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Abstract 
 
The purpose of this master thesis was to examine how the corporations quoted on the A-list 
on the Stockholm Stock Exchange were affected by the introduction of IFRS 3 Business 
Combinations. Their opinion about the accounting rule and the acquired goodwill in particular 
was focused as well. The authors wanted to see if there were any changes in ROE, return on 
equity, after the introduction of the new accounting standard. 
 
Data for this study was collected through interviews, questionnaires and annual reports. 
Interviews were held with corporate accounting managers of Assa Abloy, WM-data, 
Electrolux, Ericsson and SCA. Questionnaires were sent by e-mail to 50 companies and were 
answered by 30 of them. The third method was to examine the annual reports from 18 
companies to see if there were any changes in ROE. A two-sided hypothesis test was carried 
out for this purpose. 
 
The harmonization of international accounting rules was sympathized by the most of the 
companies in the study. The Swedish authority Redovisningsrådet had early adopted the 
International Accounting Standards as the starting point for the harmonization of the Swedish  
generally accepted accounting principles. The updating of the accounting rules was done 
smoothly, there were not many changes left to be done in the corporate accounting before the 
International Accounting Standards became effective in Sweden on January 1st 2005. One of 
the changes was that the amortization of goodwill from business combinations is no longer 
allowed. 
 
The companies did not experience the annual impairment test as a burden. On the other hand, 
the companies found it difficult to judge how much of the intangible value should be allocated 
as intangible asset and how much of the value could be seen as goodwill.  
 
The outcome of the study with two-sided hypothesis test was that the introduction of IFRS 3 
accounting standard will increase the net profit and consequently the net profit margin. Assets 
turnover is stable while ROA increases. The debt/equity ratio decreases while the ROE 
increases.  
 
The IFRS 3 rule was considered to be unclear. The authors question how such an unclear rule 
would ever show true and fair view and comparability between companies. Further 
examination of IFRS 3 will be needed. A reliable comparison between companies is required.   
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Sammanfattning 
 
Uppsatsens syfte var att undersöka hur koncernbolag på Stockholmsbörsens A-lista 
påverkades av införandet av IFRS 3 med avseende på förvärvad goodwill samt undersöka hur 
företagen uppfattade den nya redovisningsstandarden. Författarna ville se om det hade skett 
en förändring i ROE efter implementeringen av den nya redovisningsstandarden.  
 
Författarna använde tre metoder för att samla in data till uppsatsen, först genomfördes fem 
intervjuer på företag. Med målsättningen att skapa en generell bild av ämnet. Därefter 
genomfördes en enkätundersökning med utskick till femtio företag. Den sista delen av 
undersökningen bestod av en dubbelsidig hypotesprövning av 18 företags årsredovisningsdata 
för att kunna se om det  hade skett en förändring i ROE. 
 
Ett genomgående mönster framkom i uppsatsen där de flesta företagen upplevde införandet av 
en enhetlig internationell standard som positiv. Harmoniseringsarbetet i Sverige har gått på ett 
väldigt smidigt sätt tack vare att Redovisningrådet tidigt beslutade att använda IASBs 
rekommendationer. Det har bara inneburit små förändringar för företagen. 
 
Vidare framkom att nedskrivningarna inte påverkat företag speciellt mycket och de ansåg inte 
heller nedskrivningsprövningen som speciellt betungande. 
 
Införandet av IFRS 3 kommer att öka företagens nettoresultat, vilket kommer att öka 
vinstmarginalen. Kapitalomsättningshastigheten påverkas inte, ROA ökar, skuldsättnings-
graden minskar samt att ROE ökar i författarnas undersökning. Det framkom ur studien att en 
förändring i ROE har inträffat. 
 
Företagen upplevde praxisen som väldigt subjektiv, där de själva fick bedöma hur mycket av 
tillgångarna som skulle allokeras till immateriella tillgångar respektive goodwill. Det leder till 
att företagen själva kan bestämma hur balansräkningen skall se ut.  
 
Författarna ställer sig frågande hur en praxis (IFRS 3), som av företagen upplevs så otydlig 
och subjektiv, kan ge en rättvisande bild av företagens verksamhet eller ge en bra jämförelse 
mellan företagen. Vidare anser författarna att IFRS 3 bör utredas vidare och förtydligas för att 
jämförelser skall kunna göras mellan företag på ett tillförlitligt sätt och därmed ge en mer 
rättvisande bild. 
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 1. Introduktionskapitel 
 I detta kapitel ger författarna först en kort inledning till valet av uppsats, därefter kommer en 
kort historik över ämnet, sedan beskrivs problemområdet och varför det är vetenskapligt 
intressant. Problemområdet mynnar ut i en problemställning och därefter beskrivs uppsatsens 
syfte. Kapitlet innehåller även författarnas perspektiv och uppsatsens disposition.  

1.1 Inledning 
Valet av uppsatsens ämne beror först och främst på att det är ett högst aktuellt ämne då alla 
koncernbolag inom den Europeiska Unionen måste redovisa enligt IAS/IFRS från och med år 
2005. Författarna var intresserade av hur ROE påverkades av omställningen samt hur 
företagen själva uppfattade införandet av den nya redovisnings-standarden.  
 
International Accounting Standards Board, IASB, är en privat organisation som arbetar för att 
förbättra och harmonisera världens redovisning. Fram till år 2000 betecknades IASBs 
rekommendationer med IAS. Rekommendationerna som har tillkommit efter år 2000 
betecknas med IFRS efter International Financial Reporting Standards.  
 
I fortsättningen i denna uppsats kallas International Accounting Board för IASB och 
International Financial Reporting Strandards för IFRS. 
 
Van Hulle (1993) nämner tre dominerande strategier i harmoniseringsarbetet: standardisering 
till likformiga regler utan valmöjligheter, likvärdiga regler mellan användare och regler med 
valmöjligheter. IASB förespråkar regler med valmöjlighet, men talar även om vilken av 
alternativen är en huvudregel. Europaparlamentets och rådets förordning (EG) NR 1606/2002 
av den 19 juli 2002 kräver att koncernredovisningen skall upprättas enligt IFRS. 
 
Redovisningsrådet hade tidigt börjat implementera IAS/IFRS i sina rekommendationer, för att 
underlätta övergången till det nya redovisningssystemet. Övergången kom att innebära att 
värderingen av tillgångar och skulder skedde till marknadsvärdet istället för historiskt 
anskaffningsvärde. Redovisningen av goodwill kommer att värderas mot marknadsvärde en 
gång per år och avskrivning kommer inte längre att vara tillåten. Detta är huvuddragen av vad 
som kommer att ske. 
 

1.2 Historik 
Tekniken med dubbel bokföring växte fram i de italienska handelsstäderna under 1200-1500 
talen. Utvecklingen av den dubbla bokföringstekniken skedde inte separat från övriga 
samhällsintressen utan kan spåras till två kulturella händelser. För det första utvecklades 
handeln med Asien snabbt, vilket ledde till att de italienska handelsstäderna blomstrade och 
blev handelscentra (Gröjer 1997, ss.130-131). För det andra skedde handeln på den här tiden 
som ett projekt, där investerare och kreditgivare gick ihop och köpte ett fartyg och dess 
varulager bestod av tillgångarna som införskaffats på resan (Gröjer 1997, s. 131). När resan 
var slut upphörde företaget och investerarna och kreditgivarna delade på vinsten (Artsberg 
2003, s.63). Eftersom resorna tog lång tid var kreditgivarna tvungna att ligga ute med 
pengarna. Kreditgivningen ledde till att de första bankerna började växa fram i Italien under 
medeltiden. Bankerna krävde att låntagarna skulle hålla ordning på affärerna i böckerna 
(Artsberg 2003, s.60). 
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Människorna lärde sig uppskatta varorna från Östern och för att kunna köpa dem var de 
tvungna att arbeta. Efterfrågan steg och det uppstod en marknad med köpkraftiga kunder 
(Artsberg 2003, s.61).  
 
Det var väldigt opraktiskt att företaget skulle likvideras efter varje projekt, om planen var att 
företaget skulle existera även efter projektet. Med anledning av detta utvecklade holländarna 
fortlevnadsprincipen som innebär att företaget skall existera för evigt. Holländarna bildade 
1613 Ostindiska kompaniet och eftersom konkurrensen med engelsmännen tilltog behövdes 
ännu längre planeringshorisont och ett fast kapital. Om någon kapitalägare ville dra sig ur så 
skulle någon annan ersätta. De första aktiebolagen hade växt fram (Artsberg 2003, ss.62-63). 
 
Nästa steg i utvecklingen av bokföringskonsten togs under 1800 –talet i samband med den 
industriella revolutionen. När den tunga industrin och massproduktionen växte fram, 
behövdes en redovisning av de kostnader som uppkom under tillverkningen. Sambandet 
mellan kostnad och produkt blev allt mer komplext, vilket ställde krav på nya instrument för 
kontroll och styrning av verksamheten (Gröjer 1997, s. 131). Detta ledde till att 
internredovisningen växte fram och nu kunde information om produkternas kostnader lättare 
erhållas och därmed kunde handelsmännen sätta pris på produkterna (Artsberg 2003, s.66). 
 
Mot 1800-talets slut växte koncernredovisningen fram på grund av alla företagsförvärv och 
företagsgrupperingar som bildades i USA. Koncernredovisningen är en sammanställd 
redovisning av en koncerns alla företag (Nobes & Parker 2002).  
 
I början av 1900-talet var det tyska tänkandet som påverkade den svenska redovisningen 
mest, genom att förespråka användandet av försiktighetsprincipen som innebär att 
tillgångarna värderas lågt. Denna undervärdering av tillgångar gjorde det möjligt för företagen 
att bygga upp reserver för sämre tider (Artsberg 2003, ss.133-134).  
 
Nobes klassificerade den internationella redovisningspraxisen i två övergripande grupper 
bestående av den anglosaxiska gruppen och den kontinentala gruppen. Studien behandlade 
hur redovisningslösningen såg ut för likartade redovisningsproblem i olika länder och det som 
framkom var att redovisningen skiljde sig åt mycket mellan länderna. I artikeln framgick det 
att det berodde på hur viktiga de olika intressegrupperna var i de olika länderna (Nobes 1998).  
I USA har aktieägandet varit mer utbrett än i Tyskland, med ökat informationskrav till 
aktieägarna som följd. Redovisningen till aktiemarknaden och beskattning skiljs åt i USA, 
vilket den inte gör i Tyskland (Nobes 1998). Den huvudsakliga skillnaden mellan den 
anglosaxiska och kontinentala gruppen är sättet att finansiera företaget, med aktiekapital eller 
med upplånat kapital (Artsberg 2003, s.89).  
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1.3 Problembakgrund 
EU kommissionen publicerade år 1995 en ny strategi på redovisningsområdet som innebar att 
Europeiska unionen skulle anta det internationella harmoniseringsförfarandet som IASB stod 
bakom. Enligt kommissionen var det nödvändigt att vidta åtgärder som garanterade att 
befintliga IAS redovisningsstandarder var förenliga med EUs redovisningsdirektiv och att 
kommande standarder överensstämde med gemenskapslagstiftningen (www.riksdagen.se 
2005-02-15). 
  
Enligt en antagen EU-förordning var alla börsnoterade företag från och med den 1 januari 
2005 skyldiga att upprätta koncernredovisning enligt IASB rekommendationer 
(www.riksdagen.se 2005-02-15). IASB har ett ramverk vars rekommendationer ligger till 
grund för finansiell rapportering med centrala finansiella begrepp, som är grundläggande för 
framtagande och framställande av redovisning till externa användare eller andra intressenter 
(www.iasb.org 2005-02-11). 
 
Rekommendationen IFRS 3 kom att innebära stora förändringar för redovisning av 
företagsförvärv. Avskrivning av goodwill och vissa andra immateriella tillgångar med 
obestämbar ekonomisk livslängd får inte längre göras. Däremot skall dessa tillgångar vid 
behov skrivas ned. Samtidigt avskaffades poolningsmetoden, vilket betyder att 
goodwillposterna inte får redovisas som en klumpsumma, utan skall redovisas var för sig.  
Motivet till IFRS 3 var främst att åstadkomma en anpassning till motsvarande regler i USA 
som har lett utveckling inom detta område. Därmed skapades förutsättningar för en 
gemensam redovisningsstandard för hela världen och därmed mer jämbördiga regler i 
samband med företagsförvärv (www.iasb.org 2005-02-11).  
 
Att överge kravet på att skriva av goodwill och istället göra en årlig nedskrivningsprövning 
(impairment test) kan få mycket stor effekt på resultatet hos många bolag. För att klara sina 
impairment test utan nedskrivning, kommer de nya reglerna att öka nettovinsten. Om det 
förvärvade dotterbolaget inte utvecklas som förväntat kan koncernen drabbas av häftiga 
svängningar i resultatet till följd av nedskrivningar. Även om varken avskrivningar eller 
nedskrivningar av goodwill påverkar kassaflödet kommer vissa resultatbaserade 
värderingsmått som P/E-tal att påverkas (www.kmpg.se 2005-03-16).  
 
En viktig aspekt var att det skulle finnas jämförbarhet mellan företag (Smith 2000, s.31). För 
att kunna göra jämförelser över tiden måste redovisningsprinciperna användas konsekvent. 
Vid jämförelser mellan företag har normgivarna ansvar att skapa likartade regler (Artsberg 
2003, s.173). 
 
Redovisningen är relevant när den kan antas påverka användarnas beslutsfattande, antingen 
genom utvärdering av historiska händelser, bedömning av nuvarande förhållanden eller 
genom prognoser för framtiden. I föreställningsramen framgår det tydligt att det är viktigt att 
information skall lämnas om ovanliga, onormala och sällan förekommande händelser som 
påverkar resultatet allt för att underlätta användarens framtidsbedömningar (Artsberg 2003, 
s.169). 
 
Redovisningsinformationen skall vara tillförlitlig, det vill säga att den avbildar företagets 
ekonomiska verklighet (Smith 2000, s.26). Med det menas att redovisningsinformation inte är 
felaktig eller vinklad på något sätt, för att användare skall våga lita på den (Artsberg 2003, 
s.170). 
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1.4 Problemställning 
Vilka konsekvenser fick införandet av redovisningsstandarden IFRS 3 för svenska 
koncernbolag? 

1.5 Syfte 
Syftet var att undersöka hur koncernbolag på Stockholmsbörsens A-lista påverkades av 
införandet av IFRS 3 med avseende på förvärvad goodwill samt undersöka hur företagen 
uppfattade den nya redovisningsstandarden. Författarna ville se om det hade skett en 
förändring i ROE efter implementeringen av den nya redovisningsstandarden.  

1.6 Perspektiv 
Författarna utgick från ett företagsperspektiv med målsättningen att försöka kartlägga deras 
syn på hur IFRS 3 har påverkat dem och sammanställa utfallet på överskådligt sätt.  

1.7 Disposition 
Introduktionskapitlet består av inledningen där författarna beskriver ämnesval, därefter ges en 
kort historiskpresentation om hur redovisningen har utvecklats genom åren. 
Problembakgrunden mynnar ut i en generell problemställning. Syftet beskriver 
huvudfrågeställningen för uppsatsen mer specifikt. Uppsatsen är skriven ur företags-
perspektivet. 
 
Andra kapitlet innehåller forskningsartiklar som innehåller de senaste teorierna inom 
forskningsfronten. Dessa teorier mynnar ut i en teoretisk modell i kapitel tre. I fjärde kapitlet 
beskriver författarna metoden för uppsatsen. I femte kapitlet redovisas empirin utifrån de 
valda metoderna. Sjätte kapitlet innehåller analysen som är en jämförelse mellan teoretiska 
modellen och empirin. Sjunde kapitlet presenterar uppsatsens resultat, som är en 
sammanfattning av analysen och som svarar mot uppsatsen syfte. Uppsatsens åttonde kapitel 
är slutsats och som skall svara mot problemställningen. I nionde kapitlet presenteras kritisk 
granskning av hela uppsatsen. Där beskrivs även uppsatsens validitet, reliabilitet och 
generaliserbarhet. 
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2. Forskningsartiklar 
Forskningsartiklar skall utmynna till en teoretisk modell som i sin tur skall hjälpa till att 
besvara problemställningen. 

2.1 Harmonisering av redovisningsstandarder inom Europeiska 
Gemenskapen – Är detta början eller slutet?   
Harmonisering innebär dels utveckling av likformiga regler, dels att följa reglerna som 
tillämpas inom Europeiska Unionen. Ett tredje alternativ är att följa IAS regler. Eftersom 
målet med harmoniseringen är jämförbarhet mellan redovisningar, kan det tänkas vara 
nödvändigt att alla redovisande enheter måste använda likadana regler. EU-länderna är dock 
inte tillräckligt likformiga för att detta skulle vara möjligt. Olika alternativa redovisnings-
lösningar är acceptabla så länge de anses jämställda och presenteras med lämplig 
tilläggsinformation i noterna (Van Hulle 1993, s. 387).    
 
Van Hulle menar att de anglosaxiska redovisningsprinciperna får ett allt starkare fäste 
över hela världen och håller på att ta över som det gemensamma internationella  
redovisningsspråket. 
 
Redovisningens harmonisering är en del av harmoniseringen av bolagslagstiftningen mellan 
EU-medlemsländerna. Instrumentet som används vid harmoniseringen är direktiv som antas 
av ministerrådet efter förslag från EU kommissionen. Direktiven riktar sig mot 
medlemländernas lagstiftning som måste överföra direktiven till nationell lag inom given 
tidsperiod.  
 
Van Hulle menar att den finansiella rapporteringens kvalitet har ökat efter införandet av 
redovisningsdirektiven. Vidare hävdar han att det skulle vara svårt att konkurrera på lika 
villkor inom EUs inre marknad utan dessa direktiv. Van Hulle är kritisk till att det har tagit 
alltför lång tid att genomföra harmoniseringsprocessen i EU. 
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2.2 Att välja redovisningspraxis: Finansiell rapportering hos franska 
koncernföretag.  
Utvecklingen på den internationella finansmarknaden är att det allt oftare kommer nya 
redovisningsmetoder till användning i ett land och som senare sprids till andra länder. 
Detta ökar behovet av internationell harmonisering. Alla länder är dock inte jämställda i 
harmoniseringsprocessen. Individer och agenturer har länge haft inflytande över rådande 
praxis som tillämpas i företagen i flera länder. Dessutom har institutionella investerare haft 
makt att kräva transparent information om börsföretagens redovisning. 
 
Det är troligt att de stora asiatiska och kontinentaleuropeiska företagen i ökad takt kommer att 
gå över till redovisningspraxis av internationellt eller anglosaxiskt ursprung, för att 
konkurrera med sina amerikanska eller brittiska motsvarigheter på den internationella 
kapitalmarknaden (Ding, Stowoly & Tenenhaus 2003 ss.42-43). 
 
I artikeln beskrivs att harmonisering av det nationella redovisningssystemet har blivit en 
nödvändighet. Bland andra indikatorer har det studerats olika intressenter i Tyskland, Japan, 
Schweiz, Storbritannien och USA med slutsatsen att jämförbarhet av finansiella rapporter är 
viktigt för investerare. Den internationella harmonisering av redovisning har fått framträdande 
plats på grund av två stora händelser: 
 
1.International Organization of Securities Commissions (IOSCO) beslutade i maj 2000 att 
rekommendera användning av IAS, samtidigt som vissa individuella reglerare tilläts 
fortfarande begära kompletterande uppgifter. 
 
2. EU kommissionen begärde i en proposition från 13 juni, 2000 att alla börsbolagen inom EU 
skulle upprätta sina koncernredovisningar enligt IAS senast från och med år 2005. 
Propositionen följdes upp i februari 2001 med ett förslag till en regel med samma innebörd. 
För att uppnå målet, EU bildade en kommitté; Accounting Regulatory Committee, som skulle 
bestämma ifall IAS skulle rekommenderas enligt EU kommissionens förslag. EU bildade 
även  European Financial Reporting Advisory Group (EFRAG) för att tillgodose tekniskt 
expertis inom ämnet. Vidare, existerande redovisningsdirektiven skulle moderniseras under 
åren 2001-2002 (EU, 2000, 2001)(Ding, Stowoly & Tenenhaus 2003 s.44). 

2.3 Implementering av EUs redovisningsdirektiv i Sverige – Praktikernas 
syn på saken.  
Sverige lagstiftade 1995 om implementeringen av EUs fjärde direktiv som kräver att 
redovisningen skall ge en korrekt och rättvisande bild av företaget. För att åstadkomma detta 
skall extra information med hänsyn tagen till specificerad lag kunna ges. Ett företag skall i 
undantagsfall kunna frångå redovisningsreglerna för att presentera en mer korrekt och 
rättvisande bild. Eftersom professionen var oense om regeln för att kunna frångå 
rekommendationen, infördes den aldrig i svensk lagstiftning. 
 
Kopplingen mellan skattesystemet och redovisningen tillhör den svenska lagstiftningen. 
Mycket av den historiska redovisningen och den nuvarande lagstiftningen kommer från den 
tyska redovisningstraditionen. Den framtida inriktningen för svenska redovisningen påverkas 
troligen mest av de stora internationella redovisningsbyråerna som ser till att utvecklingen går 
mot den anglosaxiska redovisningstraditionen (Blake et al 1999). 
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2.4 Analys av den principiella referensramen av Kinas nya 
redovisningssystem. 
 
Artikeln jämför Kinas nya referensram mot den Kanadensiska, Amerikanska och IASBs 
referensram. 
 
Ett sammanhängande system av relaterade mål och grundprinciper förväntas leda till enhetliga 
regler som föreskriver redovisningens och den finansiella rapporteringens funktion och 
begränsningar. Grundprinciperna förväntas vägleda urvalet av transaktioner, händelser och 
förhållanden inom redovisningen samt resultatmätningen, summeringen och 
kommuniseringen av dessa värden till olika intressenter (Davidson et al 1996, s.58). 
 
IASBs ramverk är uppbyggt av flera skikt av underliggande principer om finansiell 
rapporterings mål, kvalitet, rapporteringens delar och principen om att företagets eget kapital 
skall behålla sitt reala värde. Dessa skikt av principer kommer att bilda ett ramverk för 
redovisning. Även om många väsentliga komponenter ryms i den kinesiska redovisnings-
standarden (mål, kvalitet, antaganden, elementen av en finansiell rapport och  begrepp om 
kapitalanskaffning) behöver en del uppgifter hämtas från andra källor. Redovisnings-
standarden följer generellt den anglosaxiska modellen.   
 
Det finns fördelar med att bearbeta ett fungerande system, men det finns även möjliga 
nackdelar med detta. Kinas socio-ekonomiska miljö är mycket annorlunda jämfört med de 
länder som tillämpar den anglosaxiska modellen, vilka är mest industriländer med 
välutvecklade kapitalmarknader och redovisningsprofessioner.  
 
I föreställningsramen för IASBs finns fyra kvalitativa egenskaper: begriplighet, relevans, 
tillförlitlighet och jämförbarhet. I Kanada delas dessa egenskaper in i primära (relevans och 
tillförlitlighet) samt sekundära (jämförbarhet och överensstämmelse) grupper. De kvalitativa 
egenskaperna i Kinas föreställningsram är trovärdighet, korrekt bild, likformighet, 
jämförbarhet och överensstämmelse som de primära egenskaperna samt relevans och 
trovärdighet som de sekundära egenskaperna.  
 
Kravet är en trovärdig framställning av företaget och dess verksamhet, att inga delar av 
rapporteringen har återgivits felaktigt eller utelämnats och att informationen inte är 
vilseledande. I vissa länder förväntas bokförare inte följa generellt accepterade 
bokföringsprinciper i situationer där användning av dessa skulle visa sig vilseledande. 
Trovärdig  framställning verkar inte vara lika viktig som fullständig rapportering i 
västerländska ramverk eftersom likformighet, jämförbarhet och överensstämmelse visar sig 
vara ännu viktigare. 
 
De kinesiska redovisningsreglerna baserar sig mer på regler än principer. Företagen förväntas 
bokstavligen följa redovisningsreglerna och utan att ta hänsyn till speciella omständigheter för 
de individuella företagen. Västerländska redovisningssystem tar hänsyn till likformighets-
principen endast indirekt, genom jämförbarhetsprincipen. 
 
I IASBs ramverk, jämförbarhet och överensstämmelse står för sekundära egenskaper. 
I Kinas ramverk är de viktigare eftersom de kompletterar behovet av likformigheten. De blir 
primära egenskaper tillsammans med likformighet.  
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IASBs ramverk indikerar att innehåll före form borde föredras i valet av 
redovisningsprinciper och i framställningen av finansiella rapporter.  
 
Relevans är i princip lika viktig som den fullständiga redovisningen. Enligt IAS måste 
informationen vara relevant för att vara användbar som beslutsunderlag. Den skall ha 
egenskapen av relevans när den påverkar ekonomiska beslut om värdering av händelser i 
förfluten tid, nutid och framtid (Davidsson, Gelardi & Li 1996).  
 

2.5  På väg mot en generell modell av orsaker bakom skillnaderna i den 
internationella finansiella rapporteringen. 
Nobes gjorde år 1998 en klassificering av den internationella redovisningspraxisen i två 
grupper; den anglosaxiska gruppen och den kontinentala gruppen. Studien behandlar hur 
redovisningslösningen såg ut för likartade redovisningsproblem i olika länder och det som 
framkom var att redovisningen skiljde sig åt mycket mellan länderna. I artikeln framgår att 
det berodde på hur viktiga de olika intressegrupperna var i de olika länderna (Nobes 1998).  
 
Det som framförallt skiljer den anglosaxiska gruppen och kontinentala gruppen åt, är om 
företaget är finansierat med aktiekapital eller upplånat kapital, det vill säga mängden eget 
kapital (Nobes 1998). 
 
 
 
  Redovisningsystem 1998 
 
 
Starkt eget kapital, Klass A  Svagt eget kapital, Klass B                          
  
 
                  Anglosaxisk                     Kontinental  
 
 
       
 
 UK GAAP          IAS           US GAAP    Fransk  Tysk     Italiensk 

1. Brittisk  1. Singapore   1.US SEC   1.Individuella            1.Tyska 1.Italienska 
2. Irländsk 2. Storföretag   reg.bolag     franska konton        företag, individuella  
  Nestlé,Nokia 2.Japanska                    små      och olistade 
                           koncerner                    koncern  koncerner
                       Sverige 
   

Figur 1. Utdrag av Nobes klassifikationsschema Källa: (Nobes 1998). Omarbetad av författarna. 
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2.6 En internationell jämförelse av informationen på resultaträkning och 
balansräkning: Tyskland, Japan och USA. 
 
I studien jämförs värderelevansen mellan vinsten och det bokförda värdet på eget kapital i de 
tre största ekonomierna i världen; USA, Japan och Tyskland. Detta har gjorts genom att 
undersöka ägandeandelen på kapitalmarknaden och skillnaderna i redovisningssystem och 
institutionella strukturer. 
 
Redovisningen i Tyskland och Japan (kontinentala synsätt) är konservativ, 
kreditgivarorienterad och skattebaserad. De institutionella strukturerna är beroende av 
bankfinansiering och nära relationer mellan långivare och investerare. I Tyskland finns stora 
institutionella investerare som fungerar både som långivare och ägare. Dessa investerare 
behöver information om ett företags likviditet och betalningsförmåga; informationen 
förmedlas genom balansräkningen.    
  
Redovisningen i USA (anglosaxiskt synsätt) har mer fokus på investerare. Amerikanska 
företag anklagas för att vara fokuserade på resultaträkningen. 
 
Olikheterna i kulturer och politiska system i världen har resulterat i skillnader i 
redovisningssystem. Dessa skillnader hindrar bland annat börsnotering av företag utomlands, 
om inte utländska investerare förstår sig på de inhemska finansiella rapporterna som har 
sammanställts med hjälp av främmande bokföringsprinciper. 
 
Genom att undersöka informationen från såväl resultaträkning som från balansräkning, anser 
sig Black och White kunna bidra med information till dem som beslutar om internationell 
redovisningsstandard. På grund av skillnader i värderelevansen i olika länders 
redovisningsinformation måste beslutsfattarna iaktta försiktighet när de förbereder nya regler 
som skall gälla internationellt. En regel med positiv inverkan i ett land, kan visa sig ha en helt 
annan inverkan i andra länder. 
 
Black och White kommer i sin slutsats fram till att informationen i balansräkningen, som mäts 
genom det bokförda värdet på eget kapital, är mer värderelevant än informationen från 
resultaträkningen som mäts genom avkastningen för Tyskland och Japan som beror på 
redovisningsfaktorer och institutionella faktorer. Redovisningsfaktorerna inkluderar 
kreditorientering, konservatism, skattesystem och hur avkastningen jämnas ut. 
 
I USA har avkastning som resurs visat sig vara mer värderelevant, för positiv avkastning och 
för stora företag. I de mindre företagen är det bokförda värdet på eget kapital mer 
värderelevant än avkastningen. 

2.7 Immateriella tillgångar - en våg av möjligheter i Australien. 
De nya reglerna för redovisning av företagsförvärv förutsätter separat värdering av alla 
identifierbara immateriella tillgångar. En tillgång är identifierbar antingen när den uppstår 
från kontraktuella eller andra legala rättigheter och är avskiljbar. En tillgång är avskiljbar om 
den kan säljas separat eller tillsammans med andra tillgångar. Förutom avskiljbara tillgångar 
innefattas immateriella tillgångar även goodwill. 
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Immateriella tillgångar värderas till verkligt värde på en aktiv marknad. Där det finns ett antal 
immateriella tillgångar med begränsad ekonomisk livslängd i ett förvärvat företag, är det 
viktigt att riktiga värden har tilldelats tillgångarna och att värderingen representerar rimligt 
underlag för framtida avskrivningar. 

Däremot är internt genererade immateriella tillgångar tillåtna att redovisas på balansräkningen 
endast om de uppfyller stränga villkor. Utgifter i samband med forskningsprojekt samt internt 
upparbetade varumärken, titlar, kundregister och liknande kan inte längre vara upptagna som 
tillgångar och måste tas bort från balansräkningen vid införandet av IFRS. 

Konsekvensen med olika sätt att redovisa förvärvade respektive internt upparbetade 
immateriella tillgångar är att det kommer att finnas märkbara skillnader på balansräkningar 
mellan företag som har expanderat genom tillväxt och företag som har expanderat genom 
förvärv. 

Företagsförvärv kommer att resultera i en separat identifiering och att alla identifierbara 
immateriella tillgångar; varumärken, patenter, kundregister och kontraktsrelaterade tillgångar  
från ett förvärvat företag kommer att värderas till verkligt värde. Däremot, företag som har 
expanderat genom organisk tillväxt är antingen förhindrade att alls ta upp tillgångarna eller 
kan endast ta upp tillgångarna till anskaffningsvärdet, vilket är troligtvis betydligt lägre än  
det verkliga värdet. 

För de immateriella tillgångarna som tas upp på balansräkningen, kommer IFRS att ställa 
strängare krav på värderingen än tidigare. 

Immateriella tillgångar med obegränsad ekonomisk livslängd och resterande goodwill 
avskrivs inte längre, men måste minst en gång per år testas om det föreligger 
nedskrivningsbehov. Andra immateriella tillgångar måste testas varje gång det finns 
indikation om nedskrivningbehov. 
Det nya testet för nedskrivning är mer rigorös än det tidigare testet enligt Australiensiska 
redovisningsstandarden och kommer förmodligen att resultera i fler nedskrivningar. 
Detta kommer att göra framtida vinster och tillgångar mer volatila än hittills, när värdet på 
goodwill tilläts avskrivas systematisk över tiden (Lawn, James & Clark 2005). 

2.8 Du Pont-schema 
Du Pont –schema är en strategisk vinstmodell som F. Donaldson Brown tog fram 1914 på 
företaget E. I. du Pont de Nemours & Co. Brown knöt ihop resultat-räkningen och 
balansräkningen så att en förändring i rörelsekapitalet kunde förenas med en förändring i 
försäljningen. Uppfinningen gav du Ponts ledning en enhetlig metod för att värdera 
prestationer, hitta brister samt att framställa budget och prognoser. Med modellens hjälp går 
det att visa hur olika beslut påverkar företagets finansiella utfall (Mentzer, 2001.ss. 329-330). 
 
Företagsledningen ansvarar ofta för omfattande belopp av försäljnings- och rörelsekostnader 
och därför även har stort inflytande på förvaltningen av marginaler. Beslut och utgifter för 
upphandling, interntransport, produktplanering och materialhantering står i direkt samband 
med företagets nettovinst. Beslut om förvärv, förbrukning, ersättning och avyttring av 
tillgångar påverkar tillgångarnas omsättningshastighet. Förmågan att framställa finansanalyser 
som påverkar beslut är viktiga för konkurrensen om kapital och värdeskapandet i företaget 
(Mentzer 2001, ss.329-330). 
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3. Teoretisk modell 
Författarna bildar en teoretisk modell av teorier som framgår i forskningsartiklar. Den 
teoretiska modellen skall sedan svara mot problemställningen. 

 
 

Teoretisk modell 

1. Harmonisering 
2. Anglosaxiskt 

redovisningssystem 
3. IFRS 3- förvärvad 

goodwill 
4. DuPont-schema 

Teoretisk 
modell 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figur 2. Teoretisk modell. Källa: Författarnas egen.  

3.1 Harmonisering 
Harmoniseringen har inneburit att utvecklingen inom den Europeiska Unionen har gått mot att 
använda och att tillämpa reglerna på ett likadant sätt. Detta har skett i och med införandet av 
IASBs ramverk och rekommendationer i medlemsländerna. Målet med harmoniseringen är att 
uppnå jämförbarhet mellan redovisningar i medlemsländerna.  

3.2 Anglosaxiskt redovisningssystem 
När kommissionen beslutade att använda sig av IASB rekommendationer i den Europeiska 
Unionen innebar det att de flesta medlemsländerna i EU gick från det kontinentala 
redovisningssystemet till det anglosaxiska redovisningssystemet.  
 
Skillnaden mellan dessa två system är i första hand hur företaget är finansierat.  
Det anglosaxiska synsättet är mer inriktat på investerarna och kapitalmarknaden än det 
kontinentala synsättet, det vill säga att andelen eget kapital består mer av aktiekapital.  
Det anglosaxiska synsättet fokuserar mer på resultaträkningen och vinstmåtten än det 
kontinentala synsättet. 

3.3 IFRS 3 -förvärvad goodwill 
Företagsförvärv kommer att resultera i en separat identifiering och att alla identifierbara 
immateriella tillgångar; varumärken, patenter, kundregister och kontraktsrelaterade tillgångar 
från ett förvärvat företag kommer att värderas till verkligt värde. Däremot, företag som har 
expanderat genom organisk tillväxt är antingen förhindrade att alls ta upp tillgångarna eller 
kan endast ta upp tillgångarna till anskaffningsvärdet, vilket troligtvis är betydligt lägre än det 
verkliga värdet. 

Immateriella tillgångar med obegränsad ekonomisk livslängd och resterande goodwill 
avskrivs inte längre, men måste minst en gång per år testas om det föreligger 
nedskrivningsbehov. Andra immateriella tillgångar måste testas varje gång det finns en 
indikation om nedskrivningbehov. 
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3.4 DuPont-Schema 
Författarna kommer att använda ett DuPont-schema för att kunna bedöma hur de undersökta 
företagens nyckeltal påverkas av införandet av IFRS 3. Författarna har räknat ut detta genom 
Equity (eget kapital) dividerat net profit (nettovinsten) ger ROE (avkastning på eget kapital). 
Kan också räknas ut från andra hållet. 
 
 
 

/
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Figur 3. DuPont-schemat. Mentzer, J.T. (2001). Supply Chain Managem
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Metod 2: 
Enkät-
undersökning 

Metod 1: 
 
Intervju 

 
Metod 3:
 
DuPont-
schema 

4. Metod 
Författarna beskriver den valda ansatsen, de olika tillvägagångssätten samt urvalen för de 
valda tillvägagångssätten.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figur 4. Modell för metod. Källa: Författarnas egen. 

4.1 Ansats 
Uppsatsen har en deduktiv forskningsansats som bygger på att utifrån befintliga teorier 
komma fram till en teoretisk modell som kan svara mot problemställningen.  
 
Tillgång till primärdata för undersökningen säkerställdes genom intervjusvaren och 
enkätsvaren, medan sekundärdata från årsredovisningar kom att bearbetas till ny primärdata i 
analysen. 

4.2 Tillvägagångssätt 
Författarna genomförde semistrukturerade intervjuer samt en enkätundersökning för att få 
fram primärdata för undersökningen. Skriftlig data från årsredovisningar, sekundärdata,  
användes för dubbelsidig hypotesprövning. 

4.2.1 Fallstudie/Intervju  
Den kvalitativa delen av studien bestod av semistrukturerade intervjuer hos fem företag av 
Stockholmsbörsens A-lista; Assa Abloy, Electrolux, Ericsson, SCA och WM-data. Genom att 
ställa identiska frågor till koncernredovisningscheferna på dessa företag ville författarna få 
fram ett generellt mönster i materialet. De företag som medverkade vid intervjuerna 
undersöktes inte vidare genom enkät eftersom frågorna var liknande. Vid intervjuerna 
användes bandspelare i fyra av fem fallen. En respondent ville inte vara med om en 
bandupptagning. En annan bandupptagning blev oanvändbar på grund av för svagt ljud och 
brus. Svaren i dessa  fall skrevs ner efter författarnas minnesanteckningar. Alla intervjusvaren 
skickades till respondenterna för korrekturläsning efter nertecknandet. 
 

Intervju  
 
Assa Abloy, 
Ericsson, 
Electrolux, SCA 
och WM-data 



4.2.2 Enkät 
För att tydliggöra mönstret från intervjuerna gjordes en kvantitativ studie i form av en 
enkätundersökning. Enkätfrågorna utformades från intervjufrågorna så att de enkelt kunde 
besvaras med flervalsalternativ; genom kryss i rutan. Enkätfrågorna e-postades till 50 
börsföretag på Stockholmsbörsens A-lista tillsammans med ett artigt brev om uppdraget samt 
instruktioner om hur svarsblanketten skulle fyllas i. Följebrevet och enkätformulären finns i 
bilaga 4, på sidan 79.  
 
Som underlag för utskicket till respektive företags koncernredovisningschef eller innehavare 
av liknande position sammanställdes en e-postlista. Respondenterna identifierades antingen 
via företagets hemsida på Internet eller genom att fråga en telefonist på företagets växel. En 
del av adressuppgifter blev felstavade från början och fick korrigeras i efterhand. Några 
respondenter vidarebefordrade frågeformulären till en annan person i samma organisation. 
Författarna valde att inte fästa för stor vikt på respondentens identitet så länge det var klart att  
personen tillhörde organisationen för koncernredovisning.   
 
Alla enkätsvar teckandes ner i ett excelark för att senare kunna räkna fram svarsfrekvensen 
och bortfallet. För analysen behövde svaren grupperas efter branschtillhörigheten, vilket lätt 
kunde ordnas på samma excelark. 
 
Svarsfrekvens 36/50 (72%), varav enkätsvar 30/50 (60%) och nejsvar 6/50 (12%). Bortfall, 
det vill säga ingen respons 14/50 (28%). 
 

4.2.3 Dubbelsidig hypotesprövning 
Ytterligare en kvantitativ studie genomfördes på 18 företag med hjälp av en parvis 
hypotesprövning. Författarna använde sig av årsredovisningsdata för 2004 och 2003 för att se 
om det har skett en signifikant förändring i ROE.  
 
För att räkna fram respektive företags ROE utgick författarna från du Pont –schemat. 
Författarna hämtade alla uppgifter hos respektive företags årsredovisningar och har enbart 
tagit hänsyn till hur årets avskrivningar skulle ha påverkat ROE. För att räkna fram ROE har 
författarna dividerat nettoresultatet med eget kapital, vilket är det lättaste sättet. 
 
Författarna har även räknat ut ROE på ett krångligt sätt: vinstmarginalen multiplicerat med 
kapitalomsättningshastigheten detta ger då ROA. Sedan tas ROA gånger FL vilket ger 
ROE. Se DuPont-schemat under kapitel 3 s.19. 
 
Utan goodwillavskrivning erhölls genom att på resultaträkningen lägga tillbaka årets 
avskrivningar för 2004 och 2003 till nettoresultatet. På balansräkningen lade författarna 
tillbaka årets avskrivningar för 2004 och 2003 till eget kapital. Med goodwillavskrivningar 
har erhållits genom att använda sig av uppgifterna från respektive företags årsredovisning 
utan korrigering. Författarna antar att jämförelsen mellan olika årsredovisningar inom ett 
företag inte störs av företagens olika utdelningspolicy, företagsförvärv, försäljningar, 
skatteeffekter, valutaeffekter eller andra jämförelsestörande händelser. 
 
Skillnaden mellan utan goodwillavskrivningar (ROE U) och med goodwillavskrivningar 
(ROE M) har sedan använts för att utföra den parvis hypotesprövningen för 2004 och 2003 
uppgifter. ROE U- ROE M utgör skillnaden på de parvisa observationerna (d) som används 
för att räkna fram stickprovets medelvärde ( d ) samt skillnaden i (d) upphöjt till två används 
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för att beräkna stickprovets standardavvikelse sd. Analysen av uppgifterna kommer att tolkas 
utifrån en t-fördelning eftersom materialet inte är tillräckligt stort för att vara approximativt 
normalfördelat. 

4.2.3.1 Hypotesprövning 
Författarna har arbetat utifrån en dubbelsidig hypotesprövning med signifikansnivån 5 %. 
H0: µD = 0 ( Nollhypotesen det har inte inträffat någon signifikant förändring i ROE). 
H1: µD ≠ 0 ( Mothypotesen det har skett en signifikant förändring i ROE). 
 

4.2.3.2 Testvariabel  
Om populationens differenser D kan antas approximativt normal kan författarna välja 
testvariabeln (t).  
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4.2.3.3 Kritiska värden 
Antalet frihetsgrader är n-1= 17. Med signifikansnivån 5 procent får författarna de kritiska 
värdena ± 2,11 enligt Vejde (2002 s.240). De kritiska områden utgörs av de streckade 
delareorna och om värdena som författarna redovisar i empirin är större än 2,11 kan materialet 
vara signifikant. 
 

T-fördelning

-5 -4 -3 -2 -1 0 1 2 3 4 5

t (df=17)-2,11 2,11

2,5 %
2,5 %

Figur 5. Illustration för kritiska värden. Källa: Vejde, O. (2002). Hur man räknar statistik. s.170. 
 

4.2.3.4 P-värdemetoden 
Författarna använde ytterligare ett sätt för att bedöma hur signifikant materialet var, nämligen 
P-värdesmetoden, där ingen signifikansnivå anges utan signifikansen bedöms istället utifrån 
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sannolikheten P. I figuren har författarna använt testvariabeln t och stickprovsmedelvärdet 
( d ). Vidare har författarna markerat delarean till höger om detta t-värde och (dubbelsidig 
prövning) en lika stor delarea i den andra svansen. Delareorna  är tillsammans lika med 
sannolikheten P för att det t-värdet man fått eller en ännu större avvikelse från 0- åt något av 
hållen. Metoden är vanlig när hypotesprövningen görs med hjälp av ett statistikprogram för 
dator. Indelning enligt nedan används för bedömning a av hur signifikant materialet är (Vejde 
2002, s.177). 
 
P>0,05  (Icke-signifikant) 
0,01<P<0,05  (Enstjärnig signifikans eller Signifikant *) 
0,001<P<0,01 (Tvåstjärnig signifikans eller Signifikant **) 
P<0,001  (Trestjärnig signifikans eller Signifikant ***) 
 
Författarna använde sig av funktionen TTEST i Excel, för att bedöma hur signifikant 
materialet var. Där delas materialet in i två matriser (dataområden), som är ROE  M och ROE 
U, därefter fyllde författarna i att det var en dubbelsidig och parvis hypotesprövning. Datorn 
räknade sedan ut resultatet och som sedan kunde bedömas ifrån ovanstående värden. Data 
kommer att sättas in i testvariabeln och presenteras i empirin och sedan tolkas och analyseras 
i analysen.  
 

4.3 Urval 
Författarna använde sig av Stockholmsbörsens A-lista som urvalsram för undersökningen. En 
urvalsram är en förteckning över populationens enheter (Rosengren & Arvidson 2002, s. 127). 
Genom valet att undersöka samtliga A-listade börsbolag handlade det om en 
totalundersökning.  
 
Urvalet för undersökningen gjordes genom hemsidan www.rapporter.nu (2005-04-11), som 
innehåller en komplett och aktuell förteckning över Stockholmsbörsens A-listade företags 
årsredovisningar samt andra rapporter. A-listan är en identifierbar och mätbar population. 
Under idealiska förhållanden skall en urvalsram innehålla en komplett och aktuell förteckning 
över alla dem som ingår i populationen för undersökningen (Denscombe 2000, s.25). 
 
Av Stockholmsbörsens 55 A-listade företag gjordes intervjuer på fem av företagen och 
enkätundersökning på 50 av företagen. De företag som författarna har intervjuat, undersöktes 
inte genom enkät därför att liknande frågor redan hade ställts till respondenterna vid intervju. 
Intervjun tecknades ner och skickades tillbaka till respondenterna för korrekturläsning. 
 

4.3.1 Urval för intervjuerna 
Till fallstudien valdes de börsbolag som ville ställa upp på en intervju. Detta urval är ett 
exempel på tillfällighetsurval som är ett icke-sannolikhetsurval. Författarna valde ut fem 
lämpliga företag inom olika branscher i stockholmsområdet för intervjuer med 
koncernredovisningschef eller innehavare av liknande position. Urvalet på fem företag 
gjordes från Stockholmsbörsens samtliga A-listade företag på hemsidan www.rapporter.nu 
(2005-04-11) varav fyra (Assa Abloy, Electrolux, Ericsson samt  SCA) från A-listans mest 
omsatta företag och ett företag (WM-data) från A-listans övriga företag. 
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4.3.2 Urval till enkätundersökningen 
Urvalet från www.rapporter.nu (2005-04-14) gjordes för enkätundersökningen genom att 
välja alla A-listade företag förutom de fem för fallstudien.  
 

4.3.3 Urval till undersökningen med dubbelsidig hypotesprövning 
Den kompletterande undersökning med hjälp av DuPont –schema och undersökningsdata från 
årsredovisningar för 2003 och 2004 gjordes för 18 av A-listan mest omsatta företag. För 
analysen av årsredovisningar valdes enbart företag som säljer varor och tjänster. Urvalet 
gjordes återigen genom www.rapporter.nu (2005-04-20). Författarna valde bort bank- och 
finansföretag, därför att de inte är jämförbara med de övriga företag. Ett annat kriterium var 
att redovisningen presenterades i svenska kronor och därför valdes de företag bort (ABB, 
AstraZeneca, Autoliv, Nokia, StoraEnso) som använder amerikanska dollar i redovisningen.  
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5. Empiri 
Författarna använder sig av tre metoder för att samla in data till empirin. 
 
 

Empiri 

 
Metod 3: 
 
DuPont-
schema 

Metod 1: 
 
Intervju 

Metod 2: 
Enkät- 
undersökning 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figur 6. Modell för empiri. Källa: Författarnas egen. 

 

5.1 Presentation av företag som deltog i intervjun 

5.1.2 ASSA ABLOY 
Assa Abloy är tillverkare och leverantör av lås och tillhörande produkter, avsedda för 
säkerhet. Assa Abloy bildades i Norden 1994, genom försäljning av Assa AB från Securitas 
och med förvärvet av det finska låsföretaget Abloy. Sedan dess har koncernen expanderat 
genom en kombination av förvärv och organisk tillväxt. Assa Abloys organisation består av 
de tre regionerna EMEA (Europe, Middle East, Africa), Americas och Asia Pacific. 
(www.assaabloy.se 2005-04-11). 

 

5.1.3 WM-data 
WM-data är en leverantör av IT-tjänster för bank- och försäkring, handel och logistik, industri 
samt offentlig sektor på den nordiska marknaden. Företaget grundades 1969 och har cirka 
8000 medarbetare och har en omsätting på drygt 8000 miljoner kronor (WM-data 2005). 
 

5.1.4 Electrolux 
Electrolux är en global leverantör av konsumentvaror för både inomhus- och utomhusbruk. 
Produkterna säljs i över 150 länder och består av vitvaror och trädgårdsmaskiner både för 
hushållen och för professionellt bruk. Företaget omsätter över 120 000 miljoner kronor 
(Electrolux 2005). 
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5.1.5 Ericsson 
Ericsson är en global leverantör av utrustning för mobila och fasta telekommunikationsnät 
med tillhörande produkter och tjänster. Även produkter för speciella tillämpningar som radar, 
kabel och teknikplattformar för mobiltelefoner levereras. Ericssons mål är att bli den 
viktigaste affärspartnern till ledande nätoperatörer (Ericsson 2005). 

5.1.6 SCA 
SCA är en leverantör av förädlade pappersprodukter. Utbudet består främst av 
hygienprodukter, förpackningslösningar och tryckpapper. Marknaden för mjukpapper finns i 
Asien, Europa och Nordamerika. Förpackningar säljs främst till USA, Europa och 
Asien.Tryckpapper har marknad i Norden och i övriga Västeuropa, trävaror även i USA och 
Japan. (SCA 2005). 
 

5.2 Intervjusvaren  
 

5.2.1 Förvärv 
 
Har ert företag  genomfört  företagsförvärv på senare år? 
 
Assa Abloy: Ja, de sista tio åren har vi gjort många. 2004 några stycken. 
 
WM-data: Under 2004 har vi gjort ett tiotal förvärv. Köpeskillingens spridning har varit 
mellan närmare 2 miljarder och 5 miljoner kronor. 
 
Electrolux: Inte under 2004. Det näst sista större förvärvet var Diamant Boart, en av världens 
största förbrukare av industridiamanter för skärande verktyg. Detta kompletterar vår 
utomhussida. Företagsförvärven före åttiotalet var i allmänhet mycket för att omstrukturera 
verksamheten, men från åttiotalet och framåt har förvärven varit för att köpa 
marknadsandelar. Electrolux gjorde några stora förvärv som gav rejäla marknadsandelar i 
USA och i Europa. Det senaste i raden var köpet av ett stort vitvarumärke i Australien, år 
2001.  
 
Ericsson: Inte något större förvärv. Under förra året var det två mindre förvärv. Det absolut 
största förvärvet var köp av minoritet i vårt italienska dotterbolag.  
 
SCA: Ja, ganska stora under 2004 och tidigare på 2000-talet. Förra året hade vi stora 
förvärv i Malaysia, Australien och Mexico. Även i Kina, där vi gick upp till 90 procentigt 
ägande i ett bolag som vi tidigare hade som intressebolag och senare som ett joint-venture. 
 
 
Har ni planer på att göra förvärv under 2005? 
 
Assa Abloy: Ja, vi har redan gjort några förvärv. 
 
WM-data: Det har vi redan gjort och kommer att göra fler. 
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Electrolux: Inget konkret i år, men vi tittar oss alltid omkring. För det första är Electrolux 
etta eller tvåa i världen i det vi gör. Det är inte lätt att köpa en konkurrent utan att få rejäla 
problem med konkurrensmyndigheter. Nu är det också så att vi kommer att skilja vår 
utomhussida från inomhusverksamheten. Det är kompletteringar i vår nuvarande verksamhet 
som är tänkbara, om man hittar något intressant.  
 
Ericsson: Inget officiellt. Konfidentiellt. 
 
SCA: Nej. Om det skulle dyka upp något bra förvärv, är jag övertygad om att det skulle bli en 
affär.  
 
Vad är det som  föranleder ett företagsförvärv hos ert företag ? 
 
Assa Abloy: Utifrån expansion för att komplettera den befintliga teknologin eller att köpa 
upp en konkurrent och synergieffekter.  
 
WM-data: För att växa, som är en viktig faktor som driver aktieägarvärdet, börskursen. IT-
marknaden   krymper kronmässigt sätt och vi måste förvärva av det skälet. Att få tag på IT-
lösningar driver valet av förvärv samt IT-lösningar som passar bra med den struktur vi har 
och som ger oss en tillgång till en kundbas. En bra produkt och lösning kopplat till kundbas 
som framför allt innehåller större nordiska företag inom den nordiska geografin. 
  
Electrolux: Det är antingen frågan om marknadsandel eller något bra komplement till 
produktsortimentet. 
 
Ericsson: Historiskt, i slutet av 80-talet har det varit förvärv av teknologi. Till exempel 
CDMA-teknik i USA och datakommunikation. Ännu tidigare var det frågan om att komma in 
på nya marknader. Mix av förvärv av ny teknologi och nya marknader har varit det vanligaste. 
Tillföra tekniskt kunnande. Dessa processer är rätt känsliga.  
 
SCA: Vi gick in i nya marknader när vi till exempel gjorde förvärv i Malaysia och i 
Australien. Jag tror att det är mer expansion och nya marknader som föranleder ett förvärv. 
Förvärv ska passa in i vår verksamhet och framförallt vara lönsamma. Vi har ett krav att 
förvärv ska bidra positivt redan under första året.  

 

5.2.2 Värdering 
 
Hur värderar ni  ett företag som skall förvärvas? 
 
Assa Abloy: Beror på varför vi förvärvar ett företag. Det ska finnas något värde att förvärva. 
Förvärv kan ske för att eliminera konkurrens, för att förvärva kundsegment. 
 
WM-data: Värdering av ett företag sker genom historiska värden: ett antal årsredovisningar, 
P/E –tal kompletterat med kassaflödesmodeller. Priset verifieras både efter traditionella 
multiplar och genom en kassaflödesvärdering.  
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Electrolux: Med hjälp av vår redovisningsmanual undersöka företaget, både interna och 
externa specialister och värderare. Förvärvet av Diamant Boart år 2002 gjordes i enlighet med 
IFRS. Professionella företagsvärderare anlitades för att identifiera och värdera immateriella 
tillgångarna.Värderingen börjar med externt material, sedan kommer man in i en fas och då är 
det åtminstone avsiktsförklaring eller något ännu kraftigare avtal innan man gör en Due 
diligence. Då har man oftast ett kontrakt som specificerar vad som gäller om det skulle finnas 
konstigheter i Due diligence. 
 
Ericsson: Det är också frågan om känsliga processer som ligger bakom värdering och 
förvärv.Vi har en merger & acquisition grupp som arbetar med värderingsprojekt.  
 
SCA: Vi jobbar med CVA-kalkyler (cash-value-added) i all vår investeringsverksamhet. 
Modellen är byggd ur vanlig kassaflödesanalys.  
 
 
Har ni en specifik modell för värdering?  
 
Assa Abloy: Värderingen leds av de förvärvsansvariga på respektive division inom 
koncernen, med support från huvudkontoret/ koncernstaben. Alla förvärv godkänns av 
styrelsen/ koncernledningen innan de slutförs. Due diligence utgörs ibland av en extern 
konsult, till exempel från en revisionsbyrå. Ofta skrivs ett avtal om att det finns avsikt att 
köpa det förvärvade förtaget. 
 
WM-data: Vi använder ett standardiserat förvärvsdokument med bakgrundsfakta, 
beskrivning av objektet samt multipeln på företaget och en standardiserad kassaflödesmodell. 
PPA modell (Purchase Price Allocation) används för att så tidigt som möjligt kunna besluta 
om allokeringen av övervärden, för att veta vad det är man köper. 
 
Electrolux: Nej. Konsulter från Corporate Finance funktion sköter värderingen. 
 
Ericsson: Värdering beror bland annat på vilket land, om det är ett nytt eller gammalt bolag 
som förvärvas.  
 
SCA: CVA-kalkyler (Cash Value Added) för alla investeringar. 

 

5.2.3 Uppfattning om harmonisering 
 
Hur upplever ni införandet av IAS/IFRS inom EU? 
 
Assa Abloy: Införandet medför mer arbete, men ger en mer rättvisande bild förutsatt att alla 
företag gör likadant enligt rekommendationen. Det är positivt att få en internationell standard, 
gör att jämförbarheten mellan företag ökar.  
 
WM-data: Omställningen i Sverige har varit ganska smidig eftersom Redovisningsrådet har 
legat långt fram med nya redovisningregler de senaste tre åren. De har nya krav på den 
finansiella rapporteringen.  
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Det har varit en ganska liten förändring för alla bolag, men så har förändringen också pågått 
ganska länge. Vi följer Tietoenator, i fråga om IFRS 3, eftersom det inte finns några riktlinjer.  
 
Nu, efter vi har gjort allokeringar, har vi hamnat på en nivå som ligger mellan 70 och 80 
procent av den gamla goodwillen. Så lite kan vi allokera goodwill till immateriella tillgångar. 
Med andra antaganden och liten omstyrning av modellerna skulle vi ha kunnat hamna på 
nivån av 40-50 procent av gamla goodwillen. Det är ingen som kan tala om hur man ska 
värdera kundrelationer. Ska man vara försiktig eller hur man ska se på saker? Det är därför vi 
jämför oss med TietoEnator i det här läget för att hamna något lika i våra bedömningar. Vi 
jobbar ju med samma saker, samma kunder, samma sorts produkter på samma marknader. 
 
Electrolux: Vi är positiva till enhetliga redovisningsprinciper. Som en stor internationell 
koncern har det rent ut sagt varit ett problem att ha sin redovisning enligt svenska 
redovisningsprinciper. Man kan inte begära att internationella investerare ska veta vad som är 
svenska redovisningsprinciper, utan man får hela tiden förklara och får lita på att vi har 
förklarat rätt. Det är välkommet att vi kommer in i ett internationellt regelverk. Samma gäller 
med samarbetet som sker mellan IASB och FASB, det ser vi också positivt på. Det finns 
ingen nytta i att ha många olika redovisningsregler.  
 
EU-godkännandet av IFRS är ett frågetecken. IASB bestämmer att en ny standard träder i 
kraft från ett visst datum och det brukar stå att tidigare start för tillämpning uppmuntras. Det 
är bara det att EU måste godkänna standarden innan den får tillämpas.  
 
Förra året blev det väldigt jobbigt med IAS 39 och IFRS 2 som låg och flöt runt ganska länge. 
Det vore önskvärt att EU fick ordning på beslutsprocessen, eftersom vi behöver tid att 
förbereda oss för nya regler. Det går inte att man i december bestämmer nya regler för 
kommande året. Det tar tid innan en koncern har fört in nya regler så att alla enheter vet hur 
man ska rapportera. Det tycker jag är det stora frågetecknet som kvarstår; att få ordning på 
den processen. Rimligen borde det innebära att EU-organ kommer in mot IASB tidigare i 
samband med det här.  
 
Ericsson: Inget nytt. Generellt väldigt teoretiskt. Det är fler instanser som måste bli överens 
om vad en rekommendation betyder rent praktiskt: revisorer, Redovisningsrådet och IASB. 
Diskussioner, undersökningar och analyser görs först internt och sedan stäms de av med de 
externa revisorerna. Revisorerna måste stämma av internationellt innan de kan uttala sig.  
 
 
SCA: Vi är positiva till det. Rent principiellt tycker jag det är viktigt därför att vi har en 
gemensam marknad och för transpararensen känns det naturligt att ha samma 
redovisningsprinciper.  
 
 
Har ni  redan  implementerat IAS/IFRS i ert redovisningssystem och när skedde det?. 
 
Assa Abloy: Ja. Vi har gått genom justeringarna till ingående balans 2004 och utbildat 
redovisningscheferna i dotterbolag. Projektet startades upp 2002 och mycket gjordes under 
2003, men det mesta föll på plats 2004.  
 
WM-data: Vi ska presentera första kvartalet nu om några veckor och då ska vi ha räknat om 
2004 års jämförelsetal enligt IFRS. Börsen meddelade i december att alla börsbolag skulle i 
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sin bokslutskommuniké redogöra för IFRS övergången. Så det är implementerat! Man kan 
även säga att slutspurten av stora jobbet har vi gjort under hösten. Klart blev det i årsskiftet.  
 
Electrolux: Ja. Per den första januari. Övergången har varit ganska lätt, därför att det är 
egenligen inga nya värderingsregler jämfört med rekommendationerna från 
Redovisningsrådet, som klokt beslutade, i mitten på nittiotalet, att följa IAS. Det som är nytt 
är givetvis IAS 39, men det är i stort sett bara vår Treasury -verksamhet som drabbas av det. 
Pensioner är naturligtvis nytt, även om det är ur Redovisningsrådets syn del av det här. Det är 
ändå aktuarier som håller på med. Share based payments är nytt, det gör vi också på 
koncernnivån. Det som blir väldigt jobbigt är att införa nya regler på våra 300 rapporterande 
enheter. Det som underlättar är att IAS inte har slagit ut i hela världen. 
 
Vi har haft speciella projekt sedan 2002, för att införa IAS 39 och IAS 19. Hösten 2003 
gjorde vi en totalinventering av Redovisningsrådets rekommendationer, IAS och vår 
redovisningsmanual och rapportering för att se vad som var skillnaden. Det som var 
skillnaden mellan Redovisningsrådet och IAS och vad fick det för implikationer i vår manual 
och våra rapportblanketter med enheterna.  
 
I höstas skrevs redovisningsmanualen om för att vara helt IFRS-anpassad. Rapporteringen 
sker enligt IASB från och med i år. Uppgifterna för att räkna om 2004 års siffror togs fram i 
höstas.  
 
Ericsson: IFRS är implementerat i Ericssons konsolideringsverktyg, ja. Blev klar 2004.  
 
SCA: Vi var anpassade till IFRS sedan tidigare i och med att Redovisningsrådet hade översatt 
de flesta standarderna. Det som var aktuellt för vår del var införandet av IAS 39 (Finansiella 
instrument) som överhuvudtaget inte fanns tidigare. För SCA var även IAS 41 (Biologiska 
tillgångar) angående skogsvärdering en nyhet. Inom IFRS 3 finns nya bitar, därför att IASB 
uppdaterade sin standard. Vi känner inte IFRS som något nytt, utan det var en vanlig 
förändring av en standard som redan fanns. Det har inte varit någon stor grej för oss att gå 
över till IAS standarden därför att Redovisningsrådet hade tidigt börjat harmoniseringsarbetet. 
Ute i bolagens redovisningssystem tror jag inte det är någonting som har förändrats. I 
koncernredovisningssystem betyder IAS/IFRS att sluta skriva av goodwill.  
 
Hur uppfattar ni ändringen av regler för redovisning av förvärvad goodwill? 
 
Assa Abloy: Bra på så sätt att man särskiljer goodwill från andra immateriella tillgångar och 
det ger en mer rättvisande bild. Förutsatt att reglerna följs av alla på samma sätt och tillämpas 
på ett korrekt sätt. 
 
WM-data: Bakgrundssyftet är att man vill förtydliga för dem som läser finansiella 
rapporterna. Vad är det vi köper för någonting? Det blir väldigt tydligt i vårt fall när vi köper 
kundrelationer och systemlösningar. Det är ett gott syfte, men i praktiken kan man konstatera 
att det går att styra det precis som man vill. Vill vi ha lite avskrivningar och därmed liten 
goodwill kvar i balansräkningen så fort som möjligt brukar jag leta upp sådana värden, men 
då ska vi sträva efter att allokera så mycket som möjligt till immateriella tillgångar med korta 
avskrivningstider dessutom. Å andra sidan så går det lika bra att argumentera åt det motsatta 
hållet, exempelvis har vi väldigt mycket strategiskt värde i vårt förvärv, mycket goodwill och 
nästan inga avskrivningar, blir det stor effekt på resultatet jämfört med gamla 
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redovisningsreglerna. Det är svårt att säga att man gör en rättvisande bild  med så 
svårbedömda saker.  
 
(Ni skulle önska lite mer klarare och tydligare regler?) 
 
Ja, en praxis om vad som är rimligt vid värdering av immateriella tillgångar kommer säkert att 
komma fram om några år. Just nu känns reglerna ganska godtyckliga. Om det i sig verkligen 
ger läsaren en bättre bild, det är jag tveksam till. 
 
Livet var naturligtvis enklare när övervärdet var skillnaden mellan marknadsvärderade 
tillgångar och skulder. Jag är mycket tveksam till merjobbet av att allokera ut goodwill på 
tillgångar som är så fiktiva, om det här verkligen skapar det mervärde man är ute efter. Jag 
tror inte det.  
 
Electrolux: Det är rätt att man jobbar vidare med restposten som man tidigare bara tog upp 
som goodwill. Det jag är tveksam till med nya regler är hanteringen av negativ goodwill. För 
mig är det ett omstruktureringsbehov. Det är ju någonting som har försvunnit. Traditionell har 
vi alltid lagt negativ goodwill till omstruktureringsreserver, vilket inte får göras längre. 
Särskilt att omedelbart intäktsföra negativ goodwill, tycker jag låter lite farligt.  
 
Ett förvärv där det uppstår negativ goodwill är för mig svårt att tro att det är så mycket annat 
än att det är väldigt mycket som behöver åtgärdas. Jag hade hellre sett att man fick fortsätta 
att skriva av goodwill. Teoretiskt är det överlägset så som man har tänkt. Problemet är att det 
här impairment testandet är alldeles för subjektivt. Den bygger hela tiden på bedömningar. 
Det är lika svårt att hitta något perfekt sätt att skriva av goodwill, men ändå man vänder om 
den över tiden. Som alla andra tillgångar blir den kostnad någon gång på något sätt. 
 
Ericsson: Impairment testing leder till mer subjektivitet.  
 
SCA: Man kan ju ifrågasätta syftet med att alla ska följa IFRS och att det ska vara jämförbart. 
I slutändan kommer det att bli frågan om bedömningar och förväntningar om hur framtiden 
ska se ut. Förut var det accpterat att skriva av goodwill på 15-20-30 år. Vi får se om den här 
goodwillavskrivningen kommer tillbaka.  
 
Effekten kanske kommer att bli en annan då det inte längre går att slentrianmässigt acceptera 
skillnaden mellan värdet på eget kapital och priset på det förvärvade bolaget som goodwill. 
Det tycker jag personligen är ganska bra att behöva fundera över, vad det är som har köpts. 
Har jag köpt ett varumärke, har jag köpt kunder, har jag köpt en teknologi? Vad har jag köpt?  
 
 
Hur påverkas resultatet på ert företag av att planenlig avskrivning på förvärvat goodwill 
inte längre är tillåtet?  
 
Assa Abloy: Resultatet förbättras med en miljard kronor 2004. Halva balans-omslutningen 
består av goodwill. 
 
WM-data: Vi hade avskrivningar på 135 miljoner för helåret 2004 och 
goodwillavskrivningarna försvinner. Enligt PPA blir det lite drygt 100 miljoner kronor i 
avskrivningar i alla fall per 2004. Efter skatteeffekter kommer nettot att hamna på 30-35 
miljoner.  
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Så länge vi kan försvara värdet på balansräkningen med impairment test kommer vi att ligga 
där. För en goodwillnerskrivning behövs radikala marknadsförändringar. I det här läget vi har 
gått in på ganska ljusa marknadsförutsättningar, men de senaste åren har varit ganska dåliga 
för IT-branschen. 
 
Electrolux: När vi omräknar 2004, 155 miljoner positivt. På ett rörelseresultat på 7 miljarder 
är det inga stora pengar. 
 
Ericsson: När goodwilleffekterna reviserades för 2004, blev resultatet 475 miljoner kronor 
större.  
 
SCA: Goodwillavvskrivningarna för 2004 var 1,213 miljarder kronor och de försvinner. Det 
finns en liten skatteeffekt på dom, så att det blir lite mindre. Det är i alla fall mycket pengar 
det är frågan om. Det kan bli tur med våra varumärken, och andra typer av immateriella 
tillgångar som kundrelationer som står i balansräkningen och som vi måste skriva av.  
 
 
Har ni en uppfattning om företagen kommer att sträva efter så lite goodwill som möjligt? 
 
Assa Abloy: Nej. Assa-Abloy skulle vara mer noggrann med att rensa restposten från andra 
immateriella tillgångar. Tvärtom upplevs det som fördel att slippa skriva av goodwill. Har 
man värderat förvärvet på ett korrekt sätt uppkommer inte nedskrivningsbehov. 
  
WM-data: Nej. Vi strävar nu efter att hamna på, ungefär där vi har hamnat, mellan 70-80 
procent. Vi började med att försöka allokera så mycket som möjligt av tillgångar och ha så 
lite goodwill som möjligt för att ha kontroll på balansräkningen och för att den inte ska växa 
hela tiden. Vi har jobbat genom värderingarna, jämfört med utfallen i USA och tittat på det 
dom har gjort i USA tidigare. Att ha landat på mellan 70-80 % i de flesta fallen av sina 
värderingar, känns rimliga och det känns att vi har gjort ungefär samma typ av bedömningar 
som andra.  
 
Electrolux: Varför skulle man göra det? Det beror ju på, antingen vill man ha så mycket 
goodwill som möjligt eller så är den posten lurig därför att det helt plötsligt kan bli 
nedskrivningsbehov,och då blir det på ett stort belopp. Kanske det är lugnare på immateriella 
tillgångar som skrivs av. Kan i och för sig bli impairment på dom också, men kanske inte lika 
tydligt. 
 
Ericsson: Olika beroende på bransch. 
 
SCA: Ingen aning. Jag tror att revisorerna kommer att vara emot det att slentrianmässigt 
försöka acceptera goodwill – och att kräva att lagen ska säkerställa att företagen funderar över 
vad det är för tillgångar de egentligen har köpt och som ska upp på balansräkningen och som 
ska skrivas av.  
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5.2.4 Nedskrivning 
 
Hur  påverkas ni  av årlig nedskrivningsprövning (impairment test), hur ofta de genomförs 
samt vem är det som värderar goodwillposterna?.  
 
Assa Abloy: Vi har väldigt starka värden i goodwill. Vi kan inte se några nedskrivningsbehov 
för närvarande, men på sikt kommer det sannolikt att ske nedskrivningar. Impairment test 
genomförs varje kvartal av företaget själv. 
 
 
WM-data: Vi har redan gjort ett impairment test per den sista december för att veta att värdet 
för goodwill håller för även den nya redovisningen.Vi har behövt göra impairment test 
tidigare för den goodwill som fanns då. Det är ett arbetsmoment till.Vi gör testet själv årligen. 
Vi har en stor goodwillpost i Finland och om det skulle hända en radikal marknadsförändring 
där, liknande IT-crashen i Sverige, skulle det bli aktuellt med nedskrivningsprövning utöver 
den som sker en gång om året. 
 
 
Electrolux: Positivt. Det har vi haft sedan 2002 i Sverige, det är inget nytt. Impairment test är 
inget nytt, det kommer inte med IFRS 3. Det kom ju redan 2002 med rekommendationen om 
nedskrivningar. Impairment test görs en gång om året och vi testar själv. 
 
Vi har delat in koncernen i 15-20 stycken kassagenererande enheter; Europa, Nordamerika, 
Brasilien, Indien, Kina och Australien. De är områden där större delen av det som vi säljer 
tillverkas lokalt inom samma område. Det är från den nivån man måste upp, för våra fabriker 
kan aldrig försvara sina tillgångar och vinster utan marginalvinsten från lager och säljbolag. 
Vi måste se hela kedjan som är en kombination av fabriker, lager och säljbolag för att hitta de 
kassagenererande enheterna. De geografiska områdena är indelade i produktområden. Vi gör 
en strategisk plan varje år där man tittar på deras cash flow tre år framåt. År tre får det bli den 
eviga serien. Kassaflödet diskonteras med hjälp av de nettotillgångar som finns. Kassaflödet 
brukar räcka bra till, med något undantag. I dom flesta fall är diskonterat cash flow högt över 
gränsen för nerskrivningsbehov. I vanliga fall har vi gjort nedskrivningar tidigare år. 
Tillgångarnas värden följs upp och sedan vi brukar göra impairment test under fjärde 
kvartalet, baserad på septembersiffrorna. Om något område ligger nära gränsen till 
nedskrivningsbehov,  försöker vi titta på det någon mer gång under året.  
 
Det står så vackert om att man först får en indikation om nedskrivningsbehov och sedan 
impairmenttestar man, men våra revisorer vill gärna se att vi har impairmenttestat, oavsett om 
det finns indikationer eller inte.  
 
Är det något område där det ser kritiskt ut, då får de ansvariga för den verksamheten gå 
genom en ny kassaflödesberäkning och göra en ny uppskattning tre år framåt i tiden för att 
förklara om vi ska fortsätta verksamheten samt vad det är i så fall som gör att de tror att de 
strax kommer att tjäna tillräckligt med pengar. Nästa steg är i fall det finns indikation på att 
diskonterat kassflöde inte riktigt räcker till. På de områdena försöker man hålla lågt under 
året. Verkar det bli ännu sämre, då har det hänt något som gör att strategiska planen inte 
håller.  
 
 

 32



Ericsson: Har ännu inte gjort några impairment test. Kommer att göra minst en gång om året, 
samt vid behov om indikationer kommer upp från forecast. Gör själva, men kommer att 
granskas av revisorer. 
 
SCA: Det vi har gjort testet, men har inte kommit fram till att vi ska skriva ner. Ingen tror att 
man ska behöva skriva ner, men är det inte mycket förvärv då goodwillen ökar på 
balansräkningen så blir tillgångarna mer värda än vad du kan räkna hem. Minst en gång om 
året, i samband med septemberbokslutet samt om det finns indikatorer som pekar på 
nedskrivningsbehov. Våra analytiker använder ett multipel av evigt värde, liknande Gordons 
formel. (Man multiplicerar resultatet med en multipel för att värdera tillgången.) Impairment 
test görs av oss själva utifrån strategiska plan.  
 

 

5.2.5 Restposter 
 
Har ni kvar gamla förvärvade goodwillposter, det vill säga sådana som har hittills avskrivits 
enligt plan? 
 
Assa Abloy: Ja. 
 
WM-data: I balansräkningen för 2003 hade vi kvar goodwillposter för 300 miljoner kronor. 
Lite har blivit sålt, så drygt 200 miljoner kommer att ligga kvar som inte kommer att skrivas 
av. Det är relativt lite jämfört med allt vi har nu. 
 
Electrolux: Ja. 
 
Ericsson: Ja, det finns. 
 
SCA: Ja, gamla poster finns. 
 
 
Har ni kunnat skriva ner tidigare goodwillposter i samband av att det blev känt att 
planenlig avskrivning skulle förbjudas? 
 
Assa Abloy: Nej. Vi har inte eftersträvat att få skriva av goodwill. Mindre nedskrivningar på 
goodwill efter behov har förekommit, redan då det var fortfarande tillåtet med avskrivningar. 
Assa Abloy har många intressenter som håller kontroll över deras redovisning. Det finns inget 
utrymme att dribbla med siffrorna.  
 
WM-data: Nej, det har vi inte gjort och det skulle vi inte göra heller. Vi har hela tiden under 
de senaste åren gjort impairment testen och har ingen anledning att försöka banta ner 
goodwillvärdet mer än nödvändigt. Våra tillgångar har inte legat farligt nära gränsen för 
nedskrivning.  
 
Electrolux: Skulle vi ha gjort det, hade vi fått göra det på riktigt i 2003 års eller i 2004 års 
bokslut. De finns inga nya IFRS –regler att komma med som påstår att man gör en justering 
av den ingående balansen. Det vi hade kunnat göra var att räkna om tidigare 
förvärvsberäkningarna. Vi har valt att inte göra det. De stora förvärven ligger långt tillbaka på 
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åttiotalet. Det hade varit orimligt att allokera om goodwill till immateriella tillgångar efter så 
många år.  
 
Ericsson: Nej, ingen extra nerskrivning. 
 
SCA: Nej, inga nerskrivningar gjordes på gamla goodwillposter. De kassagenererande 
enheterna blir stora. Bolaget är beroende av att finnas i stora sammanhang. De hamnar inte 
gärna i situationer där det blir nerskrivningar. Om någon enhet inte går runt för tillfället, gör 
de andra det totalt sett.  
 
 

5.3 Enkätundersökning 
Enkätundersökningen skickades via e-post till 50 koncernredovisningschefer eller innehavare 
av liknande position. Första utskicket gjordes den 19 april. Några namnuppgifter och adresser 
visade sig vara felaktiga och korrigerades efterhand. Fem adressater ville skicka 
frågeformulären vidare till en annan medarbetare, en av dessa svarade aldrig. Den 9 maj 
upprepades utskicket av enkätundersökningen till företag som ännu inte hade svarat. Slutligen 
den 16 maj begärdes svar in per telefon.  
 
Sammanlagt svarade 36 av 50 företag. 30 frågeformulär besvarades medan sex företag 
avböjde från att ställa upp på undersökningen. Ett företag angav brutet redovisningsår 
som skäl till att inte svara. Ett annat företag ville endast ställa upp på undersökningar från 
Lunds universitet. Ett investmentbolag kände inte att frågorna gällde dem. Ett godtagbart skäl 
att tacka nej hade ett företag som redovisar enligt amerikanska normer. 
 
Av de 14 företag som inte svarade, hade samtliga fått enkätformulären skickad till sig minst 
två gånger. Under försöket att telefonledes nå några av koncernredovisningscheferna kom det 
fram att många av dem inte hade tid att svara. På flera ställen klagades det på att det var 
många studenter, som vill ha svar just nu.  
 
Två av börsföretagen med säte i Finland fick en frågeformulär på finska skickad till sig den 
25 april. Andra utskicket gjordes den 9 maj som påminnelse till respondenterna. Sista 
påminnelsen skickades på den 16 maj, men några svar kom det aldrig. .  
 
 
BORTFALL 
 
Internt bortfall förekom på frågorna  5, 7, 8, 12 och 13. Av en oklar anledning valde någon 
eller några respondenter att inte svara på dessa frågor. Det förekom också frågor som inte 
kunde svaras på av företag som inte hade genomfört några förvärv.  
 
BAKGRUNDSFRÅGOR 
 
Lista över företag som medverkade i enkätundersökningen finns i bilaga 4.  
Respondenternas position var Koncernredovisningschef eller liknande. Cirka en tredjedel av 
svaren kom från Finansdirektörer.  
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FÖRVÄRV 
 
3. Har ert företag genomfört företagsförvärv under senare år?  
Nej,  
 
Ja, ,              

2001 2002  2003 2004 
 
Av respondenterna hade 7/30 företag inte genomfört några företagsförvärv under senare år. 
Under 2001 genomförde 17/30 av företag företagsförvärv, 18/30 av företag under 2002,  
19/30 av företag under 2003 och 20/30 företag under 2004.  

 
4. Har företagsförvärv resulterat i goodwillpost? 
     Ja     Nej 
         
 
Av dessa förvärv hade 23/30 resulterat i en goodwillpost och  4/30 hade inte resulterat i en 
goodwillpost. Tre av företagen som inte hade gjort några förvärv på senare år kunde inte 
svara. 
 
5. Har ni planer på att göra förvärv i år? 
       Ja     Nej 
           
 
14/30 svarade att de planerar att göra förvärv i år, medan 9/30 svarade att de inte planerar att 
göra några förvärv. Sju interna bortfall.  
 
6. Vad är det som föranleder ett företagsförvärv på ert företag? 
 
Stordriftsfördelar    Skatteskäl      Kombinera resurser /synergieffekter 
                                                             
 
Expansion           Marknadssegment    Minska konkurrens    Annat skäl 
                                                                                       
 
10/30 valde stordriftsfördelar, 3/30 företag uppgav skatteskäl som orsak, 20/30 av företagen 
angav kombinera resurser/synergieffekter som orsak. Vidare valde 20/30 av företagen 
expansion som orsak, 16/30 av företagen angav marknadssegment som skäl, 2/30 av företagen 
valde att minska konkurrensen var ett skäl samt 2/30 av företagen uppgav ett annat skäl. Ett 
företag som inte hade gjort några förvärv kunde inte svara på frågan.  
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VÄRDERING 
 
7. Hur värderar ni ett företag som skall förvärvas? 
Aktievärdering      Letter of intent      Due diligence 
                                                      
 
9/30 av företagen angav att de värderar ett företag som skall förvärvas genom aktievärdering. 
Inget företag anger letter of intent som hjälp vid värdering. Däremot uppgav 21/30 av 
företagen att de använder Due diligence vid värdering. 4/30 företag angav både 
Aktievärdering och Due diligence som medel för värdering. 1/30 kunde inte välja något av 
alternativen eftersom deras förvärv består av onoterade företag. 3/30 av företagen har hoppade 
över frågan av okänd anledning, vilket ger internt bortfall. 
 
8. Har ni en specifik modell för värdering? 
    Ja      Nej     Vet inte 
                       
 
21/30 av företagen uppgav att de har en specifik modell för värdering. 6/30 företag sade att de 
inte har en specifik modell och 2/30 företag uppgav sig inte veta. Ett internt bortfall.  
 
9. Hur upplever ni IAS/IFRS införandet inom EU? 
   Bra        Dålig     Vet inte 
                       
 
Ett genomgående mönster som uppkom i enkätundersökningen var att 25/30 av företagen 
upplevde införandet i EU som bra. Ett av 30 företag upplevde införandet som både bra och 
dåligt. Vidare svarade 2/30 att de upplever införandet inom EU som dåligt. Slutligen hade 
3/30 av företagen ingen åsikt. 
 
10. Har ni redan implementerat IAS/IFRS i ert redovisningssystem? 
    Ja       Nej 
           
 
26/30 av företagen hade implementerat IAS/IFRS i sitt redovisningssystem och 4/30 av 
företagen hade inte utfört implementeringen.  
 
Om ni inte har implementerat IAS/IFRS i ert redovisningssystem, kan hoppa över fråga 
11 och  fylla I fråga 12. 
 
11. När gjordes implementeringen på ert företag?  
 
   2004    Tidigare 
               
 
De flesta av respondenterna; 21/30 svarade 2004 och endast 5/30 uppgav att 
implementeringen gjordes tidigare. 4/30 som svarade nej i fråga 10 har hoppade över fråga 
11. 
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12. Hur uppfattar ni ändringen av regler för redovisning av förvärvat goodwill?  
 
   Bra        Dålig     Vet inte 
                       
 
14/30 tyckte att ändringen var bra. 12/30 företag uppfattade det som dåligt. Ett företag 
svarade både bra och dålig. 4/30 hade ingen åsikt. Ett företag svarade blankt, vilket ger internt 
bortfall. 
 
RESULTAT 
 
13. Hur påverkas ert resultat av att planenlig avskrivning på förvärvat goodwill inte 
längre är tillåtet?  
 
Mycket      Lite     Vet inte 
                       
 
12/30 av företagen menade att resultatet påverkades mycket, 17/30 av företagen ansåg att 
resultatet påverkas lite. Ett internt bortfall. 
 
NEDSKRIVNING 
 
14. Hur påverkas ni av årlig nedskrivningsprövning (impairment test)? 
     
Mycket    Lite      Inte alls   
                       
 
Inget företag uppgav att de påverkas mycket av nedskrivningarna. 20/30 företag menade att 
de påverkas lite av nedskrivningarna och 10/30 av företagen ansåg sig inte alls påverkas av 
testandet.  
 
15. Hur ofta per år genomförs nedskrivningsprövningen på ert företag? 
   
 En gång/år   Två gånger/år   Flera gånger/år 
                                            
 
Nedskrivningsprövningen genomförs en gång per år av 17/30 företag, två gånger per år av 
3/30 företag och flera gånger per år av 9/30 företag. Ett företag som inte hade några förvärv 
kunde inte svara.  
 
16. Utför ni själv nedskrivningsprövningen, för värderingen av goodwillposterna? 
 
     Ja         Nej     Vet inte 
                       
 
27/30 av företagen angav att de själva utför nedskrivningsprövningen medan 1/30 av 
företagen angav att inte gör det själva. Enligt kommentar görs prövningen i samråd med en 
revisor. Vidare angav 1/30 företag att de inte vet. Ett blankt svar, återigen av det företag som 
saknar förvärv.   
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RESTPOSTER 
17. Har ni gamla förvärvade goodwillposter det vill säga sådana som har hittills 
avskrivits enligt plan?  
     Ja      Nej     Vet inte 
                       
 
28/30 av företagen uppgav att de har gamla goodwillposter kvar. Vidare svarade 1/30 av 
företagen att de inte har det och 1/30 av företagen visste inte.  

5.4 Årsredovisningar  
Författarna utgick från en dubbelsidig hypotesprövning med följande nollhypotes och 
mothypotes:  
 
H0: µD = 0 ( Det har inte inträffat någon signifikant förändring i ROE). 
H1: µD ≠ 0 ( Det har skett en signifikant förändring i ROE). 
 
Om populationens differenser D kan antas vara approximativt normal kan författarna välja 
testvariabeln 
  

nsd
ddt µ−

=  

t 2004=  2,349-0         t 2003=  2,472-0            
            2,42/√18                   2,52/√18 
t 2004= 3,96               
 t 2003= 4,33 
 
Författarna sammanställde ROE med och utan goodwillavskrivningar för år 2004 i diagram 1. 
Alla företag förutom Gambro visade upp en positiv ROE (nettoresultat / eget kapital). 
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Diagram 1. ROE med och utan goodwillavskrivning för 2004. Källa: Författarnas egen: 
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I tabell 1 presenteras alla företags ROE med goodwillavskrivning under (ROE M) och ROE 
utan goodwillavskrivning under (ROE U) uttryckt i procent.  
 
År 2004 2004   

Företag ROE M  ROE U Skillnad (d) d^2 
Assa Abloy 14,309 21,644 7,335 53,797 
Atlas Copco 19,105 20,832 1,728 2,986 
Electrolux 13,447 14,017 0,569 0,324 
Ericsson 24,611 25,050 0,439 0,193 

Gambro -6,614 -1,908 4,706 22,144 

Getinge 22,881 27,384 4,503 20,280 

Holmen 8,816 9,028 0,212 0,045 

SCA 7,273 9,467 2,195 4,817 
SKF 17,846 18,186 0,340 0,116 
SSAB 27,608 27,680 0,072 0,005 
Sandvik 20,374 21,643 1,269 1,611 
Scania 19,368 20,168 0,800 0,640 
Securitas 13,586 21,903 8,317 69,179 
Skanska 12,125 14,286 2,161 4,669 
Swed. Match 41,946 44,187 2,241 5,023 
TeliaSonera 10,656 10,656 0,000 0,000 
Trelleborg 4,090 8,626 4,536 20,576 

Volvo 13,478 14,344 0,866 0,751 

Summa 284,903 327,194 42,291 207,155 
Medelvärde= d-streck 2,349 
Median= md 1,499 
Standardavvikelse= sd 2,52 
T-fördelning= t 3,96 
df (n-1) (18-1) 2,11 
Ttest 0,00101437 

 
Tabell 1. Uträkningar av med och utan goodwillavskrivning för 2004. Källa: Författarnas egen. 
 
Det som framkom ur tabellen 1 för år 2004 är att t-värdet blir 3,96, vilket är klart över det 
kritiska värdet ± 2,11. Det tyder på att ROE har en klart signifikans. Nollhypotesen kan alltså 
förkastas: det har inte inträffat någon signifikant förändring i ROE. Istället antas 
mothypotesen: det har skett en signifikant förändring i ROE. 
 

T-fördelning för skillnad i ROE 2004

-5 -4 -3 -2 -1 0 1 2 3 4 5

t (df=17)
-2,11 2,11

2,5 % 2,5 %
3,96

 
Figur 7. Illustration av t-fördelning för skillnad i ROE för 2004. Källa: Författarnas egen. 
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För att få en bekräftelse på hur signifikanta de erhållna siffrorna var gjordes en dubbelsidig 
hypotesprövning enligt P-värdesmetoden (TTEST i Excel). Metoden går ut på att jämföra de 
två olika datamängderna (ROE M och ROE U) för alla företag enligt tabell 1.  
Därefter genomfördes en dubbelsidig och parvis hypotesprövning, som gav värdet  
0,00101437. 
 
Resultat: Värdet 0,00101437 ligger mellan intervallet (0,001<P<0,01), vilket är (Tvåstjärnig 
signifikans eller Signifikant **) enligt texten under rubrik 4.2.3.4.  
 
 Författarna har sammanställt ROE med och utan goodwillavskrivningar för år 2003 i diagram 
2. Alla företag visar upp en positiv ROE.  
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Diagram 2. ROE med och utan goodwillavskrivning för 2003. Källa: Författarnas egen.  
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I tabell 2 presenteras alla företags ROE med goodwillavskrivning under (ROE M) och ROE 
utan goodwillavskrivning under (ROE U) uttryckt i procent. 
 
År 

2003 2003   

Företag ROE M ROE U Skillnad (d) d^2 
Assa Abloy  0,084 8,318 8,234 67,799 
Atlas Copco 15,579 17,399 1,820 3,312 
Electrolux 17,399 17,942 0,544 0,296 
Ericsson 17,930 18,553 0,624 0,389 

Gambro 7,198 11,289 4,091 16,734 

Getinge 22,040 26,061 4,022 16,173 
Holmen 9,512 9,702 0,189 0,036 
SCA 10,200 12,165 1,965 3,861 
SKF 13,446 13,799 0,352 0,124 
SSAB 8,962 9,044 0,082 0,007 
Sandvik 13,004 14,706 1,703 2,899 
Scania 16,624 17,389 0,765 0,585 
Securitas 11,088 19,282 8,194 67,135 
Skanska 19,169 21,420 2,252 5,070 
Swed. Match 38,853 41,923 3,070 9,427 
TeliaSonera 6,825 9,600 2,775 7,700 
Trelleborg 7,850 10,481 2,631 6,921 

Volvo 0,411 1,598 1,186 1,407 

Summa 236,174 280,671 44,497 209,875 
  
Medelvärde= d-streck 2,472 
Median= Md 1,892 
Standardavvikelse= sd 2,42 
T-fördelning = t 4,33 
df (n-1) (18-1) 2,11 
Ttest 0,00045758 

 
Tabell 2. Uträkningar av med och utan goodwillavskrivning för 2003. Källa: Författarnas egen. 
 
Det som framkom ur tabellen 2 för år 2003 är att t-värdet blir 4,33, vilket är klart över det 
kritiska värdet ± 2,11. Det tyder på att ROE har en klart signifikans. Nollhypotesen kan alltså 
förkastas. Det har inte inträffat någon signifikant förändring i ROE. Istället antas 
mothypotesen: det har skett en signifikant förändring i ROE. 

T-fördelning för skillnad i ROE 2003

-5 -4 -3 -2 -1 0 1 2 3 4 5

t (df=17)
-2,11 2,11

2,5 % 2,5 %
 4,33

Figur 8. Illustration av t-fördelning för skillnad i ROE för 2003. Källa: Författarnas egen. 
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För att få en bekräftelse på hur signifikanta de erhållna siffrorna var gjordes en dubbelsidig 
hypotesprövning enligt P-värdesmetoden (TTEST i Excel). Metoden går ut på att jämföra de 
två olika datamängderna (ROE M och ROE U) för alla företag enligt tabell 2. Därefter 
genomfördes en dubbelsidig och parvis hypotesprövning, som gav värdet  0,00045758 
 
Resultat: Värdet 0,00045758 är mindre än (P<0,001), vilket är (Trestjärnig signifikans eller 
Signifikant ***) enligt texten under rubrik 4.2.3.4. 
 
Utifrån ovanstående beräkningar dras slutsats att det för de båda åren förligger en tydlig 
signifikans, som kan därmed sägas vara statiskt säkerställd. 
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6. Analys 
I analysen jämförs den teoretiska modellens olika delar mot den framkomna empirin, 
skillnaden mellan dessa båda delar kommer sedan att tolkas och analyseras. 
 
 

Teoretisk 
modell 

 
Metod 3: 
 

DuPont-
schema 

Metod 1: 
 
Intervju 

Metod 2: 
Enkät- 
undersökning 

  
  Analys 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figur 9. Modell för analys. Källa: Författarnas egen. 

6.1 Harmonisering 
 
Ett genomgående mönster som framträder i enkätsundersökningen var att flertalet företag 
(25/30) upplevde införandet av IAS/IFRS som positivt. 
 
Från intervjuerna framkom att de flesta företagen var positiva till en internationell 
harmonisering av redovisningsregler, vilket ökar jämförbarheten mellan olika företag samt 
ger mer rättvisande bild av verksamheten förutsatt att alla gör likadant enligt 
rekommendationen. Det framhölls som naturligt att en gemensam marknad inom EU 
förutsätter gemensamma redovisningsregler, vilket också medför att transparensen ökar. 
Syftet med regeländringen ansågs vara att förtydliga för dem som läser finansiella 
rapporterna. 
 
EUs beslutsprocess ansågs långsam av respondenterna i intervjun. När en ny IASB standard 
skall träda i kraft från ett visst datum, måste den först godkännas av EU innan den får 
tillämpas. Stora koncerner ansåg att de behöver mer tid för att förbereda sig för nya regler och 
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för att kunna överföra kunskapen om dessa till alla rapporterande enheter. Det dröjde med  
EUs slutliga beslut på införandet av delar av rekommendationerna i slutet av 2004. Bland 
annat infördes nya standarder IAS 19 (Pensioner), IAS 39 (Finansiella instrument) IAS 41 
(Biologiska tillgångar) och IFRS 3 blev uppdaterad i den meningen att planenliga 
goodwillavskrivningarna togs bort. 
 
Av enkätundersökningen framträder det klart att de företag som gjorde implementeringen av 
IAS/IFRS gjorde det under år 2004 och endast ett fåtal gjorde det under tidigare år. Alla 
intervjuade företag hade implementerat IAS/IFRS under hösten 2004. Det hade förekommit 
specialprojekt allt sedan 2002 då det blev klart att EU skulle anta IAS/IFRS som 
redovisningsstandard. Under 2003 hade många företag inventerat sina redovisningsmanualer 
mot IAS och Redovisningsrådet. Skillnaderna från denna inventering hade sedan bearbetats så 
att redovisningsmanualerna hade kunnat anpassas till de nya reglerna. 
 
Övergången från och med första januari 2005 innebar inga nya värderingsregler jämfört med 
rekommendationerna från Redovisningsrådet som hade redan vid tiden för Sveriges EU- 
inträde beslutat att följa IAS i sina rekommendationer.  
  
Ur enkätsvaren framgår att ungefär hälften av företagen uppfattade ändringen av 
redovisningsreglerna av förvärvat goodwill som bra och andra hälften som dålig.  Tre företag 
svarade att de inte visste och ett företag hoppade över frågan. De företag som inte hade någon 
åsikt om frågan hade inte genomfört några företagsförvärv, medan företaget som inte svarade 
på frågan hade mycket kunskap både om företagsförvärv och redovisningen av detta. 
Författarna ansåg att det förelåg ovilja att svara på frågan, knappast så att frågan var oklar.  
 
Bland de intervjuade företagen förekom åsikter som att det är bra att goodwill särskiljs från 
andra immateriella tillgångar för att det ger en mer rättvisande bild förutsatt att reglerna följs 
av alla på samma sätt och tillämpas på ett korrekt sätt.  Det uppfattas som bra att företag 
måste försöka allokera restposterna som immateriella tillgångar.  
 
Det som enligt intervjuföretagen innebar merarbete med ändrade regler för förvärvat goodwill 
var att fler instanser måste bli överens om vad en rekommendation betyder rent praktiskt. 
Diskussioner, undersökningar och analyser genomförs först internt och stäms av sedan med 
externa revisorer, vilka i sin tur har hört sig för internationellt om tillämpningen. Eftersom det 
ännu inte finns riktlinjer måste en del jämförelser ske mellan olika företag inom samma 
bransch för att hamna något lika i bedömningar av reglerna. Författarna tror att 
revisionbyråerna kommer att bli de stora vinnarna eftersom de nya rekommendationerna är 
väldigt svårtolkade och svårbedömda för företagen. Företagen måste i sin tur utbilda sin egen 
personal samt konsultera experter för att lösa vissa frågor.     
 
I brist på en klar praxis verkar det gå att styra hur mycket goodwill som tas upp i 
balansräkningen. Genom att leta efter immateriella värden som går att allokeras till 
immateriella tillgångar kan mindre andel goodwill uppnås. Mycket goodwill i 
balansräkningen uppnås genom att låta bli att ta upp immateriella värden som immateriella 
tillgångar.  
 
WM-data berättade att de från början hade försökt allokera så mycket immateriella värden 
som möjligt, men eftersom närmare hälften av deras balansomslut bestod av goodwill, var det 
inte rimligt att sträva efter så lite goodwill som möjligt av den anledningen. Detta företag 
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jämförde hur ett amerikanskt företag i samma bransch hade bedömt värdet av goodwill och 
valde att följa deras exempel.  
 
SCA hade en förhoppning om att revisorerna inte skulle tillåta företagen att ta upp vad som 
helst som goodwill och att lagen i framtiden skulle säkerställa att företagen funderar över de 
tillgångar de har köpt.  
 
Hantering av negativ goodwill kritiserades av ett företag i intervjun. Negativ goodwill uppstår 
vid förvärv när tillgångarnas värde överstiger köpeskillingen. Förut lades negativ goodwill till 
omstruktureringsreserver, vilket inte längre är tillåtet. Numera intäktsförs negativ goodwill 
omedelbart efter ett förvärv. Vad händer om det uppkommer ett uppskrivningsbehov av 
tillgångarna?  
 
Impairment -testandet uppfattades som mycket subjektivt av flertalet av företagen som 
intervjuades. Många respondenter menade att det i slutändan handlar om bedömningar och 
förväntningar av tillgångarnas framtida värden som avgör värderingen. 
 
Två av intervjuföretagen, Electrolux och SCA, uttryckte sig att de vill att 
goodwillavskrivningen skall komma tillbaka. De upplevde att det är bättre att skriva av på 
goodwill istället för att testa den årligen om nedskrivningsbehov föreligger.  
 
Några respondenter tyckte att det är en fördel att slippa skriva av goodwill förutsatt att 
förvärvet är korrekt värderat. En stor andel goodwill i balansomslutet är riskabelt ifall det 
plötsligt kommer ett nedskrivningsbehov. Det framgår en osäkerhet ifall en rättvisande bild 
kan uppnås med så svårbedömda saker som goodwill.  
 

6.2 Anglosaxiskt redovisningssystem och DuPont-schemat 
 
Från enkätundersökningen svarar lite mindre än hälften, 12/30 av företagen, att resultatet 
påverkas mycket, medan lite mer än hälften,  17/30 av företagen, anser att resultatet påverkas 
lite. Ett industriföretag lät bli att svara på frågan. Bortfallet berodde antagligen på att detta 
företag hade tidigare haft långa avskrivningstider, vilket gör det svårt att avgöra om det alls 
blir någon effekt av att inte skriva av goodwill.  
 
I vissa fall var goodwillavskrivningarna stora belopp, men i relation till företagets omsättning 
inte mycket att bry sig om. 
 
Något som verkar förbättra resultatet är hur stor andelen goodwill är av totalt kapital 
(balansomslutningen). Detta medförde tidigare större planenliga avskrivningar, men kommer 
nu att påverka resultatet mer positivt. Det är ganska stora skillnader mellan företagens andel 
av goodwill i balansräkningen; från ungefär hälften till bara ett par procent av totalt kapital. 
Av de fem företagen som har en större andel goodwill av balansomslutningen har mest 
påverkan i resultatmåtten. 
 
Assa Abloys och WM-datas nettoresultat förbättrades mycket. Ett av företagen hade goodwill 
motsvarande ungefär hälften av balansomslutning medan i det andra företaget hade goodwill 
för lite mer en tredjedel av balansomslutningen. Effekten på ROE var en kraftig ökning. Båda 
företagen har stora framtida tillväxtmöjligheter. 
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SCA har goodwill för ungefär en sjundedel av balansomslutningen. Deras ökning i ROE är 
inte lika kraftfull, men eftersom råvarubranschen är hårt konkurrensutsatt måste deras ROE 
betecknas som ovanligt bra.  
  
Electrolux och Ericssons nettoresultat påverkas lite eftersom deras andel goodwill av 
balansomslutningen är liten. Dessa företag är mycket stora på Stockholmbörsens A-lista och 
påverkas nästan inte alls av att avskrivning på goodwill inte längre är tillåtet. ROE ökade med 
knappt en procent. Dessa två företag är förhindrade att göra större företagsförvärv på grund av 
konkurrenslagarna. 
 
Från den dubbelsidiga hypotesprövningen framkom att det att när inte längre goodwill får 
skrivas av så kommer det nettoresultatet tillgodo med följden att vinstmarginalen (VM) 
(nettoresultatet/omsättningen) ökar. Däremot påverkas inte kapitalomsättningshastigheten 
(KOH) (omsättningen/totalt kapital) som förblir oförändrad. Räntabiliteten på totalt kapital 
(ROA) (VM*KOH) ökar eftersom vinstmarginalen ökar.  
Skuldsättningsgraden (FL) (totala tillgångar/eget kapital) minskar lite till följd av att det som 
tidigare fick skrivas av kommer in via eget kapital som ett tillskott. Räntabiliteten på eget 
kapital (ROE) (ROA*FL) ökar till följd att ROA ökar mer än Skuldsättningsgraden minskar. 
 
Se Du Pont –schemat på sidan 19 och i bilaga 1. 
 
Det som kunde skådas av de framräknade t-värdena, var för år 2004 tvåstjärnig signifikans 
och för år 2003 trestjärnig signifikans. För år 2004 blev t-värdet 3,96, vilket är klart över det 
kritiska värdet ± 2,11. För år 2003 blev t-värdet 4,33, vilket är klart över det kritiska värdet ± 
2,11. Författarna skulle ha kunnat använda signifikansnivån 1 % (det kritiska värdet på den 
nivån är ± 2,90) för år 2004 och 2003 och ändå kunnat ha samma signifikans som ovan, enligt 
Vejde (2002, s.  240).   
 
Författarna kan därmed påstå att slumpmässiga felkällor inte påverkar resultatet och att 
beräkningarna är statistiskt säkerställda. Det kan konstateras att en signifikant förändring har 
skett i ROE. 
 
Författarna hade en förhoppning att branschvis kunna skåda ett mönster, men det finns inget. 
 
Alla företag förutom Gambro visade upp en positiv ROE (nettoresultat / eget kapital). En 
anledning till att Gambro visade så pass stor förlust kan vara att de tog hela smällen i 2004 
årsredovisning för att börja första kvartalet 2005 med positiva siffror.  
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    2004 2004  

Företag Bransch Omsättning Andel goodwill ROE M ROE U Skillnad (d) 
Securitas Tjänster 59687 0,400 13,586 21,903 8,317 
Assa Abloy Industriföretag 25526 0,478 14,309 21,644 7,335 
Gambro Hälsovård 26617 0,295 -6,614 -1,908 4,706 
Trelleborg Industriföretag 22912 0,298 4,090 8,626 4,536 

Getinge Hälsovård 10889 0,413 22,881 27,384 4,503 

Swed. Match Konsumentvaror 13007 0,125 41,946 44,187 2,241 
SCA Råvaror 89967 0,136 7,273 9,467 2,195 
Skanska Industriföretag 116257 0,057 12,125 14,286 2,161 
Atlas Copco Industriföretag 48654 0,211 19,105 20,832 1,728 
Sandvik Industriföretag 54610 0,079 20,374 21,643 1,269 
Volvo Industriföretag 210401 0,043 13,478 14,344 0,866 
Scania Industriföretag 56788 0,012 19,368 20,168 0,800 
Electrolux Konsumentvaror 120651 0,042 13,447 14,017 0,569 
Ericsson Telekommunikation 131972 0,029 24,611 25,050 0,439 
SKF Industriföretag 44826 0,037 17,846 18,186 0,340 
Holmen Råvaror 15653 0,024 8,816 9,028 0,212 
SSAB Råvaror 24631 0,007 27,608 27,680 0,072 

TeliaSonera Telekommunikation 81937 0,299 10,656 10,656 0,000 

 
Tabell 3. Andelen goodwill i förhållande till skillnaden i ROE för 2004. Källa: Författarnas egen. 
 
De företag, som visade upp störst skillnad (d) mellan med goodwillavskrivning (ROE M) 
och utan goodwillavskrivning (ROE U), verkade vara företagen med en stor andel goodwill 
och de som tidigare hade stora planenliga avskrivningar. Det företag som bröt mönstret i 
författarnas undersökning är TeliaSonera, som trots en stor andel goodwill av 
balansomslutningen kom på en sista plats under 2004. En anledning till att de hamnade så 
långt ner på listan var att de inte hade några goodwillavskrivningar under 2004 och verkade 
ha börjat tillämpa IFRS 3 ett år tidigare än alla andra. För året 2003 hade TeliaSonera mycket 
stora goodwillavskrivningar som kom resultatet tillgodo.  
 
TeliaSonera hade dock ingen avskrivning under 2004 som kan påverka nettoresultatet 
positivt. Ett annat företag som bröt mönstret var Skanska som hade liten andel goodwill av 
balansomslutningen, men som ändå visar tydlig skillnad (d), för både år 2004 och år 2003 där 
värdet ligger över medianen.  
 
Ytterligare ett företag som visar en ännu tydligare skillnad (d) är Swedish Match som har 
väldigt höga tal på ROE för åren 2004 och 2003. Atlas Copco har också en relativt stor andel 
goodwill men deras skillnad (d) kunde nog ha varit ännu större eftersom de genom åren har 
tillämpat väldigt lång avskrivningstid på sina förvärv. 
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    2003 2003  

Företag Bransch Omsättning Andel goodwill ROE M ROE U Skillnad (d) 

Assa  Abloy Industriföretag 24080 0,495 0,084 8,318 8,234 
Securitas Tjänster 58850 0,400 11,088 19,282 8,194 
Gambro Hälsovård 26133 0,314 7,198 11,289 4,091 
Getinge Hälsovård 9160 0,413 22,040 26,061 4,022 

Swed. Match Konsumentvaror 13036 0,135 38,853 41,923 3,070 

TeliaSonera Telekommunikation 81772 0,278 6,825 9,600 2,775 
Trelleborg Industriföretag 17960 0,306 7,850 10,481 2,631 
Skanska Industriföretag 125850 0,064 19,169 21,420 2,252 
SCA Råvaror 85338 0,136 10,200 12,165 1,965 
Atlas Copco Industriföretag 44619 0,233 15,579 17,399 1,820 
Sandvik Industriföretag 48810 0,090 13,004 14,706 1,703 
Volvo Industriföretag 183291 0,048 0,411 1,598 1,186 
Scania Industriföretag 50581 0,015 16,624 17,389 0,765 
Ericsson Telekommunikation 117738 0,031 17,930 18,553 0,624 
Electrolux Konsumentvaror 124077 0,045 17,399 17,942 0,544 
SKF Industriföretag 41377 0,035 13,446 13,799 0,352 
Holmen Råvaror 15816 0,024 9,512 9,702 0,189 

SSAB Råvaror 19806 0,009 8,962 9,044 0,082 

 
Tabell 4. Andelen goodwill i förhållande till skillnaden i ROE för 2003. Källa: Författarnas egen. 
 
Ytterligare en anledning till en så stor skillnad (d) kan vara konkurrensen inom respektive 
bransch. Det är också troligt att graden av standardisering på produkten kan ha en inverkan på 
hur stor skillnaden (d) är. Ju mer standardiserad produkten är desto mindre tjänas på 
produkten, även om stordriftsfördelar uppnås. Ju mer kundanpassad produkten är, desto mer 
kan företaget ta betalt av kunderna och antagligen är inte dessa företag lika utsatta för 
konkurrens. 
 

6.3 IFRS 3 -förvärvad goodwill 
 
6.3.1 Förvärv 
 
Från enkätsvaren framkom det att 7/30 företag inte hade genomfört några företagsförvärv 
under senare år. Under 2001 genomförde 17/30 av företag företagsförvärv, 18/30 av företag 
under 2002, 19/30 av företag under 2003 och 20/30 företag under 2004. 23/30 av företagens 
förvärv resulterade i en goodwillpost och 4/30  företag svarade att deras förvärv inte hade 
resulterat i en goodwillpost. Tre av företagen som inte kunde svara på frågan hade inte 
genomfört några företagsförvärv. 
 
Från intervjuerna kom det fram att alla företagen hade gjort både små och stora förvärv under 
2000-talet samt att det fanns goodwillposter kvar från dessa förvärv.   
 
Enligt enkätsvaren planerade 14/30 att göra förvärv i år, medan 9/30 svarade att de inte 
planerar för några förvärv. Frågan blev obesvarad av sju företag, vilket antyder på att frågan 
var strategiskt känslig. 
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Från intervjuerna kom det fram att två företag planerade att göra nya förvärv 2005. Två 
företag svarade att de inte planerar att göra några förvärv under året, men menade att ifall det 
skulle dyka upp något bra förvärv, skulle det bli en affär. 
 
Tendensen som framkom ur enkätsvaren var att det vanligaste skälet till företagsförvärv var 
kombinera resurser/synergieffekter och expansion som 20/30 av företagen uppgav. Eftersom 
de inte kan expandera tillräckligt fort internt måste de köpa upp konkurrenter för att kunna 
expandera fortare. Från intervjuerna framkom att förvärv av nya marknadssegment var det 
mest vanligaste skälet för företagsköp. 
 
Det näst vanligaste skälet från enkätsvaren var att komma in på nya marknadssegment uppgav 
16/30 av företagen. Det kan vara enklare att köpa upp ett företag än att etablera ett eget 
dotterbolag på en lokal marknad med leverantörer, kunder och välkända varumärken. Ur 
intervjusvaren lyfts expansion och att kombinera resurser till näst vanligaste skälet för 
företagsförvärv. 
 
Det tredje vanligaste skälet var stordriftsfördelar enligt en tredjedel av företagen i 
enkätundersökningen. Stordriftsfördelar kan uppnås genom att köpa upp ett annat företag och 
sedan slås exempelvis produktionen ihop. De kan då skära ner på produktionskostnaderna och 
samordna produktionsflödet på ett bättre sätt än tidigare. Kostnaderna per styck blir lägre på 
grund av större inköpskvantiteter. En annan följdeffekt kan vara att logistikkostnaderna per 
styck blir mindre eftersom bättre avtal med transportörer kan uppnås.  
 
Vidare uppgav tre av företagen skatteskäl som orsak till företagsförvärv. Till sist angav två av 
företagen ur enkätundersökningen och ett företag från intervjuerna att minska konkurrensen 
kunde vara ett viktigt skäl till att köpa upp ett företag. 
 
6.3.2 Värdering 
 
Det framgår klart av enkätsvaren att lite mer än två tredjedelar av företagen använder Due 
diligence vid värdering. En tredjedel av företagen angav att de värderar ett företag som skall 
förvärvas genom aktievärdering där det köpande företaget får tillgång till att göra en grundlig 
företagsgranskning före förvärvet. Professionella företagsvärderare anlitas för att identifiera 
och värdera immateriella tillgångarna. 
 
Värderingen börjar med publikt material, därefter tecknas sedan avsiktsförklaring eller något 
annat avtal innan en Due diligence görs. Oftast upprättas ett kontrakt som specificerar vad 
som gäller om det skulle finnas konstigheter i Due diligence. Under Due diligence analyseras 
hela det företaget som skall köpas utifrån dess tillgångar, skulder samt vilken framtida 
potential företaget har.  
 
En del av företagen angav att de värderar företagsförvärv genom aktievärdering som visar 
marknadens förväntningar på bolagets framtida ekonomiska prestationer. Bedömningen av 
dessa framtida prestationer motiverar dagens börskurs.  
 
Fyra företag angav både aktievärdering och Due diligence som medel för värdering. En trolig 
anledning till att de företag som använder båda metoderna inte till fullo litar på att arbeta med 
endast en av metoderna. Båda metoderna är subjektiva då värderingen utförs av företagets 
egna analytiker eller av inhyrda konsulter.  
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Ett företag kunde inte välja något av alternativen eftersom deras förvärv består av onoterade 
företag. Tre företag hoppade över frågan av okänd anledning, vilket gav internt bortfall. 
 
Två av de intervjuade företagen använder både aktievärdering genom kassaflödesmodeller 
och Due diligence för företagsvärdering. Två företag gav inget tydligt svar på frågan utan 
menade att metoden att värdera beror på det enskilda förvärvet. Ett företag uppger att de 
använder sig av kassaflödesmodeller.  
 
Ett tämligen tydligt mönster framträder då lite mer än två tredjedelar av företagen i 
enkätundersökningen angav att de har en specifik modell för värdering. Det betyder troligen 
att de hade tagit fram ett standardiserat arbetssätt att hantera förvärv och att de troligen 
planerade att göra framtida förvärv. Sex företag uppgav att de inte hade en specifik modell 
och två företag uppgav sig inte veta. Två företag angav att de inte visste om de hade en 
specifik modell för värdering. Dessa företag hade inte gjort några förvärv. Ytterligare ett 
företag utan förvärv lät bli att svara. 
 
Författarna tror att de företag som menade att de inte hade en specifik modell för värdering 
antingen värderar varje enskilt förvärv för sig utifrån dess unika egenskaper eller med hjälp av 
en metod för all investeringsverksamhet, exempelvis genom kassaflödesanalys. Från 
intervjuerna framkom att tre av företagen hade ingen specifik modell för värderingen. Ett av 
företagen uppgav att de hade en specifik modell och ett företag angav att de använder 
kassaflödesanalys för alla sina investeringar. 
 
 
6.3.3 Nedskrivning 
 
Ett relativt tydligt mönster framträdde när 20/30 av företagen menade att de påverkas lite av 
nedskrivningarna och 10/30 av företagen ansåg sig inte alls påverkas av testandet. Ingen av 
företagen ansåg att nedskrivningsprövningen var särskilt betungande. 
 
Från enkätsvaren framkom att nedskrivningsprövningen genomförs en gång per år av 17/30 
företag, två gånger per år av 3/30 företag och flera gånger per år av 9/30 företag. Ett företag 
som inte hade några förvärv kunde inte svara.  
 
Från intervjuerna framkom det att tre av företagen gör nedskrivningsprövningen en gång per 
år och om det skulle finnas indikationer så skulle fyra av företagen göra ytterligare 
nedskrivningsprövning. Ett företag uppgav att de utförde nedskrivningsprövningen varje 
kvartal.    
 
Varför utförs testet oftare än en gång årligen, som är rekommenderat av IFRS? Av 
branschtillhörigheten hos de företag som utför inpairment test fler än två gånger per år gick 
det inte att utläsa något mönster. Författarna antog att testet genomförs i samband med 
kvartalsredovisningen, därför att dessa publiceras och behöver ha aktuella siffror. Det kan 
vidare vara praktiskt att ha rutinen med i kvartalsrapporteringen. Det bör vara enklare att 
upprepa en rutin oftare än endast en gång om året. 
 
Från enkätsvaren framkom det att 27/30 av företagen utför själva nedskrivningsprövningen 
medan ett företag angav att de inte gör det själva. Enligt kommentar görs prövningen i samråd 
med en revisor. Vidare angav ett företag sig inte veta. Ett blankt svar, återigen av ett företag 
som saknar förvärv.  
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Från intervjuerna framkom det att fem av företagen utför värderingen av goodwillposterna 
själva. Tre företag hade redan gjort nedskrivningsprövningar på tidigare goodwill eftersom 
nedskrivning är ingen nyhet utan det kom redan år 2002 och två företag har inte ännu utfört 
någon nedskrivningsprövning. Två företag kan inte se några nedskrivningsbehov för 
närvarande, men på sikt kommer det sannolikt att ske nedskrivningar.  
 
Eftersom impairment test innehåller mycket strategiska och godtyckliga bedömningar kan det 
inte gärna lämnas till utomstående konsulter, utan utförs helst internt. I förekommande fall 
låter företag en revisor granska nedskrivningsprövningen. 
 
 
6.3.4 Restposter 
 
Ur enkätundersökningen kan skådas ett tydligt mönster att i stort sett alla företag har kvar 
gamla förvärvade goodwillposter. Det som är intressant är varför ett företag inte vet om det 
fanns gamla goodwillposter kvar. Enligt författarna måste ett börsföretag ha väldigt bra 
kontroll om hur  redovisningen ser ut och vilka uppgifter som skall lämnas ut till media och 
allmänheten. Det kan vara så att fel person svarade på enkäten eller att frågan betraktades som 
oklar. Vidare svarade ett företag att de inte hade kvar någon gammal förvärvad goodwillpost. 
Detta företag hade inte gjort några företagsförvärv på senare år. 
 
Från intervjuerna framgick det att inget av företagen hade strävat efter att skriva ner tidigare 
goodwillposter. Två av företagen berättade att de hade behövt skriva ner goodwill redan då 
det fortfarande var tillåtet med planenliga avskrivningar. Värdet på goodwill hade med andra 
ord sjunkit till en nivå som var lägre än värdet efter den planenliga avskrivningen. En av 
respondenterna i intervjun menade att ett börsbolags redovisning kontrolleras så hårt av de 
många intressenterna att det inte finns utrymme för att ändra på siffrorna. Nerskrivning av 
tillgångarnas värden uppfattas som svaghet av många aktieägare. Därför hamnar inte 
företagen gärna i situationer som medför nerskrivningar.  
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7. Resultat 
Resultatet är en sammanfattning av analysen och skall svara mot uppsatsens syfte. 
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Metod 1: 
 
Intervju 
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 Resultat 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figur 10. Modell för resultat. Källa: Författarnas egen. 
 
Syftet var att undersöka hur koncernbolag på Stockholmsbörsens A-lista påverkades av 
införandet av IFRS 3 med avseende på förvärvad goodwill samt undersöka hur 
företagen uppfattade den nya redovisningsstandarden. Författarna ville se om det hade 
skett en förändring i ROE efter implementeringen av den nya redovisningsstandarden.  
  
Av de företag som gjorde implementeringen av IAS/IFRS framträder det klart att flertalet 
företag gjorde detta under år 2004 och endast ett fåtal gjorde det under tidigare år. Eftersom 
Redovisningsrådet hade startar harmoniseringsarbetet tidigt och översatt de flesta 
standarderna till sina rekommendationer hade många företag kunnat påbörja anpassningen till 
dessa. Övergången från och med första januari 2005 innebar inga nya värderingsregler jämfört 
med rekommendationerna från Redovisningsrådet. 
 
Redovisningsrådet hade redan vid tiden för Sveriges EU inträde beslutat att följa IAS i sina 
rekommendationer. Eftersom förändringsarbetet hade pågått så länge uppfattades 
förändringen som ganska liten för alla bolag. 
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Respondenterna menade att det mest var frågan om förändringar av standarder som redan 
hade funnits förut och att det inte var någon stor sak att gå över till IAS/IFRS. Övergången 
uppfattades som smidig.  
 
Ett relativt tydligt mönster var att två tredjedelar av företagen menade att de påverkas lite av 
nedskrivningarna och en tredjedel av företagen ansåg sig inte alls påverkas av testandet.  
Ingen av företagen ansåg att nedskrivningsprövningen var särskilt betungande. 
 
Vidare framkom från enkätsvaren och intervjuerna att flertalet av företagen genomförde 
nedskrivningsprövningen antingen en gång per år eller mer än två gånger per år.  
 
Från intervjuerna framkom att företagen skulle göra nedskrivningsprövningen mer än gång 
per år och om det skulle finnas indikationer på ytterligare behov. Ett enstaka företag uppgav 
att de utför nedskrivningsprövning varje kvartal.    
 
Av branschtillhörigheten hos de företag som utför nedskrivningsprövning fler än två gånger 
per år gick det inte att utläsa något mönster. Författarna antog att testet genomförs i samband 
med kvartalsredovisningen, därför att dessa publiceras och behöver ha aktuella siffror. Det 
kan vidare vara praktiskt att ha rutinen med i kvartalsrapporteringen. Det bör vara enklare att 
upprepa en rutin oftare än endast en gång om året. 
 
Ett genomgående mönster som framträder i enkätundersökningen och i intervjuerna var att 
flertalet företag upplevde införandet av IAS/IFRS som positivt.  
 
Vidare framkom det att de flesta företagen var positiva till att få en enhetlig internationell 
standard, vilket ökar jämförbarheten mellan olika företag samt ger mer rättvisande bild av 
verksamheten. En förutsättning är att rekommendationen följs av alla på samma sätt och den 
tillämpas på ett korrekt sätt.  
 
Det framhölls som naturligt att en gemensam marknad inom EU förutsätter gemensamma 
redovisningsregler, vilket också medför att transparensen ökar. EUs beslutsprocess ansågs 
långsam. När en ny IASB standard skall träda i kraft från ett visst datum, måste den 
godkännas först av EU innan den får tillämpas. Stora koncerner behöver tid för att förbereda 
sig för nya regler och för att kunna meddela dessa till alla rapporterande enheter.  
 
Ett företag hade tidvis upplevt det som problematiskt att redovisa enligt svenska 
redovisningsprinciper då många av investerarna var utländska. Av denna anledning var det 
välkommet med internationell harmonisering av redovisningsregler. En annan tanke med 
regeländringen var att förtydliga för dem som läser de finansiella rapporterna. 
 
Ur enkätsvaren framgår att ungefär hälften av företagen uppfattade ändringen av reglerna som 
bra och andra hälften som dålig. De företag som inte hade någon åsikt om frågan hade inte 
genomfört några företagsförvärv, medan företaget som inte svarade på frågan hade mycket 
kunskap både om företagsförvärv och redovisningen av detta.  
 
I brist på en klar praxis verkar det gå att styra hur mycket goodwill som tas upp i 
balansräkningen. Genom att leta efter immateriella värden som går att allokeras till 
immateriella tillgångar kan mindre andel goodwill uppnås. Mycket goodwill i 
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balansräkningen uppnås genom att låta bli att ta upp immateriella värden som immateriella 
tillgångar.  
 
Bland de intervjuade företagen förekom åsikter som att det är bra att goodwill särskiljs från 
andra immateriella tillgångar. Det uppfattades som bra att företag måste försöka allokera 
restposterna som immateriella tillgångar.  
 
Vidare uppfattades nedskrivningsprövningen som mycket subjektiv av flertalet av företagen 
som intervjuades. Många respondenter menade att det i slutändan handlar om bedömningar 
och förväntningar av tillgångarnas framtida värden som avgör värderingen. Det framgår att en 
osäkerhet råder ifall en rättvisande bild kan uppnås med så svårbedömda saker som goodwill.  
 
Hantering av negativ goodwill kritiseras av ett företag. Negativ goodwill uppstår vid förvärv 
när tillgångarnas värde överstiger köpeskillingen. Förut lades negativ goodwill till 
omstruktureringsreserven, vilket inte längre är tillåtet. Numera intäktsförs negativ goodwill 
omedelbart efter ett förvärv.  
 
Ett par av intervjuföretagen uttryckte sig att de vill att goodwillavskrivningen skall komma 
tillbaka. De upplevde att det var bättre att skriva av goodwill istället för att testa den årligen 
även om nedskrivningsbehov förelåg. 
 
Från enkätundersökningen svarar lite mindre än hälften av företagen att resultatet påverkas 
mycket, medan lite mer än hälften av företagen anser att resultatet påverkas lite. Ur 
intervjuerna kommer det fram att resultatet påverkas positivt av att avskrivningar på goodwill 
försvinner. Något som verkar förbättra resultatet är hur stor andelen goodwill är av totalt 
kapital (balansomslutningen). Detta medförde tidigare större planenliga avskrivningar, men 
kommer nu att påverka resultatet mer positivt. Av de fem företagen verkar det vara de som 
har en större andel goodwill av balansomslutningen som påverkar resultatmåtten mest. 
 
Från den dubbelsidiga hypotesprövningen framkom att det att när inte längre goodwill får 
skrivas av så kommer det nettoresultatet tillgodo med följden att vinstmarginalen (VM) ökar. 
Kapitalomsättningshastigheten (KOH) förblir oförändrad. Räntabiliteten på totalt kapital 
(ROA) ökar också eftersom vinstmarginalen ökar. Skuldsättningsgraden (FL) minskar lite till 
följd av att det som tidigare fick skrivas av kommer in via eget kapital som ett tillskott. 
Räntabiliteten på eget kapital (ROE) (ROA*FL) ökar till följd att ROA ökar mer än 
skuldsättningsgraden (FL) minskar. Se bilaga 1. 
 
Författarna hade en förhoppning att branschvis kunna skåda ett mönster, men det fanns inget. 
 
Ytterligare en anledning till en så stor skillnad (d) kan vara konkurrensen inom respektive 
bransch. Det är också troligt att graden av standardisering på produkten kan ha en inverkan på 
hur stor skillnaden (d) är. Ju mer standardiserad produkten är desto mindre tjänas på 
produkten, även om stordriftsfördelar uppnås. Ju mer kundanpassad produkten är, desto mer 
kan företaget ta betalt av kunderna och antagligen är inte dessa företag lika utsatta för 
konkurrens. 
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Det som kunde skådas av de framräknade t-värdena, var för år 2004 tvåstjärnig signifikans 
och för år 2003 trestjärnig signifikans. För år 2004 blev t-värdet 3,96 och för år 2003 blev t-
värdet 4,33. Värdena ligger klart över det kritiska värdet ± 2,11.  
 
Författarna kan därmed påstå att slumpmässiga felkällor inte påverkar resultatet utan att 
beräkningarna är statistiskt säkerställda och det kan konstateras att en signifikant förändring 
har skett i ROE för de båda åren. 
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8. Slutsats 
Slutsatsen skall svara mot  studiens problemställning. 
 
Vilka konsekvenser fick införandet av redovisningsstandarden IFRS 3 för svenska 
koncernbolag? 
 
Författarna kom i sin studie fram till att övergången till IAS/IFRS hade skett på ett smidigt 
sätt tack vare att Redovisningsrådet tidigt valde att tillämpa IASBs regler i Sverige. Överlag 
upplevde företagen införandet av en enhetlig internationell standard som positiv. 
 
Ett tydligt mönster var att företagen påverkades lite av nedskrivningarna och ingen av 
företagen ansåg inte att nedskrivningsprövningen var speciellt betungande.  
 
Införandet av IFRS 3 kommer att öka företagen nettoresultat, vilket kommer att öka 
vinstmarginalen. Kapitalomsättningshastigheten påverkas inte, ROA ökar, skuldsättnings-
graden minskar samt att ROE ökar i författarnas undersökning. Det framkom ur studien att en 
förändring i ROE har inträffat. 
 
Företagen upplevde praxisen som väldigt subjektiv, där de själva får bedöma hur mycket av 
tillgångarna som skall allokeras till immateriella tillgångar respektive goodwill. Det leder till 
att företagen själva kan bestämma hur balansräkningen kommer att se ut.  
 
Författarna ställer sig frågande hur en praxis (IFRS 3), som av företagen upplevs så otydlig 
och subjektiv, kan ge en rättvisande bild av företagens verksamhet eller ge en bra jämförelse 
mellan företagen. Vidare anser författarna att IFRS 3 bör utredas vidare och förtydligas för att 
jämförelser skall kunna göras mellan företag på ett tillförlitligt sätt och därmed ge en mer 
rättvisande bild. 
 
Som förslag till framtida forskning vore intressant att se hur införandet av IFRS 3 kommer att 
falla ut efter fem års praktisk tillämpning.  
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9. Kritisk granskning 
Författarna kommer i detta avsnitt att framföra metodkritik, belysa problemet i ett större 
perspektiv genom diskussion om validitet, reliabilitet och generalisering.   

9.1 Metodkritik 
Författarna använde tre metoder för att kunna komma fram till ett resultat. Var och en av 
dessa metoder har vissa inbyggda brister. Genom att använda fler metoder kunde dessa brister 
neutraliseras en del.  
 
Författarna genomförde en fallstudie på fem företag där respondenterna intervjuades genom 
en semistrukturerad intervju. Nackdelen med intervjuer är att sammanställa och analysera data 
är både tidsödande och arbetsam (Denscombe 2000, s.162).  
 
Felkällor i intervjuerna uppstår lätt till följd av att respondenten tolkar frågorna utifrån sin 
egen verklighet och svaren i sin tur tolkas utifrån intervjuarens verklighet. Respondenten 
måste förlita sig på sin allmänna kunskap och på sitt minne för att tolka frågorna och att 
kunna svara korrekt. Intervjuaren måste på ett motsvarande sätt förlita sig på sin kunskap och 
sitt minne för att förstå svaren och på ett korrekt sätt kunna teckna ner dem. Bandspelare 
fanns tillhanda som extraminne, men författarna fick inte spela in intervjun med Assa Abloy 
och för intervjun med Ericsson var bandupptagningen av dålig kvalitet. Vid dessa två 
intervjuer kan därför en del väsentligheter ha gått förlorade, även om författarna omedelbart 
skrev ner intervjuerna från minnesanteckningarna.  
 
Ett dilemma är att författarna omedvetet kan ha påverkat respondenterna genom 
intevjuareffekten eller genom att ha ställt ledande frågor. Författarna märkte redan vid första 
intervjun att vissa frågor var oprecisa och borde ha tagits bort. Detta gjordes dock inte 
eftersom författarna ville ställa exakt likadana frågor vid alla intervjuerna och därmed få 
jämförbar material till analysen.  
 
Inför utskicket av enkätformulärerna fick författarna själv sammanfatta en adresslista till 
koncernredovisningschefer. När svaren sammanställdes visade det sig att av respondenterna 
var 20/30 koncernredovisningschefer eller finansdirektörer. En tredjedel av respondenterna 
angav andra positioner som exempelvis controller och ekonomichef. Detta tyder på att några 
adressater hade vidarebefordrat frågeformulären till en annan medarbetare. Det är möjligt att 
enkätfrågorna kunde uppfattas olika beroende på respondentens position i företaget och den 
individuella erfarenheten av de frågor som enkäten behandlade. Författarna bedömde att dessa 
personer ändå kände till ämnet för undersökningen. 
 
Den tredje metoden författarna använde sig av var genom parvisa observationer med 
dubbelsidig hypotesprövning för att visa upp om det har skett en signifikant förändring utifrån 
företagens årsredovisningar. Författarna var tvungna att göra vissa antaganden för att kunna 
göra uträkningarna. Vidare antog författarna att jämförelsen mellan olika årsredovisningar 
inom ett företag inte skulle störas av företagens olika utdelningspolicy, företagsförvärv, 
försäljningar, skatteeffekter, valutaeffekter eller andra jämförelsestörande händelser. 
 
Undersökningen  baserades på årsredovisningsdata från 2003 och 2004 för respektive företag. 
Författarna är medvetna om att jämförelse mellan årsredovisningsdata från endast två år är i 
minsta laget. Eftersom författarna tittade på en praxis som infördes i januari 2005, var det inte 
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intressant att studera årsredovisningsdata längre tillbaka i tiden. De verkliga effekterna  
kommer att kunna mätas först om några år.  
                                                  
 Det enda som författarna tog hänsyn till i sina beräkningar var årets avskrivningar som lades 
tillbaka på nettoresultatet. Vidare utgick författarna ifrån att uppgifterna i årsredovisningarna 
var korrekta. En svårighet var benämningarna av olika poster i den finansiella rapporteringen; 
olika företag kallade dessa vid olika namn som exempelvis årets resultat och nettoresultat.  
 
Alla företag redovisade inte sina uppgifter lika utförligt på årsredovisningen som de andra och 
detta kan ha medfört att författarnas beräkningar blev  mindre noggranna. Författarna utgick 
från en dubbelsidig hypotesprövning med signifikansnivån 5 % det vill säga 2,5 % i varje 
svans. Signifikansnivån är sannolikheten för att (t- testvariabeln) skall hamna i det kritiska 
området. Det finns två typer av fel som kan förekomma:  Att förkasta H0 (nollhypotesen) även 
om den är sann, kallas fel av typ I samt att behålla H0 (nollhypotesen) även om den är falsk, 
även kallad fel av typ II. Risken för fel av typ I minskar dock om signifikansnivån kan 
minskas, eftersom det tillåtna området blir större med följd att de kritiska värdena hamnar 
längre ut. Detta ökar dock en annan felrisk, nämligen risken att behålla H0 även om den är 
falsk (Vejde 2002, ss.170-171).  
 

T-fördelning

-5 -4 -3 -2 -1 0 1 2 3 4 5

t (df=17)

-2,11 -2,11

2,5 % 2,5 %

Tillåtet områdeKritiskt område Kritiskt område

 
Figur 11. Illustration för kritikiska värden för t-fördelningen. Källa: Vejde, O. (2002) Hur man räknar statistik. s.170. 

9.2 Validitet 
En valid mätning mäter vad den är avsedd att mäta, validitet är frånvaron av systematiska fel 
(Rosengren & Arvidsson 2002). Det enda inslaget av systematiskt bortfall och internt borfall 
som förekom i undersökningen var fråga nummer fem på enkätundersökningen. Den delen 
användes dock inte i undersökningens resultat och slutsats, då den inte svarade mot 
uppsatsens syfte och problemställning. För övrigt anser författarna att uppsatsen präglas av en 
hög validitet. 

9.3 Reliabilitet 
Reliabilitet beskriver hur väl mätinstumentet mäter det som avses att mätas samt frånvaron av 
slumpmässiga fel (Rosengren & Arvidsson 2002). Bekvämlighetsurvalet ,som användes vid 
intervjuerna, har en låg reliabilitet i sig som metod. I alla undersökningar kan det förekomma 
slumpfel, till exempel vid svar eller då materialet skall analyseras. Inverkan av sådana 
slumpfel minskar i takt med att antalet svar ökar enligt Andersen (1994, s.89). 
 
Författarna anser att informationen från intervjuerna kan anses ha en relativt god reliabilitet. 
Om exakt samma frågor så skulle ställas av andra personer skulle essensen av svaren vara 
densamma. Intervjufrågorna ställdes till sakkunniga koncernredovisningschefer eller 
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innehavare av liknande position av den anledningen att svaren skulle bli så tillförlitliga som 
möjligt.  
 
Vidare utgick författarna från en totalundersökning vid både enkätundersökningen och den 
dubbelsidiga hypotesprövningen. Från enkätundersökningen anser författarna ha  uppnått en 
god reliablitet, med svar från totalt 36 av 50 företag (72 % svarsfrekvens) varav sex av dessa 
inte ville medverka i författarnas undersökning. Svar som författarna kunde använda i 
uppsatsen var 30 av 50 företag (60 % svarsfrekvens). Från den dubbelsidiga hypotes-
prövningen använde författarna företagens årsredovisnings data från 18 företag för 2004 och 
2003. Det som kom fram var att förändring i ROE var signifikant för de båda åren. 
Realibiliteten för den dubbelsidiga hypotesprövningen kan betecknas som hög och lätt 
upprepas av andra personer.   

9.4 Generalisering 
Målet med intervjun var att få fram en allmän bild av respektive företags syn på den införda 
praxisen och hur ändringen har påverkat deras vardag. De fem företagen är verksamma i olika 
branscher och kan därför ha haft olika syn på författarnas frågor. En brist med fallstudien var 
att det kan vara svårt att generalisera på företag eftersom varje enskilt företag har sitt eget 
synsätt och arbetssätt. En annan svårighet kan vara att avgöra vad som skall vara med och inte 
med i fallstudien, därav begränsningen att endast lyfta ut det mest väsentliga ur varje intervju. 
Vidare genomförde författarna en enkätundersökning för att se om svaren från intervjuerna 
går att generalisera på andra företag på A-listan. Ett stort problem med enkätundersökningar 
är att få tillräckligt hög svarsfrekvens samt att respondenterna hoppar över att svara på vissa 
av frågorna (Denscombe 2000, s.128). Det är svårt att generalisera denna studies slutsats på 
grund av den begränsade tiden för praktisk användning av IFRS 3 och studiens omfattning. 
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Bilagor 

Bilaga 1. 
 
M= med goodwillavskrivning 
U= utan goodwillavskrivning 
 
 2004       

Företag VM M VM U KOH M KOH U ROA M ROA U FI M FI U 
Assa Abloy 0,059 0,097 0,871 0,871 0,051 0,084 2,806 2,566
Atlas Copco 0,087 0,097 1,030 1,030 0,090 0,100 2,121 2,075
Electrolux 0,026 0,027 1,610 1,610 0,042 0,044 3,201 3,180
Ericsson 0,144 0,148 0,721 0,721 0,104 0,106 2,368 2,354
Gambro  -0,045 -0,014 0,844 0,844 -0,038 -0,011 1,745 1,668
Getinge 0,084 0,107 0,890 0,890 0,075 0,095 3,060 2,881
 Holmen  0,077 0,079 0,589 0,589 0,046 0,047 1,934 1,929
Sandvik 0,082 0,088 1,066 1,066 0,087 0,094 2,344 2,307
SCA 0,040 0,054 0,769 0,769 0,031 0,041 2,339 2,284
Scania 0,072 0,072 0,809 0,809 0,058 0,058 3,336 3,303
Securitas 0,025 0,044 1,647 1,647 0,040 0,072 3,355 3,032
Skanska  0,017 0,020 1,860 1,860 0,031 0,038 3,891 3,795
SKF 0,066 0,068 1,286 1,286 0,085 0,087 2,102 2,093
SSAB 0,146 0,146 1,140 1,140 0,166 0,167 1,663 1,661
Swed Match 0,141 0,154 0,890 0,890 0,125 0,137 3,355 3,225
TeliaSonera 0,158 0,158 0,425 0,425 0,067 0,067 1,587 1,587
Trelleborg 0,014 0,032 1,051 1,051 0,015 0,034 2,685 2,558
Volvo 0,044 0,048 0,944 0,944 0,042 0,045 3,211 3,179
         
         
 2003       

Företag VM M VM U KOH M KOH U ROA M ROA U FI M FI U 
Assa Abloy 0,000 0,097 0,807 0,807 0,000 0,032 2,793 2,563
Atlas Copco 0,073 0,084 0,973 0,973 0,071 0,081 2,182 2,135
Electrolux 0,039 0,040 1,611 1,611 0,062 0,064 2,805 2,786
Ericsson 0,092 0,096 0,646 0,646 0,059 0,062 3,015 2,992
Gambro  0,054 0,089 0,766 0,766 0,042 0,068 1,727 1,651
Getinge 0,085 0,106 0,761 0,761 0,065 0,081 3,408 3,233
 Holmen  0,092 0,079 0,600 0,600 0,055 0,056 1,728 1,724
Sandvik 0,057 0,088 1,009 1,009 0,058 0,066 2,257 2,213
SCA 0,059 0,073 0,795 0,795 0,047 0,058 2,158 2,111
Scania 0,060 0,060 0,768 0,768 0,046 0,046 3,607 3,574
Securitas 0,021 0,040 1,592 1,592 0,034 0,064 3,299 2,995
Skanska  0,022 0,025 1,886 1,886 0,041 0,047 4,710 4,579
SKF 0,049 0,051 1,139 1,139 0,056 0,058 2,396 2,386
SSAB 0,045 0,046 1,064 1,064 0,048 0,049 1,855 1,854
Swed Match 0,120 0,136 0,863 0,863 0,103 0,117 3,766 3,577
TeliaSonera 0,094 0,136 0,430 0,430 0,040 0,059 1,691 1,641
Trelleborg 0,033 0,045 0,786 0,786 0,026 0,035 3,067 2,980
Volvo 0,002 0,006 0,793 0,793 0,001 0,005 3,193 3,155
Källor se kapitel 10.4 ss. 63-64. 
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Bilaga 2 
 
Definitioner: 
”En immateriell tillgång är en identifierbar icke-monetär tillgång utan fysisk substans som 
används för produktion eller tillhandahållande av varor eller tjänster samt uthyrning till andra 
eller för administrativa ändamål.” 
”En tillgång är en resurs som ett företag har kontroll över till följd av inträffande händelser 
och som förväntas ge företaget ekonomiska fördelar i framtiden.” 
 
Företag tar på sig utgifter för att anskaffa, utveckla, underhålla eller förbättra immateriella 
värden som vetenskaplig eller teknisk kunskap, utformning och införande av nya processer 
eller system, licenser, rättigheter, kunskap om marknader och varumärken. Exempel på dessa 
immateriella värden är programvaror, patent, upphovsrätter, filmer, kundregister, 
fiskelicenser, importkvoter, franchiseavtal, kund- och leverantörsrelationer, kundlojaliteter, 
marknadsandelar och marknadsföringsrättigheter. Alla dessa uppfyller inte kraven av 
immateriell tillgång, som omfattar identifierbarhet, kontroll över tillgången samt att företaget 
tillförs framtida ekonomiska fördelar. 
Den post som inte uppfyller definitionen av en immateriell tillgång kostnadsförs vid 
förvärvstillfället. Vid ett företagsförvärv utgör dock sådana poster en del av den goodwill som 
redovisas som tillgång i balansräkningen vid förvärvningstillfället (FARs samlingsvolym 
2004).  
 
En immateriell tillgång skall vara identifierbar för att den tydligt kan särskiljas från goodwill. 
Goodwill i samband med företagsförvärv förklaras ofta av förväntade framtida ekonomiska 
fördelar. En immateriell tillgång kan tydligt särskiljas från goodwill om den är avskiljbar. 
Detta innebär att tillgången kan hyras ut, bytas ut eller att de framtida ekonomiska fördelarna 
kan delas ut utan att göra sig av med de framtida ekonomiska fördelarna av andra tillgångar 
som använts inom samma verksamhet. En immateriell tillgång behöver inte vara avskiljbar 
för att den skall vara identifierbar. Ett företag har kontroll över en tillgång om de framtida 
ekonomiska fördelarna kommer företaget till del. Om legala rättigheter som skall påvisa 
kontroll över tillgången skulle saknas, försvåras möjligheten att påvisa kontroll över 
tillgången. Kunskap om marknader och teknik kan ge upphov till framtida ekonomiska 
fördelar. Dessa kunskaper kan skyddas med hjälp av t ex upphovsrätten (FARs 
samlingsvolym 2004).  
 

Bilaga 3.  

Intervju med Ylva Boström, Koncernredovisningschef på ASSA ABLOY 
Intervjudatum: 2005-04-04. 
 
Förvärv 
Författarna frågade Ylva Boström om de hade gjort några förvärv de sista åren. 
Ja, de sista tio åren har vi gjort många. 2004 några stycken. 
 
Vidare frågade författarna om de planer på att göra förvärv under 2005. 
Ja, vi har redan gjort några förvärv. 
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Skribenterna frågade vad är det som föranleder ett företagsförvärv på Assa Abloy? 
Utifrån expansion för att komplettera den befintliga teknologin eller att köpa upp en 
konkurrent och synergieffekter.  
  
Värdering 
Författarna undrade hur Assa  Abloy värderar ett företag som skall förvärvas. 
Beror på varför vi förvärvar ett företag. Det ska finnas något värde att förvärva. Förvärv kan 
ske för att eliminera konkurrens, för att förvärva kundsegment. 
 
Vidare undrade författarna om de hade en specifik modell för värdering i företaget. 
Det finns ingen koncerngemensam värdering före ett företagsförvärv. Värderingen leds av de 
förvärvsansvariga på respektive division inom koncernen, med support från huvudkontoret/ 
koncernstaben. Alla förvärv godkänns av styrelsen/ koncernledningen innan de slutförs. Due 
diligence utgörs ibland av en extern konsult, till exempel från en revisionsbyrå. Ofta skrivs ett 
avtal om att det finns avsikt att köpa det förvärvade förtaget.(Letter of intent). 
 
Uppfattning om harmonisering 
Författarna frågade hur Assa Abloy upplever införandet IAS/IFRS inom EU. 
Införandet medför mer arbete, men ger en mer rättvisande bild förutsatt att alla företag gör 
likadant enligt rekommendationen. Det här utifrån IFRS 3. Generellt är IFRS är positivt att få 
en internationell standard, gör att jämförbarheten mellan företag ökar.  
 
Vidare frågade författarna om Assa  Abloy redan har implementerat IAS/IFRS i sitt 
redovisningssystem och när det skedde. 
Ja. Vi har gått genom justeringarna till ingående balans 2004 och utbildat 
redovisningscheferna i dotterbolag. Projektet startades upp 2002 och mycket gjordes under 
2003, men det mesta föll på plats 2004.  
 
 
Författarna ställde frågan hur de uppfattar ändringen av regler för redovisning av förvärvad 
goodwill. 
Bra på så sätt att man särskiljer goodwill från andra immateriella tillgångar och det ger en mer 
rättvisande bild. Förutsatt att reglerna följs av alla på samma sätt och tillämpas på ett korrekt 
sätt. 
 
Skribenterna frågade hur resultatet påverkas av att planenlig avskrivning på förvärvat 
goodwill inte längre är tillåtet.  
Resultatet förbättras med en miljard kronor 2004. Halva balansomslutningen består av 
goodwill. 
 
Vidare frågade skribenterna  Assa Abloy om de har en uppfattning om företagen kommer att 
sträva efter så lite goodwill som möjligt. 
Nej. Assa-Abloy skulle vara mer noggrann att rensa restposten från andra immateriella 
tillgångar. Tvärtom upplevs det som fördel att slippa skriva av goodwill. Har man värderat 
förvärvet på ett korrekt sätt uppkommer inte nedskrivningsbehov. 
  
Nedskrivning 
Författarna undrade hur Assa Abloy påverkas av årlig nedskrivningsprövning (impairment 
test), hur ofta de genomförs samt vem är det som värderar goodwillposterna.  
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Vi har väldigt starka värden i goodwill. Vi kan inte se några nedskrivningsbehov för 
närvarande, men på sikt kommer det sannolikt att ske nedskrivningar. Impairment test 
genomförs varje kvartal av företaget själv. 
 
Restposter 
Skribenterna frågade om Assa Abloy har gamla förvärvade goodwillposter, det vill säga 
sådana som har hittills avskrivits enligt plan. 
Ja. 
 
Skribenterna frågade om Assa Abloy har kunnat skriva ner tidigare goodwillposter i samband 
av att det blev känt att planenlig avskrivning skulle förbjudas. 
Nej. Vi har inte eftersträvat att få skriva av goodwill. Mindre nedskrivningar på goodwill efter 
behov har förekommit, redan då det var fortfarande tillåtet med avskrivningar. Assa Abloy 
har många intressenter som håller kontroll över deras redovisning. Det finns inget utrymme 
att dribbla med siffrorna.  
 

Intervju med Camilla Öberg , Treasury och redovisningschef på WM-data 
Intervjudatum: 2005-04-05. 
 
Förvärv 
Författarna frågade Camilla Öberg om WM-data  hade gjort några förvärv de sista åren. 
Under 2004 har vi gjort ett tiotal förvärv. Köpeskillingens spridning har varit mellan närmare 
2 miljarder och 5 miljoner kronor. 
  
Vidare frågade författarna om planerna på att göra förvärv under 2005. 
Det har vi redan gjort och kommer att göra fler. 
 
Skribenterna frågade vad är det som föranleder ett företagsförvärv på WM-data? 
För att växa, som är en viktig faktor som driver aktieägarvärdet, börskursen. IT-marknaden   
krymper kronmässigt sätt och vi måste förvärva av det skälet. Att få tag på IT-lösningar driver 
valet av förvärv samt IT-lösningar som passar bra med den struktur vi har och som ger oss en 
tillgång till en kundbas. En bra produkt och lösning kopplat till kundbas som framför allt 
innehåller större nordiska företag inom den nordiska geografin. 
 
Värdering 
Författarna undrade hur WM-data värderar ett företag som skall förvärvas. Vidare undrade 
författarna om de hade en specifik modell för värdering av företaget. 
 
Värdering av ett företag sker genom historiska värden: ett antal årsredovisningar, P/E –tal 
kompletterat med kassaflödesmodeller. Priset verifieras från två håll. Både efter traditionella 
multiplar och genom en kassaflödesvärdering.  
 
WM-data tillämpar en standardiserad förvärvsdokument, som innehåller en del mjuka och 
hårda fakta: bakgrundsfakta, beskrivning av objektet samt multipeln på företaget och en 
standardiserad kassaflödesmodell. WM-data kompletterar med en PPA modell (Purchase 
Price Allocation)för att så tidigt som möjligt i förvärvet göra det lättare att besluta om 
allokeringen av övervärden, för att veta vad det är man köper. 
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Uppfattning om harmonisering 
Författarna frågade hur WM-data upplever införandet IAS/IFRS inom EU. 
 
Jag kan bara relatera till Sverige och Finland där jag har sett de två stora olikheterna.  
I Finland var det två stycken förvärv som vi gjorde förra året. En stor organisation som är 
finsk följer finska redovisningsreglerna men vår finska WM-data jobbar enligt svenska 
redovisningsstandarder och rapporterar till oss i Sverige. Den svenska delen av förändring 
enligt IAS är inte så stor. Det är IFRS 3, IFRS 2 som berör oss samt IAS 39 som berör oss till 
en liten del. 
 
Omställningen i Sverige har varit ganska smidig eftersom Redovisningsrådet har legat långt 
fram med nya redovisningregler de senaste tre åren. De har nya krav på den finansiella 
rapporteringen. Däremot märker vi att i Finland har det varit ett jätteprojekt. De har jobbat 
flera år med frågan inom hela organisationen och haft stora projekt för IFRS. I Sverige har det 
varit en ganska liten förändring för alla bolag, men så har förändringen också pågått ganska 
länge. WM-data i Norge och Danmark har följt oss under de större förändringarna. Men för 
övrigt vet jag ganska lite om hur det ser ut i andra länder. Vi följer Tietoenator, i fråga om 
IFRS 3, eftersom det inte finns några riktlinjer.  
 
Nu, efter vi har gjort allokeringar, har vi hamnat på en nivå som ligger mellan 70 och 80 
procent av den gamla goodwillen. Så lite kan vi allokera goodwill till immateriella tillgångar. 
Med andra antaganden och liten omstyrning av modellerna skulle vi ha kunnat hamna på 
nivån av 40-50 procent av gamla goodwillen. Det är ingen som kan tala om hur man ska 
värdera kundrelationer. Ska man vara försiktig eller hur man ska se på saker? Det är därför vi 
jämför oss med TietoEnator i det här läget för att hamna något lika i våra bedömningar. Vi 
jobbar ju med samma saker, samma kunder, samma sorts produkter på samma marknader. 
 
 
Vidare frågade författarna om WM-data redan har implementerat IAS/IFRS i sitt 
redovisningssystem och när det skedde. 
Vi ska presentera första kvartalet nu om några veckor och då ska vi ha räknat om 2004 års 
jämförelsetal enligt IFRS. Börsen meddelade i december att alla börsbolag skulle i sin 
bokslutskommuniké redogöra för IFRS övergången. Så det är implementerat! 
Man kan även säga att slutspurten av stora jobbet har vi gjort under hösten. Klart blev det i 
årsskiftet.  
 
Författarna ställde frågan hur WM-data  uppfattar ändringen av regler för redovisning av 
förvärvad goodwill. 
Det är en kluven fråga egentligen. Bakgrundssyftet är att man vill förtydliga för dom som 
läser finansiella rapporterna. Vad egentligen är det vi pysslar med när vi köper, vad är det vi 
köper för någonting. Det blir väldigt tydligt i vårt fall när vi köper kundrelationer och 
systemlösningar. Det är ett gott syfte, men i praktiken kan man konstatera att det går att styra 
det precis som man vill. Vill vi ha lite avskrivningar och därmed liten goodwill kvar i 
balansräkningen så fort som möjligt brukar jag leta upp sådana värden , men då ska vi sträva 
efter att allokera så mycket som möjligt till immateriella tillgångar med korta 
avskrivningstider dessutom.  
Å andra sidan så går det lika bra att argumentera åt det motsatta hållet, exempelvis har vi 
väldigt mycket strategiskt värde i vårt förvärv, mycket goodwill och nästan inga 
avskrivningar, blir det stor effekt på resultatet jämfört med gamla redovisningsreglerna.  
Det är svårt att säga att man gör en rättvisande bild  med så svårbedömda saker.  
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(Ni skulle önska lite mer klarare och tydligare regler?) 
 
Ja, ett praxis om vad som är rimligt vid värdering av immateriella tillgångar kommer säkert 
att komma fram om några år. Just nu känns reglerna ganska godtyckliga. Om det i sig 
verkligen ger läsaren en bättre bild, det är jag tveksam till. 
 
Livet var naturligtvis enklare när övervärdet var skillnaden mellan marknadsvärderade 
tillgångar och skulder. Jag är mycket tveksam till merjobbet av att allokera ut goodwill på 
tillgångar som är så fiktiva, om det här verkligen skapar det mervärde man är ute efter. Jag 
tror inte det.  
 
Skribenterna frågade hur resultatet påverkas att planenlig avskrivning på förvärvat goodwill 
inte längre är tillåtet.  
Vi hade avskrivningar på 135 miljoner för helåret 2004 och goodwillavskrivningarna 
försvinner. Enligt PPA blir det lite drygt 100 miljoner kronor i avskrivningar i alla fall per 
2004. Efter skatteeffekter kommer nettot att hamna på 30-35 miljoner. Det där är en skillnad 
på  närmare 50 miljoner kronor. Vi hade avskrivningstider mellan tre och fem år, upp till sju 
år för goodwill. Så tittar vi på hur den här effekten ser ut om sex-sju år.  
 
2004 var ett extremt år för oss och det gör också att avskrivningarna kommer vi ta med oss  
6-7 år till. Men efter det så kommer de att falla bort helt och hållet. Nettot på 40 miljoner 
kronor av avskrivningar och skatteeffekter kommer att försvinna. Vi kommer att fortsätta med 
förvärv visserligen. Det är rätt mycket pengar på vår resultat, speciellt när avskrivningarna på 
goodwill försvinner blir det 100 miljoner kronor om året. Så länge vi kan försvara värdet på 
balansräkningen med impairment test kommer vi att ligga där. För en goodwillnerskrivning 
behövs radikala marknadsförändringar. I det här läget vi har gått in på ganska ljusa 
marknadsförutsättningar, men de senaste åren har varit ganska dåliga för IT-branschen. 
När vi har gjort vår impairment test har vi inte haft skärskilt höga marginaler framåt. Våra 
långsiktiga mål är något lägre nu än de var under nittiotalet. Den enda gången vi hade 
goodwillnerskrivningar var det på ett förvärv som vi gjorde i slutet av nittiotalet och som inte 
blev så mycket vid den allmänna nedgången.  
 
Vidare frågade skribenterna om WM-data har en uppfattning om företagen kommer att sträva 
efter så lite goodwill som möjligt. 
 
Nej. Vi strävar nu efter att hamna på, ungefär där vi har hamnat, mellan 70-80 procent. Vi 
började i den ena änden, för att försöka allokera så mycket som möjligt av tillgångar och ha så 
lite goodwill som möjligt för att ha kontroll på balansräkningen och för att den inte ska växa 
hela tiden. Vi har jobbat genom värderingarna, jämfört med utfallen i USA och tittat på det 
dom har gjort i USA tidigare. Att ha landat på mellan 70-80 % i de flesta fallen av sina 
värderingar, känns rimliga och det känns att vi har gjort ungefär samma typ av bedömningar 
som andra.  
 
Nedskrivning 
Författarna undrade hur WM-data påverkas av årlig nedskrivningsprövning (impairment 
test), hur ofta de genomförs samt vem är det som värderar goodwillposterna.  
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Vi har redan gjort ett impairment test per den sista december för att veta att värdet för 
goodwill håller för även den nya redovisningen.Vi har behövt göra impairment test tidigare 
för den goodwill som fanns då.  
 
Det är ett arbetsmoment till.Vi gör testet själv årligen. Vi har en stor goodwillpost i Finland  
och om det skulle hända en radikal marknadsförändring där, liknande IT-crashen i Sverige, 
skulle det bli aktuellt med nedskrivningsprövning utöver den som sker en gång om året. 
 
 
Restposter 
Skribenterna frågade om WM-data har gamla förvärvade goodwillposter, det vill säga 
sådana som har hittills avskrivits enligt plan. 
 
I balansräkningen för 2003 hade vi kvar goodwillposter för 300 miljoner kronor. Lite har 
blivit sålt, så drygt 200 miljoner kommer att ligga kvar som inte kommer att skrivas av. Det är 
relativt lite jämfört med allt vi har nu. 
 
Skribenterna frågade om WM-data har kunnat skriva ner tidigare goodwillposter i samband 
av att det blev känt att planenlig avskrivning skulle förbjudas. 
Nej, det har vi inte gjort och skulle inte göra heller. Vi har hela tiden under de senaste åren 
gjort impairment testen och har ingen anledning att söka banta ner goodwillvärdet mer än 
nödvändigt. Våra tillgångar har inte legat farligt nära gränsen för nedskrivning.  
 
 

Intervju med Carl-Henrik Lindgren, koncernredovisningschef på Electrolux. 
Intervjudatum: 2005-04-12. 
 
Förvärv 
Författarna frågade om Electrolux hade gjort några förvärv de sista åren. 
 
Inte under 2004. Det näst sista större förvärvet gjordes var ett företag som hette Diamant 
Boart, en av världens största förbrukare av industridiamanter för skärande verktyg. Detta 
kompletterar vår utomhussida, det är ett nytt område. Electrolux har dels 
inomhusprodukterna; spisar, kylskåp, frysar, tvättmaskiner, torktumlare osv. Sen har vi också 
utomhussida med gräsklippare, trimmers, motorsågar, inte minst och både för hushållsbruk 
men också för professionellt bruk. 
 
Jag tänkte svara delvis på fråga 5. Man såg ett kompletterande område. Företagsförvärven 
före åttiotalet var i allmänhet mycket för att omstrukturera verksamheten, men från åttiotalet 
och framåt har förvärven varit för att köpa marknadsandelar. Electrolux 
gjorde några stora förvärv som gav rejäla marknadsandelar i USA och i Europa. Det senaste i 
raden var köpet av ett stort vitvarumärke i Australien, år 2001.  
 
Vidare frågade författarna om planer på att göra förvärv under 2005. 
 
Inget konkret i år, men vi tittar oss alltid omkring. För det första är Electrolux etta eller tvåa i 
världen i det vi gör. Det är inte lätt att köpa en konkurrent utan att få rejäla problem med  
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konkurrensmyndigheter. Sedan nittiotalet har strategin varit att ägna sig åt core business. Nu 
är det också så att vi kommer att skilja vår utomhussida från inomhusverksamheten. Det är 
kompletteringar i vår nuvarande verksamhet som är tänkbara, om man hittar något intressant.  
  
Skribenterna frågade vad är det som föranleder ett företagsförvärv på Electrolux? 
Det är antingen frågan om marknadsandel eller något bra komplement till produktsortimentet. 
 
Värdering 
Författarna undrade hur Electrolux värderar ett företag som skall förvärvas. 
 
Traditionellt har vi ju gått in i dom med vår redovisningsmanual och undersökt företaget, 
kanske till stor del med interna människor här, kanske med specialister sedan; externa 
fastighetsvärderare samt aktuarier som tittar på pensionsidan.   
Vi har gjort ett förvärv i enlighet med IFRS 3 – Diamant Boart, för år 2002 visste vi att IFRS 
skulle komma.Vi har gjort värdering enligt IFRS reglerna och då har vi fått ta in 
professionella företagsvärderare för att reda ut det här med immateriella tillgångarna, dels för 
att identifiera dem, dels för att värdera dem. Naturligvis börjar man värderingen med externt 
material, sedan kommer man in i en fas och då är det åtminstone avsiktsförklaring eller något 
ännu kraftigare avtal innan man gör en riktig Due diligence. Då har man oftast ett kontrakt 
som specificerar vad som gäller om det skulle finnas konstigheter i Due diligence. 
 
Vidare undrade författarna om de hade en specifik modell för värdering i företaget. 
Nej, det tycker jag inte man kan säga. Konsulter från Corporate Finance funktion sköter 
värderingen. 
 
Uppfattning om harmonisering 
Författarna frågade hur Electrolux upplever införandet av IAS/IFRS inom EU. 
 
Vi är positiva till enhetliga redovisningsprinciper. Som en stor internationell koncern har det 
rent ut sagt varit ett problem att ha sin redovisning enligt svenska redovisningsprinciper. Man 
kan inte begära att internationella investerare ska veta vad som är svenska 
redovisningsprinciper, utan man får hela tiden förklara och får lita på att vi har förklarat rätt. 
Det är välkommet att vi kommer in i ett internationellt regelverk. Samma gäller med 
samarbetet som sker mellan IASB och FASB, det ser vi också positivt på. Det finns ingen 
nytta i att ha många olika redovisningsregler.  
 
EU-godkännandet av IFRS är ett frågetecken. IASB bestämmer att en ny standard träder i 
kraft från ett visst datum och det brukar stå att tidigare start för tillämpning uppmuntras. Det 
är bara det att EU måste godkänna standarden innan den får tillämpas. Förra året blev det 
väldigt jobbigt med IAS 39 och IFRS 2 som låg och flöt runt ganska länge. Det vore önskvärt 
att EU fick ordning på beslutsprocessen, eftersom vi behöver tid att förbereda oss för nya 
regler. Det går inte att man i december bestämmer nya regler för kommande året. Det tar tid 
innan en koncern har fört in nya regler så att alla enheter vet hur man ska rapportera. Det 
tycker jag är det stora frågetecknet som kvarstår; att få ordning på den processen. Rimligen 
borde det innebära att EU-organ kommer in mot IASB tidigare i samband med det här. Så att 
man kan hantera eventuella frågeställningar. 
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Vidare frågade författarna om Electrolux redan har implementerat IAS/IFRS i sitt 
redovisningssystem och när det skedde. 
Ja. Per den första januari. Övergången har varit ganska lätt, därför att det är egenligen inga 
nya värderingsregler jämfört med rekommendationerna från Redovisningsrådet, som klokt 
beslutade, i mitten på nittiotalet, att följa IAS. Det som är nytt är givetvis IAS 39, men det är i 
stort sett bara vår Treasury -verksamhet som drabbas av det. Pensioner är naturligtvis nytt, 
även om det är ur Redovisningsrådets syn del av det här. Det är ändå aktuarier som håller på 
med. Share based payments är nytt, det gör vi också på koncernnivån. Det som blir väldigt 
jobbigt är att införa nya regler på våra 300 rapporterande enheter. Det som underlättar är att 
IAS inte har slagit ut i hela världen. 
 
Vi har haft speciella projekt sedan 2002, för att införa IAS 39 och IAS 19. Hösten 2003 
gjorde vi en totalinventering av Redovisningsrådets rekommendationer, IAS och vår 
redovisningsmanual och rapportering för att se vad som var skillnaden. Det som var 
skillnaden mellan Redovisningsrådet och IAS och vad fick det för implikationer i vår manual 
och våra rapportblanketter med enheterna.  
 
I höstas skrevs redovisningsmanualen om för att vara helt IFRS -anpassad. Rapporteringen 
sker enligt IASB från och med i år. Uppgifterna för att räkna om 2004 års siffror togs fram 
i höstas.  
 
Författarna ställde frågan hur Electrolux uppfattar ändringen av regler för redovisning av 
förvärvad goodwill. 
 
Jag har några synpunkter kring det där. Det är dels rätt att man jobbar vidare med restposten 
som man tidigare bara tog upp som goodwill. Det tycker jag är riktigt. Det jag är tveksam till 
med nya regler är hanteringen av negativ goodwill. För mig är det ett omstruktureringsbehov. 
Det är ju någonting som har försvunnit. Traditionell har vi alltid lagt negativ goodwill till 
omstruktureringsreserver, vilket inte får göras längre. Särskilt att omedelbart intäktsföra 
negativ goodwill, tycker jag låter lite farligt.  
 
Ett förvärv där det uppstår negativ goodwill är för mig svårt att tro att det är så mycket annat 
än att det är väldigt mycket som behöver åtgärdas. Jag hade hellre sett att man fick fortsätta 
att skriva av goodwill. Teoretiskt är det överlägset så som man har tänkt. Problemet är att det 
här impairment testandet är alldeles för subjektivt. Den bygger hela tiden på bedömningar. 
Det är lika svårt att hitta något perfekt sätt att skriva av goodwill, men ändå man vänder om 
den över tiden. Som alla andra tillgångar blir den kostnad någon gång på något sätt. 
 
Skribenterna frågade hur resultatet påverkas av att planenlig avskrivning på förvärvat 
goodwill inte längre är tillåtet.  
 
När vi omräknar 2004, 155 miljoner positivt. På ett rörelseresultat på 7 miljarder är det inga 
stora pengar. 
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Vidare frågade skribenterna om Electrolux har en uppfattning om företagen kommer att 
sträva efter så lite goodwill som möjligt. 
 
Varför skulle man göra det? Det beror ju på, antingen vill man ha så mycket goodwill som 
möjligt eller så är den posten lurig därför att det helt plötsligt kan bli nedskrivningsbehov,och 
då blir det på ett stort belopp. Kanske det är lugnare på immateriella tillgångar som skrivs av. 
Kan i och för sig bli impairment på dom också, men kanske inte lika tydligt. 
 
Nedskrivning 
Författarna undrade hur Electrolux påverkas av årlig nedskrivningsprövning (impairment 
test), hur ofta de genomförs samt vem är det som värderar goodwillposterna.  
 
Positivt. Det har vi haft sedan 2002 i Sverige, det är inget nytt. Impairment test är inget nytt, 
det kommer inte med IFRS 3. Det kom ju redan 2002 med rekommendationen om 
nedskrivningar. Impairment test görs en gång om året och vi testar själv. 
 
Vi har delat in koncernen i 15-20 stycken kassagenererande enheter; Europa, Nordamerika, 
Brasilien, Indien, Kina och Australien. De är områden där större delen av det som vi säljer 
tillverkas lokalt inom samma område. Det är från den nivån man måste upp, för våra fabriker 
kan aldrig försvara sina tillgångar och vinster utan marginalvinsten från lager och säljbolag. 
Vi måste se hela kedjan som är en kombination av fabriker, lager och säljbolag för att hitta de 
kassagenererande enheterna. De geografiska områdena är indelade i produktområden. Vi gör 
en strategisk plan varje år där man tittar på deras cash flow tre år framåt. År tre får det bli den 
eviga serien. Kassaflödet diskonteras med hjälp av de nettotillgångar som finns. Kassaflödet 
brukar räcka bra till, med något undantag. I dom flesta fall är diskonterat cash flow högt över 
gränsen för nerskrivningsbehov. I vanliga fall har vi gjort nedskrivningar tidigare år. 
Tillgångarnas värden följs upp och sedan vi brukar göra impairment test under fjärde 
kvartalet, baserad på septembersiffrorna. Om något område ligger nära gränsen till 
nedskrivningsbehov,  försöker vi titta på det någon mer gång under året.  
 
Det står så vackert om att man först får en indikation om nedskrivningsbehov och sedan 
impairmenttestar man, men våra revisorer vill gärna se att vi har impairmenttestat, oavsett om 
det finns indikationer eller inte.  
 
Är det något område där det ser kritiskt ut, då får de ansvariga för den verksamheten gå 
genom en ny kassaflödesberäkning och göra en ny uppskattning tre år framåt i tiden.  
De ska jobba med frågan ”vad är det vi ser här?”. Räcker inte diskonterad kassaflöde kan man 
dra andra slutsatser av det. Då ska hela verksamheten bort. De som driver verksamheten får 
förklara om vi ska fortsätta här, och i så fall vad är det som gör att de tror att de strax kommer 
att tjäna tillräcklig mängd pengar på det här. Nästa steg är i fall det finns indikation på att 
diskonterat kassflöde inte riktigt räcker till. På de områdena försöker man hålla lågt under 
året. Verkar det bli ännu sämre, då har det hänt något som gör att strategiska planen inte 
håller.  
 
Restposter 
Skribenterna frågade om Electrolux har gamla förvärvade goodwillposter, det vill säga 
sådana som har hittills avskrivits enligt plan. 
 Ja. 
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Skribenterna frågade om Electrolux har kunnat skriva ner tidigare goodwillposter i samband 
av att det blev känt att planenlig avskrivning skulle förbjudas. 
 
Skulle vi ha gjort det, hade vi fått göra det på riktigt i 2003 års eller i 2004 års bokslut. De 
finns inga nya IFRS –regler att komma med som påstår att man gör en justering av den 
ingående balansen. Det vi hade kunnat göra var att räkna om tidigare förvärvsberäkningarna. 
Vi har valt att inte göra det. De stora förvärven ligger långt tillbaka på åttiotalet. Det hade 
varit orimligt att allokera om goodwill till immateriella tillgångar efter så många år.  
 
 

Intervju med Anneli Åhman, Corporate Financial Controller samt  
Delia Mandrone-Vemmervik, Corporate Financial Controller på Ericsson.  
Intervjudatum : 2005-04-26. 
 
Förvärv 
Författarna frågade om Ericsson  hade gjort några förvärv de sista åren. 
 
Inte något större förvärv. Under förra året var det två mindre förvärv. Det absolut största 
förvärvet var köpet av minoritet i vårt italienska dotterbolag.  
 
Vidare frågade författarna om de planer på att göra förvärv under 2005. 
Inget officiellt. Konfidentiellt. 
 
Skribenterna frågade vad är det som föranleder ett företagsförvärv på Ericsson? 
 
Historiskt, i slutet av 80-talet har det varit förvärv av teknologi. Till exempel CDMA-teknik i 
USA och datakommunikation. Ännu tidigare var det frågan om att komma in på nya 
marknader. Mix av förvärv av ny teknologi och nya marknader har varit det 
vanligaste.Tillföra tekniskt kunnande. Dessa processer är rätt känsliga.  
 
Värdering 
Författarna undrade hur Ericsson värderar ett företag som skall förvärvas. 
 
Det är också frågan om känsliga processer som ligger bakom värdering och förvärv. 
Vi har en merger & acquisition grupp som arbetar med värderingsprojekt.  
 
 
Vidare undrade författarna om Ericsson har en specifik modell för värdering i företaget. 
 
Värdering beror bland annat på vilket land, om det är ett nytt eller gammalt bolag som 
förvärvas.  
 
Uppfattning om harmonisering 
Författarna frågade hur Ericsson  upplever införandet av IAS/IFRS inom EU. 
 
Inget nytt. Generellt väldigt teoretiskt. Det är fler instanser som måste bli överens om vad en 
rekommendation betyder rent praktiskt: revisorer, Redovisningsrådet och IASB. 
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Diskussioner, undersökningar och analyser görs först internt och sedan stäms de av med de 
externa revisorerna. Revisorerna måste stämma av internationellt innan de kan uttala sig.  
 
Revisorer ( och inte bara svenska, revisorerna måste stämma av med kollegor internationellt 
innan de kan ge slutligt OK)  Redovisningsrådet och IASB.   
 
Vidare frågade författarna om Ericsson redan har implementerat IAS/IFRS i sitt 
redovisningssystem och när det skedde. 
IFRS är implementerat i Ericssons konsolideringsverktyg, ja. 
 
Författarna ställde frågan hur de uppfattar ändringen av regler för redovisning av förvärvad 
goodwill. 
Impairment testing leder till mer subjektivitet.  
 
Skribenterna frågade hur resultatet påverkas att planenlig avskrivning på förvärvat goodwill 
inte längre är tillåtet.  
 
När goodwilleffekterna reviserades för 2004, blev resultatet 475 miljoner kronor större.  
 
Vidare frågade skribenterna om Ericsson  har en uppfattning om företagen kommer att sträva 
efter så lite goodwill som möjligt. 
 
Olika beroende på bransch. 
 
Nedskrivning 
Författarna undrade hur Ericsson  påverkas av årlig nedskrivningsprövning (impairment 
test), hur ofta de genomförs samt vem är det som värderar goodwillposterna.  
 
Har ännu inte gjort några impairment test. Kommer att göra minst en gång om året, samt vid 
behov om indikationer kommer upp från forecast. Gör själva, men kommer att granskas av 
revisorer. 
 
Restposter 
Skribenterna frågade om Ericsson  har gamla förvärvade goodwillposter det vill säga sådana 
som har hittills avskrivits enligt plan. 
Ja, det finns. 
 
Skribenterna frågade om Ericsson har kunnat skriva ner tidigare goodwillposter i samband 
av att det blev känt att planenlig avskrivning skulle förbjudas. 
Nej, ingen extra nerskrivning. 

Intervju med Kristina Anderson, Koncernredovisningschef.  
Intervjudatum: 2005-04-29. 
 
Förvärv 
Författarna frågade om SCA hade gjort några förvärv de sista åren. 
 
Ja, ganska stora under 2004 och tidigare på 2000-talet. Förra året hade vi stora 
förvärv i Malaysia, Australien och Mexico. Även i Kina, där vi gick upp till 90 procentigt 
ägande i ett bolag som vi tidigare hade som intressebolag och senare som ett joint-venture. 
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Vidare frågade författarna om SCA hade  planer på att göra förvärv under 2005. 
 
Nej. Nu ska vi ta lite time-out när det gäller förvärv och se till att de förvärv som vi har gjort 
konsolideras i organisationen. Om det skulle dyka upp något bra förvärv, är jag övertygad om 
att det skulle bli en affär. Men det är sagt att nu ska vi ligga lite lågt. 
 
Skribenterna frågade vad är det som föranleder ett företagsförvärv på SCA? 
 
Det är egentligen en fråga till någon annan. Vi gick in i nya marknader när vi till exempel 
gjorde förvärv i Malaysia och i Australien. Förvärv av teknologi är det inte så mycket. Visst 
kan det hända någon gång. Jag tror att det är mer expansion och nya marknader som 
föranleder ett förvärv. Förvärv ska passa in i vår verksamhet och framförallt vara lönsamma. 
Vi har ett krav att förvärv ska bidra positivt redan under första året. (Tyvärr så är en av våra 
controller som jobbar mer med det inte här idag, kanske hade jag tagit med honom för en del 
av de här frågorna är inget jag kan svara på.) 
 
Värdering 
Författarna undrade hur SCA värderar ett företag som skall förvärvas. 
 
Vi jobbar med CVA-kalkyler (cash-value-added) i all vår investeringsverksamhet, inte bara i 
fråga om förvärv. Det är en modell som vi har här och alla affärer hanteras i den. Modellen är 
byggd ur vanlig kassaflödesanalys.Vi har den formaliserad på ett sätt. Utgångspunkten är att 
vi tittar på en CVA-index inför förvärven.  
 
Vidare undrade författarna om de hade en specifik modell för värdering i företaget. 
CVA-kalkyler för alla investeringar. 
 
Uppfattning om harmonisering 
 
Författarna frågade hur SCA  upplever införandet av IAS/IFRS inom EU. 
 
Vi är positiva till det. Rent principiellt tycker jag det är viktigt därför att vi har gemensam 
marknad och för transpararensen känns det naturligt att ha samma redovisningsprinciper.  
 
Vidare frågade författarna om SCA redan har implementerat IAS/IFRS i sitt 
redovisningssystem och när det skedde. 
 
Vi var anpassade till IFRS sedan tidigare i och med att Redovisningsrådet hade översatt de 
flesta standarderna. Det som var aktuellt för vår del var införandet av IAS 39 (Finansiella 
instrument) som överhuvudtaget inte fanns tidigare. För SCA var även IAS 41 (Biologiska 
tillgångar) angående Skogsvärdering en nyhet. Det ni skrivet om, IFRS 3, där finns ju nya 
bitar i det, men det var för att IASB uppdaterade sin standard. Hade vi inte vetat det, hade 
Redovisningsrådet gjort uppdateringen i dom här riktningarna också. Vi känner inte IFRS 
som något nytt, utan det var en vanlig förändring av en standard som redan fanns. Det har inte 
varit någon stor grej för oss att gå över till IAS standarden därför att Redovisningsrådet hade 
tidigt börjat harmoniseringsarbetet. Ute i bolagens redovisningssystem tror jag inte det är 
någonting som har förändrats. När det gäller säkringsredovisning inom IAS 39 försöker vi 
titta det på koncernnivå så att man inte ska behöva hämta information ur grundsystem ute i 
bolagen, som det talades om vid införandet av IAS 39. Vi behöver inte hämta reskontra-
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information från bolagen, utan hittar andra sätt att få informationen. Ute i bolagen tror jag inte 
det är några anpassningar som behöver göras.  
 
I koncernredovisningssystem betyder IAS/IFRS att sluta skriva av goodwill. Det har vi gjort 
genom att låta systemleverantörerna skapa den funktionaliteten.Vi prickar bara i en ruta och 
så har vi slutat skriva av på goodwillen. Från 1 januari 2004 har vi vår redovisning enligt 
IFRS. I vår årsredovisning finns en ganska omfattande not-system med effekterna på vad som 
händer den 1 januari 2004 och den 31 december 2004, alltså resultatet för 2004. Om vi tittar i 
delårsrapporten så har vi fortsatt med IAS 39 som vi la till den 1 januari i år. Vi har gjort en 
motsvarande förklaring hur IFRS såg ut från 2004 -12-31 till 2005-01-01. Vi har förklarat hur  
vi har gjort med IFRS.  
 
 
Författarna ställde frågan hur SCA uppfattar ändringen av regler för redovisning av 
förvärvad goodwill. 
 
Man kan ju ifrågasätta syftet med att alla ska följa IFRS och att det ska vara jämförbart. 
I slutändan kommer det att bli frågan om bedömningar och förväntningar om hur framtiden 
ska se ut. Förut var det accpterat att skriva av goodwill på 15-20-30 år. Vi får se om den här 
goodwillavskrivningen kommer tillbaka.  
 
Effekten kanske kommer att bli en annan då det inte längre går att slentrianmässigt acceptera 
skillnaden mellan värdet på eget kapital och priset på det förvärvade bolaget som goodwill.  
Det tycker jag personligen är ganska bra att behöva fundera över, vad det är som har köpts.  
Har jag köpt ett varumärke, har jag köpt kunder, har jag köpt en teknologi? Vad har jag köpt?  
 
Beroende på vad man kommer fram där så kan det vara så att resultateffekten blir större än att 
bara fortsätta med goodwill. Det behöver inte bli en post som försvinner i resultaträkningen 
utan det kan faktiskt vara en ny post där som kommer under fem år istället för 20 år. Det vet 
vi inte än. Det har vi inte riktigt sett än. De förvärv som gjordes under 2004 har varit rätt 
många starka varumärken, som vi inte har valt att bli av med. Då har vi ett varumärke som vi 
inte behöver skriva av, men vi måste göra impairment test på det.  
 
Skribenterna frågade hur resultatet påverkas av att planenlig avskrivning på förvärvat 
goodwill inte längre är tillåtet.  
 
Goodwillavvskrivningarna för 2004 var 1,213 miljarder kronor och de försvinner. Det finns 
en liten skatteeffekt på dom, så att det blir lite mindre. Det är i alla fall mycket pengar det är 
frågan om. Det kan bli tur med våra varumärken, och andra typer av immateriella tillgångar 
som kundrelationer som står i balansräkningen och som vi måste skriva av.  
 
Vidare frågade skribenterna om SCA har en uppfattning om företagen kommer att sträva 
efter så lite goodwill som möjligt. 
 
Ingen aning. Jag tror att revisorerna kommer att vara emot det att slentrianmässigt försöka 
acceptera goodwill – och att lagen ska säkerställa att företagen funderar över vad det är för 
tillgångar de egentligen har köpt och som ska upp på balansräkningen och som ska skrivas av.  
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Nedskrivning 
 
Författarna undrade hur SCA  påverkas av årlig nedskrivningsprövning (impairment test), 
hur ofta de genomförs samt vem är det som värderar goodwillposterna.  
 
Det vi har gjort, men har inte kommit fram till att vi ska skriva ner. Ingen tror att man ska 
behöva skriva ner, men är det inte mycket förvärv då goodwillen ökar på balansräkningen så 
blir tillgångarna mer värda än vad du kan räkna hem. Minst en gång om året, i samband med 
septemberbokslutet samt om det finns indikatorer som pekar på nedskrivningsbehov. Våra 
analytiker använder ett multipel av evigt värde, liknande Gordons formel. (Man multipliserar 
resultatet med en multipel för att värdera tillgången.) Impairment test görs av oss själva 
utifrån strategiska plan.  
 
Restposter 
 
Skribenterna frågade om SCA har gamla förvärvade goodwillposter, det vill säga sådana som 
har hittills avskrivits enligt plan. 
Ja, gamla poster finns. 
 
Skribenterna frågade om SCA har kunnat skriva ner tidigare goodwillposter i samband av att 
det blev känt att planenlig avskrivning skulle förbjudas. 
 
Nej, inga nerskrivningar gjordes på gamla goodwillposter. De kassagenererande enheter blir 
stora. Bolaget är beroende av att finnas i stora sammanhang. De hamnar inte gärna i 
situationer där det blir nerskrivningar. Om någon enhet inte går runt för tillfället, gör de andra 
det totalt sett.  
 

Bilaga 4. 
 
FÖLJEBREVET TILL ENKÄT 
 
Denna undersökning riktar sig till Stockholmsbörsens samtliga A-listade företag.  
Ni är utvald att svara i egenskap av koncernredovisningschef eller liknande. Eftersom antalet 
börsföretag på A-listan inte är särskilt stort, är det mycket viktigt att ni svarar på frågorna.  
  
Resultatet av denna undersökning kommer att sammanställas och presenteras i en 
magisteruppsats med namnet "IFRS 3 konsekvenser på svenska företag med avseende på 
förvärvat goodwill."  
 
Vänligen öppna den bifogade filen från Södertörns Högskola. Två första frågor gäller 
företagsnamn och er position. Resten av frågorna besvaras genom ett kryss i rutan på det mest 
lämpliga svarsalternativet. Fler alternativ får kryssas i.  
 
Sätt ett kryss i en ruta genom att först ställa markören på rutan och sedan dubbelklicka med 
vänster musknapp ,en grå lucka "Kryssrutealternativ" eller "Check box form field options" 
öppnas. I mitten väljer ni Markerad /Checked. Sedan OK.    
Spara svaren.  
Returnera till avsändaren.   

 78



 
Enkätfrågor om goodwill i samband med företagsförvärv 
 
BAKGRUNDSFRÅGOR 
1. Vilket företag arbetar ni på?  
 
2. Vilken position i företaget har ni?  
FÖRVÄRV 
3. Har ert företag genomfört företagsförvärv under senare år?  
Nej,  
 
Ja, ,              

2001 2002  2003  2004 
4. Har dessa företagsförvärv resulterat i goodwillpost? 
     Ja     Nej 
         
 
5. Har ni planer på att göra förvärv i år? 
       Ja     Nej 
           
 
6. Vad är det som föranleder ett företagsförvärv på ert företag? 
Stordriftsfördelar    Skatteskäl      Kombinera resurser /synergieffekter 
                                                             
 
Expansion           Marknadssegment    Minska konkurrens    Annat skäl 
                                                                                       
 
VÄRDERING 
7. Hur värderar ni ett företag som skall förvärvas? 
Aktievärdering      Letter of intent      Due diligence 
                                                      
 
8. Har ni en specifik modell för värdering? 
        Ja      Nej     Vet inte 
                       
 
9. Hur upplever ni IAS/IFRS införandet inom EU? 
   Bra        Dålig     Vet inte 
                       
10. Har ni implementerat IAS/IFRS i ert redovisningssystem? 
     
    Ja       Nej    
           
 
Om Nej gå direkt till fråga 12. 
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11. När gjordes implementeringen på ert företag?  
 
    2004  Tidigare 
               
 
12. Hur uppfattar ni ändringen av regler för redovisning av förvärvat goodwill?  
   Bra        Dålig     Vet inte 
                       
 
13. Hur påverkas ert resultat av att planenlig avskrivning på förvärvat goodwill inte 
längre är tillåtet?  
Mycket      Lite     Vet inte 
                       
 
NEDSKRIVNING 
14. Hur påverkas ni av årlig nedskrivningsprövning (impairment test)? 
    Mycket  Lite   Inte alls   
                       
 
15. Hur ofta per år genomförs nedskrivningsprövningen på ert företag? 
   En gång/år   Två gånger/år   Flera gånger/år 
                                            
 
16. Utför ni själv nedskrivningsprövningen, för värderingen av goodwillposterna? 
     Ja         Nej     Vet inte 
                       
 
RESTPOSTER 
17. Har ni kvar gamla förvärvade goodwillposter, det vill säga sådana som har hittills 
avskrivits enligt plan?  
     Ja          Nej     Vet inte 
                       
 
 
Tack för medverkan!! 
 
Följande 30 företag ur Stockholmsbörsens A-lista medverkade i enkätundersökningen: 
 
ABB  Astra Zeneca   Atlas Copco 
Bure  Cardo   Elekta Instrument 
Finnveden  Föreningssparbanken  Gambro 
Getinge  Gunnebo   Handelsbanken 
Hexagon  Holmen   Hufvudstaden 
Industrivärden JM   Nobel Biocare AB 
SAS  SKF   Sandvik 
Scania  Seco Tools   Securitas 
Swedish Match TV4   TeliaSonera 
Ticket Travel Group TietoEnator   Volvo 
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Följande sex företag avböjde från att svara på enkäten: 
 
Autoliv Höganäs Investor  Kinnevik Lindex SSAB 
 
Inget svar från dessa 14 företag: 
 
Beijer  Sardus  Trelleborg 
Bergman & Beving Scribona  Ångpanneförening 
Haldex  SEB 
Nokia  Skandia 
Nordea  Skanska 
OM HEX  Stora Enso 
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