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Titel: Goodwill – Tillgång eller belastning? 
 

Bakgrund: Företagsförvärv är en många möjligheter för företag att snabbt kunna styrka sin position 

på marknaden genom att expandera sin verksamhet, samt öka värdet på företaget. Vid varje 

företagsförvärv görs det olika företagsvärderingar av målföretaget för att slutligen komma fram till 

det slutgiltiga värdet. Det slutliga värdet kan i många fall bestå av ett övervärde, vilket är skillnaden 

mellan de bokförda nettotillgångarna och slutpriset man betalar för målföretaget. Detta övervärde 

kallas för goodwill och är omdiskuterat. Goodwill värderas genom subjektiva bedömningar gällande 

hur man tror att framtida synergieffekter kommer att kunna generera intäkter. Idag finns det ingen 

gräns för hur mycket goodwilltillgångar ett företag kan redovisa, vilket gör att goodwill kan påverka 

företag i stor utsträckning.  

 

Problem: ”Hur stor del av ett företags totala tillgångar består av goodwill, och hur påverkas 

företaget om man tar bort goodwillen som tillgång”? 

 

Syfte: Studiens syfte är att ge inblick och förståelse kring goodwill. Utifrån olika perspektiv ska 

goodwill studeras och beskrivas, och redogöras för hur denna immateriella tillgång påverkar företag.   

 

Metod: En komparativstudie har genomförts, där endast skriftliga källor, sekundärdata har använts. 

En kvantitativ metod har valts, då studien ämnat studera och analysera räkenskaper från 15 olika 

årsredovisningar från 2007, och fem av dessa mer ingående. Det är informationen från 

årsredovisningarna som är grunden för studien. 

  

Slutsatser: Utifrån studiens framtagna riskmått, goodwill/eget kapital, anser vi visa när ett företag 

bör, eller ska, skriva ned goodwillen eller öka det egna kapitalet. 

Samtliga företags soliditet påverkas drastiskt om goodwill elimineras, majoriteten av företagen 

hamnar på en negativ soliditet, vilket bland annat försvårar utomstående finansiering. 

Om företagen vill aktieägarna väl och samtidigt göra korrekta nedskrivningar, även om det påverkar 

resultatet negativt, är ett högre avkastningskrav på det egna kapitalet en mer befogad åtgärd och att 

föredra.



Södertörns Högskola  Kandidatuppsats 15p 
Företagsekonomi C  Finansiering 

3(48) 
 

 Abstract 

 
Tutor: Åke Bertilsson  
 
Authors: Christian Herold, Mattias Öhlén 
 
Title: Goodwill – Asset or load? 
 

Background: Leverage buyout’s is an opportunity for companies, who can strengthen its market 

position by expanding its operations, and it add’s value to the company. At every LBO, copmanies 

make different values of the target company to finally come upp to a final bid. The final bid may in 

many cases be made of a surplus value, which is the differens between the value of the net-assets 

and the final bid. This we call goodwill and it has been a target in many discussions. Goodwill is 

valued by a subjective judgment about how much you think the comapny will be able to generate in 

future synergies by a purchase of the target company. Today, there is no limit on how much goodwill 

company may disclose, which makes goodwill affect business in a more cunstructive way . 

 

Problem: "How much of a company's total assets consist of goodwill, and how will the company be 

affected if you take away the goodwill as an asset"? 

 

Purpose: The study aims to provide insight and understanding of goodwill. From different 

perspectives goodwill will be studied and described, about how this intangible asset affects 

companies. 

 

Method: A comparative study has been carried out, where only written sources, secondary data have 

been used. A quantitative method has been chosen. The study aims to study and analyze the 

accounts from 15 different annual reports from 2007, and five of these more detailed. It’s the 

information from the annual reports that are the backbone of the study. 

 

Conclusions: Risk measure, goodwill/equity, we believe show when a company should, write down 

the goodwill or increase equity.  

All the company's solvency affected dramatically when goodwill is eliminated, the majority of 

businesses lands on a negative equity ratio, which among other things makes outside funding 

difficult.  

If companies want the shareholders well and make accurate downs, even if it affects the outcome, a 

higher return on equity is a more legitimate measure and preferred. 
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1. Inledning 

Under denna rubrik kommer det ges en inblick kring studiens ämne. Nedan presenteras bakgrunden 

till problemformuleringen och syftet, samt vilka avgränsningar som studien innefattar. 

1.1 Bakgrund 

Ett företag kan välja bland många olika strategier för att nå ökad tillväxt och expansion. Beroende på 

målsättningen kan allt från ökad försäljning till organisatoriska förändringar bidra till detta. För ett 

företag som har för avsikt att expandera relativt snabbt kan dock andra variabler och 

tillvägagångssätt spela in och visa sig mer lämpade. Detta skulle tillexempel kunna vara att nå 

expansion och tillväxt genom företagsförvärv.1 

Genom företagsförvärv skapas en möjlighet för företag att styrka sin position på marknaden, 

minimera konkurrenstryck, utvidga sina verksamhetsområden samt uppnå framtida synergieffekter.2  

   Inför ett företagsförvärv görs alltid ett antal företagsvärderingar av målföretaget. I denna värdering 

kan det kalkyleras fram ett överpris, skillnaden mellan värdet av de förvärvade nettotillgångarna och 

kostnaden för hela förvärvet.3 

   De förvärvade nettotillgångarna vid ett förvärv är det verkliga värdet av målföretaget, överpriset är 

goodwill. Goodwill tillhör ett företags immateriella tillgångar, vilka redovisas i balansräkningen. Det 

som redovisas är överpriset vid ett förvärv, skillnaden mellan värdet av nettotillgångarna och det 

kalkylerade slutliga överpriset, priset för framtida ekonomiska synergieffekter. 4   

   Från och med årsskiftet 2004-2005 kom International Accounting Standards Board (IASB) med en 

ny internationell standard för redovisning av bland annat koncernredovisning, IFRS 3. Denna nya 

standard berör bland annat företagsförvärv och hur goodwill ska redovisas och värderas. Istället för 

planenliga avskrivningar, som tidigare varit praxis, ska man numera, i och med den nya 

redovisningsstandarden, en gång om året göra ett nedskrivningstest av goodwillen. Om det föreligger 

behov så görs en nedskrivning, annars inte.5 

   Det ställs även högre krav på företagen, vid förvärv, att särskilja goodwill från övriga immateriella 

tillgångar. Med den nya standarden som infördes 1 januari 2005 ska de immateriella tillgångarna 

illustreras tydligare än under den tidigare standarden, man ska numera värdera tillgångar efter ett 

verkligt värde.6  

                                                 
1 Michel, Shaked, 1991 
2 Katz, Simanek, 1997 
3 Michel, Shaked, 1991 
4  IFRS 3 sid 14, Deloitte 081129 
5 Sundgren, Nilsson, Nilsson, 2004, sid 98, 111 
6 IFRS 3, p 55 
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   Detta har bidragit till en hel del kritik och funderingar kring hur företagen ska genomföra detta, inte 

minst eftersom goodwill är en immateriell tillgång som är väldigt svåridentifierad.  

1.2 Problembakgrund 

Den nya redovisningsstandarden har inneburit förändringar gällande värderingen av ett företags 

totala tillgångar, såväl materiella som immateriella. Man har gått ifrån att värdera tillgångar utifrån 

försiktighetsprincipen, där det lägsta marknadsvärdet och anskaffningsvärdet ligger som grund för 

värderingen, till att värdera dessa till ett verkligt marknadsvärde.7 

   Att värdera goodwill är komplicerat, delvis eftersom det är svårt att identifiera till ett verkligt värde. 

Värderingen blir subjektiv och ska baseras på det verkliga värdet av framtida händelser, vilket bidrar 

till stora svårigheter.  I och med att framtiden inte är skriven kan man aldrig veta med säkerhet vad 

som kommer att hända och hur synergierna kommer att utvecklas. Detta subjektiva värde skapar 

efter förvärvet en immateriell tillgång till företaget, samtidigt som den inte går att värdera till ett 

marknadspris, likt en materiell tillgång. Ändå är goodwill en viktig del inom företag och i värderingen 

av deras totala tillgångar. 8   

    Intresset för att studera goodwill och hur den är relaterad till företag uppkom efter att interna 

diskussioner kring ämnet förts samt efter massmedial uppmärksamhet.  

Goodwill har debatterats i affärslitteratur, så som Dagens Industri och affärsvärlden, samt i diverse 

TV-program, så som Debatt i SVT. Det som tagits upp handlar bland annat om hur företag värderas 

och vad som ligger till grund till överpriset, själva goodwillen. Man har sett en markant skillnad och 

fördelning av företags bokförda nettotillgångar och den slutliga köpesumman vid förvärv. I vissa fall 

kan det förvärvande företaget vara villig att betala överpriser på upp mot 85 procent av 

målföretaget.9 Detta väcker intresse, och samtidigt många frågor. Först och främst hur denna 

immateriella tillgång värderas och hur mycket goodwill ett företag kan inneha, och samtidigt, vad 

händer om man stryker tillgången av goodwill i årsredovisningen. Hur påverkas företag av något som 

de subjektivt bedömt värdet av? Och samtidigt, är det motiverat att denna subjektiva bedömning 

sedan används som en immateriell tillgång inom företaget? Detta är några exempel på varför denna 

uppsats kommer att undersöka just goodwill, och utifrån detta har en problemformulering arbetats 

fram. 

 

 

 

 

                                                 
7 Sundgren, Nilsson, Nilsson, 2004, sid 55 f, 104 f, 107 
8 Thorell, 2004, sid 89 ff 
9 SVT, Debatt, Tv-program, 080508 
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1.2.1 Problem formulering 

 
”Hur stor del av ett företags totala tillgångar består av goodwill, och hur påverkas företaget om man 

tar bort goodwillen som tillgång”? 

 

För att besvara ovanstående problemformulering på ett pedagogiskt tillvägagångssätt, och samtidigt 

underlätta datainsamlingen, har följande delfrågor formulerats: 

 

• Hur påverkas olika nyckeltal om man eliminerar företagets goodwilltillgång?  

• Hur påverkas företagets möjlighet att ge avkastning till sina ägare, om man tar 

bort goodwill som immateriell tillgång?   

• Är det motiverat, ur ett företagsperspektiv, att inneha högre redovisad goodwill i 

relation till det redovisade egna kapitalet? 

1.2.2 Syfte 

Studiens syfte är att ge inblick och förståelse kring goodwill. Utifrån olika perspektiv ska goodwill 

studeras och beskrivas, och redogöras för hur denna immateriella tillgång påverkar företaget.   

1.2.3 Avgränsningar 

Studien har för avsikt att endast studera företag i Sverige och avgränsas till att fokusera på 

börsnoterade företag på OMX. Majoriteten av företagen som undersöks i studien kommer att inneha 

en hög andel redovisad goodwilltillgång, från 25 procent av tillgångarna och uppåt. För att skapa 

större intresse, och samtidigt förenkla studien har vi valt att välja företag som är noterade på OMX 

Large- och Mid Cap listor. Studien avgränsas till att endast ta hänsyn till årsredovisning från år 2007.   

   Det finns även två sorters goodwill, internt upparbetad och förvärvad. Studien är avgränsad att 

endast ta hänsyn till den förvärvade goodwillen, då det endast är denna goodwill som får redovisas i 

årsredovisningen. Denna avgränsning har gjorts för att på ett tydligt och strukturerat sätt kunna 

redovisa hur stor påverkan en hög goodwilltillgång har på svenska börsnoterade företag. 

1.3 Definitioner 

Förvärvad goodwill – Överpriset mellan köpesumman och det bokförda värdet på målföretagets 

nettotillgångar.10
 

Tolkning enligt hermeneutik – Man undersöker ett problem som inte är förankrat i några rätt eller 

fel. Det finns således ingen direkt sanning. Tolkning blir det enda möjliga redskapet för att komma så 

nära sanningen som möjligt.11 

                                                 
10 IFRS 3, p 52 
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Målföretaget – Det företag som förvärvas (blir uppköpt) vid ett företagsförvärv. 

Immateriella tillgångar – Tillgångar som inte går att ta på, t.ex. patent, varumärke, goodwill etc.12 

Materiella tillgångar – Tillgångar som har en fysisk substans, t.ex. byggnader, lager, marskiner etc.13    

ROE – Räntabilitet på justerat eget kapital14 

ROA – Räntabilitet på Toatalt kapital15
   

2. Metod 

Nedan presenteras studiens metod. Den har till uppgift att ge inblick i hur studien metodmässigt har 

genomförts, bland annat via redogörelser för tillvägagångssätt och datainsamling. Här presenteras 

och beskrivs även val av metod samt kritik.  

2.1 Vetenskapligt synsätt 

Vid en vetenskaplig rapport kan man generellt sätt utgå ifrån två olika sorters syner. Dessa är det 

positivistiska synsättet och det hermeneutiska synsättet. Valet av synsätt innebär att man väljer hur 

man ska genomföra sin studie samt hur man ska bearbeta fram sitt resultat.16 

   Positivism ”är en samhällsvetenskaplig infallsvinkel som försöker tillämpa naturvetenskapernas 

forskningsmodell i utforskandet av den sociala världen. Den baserar sig på antaganden att det i den 

sociala världen finns mönster och regelmässigheter, orsaker och följder, precis som i naturen.”17  

   Det hermeneutiska synsättet är applicerbart när man formulerar en forskningsfråga i önskan att 

undersöka hur något (faktor X) påverkar något annat (faktor Y). Genom att utgå från hermeneutik är 

den huvudsakliga forskningsmetoden ”tolkning” (se 1.3 definitioner), man försöker inte leta efter den 

absoluta sanningen. (Hermeneutik utgår ifrån att det inte finns någon absolut sanning).18 

   Som tidigare nämnts är goodwill ett uppskattat och subjektivt beräknat och betalat överpris vid ett 

företagsförvärv. Detta betyder att vid varje företagsförvärv värderas goodwill olika, det finns varken 

ett golv, tak, rätt eller fel vid denna bedömning. I och med goodwillens komplexitet anses ”tolkning” 

som ett av få möjliga sätt att kunna undersöka goodwill på.  I det avseendet att studien indirekt vill se 

vilken påverkan goodwill har på olika företag har det hermeneutiska synsättet valts.   

                                                                                                                                                         
11 Nationalencyklopedin, hermeneutik  
12 Sundgren, Nilsson, Nilsson, 2004, sid 101 f 
13 Sundgren, Nilsson, Nilsson, 2004, sid 73 f 
14 www.ekonomikonsulter.se, 081208 
15 Ibid, 081208 
16 Nationalencyklopedin, hermeneutik, positivism  
17 Denscombe, 2008, sid 281 
18 Nationalencyklopedin, hermeneutik  
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2.2 Litteraturundersökning 

Inför denna studie har en förstudie genomförts för att öka kunskapen och förståelsen kring ämnet 

goodwill. 

   Denna studie baseras på fakta från skriftliga källor, sekundärdata. Medier som använt är internet, 

artiklar, databaser och facklitteratur berörande ämnet goodwill. 

   Datainformation har sökts på ordval som; goodwill, förvärvad goodwill, kritik kring goodwill, 

förvärv, företagsförvärv, Leverage Buyout, IASB, och IFRS. Sökmotorer som använts är Google, 

Altavista och Yahoo. Databaser som använts är ne.se, uppsatser.se, affärsdata och Jstore. 

Facklitteratur som använts är främst inom redovisning, t.ex. Internationell redovisning, teori och 

praxis, 2007, Stefan Sundgren, Henrik Nilsson och Stellan Nilsson, och Den nya koncernredovisning, 

2004, Per Thorell.  

Den data som huvudsakligen ligger till grund för studien är årsredovisningar från 15 olika företag från 

år 2007. Det är dock fem företag som studien specifikt inriktar sig mot, dessa är Assa Abloy, Eniro, 

Securitas, Tele2 och Trelleborg. För att få fram årsredovisningarna har databasen affärsdata använts, 

via länk från Södertörns högskolas hemsida samt respektive företags hemsida.  

   Detta för att koppla resultaten till konkreta fakta och teorier.  

2.3 Val av metod 

När en vetenskaplig studie ska genomföras finns det olika metoder och angreppssätt att ta hänsyn 

till. Detta är en komparativ- tillika jämförande studie19 om goodwillens påverkan på företagen, och 

hur de kommer att reagera när man tar bort goodwill från de totala tillgångarna.  

Valet att genomföra en komparativ studie gjordes genom uteslutningsmetoden. En eventstudie, 

fallstudie, intervjubaserad studie, surveyundersökning eller en observationsstudie, skulle inte kunna 

förmedla det jämförande resultat som en komparativ studie kan förmedla.   

2.3.1 Kvantitativ eller Kvalitativ metod 

I valet av att samla in information för en studie kan man välja mellan om man vill presentera ”hårda” 

eller ”mjuka” data. Väljer man att presentera ”hårda” data passar en kvantitativ metod bättre, 

medan det för ”mjuka” är mer passande med en kvalitativ metod.20 

   Kvantitativ metod är inom samhällsvetenskapen ett samlingsbegrepp där man systematiskt arbetar 

fram empiriska och kvantifierbara data. Data man sedan presenterar görs i statiskform, så som siffror 

och tabeller.21
  

                                                 
19 Nationalencyklopedin, komparativ studie  
20 Holme, Solvang, 1997, sid 13 
21 Denscombe, 2008, sid 204 f, Nationalencyklopedin, kvantitativ metod 
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   Kvalitativ metod är ett samlingsbegrepp inom samhällsvetenskapen där forskaren befinner sig i den 

sociala verkligheten som ska analyseras. Datainsamling och analys görs parallellt samtidigt som 

forskaren söker svar på den utförda handlingen och dess innebörd. Data som sedan presenteras görs 

oftast i form av ord och beskrivningar.22
  

   I och med att studien endast valt att revidera och analysera årsredovisningar från 2007, är det 

endast kvantitativ, hård data, som kommer att bearbetas och presenteras i empirin.   

   Med tanke på att goodwill är ett komplext ämne kommer de kvantitativa data från 

årsredovisningarna tillsammans med de teorier kring goodwill att analyseras utifrån en kvantitativ 

metod. Studien har som syfte att ge en bild över hur goodwill påverkar företag, och för att kunna 

göra detta på bästa sätt anses en kvantitativ metod som mest lämpad.   

2.3.2 Induktiv eller Deduktiv 

   För att bemöta problemformuleringen finns det två sätt att göra detta på, man kan angripa den 

utifrån en induktiv ansats, eller en deduktiv ansats. 

   Induktiv ansats menar att man bemöter problemet utan några förankrade teorier. Vid en 

undersökning som görs på ett induktivt sätt skulle man kunna säga att man arbetar nedifrån och 

uppåt. Att arbeta utifrån ett induktivt synsätt innebär att man utgår ifrån den empiri man finner och 

sedan undersöka om det finns befintliga teorier som är applicerbara.23
  

   Deduktiv ansats menar att man bemöter problemet utifrån befintliga teorier. Motsatt till induktiv 

ansats kan man vid en deduktiv ansats anse att man arbetar uppifrån och nedåt. Att angripa ett 

problem utifrån deduktion handlar om att man samlar på sig en mängd olika teorier för att sedan se 

om dessa stämmer överens med den empiri man tagit fram.24  

   För studien har en kombination av dessa två ansatser använts, en såkallad abduktiv ansats.25 Den 

induktiva ansatsen i studien handlar om att vi angriper goodwill utifrån att det inte finns några 

teorier kring ämnet, i det avseende som studien ämnar undersöka goodwill. Den deduktiva ansatsen i 

studien är de teorier som finns om hur goodwill ska värderas och hur den ska redovisas i företagens 

årsredovisningar. Utifrån detta upplägg har goodwill angripits både uppifrån och nedifrån.  

 

   Då syftet med studien är att ge inblick och förståelse kring hur företag förändras om man tar bort 

goodwill som tillgång, kommer denna studie att utgå ifrån ett deskriptivt och explorativt perspektiv. 

Det deskriptiva perspektivet handlar om att studera särskilda aspekter av ett problem och beskriva 

dessa utförligt. Det Explorativa perspektivet handlar om att forskarna har en låg grad av förkunskap i 

                                                 
22 Denscombe, 2008, sid 204 f, Nationalencyklopedin, kvalitativ metod 
23 Johansson, 1993, sid 59  
24 Andersen, 1994, sid 33, Jacobsen, 2002, sid 34 
25 Patel, 2003, sid 24 f 
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ämnet och vill bilda sig en uppfattning om ett specifikt fenomen, man samlar in så mycket 

information som möjligt kring ämnet för att sedan utifrån urvalet göra en så god analys som 

möjligt.26
  

   Resultatet för studien är inte generaliserbart för totalpopulationen, men det kommer skapa 

förståelse och ge en tydlig bild kring det undersökta ämnet. Dessa två perspektiv passar bra in på 

denna studie eftersom vi har ett tydligt problem, vilket tyder på ett deskriptivt perspektiv. Men då 

forskarna besitter en begränsad kunskap om ämnet blir det således en explorativ undersökning, med 

inslag med ett deskriptivt perspektiv.  

För oss är det explorativa perspektivet att föredra då den är mer flexibel och ostrukturerad.27     

2.4 Urval 

Studien har valt att fokusera på fem företag. Valet av företag har gjorts slumpmässigt, men med krav 

om att företagen har en hög procentuell goodwilltillgång och är börsnoterade på OMX, ett så kallat 

stratifierat urval.28  

   De fem företagen som kommer undersökas i studien är Assa Abloy, Eniro, Securitas, Tele2 och 

Trelleborg, samtliga har en redovisad goodwilltillgång på mellan 25-68 procent av tillgångarna i 

respektive årsredovisning från 2007.   

   Bearbetningen till urvalet av de fem företagen genomfördes genom att stapla upp samtliga företag 

på OMX börsens large cap. Därefter kontrollerades alla årsredovisningar för att se hur mycket 

goodwill varje företag hade bokfört i sina balansräkningar. Allt eftersom försvann företag i och med 

att de hade för låg andel bokförd goodwill i förhållande till den bestämda gränsen på minst 25 

procent.  

   Slutligen fanns det tio företag att välja mellan, Assa Abloy, Elekta, Getinge, Hexagon, Meda, Nobia, 

Securitas, Tele2, Trelleborg och Telia Sonera. Av dessa tio företag lottades fem företag fram, Assa 

Abloy, Getinge, Securitas, Tele2 och Trelleborg.  

   Efter lottningen visade det sig att Eniro, noterade på mid cap, hade en väldigt hög goodwilltillgång. 

Ett beslut togs om att innefatta Eniro i studien. Efter att Eniro tillkommit, och begränsningen var satt 

på fem företag, gjordes en ny lottning av de fem tidigare företagen, Eniro kom att ersatta Getinge.   

   I och med att Eniro tillkommit innefattades även mid cap i avgränsningen. Vidare förklaring om de 

fem valda företag kommer att presenteras under rubrik 4, Fakta kring företagen. 

    

   Under arbetet med sammanställningen av empirin har det blivit nödvändigt med vissa ändringar 

vad det gäller urvalet i vissa avseenden. De fem ovannämnda företagen är fortfarande studiens 

                                                 
26 Nationalencyklopedin, deskriptivt-, explorativt perspektiv 
27 Nationalencyklopedin, explorativt perspektiv 
28 Denscombe, 2008, sid 20 
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primära val. Men för att ge en tydligare överblick och en bättre förståelse beslutades det att ta med 

ytterligare tio företag i studien. Dessa valdes utifrån tidigare genomgång av large cap listan, och blev: 

Autoliv, Elekta, Getinge, Hexagon, Meda, Nobia, Alfa Laval, Nobel Biocare, Swedish Match och Telia 

Sonera. Denna urvalsändring har inneburit att vissa av dessa företag även har en längre andel 

goodwill än 25 %. Denna ändring har genomförts för att kunna illustrera om det finns en korrelation 

mellan andelen goodwill och P/E-tal, samt för att ge en bättre bild av goodwillförhållandet mellan 

företagen. 

2.5 Datainsamling och tillvägagångssätt 

Efter att förstudien genomförts började forskarna med att studera vilka företag som skulle kunna 

ingå i studien. Utifrån den formulerade avgränsningen och lottningen som gjordes, fick man fram de 

fem företagen som nämns ovan i urvalet. Nästa fas inleddes med att formulera problemformulering 

och syfte.  

Arbetet med datainsamlingen för empirin innefattades av att studera årsredovisningarnas 

resultaträkningar, balansräkningar samt nödvändiga noter kring goodwill. De data som sedan 

mynnade ut från respektive årsredovisning har sedan legat till grund för de kvantitativa data i form 

av beräkningar och diagram i empirin.  

   I och med att goodwill är ett ämne som inte baseras i finansiering, utan inom redovisning, har 

teoriavsnittet varit svårt att formulera. I och med att goodwill inte är förankrat i akademisk finansiell 

teori har även detta försvårat denna process. 

   Vidare har data från empiriavsnittet kopplats ihop med teoriavsnittet i analysen, och avslutningsvis 

har detta legat till grund för slutsatserna. 

2.6 Källkritik 

Att endast använda sig av skriftliga källor i en studie gör att all data man använder tagits fram för ett 

annat syfte.29 Detta har inneburit att forskarna har behövt tolka data för att anpassa den till studien. 

Detta kan leda till allt för subjektiva bedömningar samt att forskarnas egna åsikter i ämnet lyser 

igenom.  

   Dessutom finns det en risk, speciellt vid användning av data som inte är facklitteratur, att 

trovärdigheten kan ifrågasätts.30 Författarna till skriftliga källor kan ha en vinklad åsikt eller vara 

kritisk till ämnet. 

   Ytterligare en faktor gällande data handlar om huruvida källan är aktuell, det så kallade 

samtidkravet.31  

                                                 
29 Denscombe, 2008, sid 201 
30 Ibid, sid 201 
31 Ibid, sid 187 ff 
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   Detta har dock forskarna bemött genom att ha koll på när källorna är skrivna, tillexempel har 

endast de senaste tillgängliga årsredovisningarna använts. I och med den ändrade 

redovisningsstandarden som skedde vid årsskiftet 2004-2005 har endast facklitteratur gällande 

goodwillens redovisningsstandard från 2004 och framåt använts.  

2.6.1 Reliabilitet 

Man vill uppnå en hög reliabilitet, vilket tyder på att data som presenterats är trovärdig och 

tillförlitlig. Det man kommer fram till i studien ska inte endast uppstå vid det aktuella 

undersökningstillfället, utan även om undersökningen görs igen.32 

   De data som används i denna studie grundar sig utifrån skriftliga källor, så som årsredovisningar 

och facklitteratur. Detta styrker studiens reliabilitet, eftersom detta är offentliga och redan 

kontrollerade publikationer. Då studiens ämne, goodwill, även den har en klar definition, se 

teoriavsnitt, har misstolkningar minimerats, vilket ytterligare ligger till grund för en högre reliabilitet. 

För att ytterligare styrka reliabiliteten för denna studie har de empiriska data kontrollerats och 

beräknats flertalet gånger, allt för att minimera missvisande och inkorrekt information.  

       Det som möjligtvis skulle kunna vara kritiskt är genomförandet av avkodning utifrån data, detta 

eftersom information kan tolkas subjektivt, samt att de data som använts inte har till syfte och 

ändamål att bidra till denna uppsats.        

2.6.2 Validitet 

”Validitet handlar om vilken utsträckning forskningsdata och metoderna för att erhålla data anses 

exakta, riktiga och träffsäkra”.33 För att uppnå en hög validitet är det viktigt att sanningshalten i 

använd data överensstämmer med verkligheten. Dessutom är det viktigt att man använt den mest 

lämpade metoden för att komma fram till ett relevant resultat som illustrerar verkligheten.34  

   Då forskarna endast använt sig av skriftliga offentliga källor har man på ett smidigt sätt kunnat gå 

tillbaka och kontrollera data. Dessutom har allt som skrivit och bearbetats kontrollerats av båda 

forskarna. Sanningshalten anses vara hög då bland annat årsredovisningarnas finansiella poster 

granskats av revisorer. Då en stor del av studien baseras på siffror från årsredovisningarna bör inte 

sanningshalten kritiseras. Då studiens syfte var att undersöka goodwill och dess påverkan på företag 

kan en komparativ studie motiveras genom att det ger det resultat som studien ämnat undersöka. 

Detta styrker att rätt metod och rätt mätinstrument använts för att ge studien än mer träffsäker och 

riktig koppling till problemformuleringen. I och med detta anses validiteten för studien vara hög då 

det jämförande resultatet kring goodwill och dess påverkan på företag genomförts.    

                                                 
32 Denscombe, 2008, sid 250 f 
33 Ibid, sid 251 
34 Ibid, sid 251 
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3. Teoretisk referensram 

Under detta kapitel kommer en presentation att göras kring goodwill samt vilka teorier, tidigare 

forskning och beräkningsmodeller som studiens resultat kommer fåhålla sig till. 

3.1 Goodwill  

”I IFRS 3 definieras goodwill som framtida ekonomiska fördelar från tillgångar som det inte är möjligt 

att individuellt identifiera och redovisa (punkt 52). Goodwill kan i det nya regelverket sägas ännu 

tydligare än förut vara residualen bland nettotillgångar.”35  

   Debatten kring om goodwill ska vara en tillgång har det diskuterats om i många länder under en 

lång tid, det man diskuterat är dess speciella karaktär och egenskap. Det enda som säkert går att säga 

kring denna diskussion är att goodwill är en tillgång såvida det är en resurs som företaget har kontroll 

över. 36 

   Från och med januari 2005, har nya direktiv lagts fram om huruvida goodwill ska värderas och 

redovisas. Under den tidigare redovisningsformen skulle goodwill avskrivas på en period av max 20 

år. Med den nya redovisningsstandarden ska goodwill istället testas varje år, genom ett 

nedskrivningstest. Anledningen till att man genomfört denna förändring är att den anses nå en mer 

rättvisande bild av goodwill. Det som görs genom nedskrivningstestet är att man ser om det går att 

återvinna goodwillvärdet genom användning eller försäljning av tillgångar som tidigare värderats som 

goodwill. I och med den nya redovisningsstandarden kan man numera, fortlöpande, bibehålla sin 

goodwill.37 

   Problematiken med att göra årliga nedskrivningstester är att det kan bli svårt att särskilja på den 

förvärvade goodwillen och den internt upparbetade goodwillen.38     

3.1.1 Förvärvad goodwill 

Förvärvad goodwill är en tillgångspost som redovisas i balansräkningen och uppkommer vid 

företagsförvärv. Goodwill är överpriset som betalas jämfört med de värderade nettotillgångarna hos 

målföretaget. Posten goodwill är således inte en tillgång som förändras i relation med företagets 

omsättning. 

   Enligt IFRS 3 är förvärvad goodwill de framtida ekonomiska synergieffekter som inte går att 

specificera enskilt, och det är endast denna goodwill som får redovisas som immateriell tillgång i 

företagens redovisning.39  

                                                 
35Thorell, 2004, sid 90 
36Ibid, sid 89 ff 
37Ibid, sid 91 ff 
38 Sundgren, Nilsson, Nilsson, 2004, sid 109 ff 
39IFRS 3, IFRS 3 p 52 
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3.1.2 Internt upparbetad goodwill 

Denna goodwill får inte redovisas som en immateriell tillgång i balansräkningen. Detta är goodwill 

som ökar i takt med att det enskilda företaget ökar i värde. Det kan handla om att värdet på 

varumärket ökar, bland annat genom ökat förtroende från konsumenterna. Anledningen till att man 

inte får värdera denna goodwill som en immateriell tillgång beror på att den inte går att beräkna på 

ett tillförlitligt sätt. Dessutom är den internt upparbetade goodwillen inte en resurs som företag har 

kontroll över, vilket är ett krav för att den ska kunna bokföras. Exempel på internt upparbetat 

goodwill är, intellektuellt kapital, humankapital och kundanseende.40   

3.2 Redovisningsstandard 

Förvärvad goodwill är en redovisningspost, vilket gör att denna studie inom finansiering måste 

anpassa sig efter dess direktiv kring hur goodwill ska redovisas.  

3.2.1 ISAB 

IASB, International Accounting Standards Board, är en myndighet som lagt fram internationella 

redovisningsstandarder om hur företag ska redovisa sina finansiella poster, samt hur deras 

årsredovisningar skall struktureras. ISAB är ett regelmente som består av två indelningar. 

IAS, International Accounting Standards, och IFRS, International Financial Reporting Standards. Av 

dessa två är det endast IFRS som studien kommer ta hänsyn till på grund av att förvärvad goodwill 

endast behandlas under standarden IFRS. 41 

3.2.2 IFRS 

Denna standard har för avsikt att förmedla hur den finansiella rapporteringen utformas vid ett 

företagsförvärv. Enligt IFRS ska värderingen vid ett företagsförvärv, rörelseförvärv, utföras genom 

förvärvsmetoden. Detta innebär att det förvärvande företaget redovisar målföretagets identifierbara 

tillgångar, skulder och förpliktelser, om det finns några. Dessa skall värderas till deras verkliga värde 

vid den aktuella tidpunkten. Utöver detta redovisas goodwill, vilket senare ska prövas årligen genom 

nedskrivningstester.42 I och med den nya standarden har det blivit viktigare att separera de övriga 

immateriella tillgångarna från goodwill.43  

   Den goodwill som uppstår vid förvärvet ska värderas som en tillgång. Värdet av goodwillen är 

värdet som överstiger det verkliga värdet på nettotillgångarna.44  

                                                 
40 Sundgren, Nilsson, Nilsson, 2004, sid 109 
41 Sundgren, Nilsson, Nilsson, 2004, sid 11 ff 
42 IFRS 3, p 55 
43 IFRS 3, p 45 
44 IFRS 3, p 51 
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3.2.2.1 Verkligt värde 

”Det belopp till vilket en tillgång skulle kunna överlåtas, eller en skuld regleras, mellan kunniga parter 

som är oberoende av varandra och har ett intresse av att transaktionen genomförs. Begreppet har 

betydelse vid värdering av t ex varulager.”45  

För att kunna värdera tillgångar och skulder till verkligt värde, har ISAB lagt fram två villkor. 

   Det första villkoret handlar om att man eliminerar eller i stor omfattning tar bort bristanden 

överensstämmelser i redovisningen. Detta gör man för att samma värdegrund ska ligga till underlag 

för värderingen av tillgångar, skulder, vinster och förluster.  

   Det andra villkoret handlar om att information blir tydligare om den ligger i grupp. Det blir lättare 

att värdera det verkliga värdet om man lyckas jämföra tillgångar i grupp än enskilt. Detta ska 

sedermera genomföras i enlighet med dokumenterad riskhanterings – eller placeringsstrategi.46  

3.3 Beräkningar  

Nedan presenteras de nyckeltal som kommer ligga till grund för empirin och analys. 

3.3.1 Räntabilitet 

För att se lönsamheten hos företagen har vi valt att beräkna räntabiliteten. Räntabiliteten kan 

beskrivas som företagets förmåga att ge avkastning på företagets kapital. Detta mått är svårt att 

generalisera eftersom bransch, branschstorlek och företagsstorlek spelar in. Räntabilitet används för 

att jämföra företag inom samma bransch eller internt mellan räkneskapsår.47    

 

Räntabilitet på Eget Kapital före skatt, är ett avkastningsmått på företagets egna kapital.  

- Resultat efter finansiella intäkter och kostnader / Justerat eget kapital 

 

Räntabilitet på Totalt Kapital, är ett avkastningsmått på företagets totala tillgångar.  

- Resultat efter finansiella intäkter och kostnader + Finansiella kostnader / Totalt kapital 

3.3.2 Soliditet 

När man beräknar soliditet beräknar man hur stor del av ett företag som är finansierat med eget 

kapital och obeskattade reserver. Man får fram ett nyckeltal som beskriver hur förmöget företaget 

är. Det vanligaste sättet att analysera ett företags soliditet är kvoten av eget kapital. Man brukar 

generalisera ett mått på soliditeten, att den bör ligga någonstans mellan 30-40 procent. Dock varierar 

det mellan branscher. Man säger dock att soliditeten inte bör understiga 25 procent.  

Vill ett företag öka sin soliditet kan detta göras genom tre olika sätt. Det första handlar om att 

                                                 
45 RR 11. BFNAR 2000:3 
46 FAR INFO Nr 7, 2005, sid 286 
47 Ross, Westerfield, Jaffe, 2005, sid 38 f 
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återinvestera kapital i företaget, exempelvis vinster. Det andra sättet är att amortera av skulder, och 

det tredje sättet är att ägarna skjuter in nytt kapital, exempelvis genom en nyemission. Soliditeten 

minskar om företaget går i förlust och visar negativa resultat, vilket påverkar det egna kapitalet.48  

 

Soliditet 

- Eget kapital / Totala tillgångar 

 
3.3.3 P/E-tal (Price / Earnings) 

Ett P/E-tal används för att mäta hur prisvärd en aktie är. Man jämför priset på aktien med vinsten 

aktien genererar efter skatt. Man får genom detta mått fram en värdering på aktien. Lågt P/E-tal 

antyder att aktien har en låg värdering, medan ett högt antyder en högre värdering.  Man kan 

sammanfatta P/E-talet som relationen med vad du måste betala för aktien och samtidigt kan 

förvänta dig att tjäna på den.49  

 
3.4 Tidigare studier och artiklar  

3.4.1 Missbruk av goodwill en fråga för revisorerna 

 
Gällande redovisningen av ett företags goodwill, kopplat till hur dess årliga nedskrivning, finns flera 

frågor kring hur denna överensstämmer. ”As it changes from time to time so does its value.”50 När 

det gäller eventuell nedskrivning av goodwill är det av stor vikt av att denne värderas korrekt för att 

se om nedskrivningen är relevant eller inte. Det finns bland annat tydliga tecken på att den 

förvärvade goodwillens värde, vilken måste särskiljas från den internt upparbetade goodwillen, ofta 

inte särskiljs. Detta medger bland annat IASB, som antyder att det nästintill är en omöjlighet att 

särskilja de olika goodwillformerna, vilket betyder att företag kan redovisa intern goodwill. 

   En annan faktor är relationen mellan ett företags egna kapital och dess andel goodwill. Hur stor del 

av dess tillgångar kan vara goodwill, och vad skulle hända om denna tillgång inte skulle ha något 

värde? ”Goodwill built up over the years can be destroyed in a matter of days if not much less.”51 

Företag som besitter goodwill i klass med summan på dess egna kapital skulle hypotetiskt sett riskera 

hela företaget.  

   Ett sätt att, ur ett företagsperspektiv, påverka värderingen av goodwill är att sänka eller höja 

avkastningskravet på eget kapital. ”Ett högre avkastningskrav på det egna kapitalet…skulle med 

                                                 
48 BAS, nyckeltal, 1998, sid 15 ff 
49 Ross, Westerfield, Jaffe, 2005, sid 125 f 
50 Economic and Political Weekly, 1983  
51 Economic and Political Weekly, 1983 
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automatik leda till lägre värdering av kommande kassaflöden och i det här fallet till lägre värdering av 

goodwillen.” Detta påverkar ett företags resultat och dess nyckeltal, vilka ofta användas för att 

utvärdera bland annat ledningen eller värdering av bolagets aktie.52  

3.4.2 Is goodwill an asset? 

I artikeln ”Is goodwill an asset?” diskuterar Todd Johnson och Kimberley Petrone om huruvida 

goodwill, enligt definitioner av bland annat IASC och FASB, faktiskt är en tillgång eller inte. Det som 

krävs för att förklara goodwill, enligt artikeln, är att se till a) en rättvis värdering av framtida synergier 

i kombination mellan förvärvande företagets och målföretagets affärs- och nettotillgångar, och b) en 

rättvis värdering av målföretagets nettotillgångar jämfört med företagets oberoende marknadsvärde. 

Dessa två komponenter förklarar vad goodwill är och hur det framkommer vid ett förvärv. Eftersom 

goodwill inte själv kan bidra till ett positivt framtida kassaflöde för företaget måste den värderas 

tillsammans med övriga tillgångar. Endast genom en gemensam värdering kan ett positivt framtida 

kassaflöde genereras.53 Artikeln belyser diskussionen gällande just denna problematik. Vissa anser att 

en tillgång ska kunna värderas självständigt, medan andra menar att en tillgång kan värderas 

självständigt eller i kombination med andra tillgångar, vilket idag ses som praxis.54 

3.5 Motivering av teorier 

Referensramen är utformad som följande för att på ett tydligt sätt förklara de teorier som kopplats 

ihop med resultatet i analysen. Av den anledningen att goodwill inte är ett teoribaserat ämne, 

kändes det nödvändigt att föra en diskussion kring goodwill och dess redovisnings – och värderings 

praxis som en del av teorin. Detta för att denna diskussion kommer kopplas ihop med resultatet för 

att kunna få en djupare analys av goodwill.  

   Vidare presenteras de finansiella nyckeltalen som ska användas för att utifrån ett finansiellt 

perspektiv kunna angripa ämnet goodwill. I och med att vi skriver denna rapport med utgångspunkt 

från finansiering kommer all information att tolkas och studeras utifrån ett finansiellt perspektiv.     

    Valen av nyckeltal, så som räntabilitet och soliditet har gjorts för att dessa två är direkt kopplade 

till beräkningar där goodwill har betydelse.  

För att ytterligare angripa goodwill har artiklar kring goodwill behandlats. Dessa kommer att 

användas dels för att förtydliga goodwill, samt finna bristande antaganden kring ämnet. 

 

 

                                                 
52 Aktiespararna, 081210 
53 Johnson, Petrone, 1999 
54 IFRS 3  
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4. Fakta om företagen 
Under denna rubrik kommer de företag som innefattas i studien att presenteras.    

 

Studien är avgränsad till att undersöka goodwill hos fem specifika företag, och sedan granska hur 

företagen påverkas om man exkluderar goodwillen. De fem företagen är Assa Abloy, Securitas, 

Trelleborg, Tele2 och Eniro, samtliga har mellan 25-68 procent redovisad goodwilltillgång.  

   Utöver dessa fem företag kommer ytterligare tio bolag att inkluderas i studien, dock endast i 

mindre skala och i vissa beräkningar. Detta görs för att få en bättre överskådlighet och klarare bild av 

goodwillens påverkan på företagen i vissa aspekt av studien. De företag som ytterligare inkluderats i 

studien är: Hexagon, Alfa Laval, Meda, Elekta, Swedish Match, Autoliv, Nobel biocare, Nobia, Telia 

Sonera samt Getinge.  Dessa kommer dock inte presenteras nedan.  

 

4.1 Assa Abloy  

En multinationell koncern inom lås-, 

säkerhet och dörrlösningar. Koncernen 

bildades 1994 genom sammanslagningen 

av svenska Assa och finländska Abloy. Idag 

är Assa Abloy en av de ledande inom just 

lås-, säkerhet och dörrlösningar, och har 

ungefär 10 procent av världsmarknaden.  

Det arbetar cirka 32 000 personer inom 

koncernen, vilken är organiserad i fem olika divisioner.                                                                              55                                                 

EMEA – riktad mot Europa, mellanöstern och Afrika  

Americas – riktad mot Nord- och Sydamerika 

 Asia Pacific – riktad mot Asien och Oceanien  

Global Technologies      

Entrance Systems 

 

De första tre divisionerna (EMEA, Americas och Asia Pacific) arbetar med tillverkning och försäljning 

av lås-, säkerhet och dörrlösningar inom sin geografiska region. Global Technologies arbetar över 

hela världen med produktområdena passersystem, säkert utfärdande av kort, hotellås och 

                                                 
55 Assa Abloys årsredovisning,2007, BR 

Assa Abloy     

Goodwill 17.271 Msek 

Summa anläggningstillgångar 25.143 Msek 

Summa totala tillgångar 37.732 Msek 

Summa eget kapital 15.668 Msek 

Summa eget kapital och skulder 37.732 Msek 
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identifieringsteknologi. Divisionen Entrance Systems, även den global, arbetar med automatiska 

dörrar och service.  Assa Abloy finns i mer än 50 länder.56  

4.2 Trelleborg AB:  

Trelleborg är en internationell industrikoncern som arbetar med olika lösningar, som bland annat 

tätar, dämpar och skyddar, inom påfrestande industriella miljöer. Företaget har sitt säte i Trelleborg 

och ca 24 000 anställda, omsättningen 2007 var ca 27 miljarder SEK. Trelleborgaktien har varit 

registrerad på Stockholmsbörsen sedan 

1964 och företagets nuvarande VD heter 

Peter Nilsson. Trelleborg arbetar inom fyra 

olika verksamhetsområden i ca 40 länder. 

Dessa verksamhetsområden är57 

Trelleborg Engineered Systems 

Trelleborg Automotive  

 Trelleborg Sealing Solutions  

Trelleborg Wheel Systems.                                                                            58  

4.3 Securitas AB:  

Securitas är ett internationellt företag inom bevakning och säkerhet. Tjänster som erbjuds är inom 

hemlarm, kontrollverksamhet och 

värdetransporter. Koncernen har 

totalt ca 250 000 medarbetare, 

2000 avdelningskontor och agerar i 

ca 30 olika länder, nuvarande VD 

heter Jan-Ove Nilsson. 

Omsättningen år 2007 var ca 63 

miljarder SEK. Företagets verksamhet är organiserad till fyra olika divisioner59                     60 

Security Services North America                           

Security Services Europé  

 Mobile and Monitoring                        

Loomis  

                                                 
56 www.assaabloy.se, 081111 
57 www.trelleborg.se, 081111 
58 Trelleborgs årsredovisning, 2007, BR 
59 www.securitas.se, 081111 
60 Securitas årsredovisning, 2007, BR 

Trelleborg    

Goodwill 9.381  Msek 

Summa anläggningstillgångar 17.358 Msek 

Summa totala tillgångar 29.334 Msek 

Summa eget kapital 10.052 Msek 

Summa eget kapital och skulder 29.334 Msek 

Securitas    

Goodwill 13.793,5 Msek 

Summa anläggningstillgångar 21.706,1 Msek 

Summa totala tillgångar 39.185,2 Msek 

Summa eget kapital 8.814 Msek 

Summa eget kapital och skulder 39.185,2 Msek 
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4.4 Eniro AB:  

Eniro är ett företag som uppkom år 2000, i och med att Telia avknoppade tjänster för 

telefonkataloger och nummerupplysning. Eniros affärsidé är att erbjuda en möjlighet för köpare och 

säljare att lätt hitta varandra, vilket görs via eniro.se.  

Idag är Eniro noterat på Stockholmsbörsen 

och har vuxit till stor del genom olika 

företagsförvärv. Idag ingår bland annat 

Svenska Gula Tidningen och passagen samt 

Danska Krak.dk i koncernen. Eniro är 

verksamma i Sverige, Norge, Finland, 

Danmark och Polen och har ca 4700 

anställda. Företagets VD och koncernchef heter Jesper Kärrbrink.61                                                 62

     

4.5 Tele2 AB:  

Tele2 är ett IT- och telekommunikationsbolag inom Kinnevikkoncernen, grundat 1993 av Jan 

Stenbäck. Tele2 erbjuder produkter och tjänster inom fast- och mobil telefoni, internet, datanät, 

kabel-TV och innehållstjänster och finns i 

12 länder. Företagets huvudkontor är 

beläget i Kista och VD är Harri Koponen. 

Tele2 är noterat på Stockholmsbörsen 

sedan 1996 och har ca 5300 anställda. 

Varumärken som Comviq, Parlino, 

Optimal telecom och Uni2 ingår i Tele2 

AB, som år 2007 omsatte ca 43,4 miljarder SEK.63                                                                        64        

 

                                             

                                                 
61 www.eniro.se, 081112 
62 Enios årsredovisning, 2007, BR 
63 www.tele2.se, 081112 
64 Tele2s årsredovisning, 2007, BR 

Eniro     

Goodwill 17.271 Msek 

Summa anläggningstillgångar 25.143 Msek 

Summa totala tillgångar 37.732 Msek 

Summa eget kapital 15.668 Msek 

Summa eget kapital och skulder 37.732 Msek 

TELE 2    

Goodwill 12.603 Msek 

Summa anläggningstillgångar 33.345 Msek 

Summa totala tillgångar 48.648 Msek 

Summa eget kapital 26.849 Msek 

Summa eget kapital och skulder 48.648 Msek 
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5. Empiri 

I detta avsnitt kommer studiens resultat att redovisas. Samtliga siffror grundas ifrån respektive 

företags årsredovisning från 2007. Samtliga beräkningar hänvisas till bilaga 1 och 2.   

För att skapa en förståelse för hur stor andel goodwill respektive företag besitter, och hur denna 

påverkar resultat, eget kapital och totala tillgångar, presenteras nedan ett antal beräkningar. Dessa 

kommer sedan mer specifikt att utvärderas och undersökas under nästkommande rubrik, analys.   

5.1 Andel goodwill  

Det som visas i tabellen nedan är hur stor procent av företagens totala tillgångar som redovisats som 

goodwill. Vi har dividerat summa goodwill med summa totala tillgångar. (Beräkningar, se bilaga 1). 

Företag     Goodwill i % (Uträkning 1) 

Securitas:   35,2 %  

Trelleborg:   32 %   

Eniro:   67,7 %  

Tele2:   25,9 %  

Assa Abloy:   48,6 %  

Autoliv:  3%  

Getinge:   38,5%  

Hexagon:  38,2%  

Meda:  40,4%  

Elekta:  31,2%  

Alfa Laval:  19,17%  

Nobia:  27,07%  

Nobel biocare:  6,60%  

Telia Sonera:  32,84%  

Swedish Match: 16,99%  

Ovan framkommer att de fem huvudföretagen i studien har en goodwilltillgång mellan 25 – 68 

procent. För de ytterligare tio företagen står goodwill för mellan 3 – 41 procent. Man ser dock, vid ett 

överslag, att majoriteten, 10 stycken av företagen innehar goodwilltillgångar från runt 30 procent 

och uppåt.  
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5.2 Goodwill som riskmått 

För att se hur företagens goodwill står sig jämfört med deras egna kapital, har summa goodwill 

dividerats med summa eget kapital. Beräkningen har konstruerat ett riskmått för andelen goodwill i 

parallell med eget kapital. Riskmåttet utgår från 1, där en summa under 1 bevisar att företaget har en 

högre andel eget kapital än goodwill. En summa över 1, bevisar att företaget har en högre andel 

goodwill jämfört med eget kapital. (Beräkningar, se bilaga 1). 

Företag         Goodwill/Eget Kapital (Uträkning 2) 

Securitas:   1,6  

Trelleborg:   0,93  

Eniro:   3,1  

Tele2:   0,47  

Assa Abloy:   1,1  

Autoliv:  0,06  

Getinge:   1,34  

Hexagon:  0,95  

Meda:  1,24  

Elekta:  1,1  

Alfa Laval:  0,56  

Nobia:  0,67  

Nobel biocare:  0,09  

Telia Sonera:  0,56  

Swedish Match: 3,9    

Av de undersökta företagen ser man att sju av företagen har ett riskmått över ett. Av dessa sju 

företag har Eniro och Swedish Match de mest kritiska värdena. De har en redovisad goodwill som är 

väsentligt mycket högre än deras egna kapital. Omvänt kan man även se att Autoliv och Nobel 

Biocare har betydligt mer eget kapital än redovisad goodwill. Utifrån det framtagna riskmåttet kan 

man konstatera att åtta bolag hamnar under ett, vilket betyder att dessa åtta företag innehar en 

lägre risk gällande goodwill/eget kapital. De övriga sju bolagen innehar således en högre risk jämfört 

med de andra. Med risk menas att företaget har en högre andel immateriella tillgångar jämfört med 

redovisat eget kapital. Detta betyder att deras redovisade goodwill rent hypotetiskt skulle kunna 

riskera företagets verksamhet om goodwillen eliminerades.  
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5.3 Korrelation 

Förhållande mellan Företagens P/E

uträkning 2.  

Diagram 1: Här illustreras förhållandet me

visar P/E-tal65 och X-axeln visar riskmåttet. 

I diagram 1 ovan ser man att det inte finns någon direkt korrelation mellan företagens P/E

andelen goodwill/eget kapital. Dock kan man se en svag tendens till att företag med ett riskmått 

under 1 har ett relativt lågt P/E-tal, jämfört med de företag med ett riskmå

korrelation inte kan noteras är dels för att Tele2 och Elekta i stort sätt har samma P/E

riskmått, 0,47 respektive 1,1. Ytteligare en faktor är jämförelsen mellan Eniro och Swedish Match. 

Dessa två företag har de högsta riskmåtten i relation till eget kapital men samtidigt har de två helt 

olika P/E-tal, -9,7 respektive 12,75. I och med dessa olika företags spridningar kan en konkret 

korrelation inte bekräftas utifrån denna studie.     

                                                 
65 www.nordnet.se, 081219 
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Företagens P/E-tal, den 19 december 2008, och de framtagna riskmåtten

Här illustreras förhållandet mellan företagens P/E-tal och det framtagna riskmått.  Y

axeln visar riskmåttet.  

ser man att det inte finns någon direkt korrelation mellan företagens P/E

andelen goodwill/eget kapital. Dock kan man se en svag tendens till att företag med ett riskmått 

tal, jämfört med de företag med ett riskmått över 1. Varför en direkt 

korrelation inte kan noteras är dels för att Tele2 och Elekta i stort sätt har samma P/E

riskmått, 0,47 respektive 1,1. Ytteligare en faktor är jämförelsen mellan Eniro och Swedish Match. 

högsta riskmåtten i relation till eget kapital men samtidigt har de två helt 

9,7 respektive 12,75. I och med dessa olika företags spridningar kan en konkret 

korrelation inte bekräftas utifrån denna studie.      
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Riskmått 
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och de framtagna riskmåtten i 

 

 

framtagna riskmått.  Y-axeln 

ser man att det inte finns någon direkt korrelation mellan företagens P/E-tal och 

andelen goodwill/eget kapital. Dock kan man se en svag tendens till att företag med ett riskmått 

tt över 1. Varför en direkt 

korrelation inte kan noteras är dels för att Tele2 och Elekta i stort sätt har samma P/E-tal, men olika 

riskmått, 0,47 respektive 1,1. Ytteligare en faktor är jämförelsen mellan Eniro och Swedish Match. 

högsta riskmåtten i relation till eget kapital men samtidigt har de två helt 

9,7 respektive 12,75. I och med dessa olika företags spridningar kan en konkret 

Securitas:

Trelleborg

Eniro

Tele2

Assa Abloy

Autoliv

Getinge

Hexagon

Meda

Elekta

Alfa Laval

Nobia

Telia Sonera

Swedish Match



Södertörns Högskola 
Företagsekonomi C 

 

Förhållandet mellan företagens RO

illusteras i diagram 2, uträkning 9.

 

Diagram 2: Här illustreras förhållandet mellan företagens ROA inkl. goodwill och det framtagna 

riskmåttet.  Y-axeln visar ROA och X

I diagram 2 kan man se att det inte finns någon korrelation mellan ROA och företagens riskmått. 

Detta tyder på att oavsett om företagen

undersökta företag en goodwill som understiger deras totala kapital.

företagens goodwilltillgångar i relation till det totala kapitalet

företaget tillgångar minskar. Detta illustreras nedan i diagram 3. Där ser

goodwill ökar samtliga företags ROA.
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s ROA inkl goodwill, räntabilitet på totalt kapital, och riskmåttet  

räkning 9. (Beräkningar, se bilaga 1). 

Här illustreras förhållandet mellan företagens ROA inkl. goodwill och det framtagna 

visar ROA och X-axeln visar riskmåttet.  

I diagram 2 kan man se att det inte finns någon korrelation mellan ROA och företagens riskmått. 

företagen har goodwill över eller under eget kapital, så har samtliga 

en goodwill som understiger deras totala kapital. Detta innebär att om man frigör 

företagens goodwilltillgångar i relation till det totala kapitalet, blir ROA alltid högre. Detta då 

företaget tillgångar minskar. Detta illustreras nedan i diagram 3. Där ser man att om man exkluderar 

goodwill ökar samtliga företags ROA.  
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Här illustreras förhållandet mellan företagens ROA inkl. goodwill och det framtagna 

I diagram 2 kan man se att det inte finns någon korrelation mellan ROA och företagens riskmått. 

har goodwill över eller under eget kapital, så har samtliga 

Detta innebär att om man frigör 

, blir ROA alltid högre. Detta då 
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Förhållandet mellan företagens ROA inkl goodwill, räntabilitet på totalt kapital, och riskmåttet 

illusteras i diagram 3, uträkning 10. 

 

Diagram 3: Här illustreras förhållandet mellan företagens ROA exkl. goodwill och det framtagna 

riskmåttet.  Y-axeln visar ROA och X

I diagram 3 kan man se att det inte finns någon korrelation mellan ROA och företagens riskmått. 

man kan se i detta diagram är att samtliga företags ROA ökar när goodwillen exkluderas ur 

företagens totala kapital. Det man tydligt kan se är att de företag med ett riskmått över 1 får en 

större ökning av ROA jämfört med de företag som har ett riskmått under 1. De företag som

riskmått över 1, har en genomsnittlig ökning av ROA på 7,8 % (se uträkning 11 och 12 i bilaga 1). 

Jämfört med de företag med ett riskmått under 1, är samma genomsnittliga ökning endast 3,71. I och 

med detta kan man dra en parallell mellan företage

högre goodwill, desto högre ROA. 
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Förhållandet mellan företagens ROA inkl goodwill, räntabilitet på totalt kapital, och riskmåttet 

illusteras i diagram 3, uträkning 10. (Beräkningar, se bilaga 1). 

eras förhållandet mellan företagens ROA exkl. goodwill och det framtagna 

axeln visar ROA och X-axeln visar riskmåttet.  

kan man se att det inte finns någon korrelation mellan ROA och företagens riskmått. 

agram är att samtliga företags ROA ökar när goodwillen exkluderas ur 

företagens totala kapital. Det man tydligt kan se är att de företag med ett riskmått över 1 får en 

större ökning av ROA jämfört med de företag som har ett riskmått under 1. De företag som

riskmått över 1, har en genomsnittlig ökning av ROA på 7,8 % (se uträkning 11 och 12 i bilaga 1). 

Jämfört med de företag med ett riskmått under 1, är samma genomsnittliga ökning endast 3,71. I och 

med detta kan man dra en parallell mellan företagens riskmått och ROA och goodwillen påverkan. Ju 

högre goodwill, desto högre ROA.  
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Vidare kommer empirin endast att beräknas på studiens fem huvudföretag. Valet att ta med 

ytterligare tio företag i de ovanstående beräkningarna togs för att göra resultatet tydligare och skapa 

en mer överskådlig förståelse för hur stor andel goodwill börsnoterade företag besitter. En annan 

aspekt var att i en större utsträckning kunna dra slutsatser av goodwillens påverkan på totala 

tillgångar samt eget kapital i analysavsnittet.  

5.4 Soliditet 

För att beräkna soliditeten för 2007 har respektive företags egna kapital dividerats med respektive 

företags totala tillgångar. För att beräkna soliditeten, inklusive goodwill, har de beräknade siffrorna 

tagits direkt ifrån årsredovisningarna. För att beräkna soliditeten, utan goodwill, har goodwillvärdet 

tagits bort från både eget kapital och totala tillgångar, för att sedan göra samma beräkning igen. På 

detta sett har balansen mellan tillgångar och skulder inte påverkats. (Beräkningar, se bilaga 1).  

Företag        Inklusive goodwill  Exklusive goodwill (Uträkning 3 & 4) 

Securitas:  22,5 %  - 19,6 % 

Trelleborg:  34,3%   3,4 %  

Eniro:  22 %  - 141,7 % 

Tele2:  55,2 %    39,5 %  

Assa Abloy:  41,5 %    - 7,8 % 

 

Diagram 4. Här illustreras skillnaden mellan soliditet, inklusive goodwill, samt soliditet, exklusive 

goodwill.  
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Enligt diagram 4 kan man enkelt se vilken påverkan goodwillen har för respektive företags soliditet. 

Det är två företag som fortfarande visar positiv soliditet när goodwillen exkluderats, Tele2 samt 

Trelleborg. Störst påverkan har Eniros goodwill för soliditeten, vilken hamnar på ett negativt värde, 

vilket soliditeten även gör för Assa Abloy och Securitas.  

5.5 Räntabilitet på eget kapital 

För att beräkna räntabiliteten, inklusive goodwill, har siffror tagits från årsredovisningarna. För att 

beräkna räntabiliteten, exklusive goodwill, har företagens goodwill korrigerats till noll. Justerat eget 

kapital är posten som korrigerats. På detta sett har en ny räntabilitet på eget kapital utan goodwill 

har kunnat beräknas. (Beräkningar, se bilaga 1).  

Företag       Inklusive goodwill  Exklusive goodwill (Uträkning 5 & 6) 

Securitas:  15,8 %  -28,06 %  

Trelleborg:  12,7 %   190,31 % 

Eniro:  34,4 %  -16,59% 

Tele2:  2,8 %    5,32 % 

Assa Abloy: 29,4 %    -287,52 %  

c 

Diagram 5. Här illustreras skillnaden mellan ROE inklusive goodwill samt ROE exklusive goodwill.  
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I diagram 5 ser man att om ett företag har en goodwill som överstiger eget kapital, så får de negativ 

avkastning. Resultatet blir som det illustreras i diagram 5, att Securitas, Eniro och Assa Abloy har 

goodwilltillgångar som överstiger det egna kapitalet. Dessa tre företag har samtliga ett riskmått över 

1, se uträkning 2. Rent praktiskt skulle det inte gå att beräkna dessa tre företags räntabilitet på eget 

kapital exklusive goodwill, eftersom det inte går att beräkna resultat efter finansiella intäkter och 

kostnader samt justerat eget kapital när den sistnämnda är negativ, se bilaga 1. För att kunna ge en 

framtida avkastning måste man ha högre eget kapital än goodwill. 

5.6 Räntabilitet på Totalt kapital 

Nedan har räntabilitet på företagens totala tillgångar räknats fram. Det har gjorts genom att ta 

resultat efter finansiella poster samt finansiella kostnader dividerat på företagets totala kapital. För 

att beräkna detta, inklusive goodwill, har siffrorna direkt överförts från årsredovisningarna till 

beräkningarna. För att beräkna fram ROA, exkluderat goodwill, har totala kapitalet subtraherats med 

den totala goodwillen hos respektive företag, och sedan har samma uträkning genomförts. 

(Beräkningar, se bilaga 1). 

Företag Inklusive goodwill  Exklusive goodwill (Uträkning 7 & 8) 

Securitas 5.93%  9,15 % 

Trelleborg 5.93%  8,73 % 

Eniro 11.04%  34,23 %  

Tele2 3.65%  4,93 % 

Assa Abloy 14.53%  26,80 % 

 

Diagram 6. Här illustreras skillnaden mellan ROA inklusive goodwill samt ROA exklusive goodwill. 
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När företagens resultat efter finansiella poster samt finansiella kostnader och totala kapital 

exkluderats goodwill, får samtliga företag en ökad avkastning på totalt kapital. Detta syns tydligt i 

diagram 6. Även i denna beräkning påverkas företagen med ett riskmått över 1 i högre grad än de 

under 1. Eniro som har ett riskmått på 3,1 påverkas mest och Tele2 de som påverkas minst.   

 

6. Analys  

I detta avsnitt kommer resultatet i föregående kapitel att analyseras och utvärderas. Det är här 

uppsatsen ska koppla samman empiri med teori, och tillsammans analysera goodwill.   

 
Det finns många olika åsikter gällande goodwill. Vissa anser att det är en tillgång, andra är mer 

osäkra. Vissa anser att begreppet är svårtolkat, svårdefinierbart och komplext, och menar att man 

enkelt kan förväxla förvärvad goodwill med internt upparbetad goodwill. Det har diskuterats kring 

den nya redovisningsstandarden, där man nu ska göra nedskrivningstest istället för planenliga 

avskrivningar. Hur man än vänder och vrider på det så finns det olika åsikter.  

    

   Något som dock är helt säkert är att goodwill faktiskt är en tillgång, och sammanfattas som 

överpriset som betalas jämfört med det värderade nettotillgångarna hos målföretaget, enligt IFRS. 

Något som skulle kunna diskuteras är om det borde finnas ett tak, eller en gräns, för hur mycket ett 

företag kan redovisa i goodwilltillgångar. Denna immateriella tillgång har subjektivt värderats vid 

företagsförvärv, och blir i och med förvärv en tillgång i det köpande företagen. Det är genom detta 

som frågan om ett tak eller gräns uppkommer. Är det motiverat ur ett företagsperspektiv att inneha 

hur mycket goodwill som helst, i exempelvis parallell med eget kapital. Finns det inte en risk att det 

egna kapitalet förlitar sig allt för mycket på immateriella tillgångar? Detta eftersom goodwill inte kan 

värderas till ett marknadsvärde likt en byggnad eller en maskin.  

    

   Som man kan se i empirin skulle det slå hårt mot flera av företagen i studien, om 

goodwilltillgångarna eliminerades. För att förenkla detta har ett riskmått tagits fram, se uträkning 2. 

Om företaget har en goodwilltillgång på mer än 1, visar det på att andelen goodwill överstiger det 

egna kapitalet. Är däremot riskmåttet under 1, så visar det att goodwilltillgångarna understiger det 

egna kapitalet. Efter att beräknat riskmåttet hos 15 företag, är det endast åtta som har en högre 

andel eget kapital jämfört med goodwill. Alfa Laval (0,56), Nobia (0,67), Nobel Biocare (0,09), Telia 

Sonera (0,56), Trelleborg (0,93), Tele2 (0,47), autoliv (0,06) och Hexagon (0,95) har samtliga ett 

riskmått på under 1, och skulle på så sätt troligtvis klara sig allra bäst om goodwilltillgångarna 
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eliminerades. De andra företagen, Securitas (1,6), Eniro (3,1), Assa Abloy (1,1), Getinge (1,34), Meda 

(1,24), Swedish Match (3,9) och Elekta (1,1), skulle påverkas betydligt sämre, vissa så pass mycket att 

likvidation vore det enda alternativet. Det är självklart inte trovärdigt att företagens goodwill skulle 

försvinna, men genom att jämföra andelen goodwill med eget kapital kan man skapa en bild av hur 

denna tillgång påverkar företagen, och inte minst deras resultat. 

   Detta styrks genom att studera företagens soliditet. Soliditeten är ett mått som beskriver hur 

förmöget företaget är, hur stor del av företaget som är finansierat med eget kapital. Om man 

studerar siffrorna från företagens årsredovisning, där goodwillen är inkluderad, ser man att samtliga 

företag har en soliditet mellan 22-56 procent. När man talar om soliditet generellt anser man att det 

helst inte ska understiga 25 procent, helst önskas ligga på mellan 30-40 procent. De empiriska siffror 

som presenteras i det tidigare avsnittet visar att företagen har relativt stor spridning gällande 

soliditet. Det är egentligen bara tre företag, Tele2 (55,2%), Assa Abloy (41,5%) och Trelleborg 

(34,3%), som enligt generella mått innehar god soliditet. Securitas (22,5%) och Eniro (22%) däremot 

ligger till och med under önskad miniminivå. Om man nu skulle göra likadant som tidigare, som vid 

beräkning av riskmåtten, att faktiskt eliminera goodwillen som en tillgång. Hur påverkas soliditeten 

då?  

   Enligt våra beräkningar är det egentligen bara ett företag, Tele2 (39,5%), som faktiskt skulle kunna 

klara sig undan en eventuell konkurs. För de fyra resterande företagen ser det mindre ljust ut. 

Trelleborg skulle eventuellt klara sig, soliditeten sjunker 30,9 procent, till endast 3,4 procent. Vid 

denna hypotetiska situation är Trelleborgs möjlighet till att öka det eget kapital, exempelvis genom 

utomstående finansiering, svår och komplicerad. Detta för att deras egna kapital jämfört med deras 

skulder inte antyder god betalningsförmåga.  

   Securitas, Eniro och Assa Abloy hamnar samtliga på negativ soliditet. Värst blir det för Eniro, 

soliditeten sjunker med 119,7 procent till -141,7 när företagets goodwill exkluderas från dess 

tillgångar. Securitas soliditet sjunker till -19,6 och Assa Abloys till -7,8.    

Det som visas genom att studera ovanstående siffror, dels riskmåtten och dels soliditeten, är hur stor 

del av företags totala tillgångar som baseras på immateriella resurser, så som goodwill.  

 

   Ett nyckeltal kan inte alltid förklara ett företag på ett rättmätigt sätt. Man kan minska risken, som 

exempelvis aktieägare, genom att studera relevanta poster i nyckeltalsberäkningar. I fallet med 

soliditeten kan värdet lätt förvridas om man inte tar hänsyn till företagets goodwill, vilket beräkning 

3 och 4 visar. Detta grundar sig i att soliditeten tar hänsyn till företagets totala tillgångar. Dock tas 

det inte hänsyn till andelen tillgångar som självständigt kan generera någon intäkt. Det är en stor 

skillnad om tillgångarna är i exempelvis fastigheter, vilka kan säljas av enligt marknadsvärde, jämfört 

med goodwill, vilket enbart kan generera intäkter tillsammans med andra tillgångar. 
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   I och med detta menar vi att man bland annat kan bli felinformerad om man blint ser till ett 

företags nyckeltal. Vi hävdar att det är otroligt stor skillnad i faktisk soliditet (företagsförmögenhet), 

mellan exempelvis Tele2 och Assa Abloy, vilket kanske inte är lika tydligt vid beaktning av det första 

soliditetsmåttet, 55,2 respektive 41,5 procent (uträkning 3). Denna skillnad visar sig först när man 

tittar till uträkning 4, där Assa Abloy visar negativ soliditet vid elimination av goodwill. Detta styrker 

vår tes om att goodwillen borde stå i relation till företagets egna kapital. Riskmåttet, goodwill/eget 

kapital, anser vi visa när ett företag bör, eller ska, skriva ned goodwillen eller öka det egna kapitalet. 

    

   Något som bidrar till en alltmer intressant diskussion kring eventuell befogad goodwill, rättmätig 

värdering tillsammans med övriga tillgångar etcetera är när man studerar företagens räntabilitet på 

eget kapital.  Där ser man att de företag som ger bäst avkastning på det egna kapitalet är Eniro 

(34,4%) och Assa Abloy (29,4%), och minst avkastning ger Tele2 (2,8%). Det är dock väldigt svårt att 

dra konkreta slutsatser kring dessa siffror då branscherna företagen emellan är olika. Exkluderat 

goodwill skulle Securitas (-28,06%), Eniro (-16,59%) och Assa Abloy (-287,52%) få negativ avkastning 

på eget kapital. Detta på grund av att deras riskmått är över 1, vilket betyder att dessa företag har 

högre andel goodwill än eget kapital. Endast Tele2 och Trelleborg skulle fortsätta ha en positiv 

avkastning på justerat eget kapital. Ser man till helheten vid uträkning 5 och 6 ser man även här ett 

tydligt mönster på hur stor del goodwillen spelar in för respektive företag. Som sagt ovan, och 

förtydligat enligt uträkning 5 och 6, kan endast två företag ge avkastning på det egna kapitalet om 

goodwillen exkluderas.  

    

   Gällande ROA, avkastning på totalt kapital, ser man i diagram 2 och 3 att avkastningen på totalt 

kapital ökar när goodwillen exkluderas för samtliga företag.  Man ser att ett högre riskmått leder till 

en högre ROA, eftersom risken ökar när tillgångarna minskas. Om man studerar både diagram 2 och 

3 ser man att de företag med ett riskmått över 1 får en högre avkastning på totalt kapital jämfört 

med de företag som har ett riskmått under 1. Detta kan styrkas genom uträkning 11 och 12 i bilaga 1. 

Företag med ett riksmått över 1 hade en genomsnittlig ökning av ROA på 7,8 %, medan företag under 

1 endast hade en ökning av ROA på 3,71 %. Detta betyder att riskmåttet spelar in vid bedömning av 

avkastning på totalt kapital, ju högre goodwill desto högre avkastning bör krävas från aktieägare.  

 
  När goodwillen är inkluderad ligger avkastningen på mellan ca 3,5 – 15 procent, lägst hos Tele2 

(3,65%) och högst hos Assa Abloy (14,53%). När goodwillen är exkluderat visar istället samtliga 

företag ökad avkastning, högst är Eniro med 34,23 procent och lägst är Tele2 med 4,93 procent.   

I och med att avkastningen på det totala kapitalet förändras, och likaså på det egna kapitalet, när 

man tar bort goodwillen ur företagens tillgångar tycker vi är oroväckande. Att ett företag kan inneha 
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immateriella tillgångar som kan påverka avkastningen så markant känns inte motiverat. Detta 

eftersom tillexempel aktieägarnas avkastningskrav påverkas av räntabiliteten på det totala kapitalet. 

Om goodwillen skulle exkluderas ur tillgångarna skulle aktieägarnas avkastningskrav öka. Vi anser att 

företag med för hög andel goodwill, enligt riskmåttet goodwill/eget kapital, också borde ha ett högre 

avkastningskrav ur aktieägarnas synpunkt. Detta eftersom andelen goodwill i parallell med materiella 

tillgångar inte enskilt kan bidra till någon intäkt, såvida företaget inte genomför en 

företagsförsäljning. Detta borde aktieägare beakta, huruvida tillgångarna kan generera intäkter eller 

inte. Ju större andel immateriella tillgångar, desto högre risk, eftersom goodwilltillgångarna är 

bundna och inte kan generera enskilda intäkter.  

 

   Ett högre avkastningskrav på det egna kapitalet skulle med automatik leda till lägre värdering av 

kommande kassaflöden och i det här fallet till lägre värdering av goodwillen. I och med att 

värderingen av goodwill direkt påverkar resultatet och framtida synergier etcetera, bör aktieägarna 

också ta detta med i beräkningarna. Ett högre avkastningskrav på det egna kapitalet är alltså att 

föredra ur aktieägarsynpunkt.  

 

   Ur en företagssynpunkt kan dock det framtida resultatet visa sig bli lägre, eftersom större 

nedskrivningar påverkar resultatet. Detta kan isåfall komma att påverka både företagets 

vinstmarginal, finansiering och framtida aktiekurs de år nedskrivning av goodwill genomförs. Det är 

en komplicerad och avancerad process, men ur ett perspektiv där företagen vill aktieägarna väl och 

samtidigt göra korrekta nedskrivningar, även om det påverkar resultatet negativt, är ett högre 

avkastningskrav på det egna kapitalet en mer befogad åtgärd och att föredra.    

  

   Gällande eventuell korrelation mellan ett företags P/E-tal och dess riskmått anser vi att man kan se 

en tendens, men dock inte dra några konkreta slutsatser om ett definitivt samband. Syftet med att 

studera eventuell korrelation grundade sig i tesen om det finns ett samband mellan lågt P/E-tal och 

lågt riskmått. Som man kan se i diagram 1 i empirin kan man se en tendens att det i facto finns 

argument för att ett lågt P/E-tal och ett lågt riskmått korrelerar. Varför en konkret slutsats gällande 

korrelationen inte dras, är för att det finns kraftiga avvikelser, exempelvis Eniro med lågt P/E-tal och 

högt riskmått, samt Tele2 med högt P/E-tal och lågt riskmått.   

 

   En annan synpunkt som definitivt borde intressera investerare är hur en hög andel goodwill 

påverkar möjligheten att återfå eventuellt satsat kapital vid en likvidation. Om ett företag innehar en 

hög andel immateriella tillgångar kan dessa vara betydligt svårare att realisera i pengar än materiella 

tillgångar. Materiella tillgångar, så som en maskin eller en byggnad, kan säljas till ett marknadspris, 
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vilket inte är fallet för immateriella tillgångar. Vid en eventuell likvidation kan endast immateriella 

tillgångar generera pengar om företaget säljs, som helhet eller uppdelat. I och med detta är det ur en 

investerarsynpunkt betydligt mindre riskfyllt att investera i ett företag med ett rikmått under 1, och 

tvärtom mer riskfyllt med ett riskmått över 1.  

    

 

7. Slutsatser 

I denna del ska uppsatsens slutsatser presenteras. Det är en sammanfattning av studiens resultat och 

slutsatserna staplas upp för enkelt skapa en överblick. 

 
Problemformulering:  

”Hur stor del av ett företags totala tillgångar består av goodwill, och hur påverkas företaget om man 

tar bort goodwillen som tillgång”? 

 

Delfrågor:  

Hur påverkas olika nyckeltal om man eliminerar företagets goodwilltillgång?  

Hur påverkas företagets möjlighet att ge avkastning till sina ägare, om man tar bort goodwill som 

immateriell tillgång?   

Är det motiverat, ur ett företagsperspektiv, att inneha högre redovisad goodwill i relation till det 

redovisade egna kapitalet? 

 
 

• Efter att beräknat riskmåttet (goodwill/eget kapital) hos femton företag, är det endast åtta 

som har en högre andel eget kapital jämfört med goodwilltillgångar. 

 

• Riskmåttet, goodwill/eget kapital, anser vi visa när ett företag bör, eller ska, skriva ned 

goodwillen eller öka det egna kapitalet. 

 
• Enligt våra beräkningar är det bara ett företag, Tele2, som faktiskt skulle kunna klara sig 

undan en eventuell konkurs om goodwillen exkluderas ur företagens totala tillgångar.  

 

• Samtliga företags soliditet påverkas drastiskt om goodwill elimineras, majoriteten av 

företagen hamnar på en negativ soliditet, vilket bland annat försvårar utomstående 

finansiering. 
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• Exkluderat goodwill skulle alla fem företagen presentera en ökad räntabilitet på totalt 

kapital. Dock är det endast Trelleborg och Tele2 som skulle kunna ge avkastning på eget 

kapital, då de har lägre goodwill än eget kapital, riskmått under 1. 

 

• Om goodwillen skulle exkluderas ur företagens totala tillgångar ökar avkastningen, viket 

innebär att aktieägarnas avkastningskrav bör vara högre när även goodwill är inräknat i 

tillgångarna. 

 
• Vi anser att företag med för hög andel goodwill, enligt riskmåttet goodwill/eget kapital, också 

borde ha ett högre avkastningskrav ur aktieägarnas synpunkt. Ju större andel immateriella 

tillgångar, desto högre risk, eftersom tillgångarna är bundna. 

 
• Ett högre avkastningskrav på det egna kapitalet skulle med automatik leda till lägre värdering 

av kommande kassaflöden och i det här fallet till lägre värdering av goodwillen. 

 
• Om företagen vill aktieägarna väl och samtidigt göra korrekta nedskrivningar, även om det 

påverkar resultatet negativt, är ett högre avkastningskrav på det egna kapitalet en mer 

befogad åtgärd och att föredra. 

 

• En högre andel goodwill minskar möjligheten att återfå eventuellt satsat och investerat 

kapital vid en likvidation. Även här är vårt framtagna riskmått användbart för att eventuellt 

påverka räntabilitet på satsat kapital, etcetera.  

 

• Det finns en tendens i att företagens P/E-tal och riskmått, goodwill/eget kapital, korrelerar, 

högt P/E-tal = högt riskmått, lågt P/E-tal = lågt riskmått.  

 
• Företag med högre riskmått än 1 får en högre genomsnittlig ökning  av ROA, 7,8 procent, när 

goodwill exkluderas,  än företag med ett riskmått under 1. Deras ökning är endast 3,71 

procent.  
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8. Diskussion 

Under denna rubrik kommer det hållas en diskussion om vad studien uppmärksammat och lett fram 

till. Slutsatserna kommer tillsammans med idéer på framtida forskning och kritik av studien att 

överläggas. 

I och med den nya redovisningsstandarden, att goodwill inte längre behöver skrivas av enligt plan, 

ökar möjligheten hos företag att minimera nedskrivningarna av goodwill. Detta eftersom man på ett 

relativt enkelt kan justera framtidsutsikterna för företagets vinster, och basera dessa på den 

förvärvade verksamheten. På grund av detta kan det finnas en risk för att de immateriella 

tillgångarna värderas högre än vad de egentligen är värda. Detta för att företagen på så vis förbättrar 

sina resultat genom att inte göra någon nedskrivning av goodwillen. Detta är säkerligen en faktor 

som kommer att beaktas från revisorer, vilket vi också hoppas att den kommer göra.  

   Något som vi tycker är anmärkningsvärt är hur stor del goodwillen påverkar de undersökta 

företagen och deras totala tillgångar. Att nyckeltal förändras när goodwillen elimineras är inte 

speciellt märkligt, i och med att de baseras på de totala tillgångarna, där goodwill ingår. Dock skulle 

man kunna ifrågasätta om det är motiverat att de immateriella tillgångarna innehar en så stor del av 

företagens totala tillgångar. Detta grundar sig i att de immateriella tillgångarna inte enskilt kan skapa 

något värde för företaget, likt en materiell tillgång, och samtidigt kan påverka tillexempel 

aktieägarnas avkastningskrav etcetera. En annan faktor, som också tas upp i tidigare avsnitt, handlar 

om parallellen mellan goodwill och det egna kapitalet. Vi anser att det i och med nya 

redovisningsstandarder är viktigt att revisorer verkligen ser till att företagen gör regelträtta 

nedskrivningar, när detta är befogat. Vi anser också att det är viktigt att aktieägare och andra 

finansiärer ställer krav på företagen, att de faktiskt kräver ett högre avkastningskrav på det egna 

kapitalet, vilket leder till lägre värdering av kommande kassaflöden och lägre värdering av 

goodwillen. I och med denna åtgärd visar både företaget att de agerar med intresse för ägarnas 

bästa, och samtidigt visar att de ser positivt på framtiden och har långsiktiga mål.    

8.1 Framtida forskning 

Intressant framtida forskning skulle vara att mer djupgående studera goodwill och dess påverkan på 

företag. Att gå in på djupet och analysera företagens inställning till goodwill, och samtidigt analysera 

om det är någon skillnad i genomförande av nedskrivningstest och nedskrivning. Eftersom 

nedskrivningen påverkar resultatet, och ett högt resultat lockar investerare, vore det intressant att se 

hur olika företag agerar gällande just nedskrivning av goodwill.  

   En annan intressant studie skulle vara att se huruvida goodwill påverkar aktiekursen hos företag. 

Detta med tanke på det ovanstående, att nedskrivning av goodwill påverkar resultatet, vilket 
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påverkar aktiekursen. En annan synvinkel skulle vara att koppla detta till aktieägarnas synvinkel 

gällande hur goodwill påverkar deras avkastningskrav. 

   Man skulle också kunna gå igenom och se hur andra nyckeltal, som inte tas upp i denna studie, 

påverkas av goodwillen, och fortsätta diskussionen om huruvida ett riskmått borde användas. 

   En slutgiltig framtida forskning skulle kunna vara att analysera hur olika redovisnings- och 

revisionsbyråer arbetar och förhåller sig till goodwill, och hur deras ansvar ser ut till att den värderas 

korrekt. Bland annat hur de går tillväga för att inte blanda ihop redovisningen av förvärvad goodwill 

och internt upparbetad goodwill, vilket företag säkerligen inte skulle misstycka om det råkades göras.   

8.2 Kritik gällande genomförandet av studien 

Något som kan ha påverkat resultatet av studien är att antalet undersökta företag varit för få. Detta 

har bidragit till att studien inte går att generalisera till totalpopulationen, svenska börsnoterade 

företag. Ytterligare kritik handlar om att forskarna inte haft redovisning, där goodwill ingår, som 

huvudämne, vilket begränsade förkunskaperna. I och med bristfälliga förkunskaper har uppsatsen 

omarbetats från att undersöka internt upparbetat goodwill, till att istället undersöka förvärvad 

goodwill.   

   Att vi valt att studera goodwillens påverkan genom att eliminera den helt ur företagens totala 

tillgångar, kan anses som anmärkningsvärt. Det är inte troligt att detta skulle ske i praktiken. Men för 

att på ett tydligt och extremt sätt verkligen visa goodwillens påverkan på företagen ansågs detta som 

nödvändigt, annars skulle den studie tappa sitt syfte.  

   Ytterligare något som kan se som kritik till studien är valen av företag. Samtliga undersökta företag 

befinner sig på olika branscher, vilket ger olika förutsättningar för materiella och immateriella 

tillgångar. Detta är skribenterna medvetna om, men ansåg att studiens syfte gällande goodwillens 

påverkan inte berörs av detta. Utan endast ger en mer objektiv bild av goodwillen. 

   Något som ytterligare styrkt studien hade varit att genomföra en intervju med någon eller några 

personer som arbetar med företagsförvärv och bedömning av goodwill, samt revision.   
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10. Bilagor 

Här sammanfattas nödvändiga bilagor för studien.  

10.1 Bilaga 1 

 
Samtliga siffror är tagna ur företagens Årsredovisningar. Siffrorna är tagna ur resultaträkningen, 

balansräkningen eller ur noterna för immateriella tillgångar. Bilaga 2 visar på hur vi studerat 

årsredovisningarna samt tagit fram siffrorna. 

Goodwill/Totala Tillgångar (Uträkning 1) 
Securitas:  13.793,5 / 39.185,2= 0,3520 
Trelleborg:  9.381 / 29.334 = 0,3197 
Eniro:  12.508 / 18.467 = 0,6773 
Tele2:  12.603 / 48.648 = 0,2590  
Assa Abloy:  17.271 / 35.559 = 0,4856  
Autoliv: 722 / 24.126 = 0,0299 
Getinge:  8.844 / 22.991 = 0,3846 
Hexagon: 9.523 / 24.940 = 0,3818 
Meda: 11.584 / 28.649 = 0,4043 
Elekta: 1.973 / 6.322 = 0,3120 
Alfa Laval: 4.459 / 23.251 = 0,1917 

Nobia: 2.786 / 10.290 = 0,2707 

Nobel Biocare:     306.814 / 4.644.484 = 0,0660  

Telia Sonera:       71.172 / 216.702 = 0,3284 

Swedish Match:   2.799 / 16.467 = 0,1699 

Riskmått   Goodwill/Eget Kapital (Uträkning 2) 
Securitas:  13.793,5 / 8.814 = 1,5649  
Trelleborg:  9.381 / 10.052 = 0,9332 
Eniro:  12.508 / 4.064 = 3,077 
Tele2:  12.603 / 26.849 = 0,4694  
Assa Abloy:  17.271 / 15.668 = 1,1023  
Autoliv: 722 / 11.544 = 0,0625 
Getinge:  8.844 / 6.623 = 1,3353 
Hexagon: 9.523 / 10.046 = 0,9479 
Meda: 11.584 / 9.364 = 1,2370 
Elekta: 1.973 / 1.813 = 1,0882 
Alfa Laval: 4.459 / 7.937 = 0,5617 

Nobia: 2.786 / 4.156= 0,6703 

Nobel biocare:     306.814 / 3.586.899 = 0,0855  

Telia Sonera:        71.172 / 127.057 = 0,5601 

Swedish Match:   2.799 / 724 = 3,8660 
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Eget Kapital/Totala tillgångar (Uträkning 3) Inkl. Goodwill 
Securitas:  8.814 / 39.185,1 = 0,2249 
Trelleborg:  10.052 / 29.334 = 0,3426 
Eniro:  4.064 / 18.467= 0,2200 
Tele2:  26.849 / 48.648 = 0,5519 
Assa Abloy:  15.668 / 37.732= 0,4152 

 
Eget Kapital/Totala tillgångar (Uträkning 4) Exkl. Goodwill 
Securitas:  - 4.979,5 / 25.391,7 = -0,1961  
Trelleborg:  671 / 19.953 = 0,0336  
Eniro:  - 8.444 / 5.959 = -1,4170 
Tele2:  14.246 / 36.045 = 0,3952 
Assa Abloy:  - 1.603 / 20.461 = - 0,0783 

Res.ef.fin/Just. Eget Kapital (Uträkning 5) Inkl. Goodwill 
Securitas:  1.397,5 / 8.814 = 0,1585  
Trelleborg:  1.277 / 10.052 = 0,1270 
Eniro:  1.401 / 4.064 = 0,3447 
Tele2:  759 / 26.849 = 0,0282 
Assa Abloy:  4609 / 15.668 = 0,2941 

Res.ef.fin/Just. Eget Kapital (Uträkning 6) Exkl. Goodwill 
Securitas:  1397,5 / -4.979,5 = -0,2806 
Trelleborg:  1277 / 671 = 1,9031 
Eniro:  1401 / -8.444 = -0,1659 
Tele2:  759 / 14.246 = -0,0532 
Assa Abloy:  4609 / - 1.603 = -2,8752 

Res.ef.fin+fin kost. / Totalt kapital (Uträkning 7) Inkl. Goodwill 
Securitas 1.397,5+927.9/39.185,2 = 0.0593 
Trelleborg 1277+465/29.334 = 0.0593 
Eniro 1401+639/18467 = 0.1104 
Tele2 759+1.018/48.648 = 0.0365 
Assa Abloy 4609+876/37.732 = 0.1453 

Res.ef.fin+fin kost. / Totalt kapital (Uträkning 8) Exkl. Goodwill 
Securitas  (1.397,5+927.9)/(39.185,2-13.795,5) = 0,0915 
Trelleborg (1.277+465)/(29.334-9381) = 0,0873 
Eniro (1.401+639)/(18.467-12.508) = 0,3423 
Tele2 (759+1018)/(48.648-12.603)= 0,0493 
Assa Abloy (4.609+876)/(37.732-17.271) = 0,2680 
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Underlag för punktdiagram (diagram 1) 

Företag  P/E-Tal den 081219 Nordnet 
  P/E G/EK 
Securitas:   14,1 1,6 

Trelleborg:   6,04 0,93 

Eniro:   -9,7 3,1 

Tele2:   20,76 0,47 

Assa Abloy:   10,46 1,1 

Autoliv:  6,16 0,06 

Getinge:   15 1,34 

Hexagon:  5,98 0,95 

Meda:  15,76 1,24 

Elekta:  20,81 1,1 

Alfa Laval:  7,08 0,56 

Nobia:  3,57 0,67 

Nobel biocare:    0,09 

Telia Sonera:  10,1 0,56 

Swedish Match:  12,75 3,9 

Underlag för punktdiagram (diagram 2) - ROA för de femton företagen och hur de har beräknats 

fram. 

Res.ef.fin+fin kost. / Totalt kapital (Uträkning 9) Inkl. Goodwill  
Securitas (1.397,5+927.9)/39.185,2 = 0.0593 
Trelleborg (1277+465)/29.334 = 0.0593 
Eniro (1401+639)/18467 = 0.1104 
Tele2 (759+1.018)/48.648 = 0.0365 
Assa Abloy (4609+876)/37.732 = 0.1453 
Autoliv: (2246+295)/24.126 = 0.1053 
Getinge: (1775+549)/22.991 = 0.1011 
Hexagon: (2056+262)/24.940 = 0.0929 
Meda: (1162+603)/28.649 = 0.0616 
Elekta: (624+76)/6.322 = 0.1107 
Alfa Laval: (4557+407)/23.251 = 0.2134  
Nobia: (1247+129)/10.290 = 0.1337 
Telia Sonera:  (25.251+1736)/216.702 = 0.1245 
Swedish Match: (-336+(-)501)/16.467 = - 0.0508 
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Res.ef.fin+fin kost. / Totalt kapital (Uträkning 10) Exkl. Goodwill 
Securitas  (1.397,5+927.9)/(39.185,2-13.795,5) = 0,0915 
Trelleborg (1.277+465)/(29.334-9381) = 0,0873 
Eniro (1.401+639)/(18.467-12.508) = 0,3423 
Tele2 (759+1018)/(48.648-12.603)= 0,0493 
Assa Abloy (4.609+876)/(37.732-17.271) = 0,2680 
Autoliv: (2246+295)/(24.126 – 722) = 0,1085 
Getinge: (1775+549)/(22.991 – 8.844) = 0,1642 
Hexagon: (2056+262)/(24.940 – 9.523) = 0,1503 
Meda: (1162+603)/(28.649 – 11.584) = 0,1034 
Elekta: (624+76)/(6.322 – 1.973) = 0,1609 
Alfa Laval: (4557+407)/(23.251 – 4.459) = 0,2641  
Nobia: (1247+129)/(10.290 – 2.786) = 0,1833 
 Telia Sonera:  (25.251+1736)/(216.702 – 71.172) = 0,1854 
Swedish Match: (-336+(-)501)/(16.467 – 2.799) = -0,0612 
 

ROA exkl. goodwill- ROA inkl. goodwill (Uträkning11) (Inom parentes anges riskmåttet) 
Securitas (1,6)  9,15 - 5,93 = 3,22  
Trelleborg (0,93)  8,73 – 5,93 = 2,8 
Eniro (3,1)   34,23 – 11,04 = 23,19 
Tele2 (0,47)   4,93 – 3,65 = 1,28 
Assa Abloy (1,1)  26,80 – 14,53 = 12,27 
Autoliv (0,06)   10,85 – 10,53 = 0,32 
Getinge (1,34)  16,42 – 10,11 = 6,31 
Hexagon (0,95)  15,03 – 9,29 = 5,74 
Meda (1,24)   10,34 – 6,16 = 4,18 
Elekta (1,1)   16,09 – 11,07 = 4,39 
Alfa Laval (0,56)  26,41 – 21,34 =4,8 
Nobia (0,67)  18,33 – 13,37 =4,96 
Telia Sonera (0,56)  18,54 – 12,45 =6,09 
Swedish Match (3,9)  -6,12 –(-)5,08 = 1,04 
 

Genomsnittlig avkastning (Uträknig 12) 

 
Riskmått över 1. 
3,22 + 23,19 + 12,27 + 6,31 + 4,18 + 4,39 + 1,04/7 = 7,8 
 
Riskmått under 1 
2,8 + 1,28 + 0,32 + 5,74 + 4,8 + 4,96 + 6,09/7 = 3,71 
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10.2 Bilaga 2 

 
Nedan visas ett utdrag från en årsredovisning som använts i studien. I och med att samtliga 

årsredovisningarna är uppbyggda på liknande sätt och att studien använt sig av samma poster i 

samtliga redovisningar, visas endast en redovisning för illustrera dessa poster. 

   Det som studerats i årsredovisningarna är samtliga resultaträkningar, balansräkningar samt 

eventuella noter för immateriella tillgångar och goodwill.    
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