan. 

Främst att vi i Sverige troligen har en egen kultur och uppfattning inom området. Antalet 

situationer där denna studie skulle kunna överföras till ser vi i övrigt som ganska begränsade i 

största allmänhet. Möjligtvis till hur detta problem behandlas i en specifik bransch eller 

liknande.  

8.1.3 Pålitlighet 

 

Pålitligheten i studien baserar sig på om och hur det skapas en fullständig redogörelse för hur 

studien har gått till, och att alla delar av forskningsprocessen finns tillgänglig. Detta innefattar 

allt från det inledande syftet med studien och hur den gjorts till vilka avgörande beslut eller 

ställningstaganden som tagits. Allt för att skapa trovärdighet hos studien. 
91

  

 

Vi tycker att vi redogjort grundligt för alla de steg som uppsatsen innehåller liksom för viktiga 

ställningstaganden och beslut som tagits. Vi har vidare också tillgängliggjort allt material den 

empiriska studien genererat genom intervjusammanställningar. Intervjuerna finns som vi 

nämnt tidigare också noga transkriberade och sparade. Av utrymmesskäl då detta material 

uppgår till en mindre uppsats och av främst anonymitetsskäl bifogas dock inte dessa 

transkriberingar med uppsatsen. Som vi har förstått det är det heller inte standard att i detta 

sammanhang ha en sådan stor mängd transkribering som bilaga.        

8.1.4 Möjlighet att styrka och konfirmera 

  

Detta begrepp har innebörden av att författaren inte medvetet låtit personliga värderingar 

påverka sin forskning. Detta med vetskapen om att det inte går uppnå fullständig objektivitet i 

samhällsvetenskaplig forskning. Detta innebär att vi ständigt under arbetets gång får ställa oss 

frågan om vi medvetet använt oss av personliga värderingar som kunnat påverka studien åt 

något håll.
92

 

 

Personligen tycker vi att detta är ett kriterium som är oerhört svårt att analysera. Vi har 

givetvis försökt att hålla en objektiv hållning genom studien men som Bryman & Bell skriver 

är det i realiteten en omöjlighet i samhällsvetenskaplig forskning. Vi är helt övertygade om att 

på något sätt har vår förförståelse spelat in och påverkat studien i någon grad. Men hur 

mycket är för oss praktiskt taget omöjligt att uttala oss om. Viktigast för oss har varit att 

avsikten aldrig funnits att medvetet påverka och denna ambition tycker vi att vi lyckats med.  

8.2 Äkthet 

 

Äkthetskriteriet består i sin tur av flera delar. Men sammanfattningsvis skulle det kunna 

beskrivas som de konsekvenser som studien kan tänkas ha för de inblandade parterna. I vårt 

fall är dessa parter våra intervjuobjekt och vi själva som författare.
93
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Vi tror att intervjuobjekten påverkats något av att bara medverka i studien, då de kanske av 

denna anledning i högre utsträckning blir påmind om vilka problem ämnesområdet innebär. 

De kan dock inte påverkas av de slutsatser vi genererat då det material de endast 

tillhandahållit är sin egen intervjusammanställning. Detta har skett av anonymitetsskäl, och de 

inblandade har heller inte efterfrågat mer material. Sammanfattningsvis tror vi påverkan på 

våra intervjuobjekt har varit väldigt måttlig. För vår egen del har arbetet med studien givit 

många intryck och påverkat oss på flera sätt. Men främst genom att ha fått tala med 

intervjuobjekten och fått höra deras uppfattningar och inställningar till vissa frågor. Detta har 

förhoppningsvis givit oss en skymt av verkligheten, som för oss alltid är intressant.    
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