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Förord 
 

Detta är en kandidatuppsats, 10 p, vid Södertörns högskola. Uppsatsen är skriven under 

vårterminen år 2006. Uppsatsen riktar sig till ekonomer och personer i näringslivet som vill 

veta mer om hur arbetsprocessen med de kassagenererande enheterna ser ut efter 

implementeringen av den nya goodwillregeln som trädde i kraft den 1 januari år 2005. 
 

Ett stort tack till de fem berörda respondenterna på företagen, ni vet vilka ni är, för att Ni hade 

vänligheten att ta emot oss och ställa upp på intervju. Ett stort tack riktas även till 

auktoriserade revisorn Göran Johansson som tog sig tid att sätta sig ned och diskutera 

problematiken i ämnet med oss. 
  
Tack till vår handledare Bengt Lindström, studierektor på institutionen för ekonomi och 
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att skriva denna uppsats.   
 

Till sist vill vi även tacka våra opponenter samt hela uppsatsgruppen för många goda 

synpunkter och förslag samt för den positiva anda som alltid funnits under seminarierna.  
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Abstract  
From January 1st 2005 all companies that are noted on the stock exchange must follow the 

accounting rules laid down by the IFRS. This means, among other things, that amortization of 

goodwill will no longer be permitted. Instead, goodwill must be subject to an annual test for 

impairment of value. However, before the company is able to do this write-down test, 

goodwill must have been divided on the cash generating units that the company is expecting 

to attain beneficially from the acquisition. After that the goodwill will be valued by using a 

valuation model. The biggest problem posed by the new goodwill rule to companies, is how 

they can discern different cash generating units. 
 

The purpose of this paper is to gain an understanding of the complexity that has arisen for 

companies with the work process involved with cash generating units. The problems that this 

paper intends to address are; How has the company organized the working process with the 

cash generating units, from the start-point of  a goodwill post coming up, to when it has been 

divided over different cash generating units, and finally when its being tested for write-

downs? and what are the companies opinions about the new goodwill rules? 

 

To be able to answer the problems put forward by this paper, five interviews were done with 

companies noted on the O-list, Attract 40 on the stock exchange in Stockholm. A clear pattern 

emerged which could be understood from the result of which a typeprocess came out to 

illustrate the companies working process with the cash generating units. Simply put, the 

working process is as follows: An acquisition is made, goodwill follows and is then divided 

on one cash generating units. After that a valuation model and discount rate are decided, and 

finally the write-down tests are carried out.  

 

The companies opinions about the new goodwill rules differed. Three of the companies were 

of the opinion that the new goodwill rules have not contributed to a truer, fairer, and simpler 

system of comparison between companies, while two of them believe that it has.  

 

The paper came to two conclusions. Firstly that the actual working process looks the same in 

all of the companies. Secondly, that the new goodwill rules are having a mixed reception. 

Observe that no final or definite conclusions could be drawn when the paper only analysed 

the interviews of five different companies. 



                                                                      

Sammanfattning 
Från och med den 1 januari år 2005 ska samtliga börsnoterade företag redovisa efter IFRS. 

Detta innebär bland annat att goodwill inte längre är föremål för planenlig avskrivning utan 

skall istället årligen testas för nedskrivningsbehov. Innan företaget kan göra ett 

nedskrivningstest måste all goodwill först ha fördelats ut på de kassagenererande enheter som 

väntas bli gynnade av synergierna i förvärvet. Därefter värderas goodwill med hjälp av 

lämplig värderingsmodell. Det största problemet för företagen med den nya 

goodwillhanteringen är att urskilja de olika kassagenererande enheterna. 

 

Uppsatsens syfte är att få en förståelse för den komplexitet som uppstår för företagen vid 

arbetsprocessen med de kassagenererande enheterna och frågeställningarna den ämnar 

besvara är; Hur organiserar företagen arbetsprocessen med de kassagenererande enheterna, 

från det att en goodwillpost har uppstått tills det att den fördelats ut över berörda 

kassagenererande enheter samt testats för nedskrivning? och Vad är företagens åsikter om 

regeländringarna i goodwillhanteringen?  

 

För att kunna besvara uppsatsens frågeställningar har fem djupintervjuer genomförts med 

företag noterade på Stockholmsbörsens O-lista, Attract 40. Ett tydligt mönster kunde utläsas 

av resultatet, varav en typprocess togs fram för att illustrera företagens arbetsprocess med de 

kassagenererande enheterna. Kort kan det sägas att arbetsprocessen ser ut enligt följande; Ett 

förvärv genomförs, goodwill uppstår som fördelas ut på en kassagenererande enhet, 

värderingsmodell samt diskonteringsränta bestäms och nedskrivningstestet genomförs. 

 

Företagens åsikter om de nya redovisningsreglerna skiljde sig åt. Tre av företagen ansåg inte 

att de nya reglerna bidragit till någon mer rättvisande bild eller underlättande av jämförelse 

företag emellan medan två av företagen ansåg att det hade gjort det.  

 

Uppsatsen kommer fram till två slutsatser. Den första att arbetsprocessen sker på liknande sätt 

i samtliga företag och den andra är att åsikterna om den nya goodwillhanteringen går isär. 

Dock kan inga generaliserbara slutsatser dras då uppsatsen endast omfattar fem företag. 
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1. Inledning 

I detta inledande avsnitt ges först en ämnesintroduktion för att förklara bakgrunden till idén 

om denna uppsats, fortsättningsvis följer en kort sammanfattning av redovisningens historik 

samt mål och syfte. Till sist kommer uppsatsens problemformulering och syfte samt 

avgränsningar att redovisas. 

 

1.1 Ämnesintroduktion 

De svenska börsbolagen måste från och med år 2005 tillämpa nya redovisningsregler vid 

övergången till den obligatoriska tillämpningen av International Financial Reporting 

Standards IFRS. Detta innebär bland annat att goodwill inte längre är föremål för planenlig 

avskrivning utan skall istället testas för nedskrivningsbehov minst en gång per år eller oftare 

om något indikerar på att en värdeminskning har skett. 1  Innan den nya 

redovisningsstandarden trädde i kraft fick företagen skriva av sin goodwill enligt plan. 

Avskrivningstiden för detta varierade beroende på vilket lands praxis som företaget följde. I 

Sverige var maxtiden 20 år och i USA var den 40 år.2 Nu är detta inte längre tillåtet utan 

goodwill från ett förvärv ska, som tidigare nämnts, årligen testat för nedskrivningsbehov. 

USA gick dock över till detta sätt att hantera goodwill på redan år 2001 och Sverige, som 

nämndes ovan, gjorde det först fyra år senare, alltså vid år 2005. En av de stora anledningarna 

till att det inte längre är tillåtet att skriva av goodwill är för att den inte längre anses ha en 

begränsad nyttjandeperiod. En problematisk uppgift för IASB, International Accounting 

Standards Board, när de inför en ny standard är bland annat att kommunicera ut denna till de 

berörda företagen. Detta tar även Kristina Artsberg (1992) upp i sin bok Normbildningar och 

redovisningsförändringar. Hon skriver att det finns ett behov av att kunna jämföra företag 

med varandra även över landsgränserna men att det är svårt att överföra regler länder emellan 

eftersom att redovisningen växer fram ur de kulturella betingelser som finns inom ett land.3 

Det viktigaste för IASB är att finna den rätta informationskanalen för att nå ut till företagen så 

att de enkelt förstår den nya standarden och kan följa denna. I och med den nya 

goodwillregeln har upplysningskraven för företagen ökat markant och det har orsakat en 

större arbetsbörda för både företag och revisorer.4  

 
                                                 
1 Internationell redovisningsstandard i Sverige IFRS/IAS (2005) IFRS 3 p.55 
2 Johansson (2005) SWE GAAP – svensk redovisningspraxis, s. 119 
3 Artsberg (1992) Normbildning och redovisningsförändring, s. 217 
4 Nya internationella regler för redovisning av företagsförvärv – En guide till IFRS (2004), Deloitte 
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För att ha möjlighet att utföra det nya kravet med nedskrivningstest, ett så kallat impairment 

test, måste goodwillvärdet först ha fördelats ut på olika kassagenererande enheter. Sedan 

värderas goodwill med hjälp av valfri värderingsmodell för att kunna utföra 

nedskrivningstestet för att se om nedskrivning är nödvändig. Det är endast icke-identifierbara 

immateriella tillgångar som räknas som goodwill och det är detta värde som ska fördelas ut på 

de kassagenererande enheterna. Med kassagenererande enheter menas, ”den minsta grupp av 

tillgångar till vilken en viss tillgång hör och som ger upphov till inbetalningar från den 

löpande verksamheten, som i hög grad är oberoende av inbetalningar från andra tillgångar 

eller grupper av tillgångar.”5 Om företagen är ärliga med sina nedskrivningar kan det leda till 

att de visar upp en mer rättvisande bild inför diverse intressenter, så som bland annat 

aktieägare och analytiker.6 Just att visa en rättvisande bild av företaget är den övergripande 

målsättningen med årsredovisningen.7  

 

Anledningen till att ett byte av redovisningsprincip har skett i Sverige är att redovisningen går 

mot att bli allt mer harmoniserad. Ett steg i harmoniseringen är att de länder där 

redovisningen länge dominerats av försiktighet, såsom Sverige och Tyskland, nu går ifrån 

detta och istället redovisar till vekliga värden. Något länder som USA och Storbritannien gjort 

sedan lång tid tillbaka i vissa avseenden, dock inte i tillgångsvärdering. Storbritannien har 

emellertid haft en större frihet vad det gäller goodwillhanteringen.8 En annan anledning till att 

världens länder strävar efter att utveckla en så likvärdig redovisningspraxis som möjligt är för 

att underlätta jämförelsen, både jämförelse företag emellan men även med ett och samma 

företag över åren.9  

 
För att få en bättre förförståelse för vad den nya goodwillregeln innebär samt vilka fördelar 

respektive nackdelar den för med sig, har författarna tagit hjälp av auktoriserade revisorn 

Göran Johansson.A Johansson tror att den främsta anledningen till sättet att hantera goodwill 

på har förändrats beror på harmoniseringen i världen, men även att företagen tidigare hade 

svårt att bedöma nyttjandelängden av goodwill, vilket de var tvungna att göra enligt den 

gamla goodwillregeln. En fördel som han ser med den nya goodwillhanteringen är att 

                                                 
5 Internationell redovisningsstandard i Sverige IFRS/IAS (2005) IAS 36 p. 68 
6 Guide till IFRS 3 (2004) Ernst & Young 
7 Thorell (2003) Företagens redovisning - grundläggande räkenskapsförståelse, s. 21 
8 Lindström Bengt (2005) studierektor vid Södertörns högskola (muntlig källa) 
9 Internationell redovisningsstandard i Sverige IFRS/IAS (2005) föreställningsram p. 39 
A Göran Johansson är även undervisande lärare på Södertörns högskola 



 

4  

företagen blir mer kassaflödesorienterade och den största nackdelen är att det är svårt för 

företagen att urskilja de olika kassagenererande enheterna. Vilken värderingsmodell som ska 

användas vid nedskrivningstestet talar inte IAS 36 om, Johansson anser dock att alla företag 

ska försöka hitta en förenklad modell. Anledningen till det är att de förenklade modellerna är 

mycket mindre kostsamma men ger ändå en bra begriplighet. För att avgöra vilken 

värderingsmodell företagen ska använda sig av anser Johansson att de ska göra 

helhetsbedömningar, de ska med andra ord se bedömningen på flera års sikt, både framåt och 

bakåt i tiden. Johansson har fått uppfattningen att företagen ser positivt på det nya sättet att 

hantera goodwill på. De tycker det är skönt att slippa avskrivningsproblematiken och har på 

så sätt blivit av med ett problem. Det de då missar, påpekar Johansson, är att när de väl 

kommer in i det nya sättet att hantera goodwill på kommer de märka att så inte är fallet utan 

snarare tvärtom, det har blivit svårare.  

 

1.2 Redovisningshistorik 

Redovisningspraxis har bildats utifrån två huvudgrupper enligt den brittiske forskaren Nobes, 

den anglosaxiska gruppen och den kontinentala gruppen.10 Det viktigaste som skiljer dessa 

två grupper åt är den huvudsakliga finansieringskällan. Den anglosaxiska traditionen riktar sig 

till investerare och ägarspridningen har därför varit stor samt att andelen börsnoterade företag 

varit överrepresenterade. Fokus ligger även mer på kortsiktiga vinster än vad den kontinentala 

gör och därför har det största intresset riktats till balansräkningen. Kort sagt är den 

anglosaxiska skolan mindre försiktighetsorienterad och använder sig i större utsträckning av 

verkliga värden. Den kontinentala traditionen riktar sig till långivare såsom staten eller 

banken. Länder som hör till den anglosaxiska skolan är bland annat Storbritannien, USA och 

Holland. Till den kontinentala skolan hör bland annat Tyskland, Frankrike, Sverige och Japan. 

Sverige visar dock alltmer tendenser till att övergå till den anglosaxiska skolan, liksom de 

övriga länderna inom den kontinentala skolan. Den kontinentala skolan utmärks av att strikt 

följa lagar, praxis och rekommendationer medan den anglosaxiska är mer öppen. Ytterliggare 

saker som skiljer de två skolorna åt är att den kontinentala redovisningen är mer konservativ 

och försiktig samt att värderingarna är influerade av skattelagstiftning. Inom den anglosaxiska 

traditionen ska redovisningen kännetecknas av ”true and fair” vilket i svensk lagtext översätts 

till ”rättvisande bild”.11 

                                                 
10 Artsberg (2003) Redovisningsteori – Policy & Praxis, s. 88 
11 Smith (1997) Redovisningens språk, s. 86 
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1.3 Redovisningens mål och syfte 

Redovisningens huvudsakliga syften är att ge en rättvisande bild samt underlätta granskning 

och jämförelse av exempelvis årsredovisningar eller företag emellan. De viktigaste lagarna 

ställs samman i Bokföringslagen, BFL, och Årsredovisningslagen, ÅRL, och benämns 

ramlagar. Dessa innehåller generella bestämmelser om företagens bokföring och redovisning. 

Det viktigaste begreppet inom dessa två lagar är ”god redovisningssed”. Idag sägs det att god 

redovisningssed kan ses som de normer, utöver lag och föreskrifter, som grundas på praxis 

samt rekommendationer och uttalanden från normgivande organisationer. Rättvisande bild 

introducerades i svensk lagstiftning via årsredovisningslagen. I och med det nya begreppet 

betraktas god redovisningssed som underordnat rättvisande bild. Dock har lagstiftningen det 

slutgiltiga beslutet på sin sida. För att sammanfatta begreppet rättvisande bild kan det sägas 

att det är årsredovisningen som i sin helhet ska ge en rättvisande bild. Detta genom att 

redovisningen ställs upp på ett överskådligt sätt i enlighet med god redovisningssed.12 

 

1.4 Forskningsfrågor 

Efter samtalet med auktoriserade revisorn Göran Johansson framgick det att det mest 

problematiska för företagen är att urskilja de olika kassagenererande enheterna som väntas bli 

gynnade av synergierna vid ett förvärv.13  Den första övergripande frågeställningen lyder 

därför så som följande; hur organiserar företagen arbetsprocessen med de kassagenererande 

enheterna, från det att en goodwillpost har uppstått tills det att den fördelats ut över berörda 

kassagenererande enheter samt testats för nedskrivning?  

 

För att få en allmän bild av företagens syn på regeländringarna har ytterliggare en 

frågeställning formulerats; vad är företagens åsikter om regeländringarna i 

goodwillhanteringen? 

 

Detta är således uppsatsens frågeställningar. 

1.5 Syfte 

Syftet med uppsatsen är kort sagt att få en förståelse för den komplexitet som uppstår för 

företagen vid arbetsprocessen med de kassagenererande enheterna. För att kunna besvara 

uppsatsens frågeställningar har fem delsyften formulerats. Med hjälp av dessa ska studien 
                                                 
12 Thomasson m.fl. (2004) Den nya affärsredovisningen, s.109 
13 Johansson Göran (2006) auktoriserad revisor (muntlig källa) 
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försöka ge en djupare insikt i hur arbetsprocessen med att fördela goodwill på de 

kassagenererande enheterna går till.  

 

• Hur görs bedömningarna för att avgöra till vilka kassagenererande enheter som den 

uppstådda goodwillposten för förvärvet tillhör?  

 

• När och hur ofta sker nedskrivningstesten för de olika kassagenererande enheterna? 

 

• Vilken värderingsmodell använder sig företagen av för att fastställa värdet på goodwill 

i de kassagenererande enheterna samt vilken diskonteringsränta används i den valda 

värderingsmodellen?  

 

• Sker arbetsprocessen med de kassagenererande enheterna externt eller internt?  

 

• Vad anser företagen att den nya goodwillregeln har medfört för konsekvenser? 

 

Dessa fem delsyften har operationaliserats i intervjumallen för företagen (se bilaga två) för att 

ge ett så konkret svar som möjligt på uppsatsens frågeställningar. 

 

1.6 Avgränsningar 

Uppsatsen kommer enbart att undersöka, som den övergripande frågeställningen talar om, hur 

arbetsprocessen ser ut från det att en goodwillpost uppstått tills det att goodwillvärdet testas 

för nedskrivning. Vad som händer efter det att ett nedskrivningstest har skett kommer inte att 

behandlas här. Uppsatsen kommer inte heller att behandla negativ goodwill och internt 

upparbetat goodwill kommer enbart att beröras i avseende att ämna ta reda på hur företagen 

gör för att denna goodwill inte ska komma med när goodwill testas för nedskrivning.  Till sist 

har avgränsningar gjorts till att enbart behandla de intervjuande företagens senaste förvärv 

och se hur arbetsprocessen med goodwill såg ut i just det specifika förvärvet.  
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2. Definitioner  

I detta avsnitt beskrivs vad som menas med goodwill och kassagenererande enheter så att 

läsaren får en bra förförståelse för innebörden av dessa två termer.  

    

2.1 Goodwill 

Goodwill är något som uppstår vid ett företagsförvärv och blir till en tillgångspost i 

koncernens balansräkning. Det är en immateriell tillgång som inte är identifierbar, den saknar 

helt enkelt fysisk substans. Om en tillgång ska klassificeras som identifierbar ska den gå att 

identifiera, avskiljas samt gå att säljas oberoende av andra tillgångar. Det som inte kan 

identifieras och avskiljas är bland annat företagets nyckelpersoner och kundkrets, detta blir till 

goodwill. I artikeln ”Nya goodwill vindar”, Affärsvärlden 2002, definierades goodwill så här; 

”Goodwill uppstår när ett förvärvat bolag har ett marknadspris som överstiger synliga 

substansvärden.”14 

 

I IFRS 3 punkt 52, står det skrivet att;  

”Goodwill som förvärvas i ett rörelseförvärv kan ses som en betalning för framtida 

ekonomiska fördelar som inte går att enskilt identifiera och heller inte redovisas separat”.15  

 

Vidare i IFRS 3 punkt 53, beskrivs det att goodwill ska beräknas på nedanstående vis;  

”Goodwill beräknas som återstoden av anskaffningsvärdet för rörelseförvärvet efter att den 

förvärvade enhetens identifierbara tillgångar, skulder och eventualförpliktelser redovisats”.16 

 

Kort och gott kan goodwill definieras som det övervärde som betalas vid ett företagsförvärv, 

övervärdet kan mycket förenklat räknas fram enligt nedanstående modell. 

Förvärvspriset – Eget Kapital = Övervärde = Goodwill17 

 

Observera att detta är, som ovan nämndes, ett mycket förenklat sätt att förklara vad goodwill 

är. På detta förenklade sätt kan goodwill definieras som skillnaden mellan förvärvspriset och 

                                                 
14 Affärsvärlden (2002) Nya goodwill vindar.  
15 Internationell redovisningsstandard i Sverige IFRS/IAS (2005) IFRS 3 p. 52 
16 Internationell redovisningsstandard i Sverige IFRS/IAS (2005) IFRS 3 p. 53 
17 Lindström Bengt (2005) studierektor vid Södertörns högskola (muntlig källa) 
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det verkliga värdet på det uppköpta företagets nettotillgångar.18 Självklart finns det här flera 

underliggande parametrar. 

 

När goodwill värderas ska den enligt IFRS 3 punkt 51 b, värderas till dess anskaffningsvärde, 

”som motsvarar den del av anskaffningsvärdet som överstiger det verkliga värdet netto för 

den förvärvade andelen av den förvärvade enhetens identifierbara tillgångar, skulder och 

eventualförpliktelser.”19 

 

Till sist kan sägas att goodwill kan ses som värdet av goda relationer eller helt enkelt som en 

”slaskpost”, det vill säga det som blir över på tillgångssidan när en koncernbalansräkning har 

upprättats.20  

 

2.2 Kassagenererande enhet 

En kassagenererande enhet kan definieras som; 

 

”Den minsta grupp av tillgångar till vilken en viss tillgång hör och som ger upphov till 

inbetalningar från den löpande verksamheten, som i hög grad är oberoende av inbetalningar 

från andra tillgångar eller grupper av tillgångar.”21 

 

Detta kan enklast förklaras med ett exempel från IAS 36 p. 68 där det förklaras så här; 

 

”Ett bussföretag driver fem olika busslinjer åt en kommun i enlighet med ett avtal som 

innehåller krav på viss minimitrafik på samtliga linjer. Bussföretaget har uppgifter om 

storleken på de resurser som är knutna till varje busslinje samt de kassaflöden som 

busslinjerna ger upphov till. En av busslinjerna går med förlust. 

Eftersom bussföretaget inte kan lägga ned en enskild busslinje utgör de fem busslinjerna 

tillsammans den minsta grupp av tillgångar som genererar oberoende inbetalningar. Därför 

är den enhet till vilken var och en av de fem busslinjerna hör bussföretaget i sin helhet.”22 

 

 

                                                 
18 Artsberg (2003) Redovisningsteori – Policy & Praxis.  
19 Internationell redovisningsstandard i Sverige IFRS/IAS (2005) IFRS 3 p. 51 b 
20 Lindström Bengt (2005) studierektor vid Södertörns högskola (muntlig källa) 
21 Internationell redovisningsstandard i Sverige IFRS/IAS (2005) IAS 36 p. 68 
22 Ibid. 
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Goodwill hör ihop med kassagenererande enhet på så sätt att när ett företag genomför ett 

förvärv uppstår goodwill. Denna goodwill ska sedan fördelas ut på olika kassagenererande 

enheter. Enligt IAS 36 p.80 ska goodwill;  

 

”Fördelas på var och en av förvärvarens kassagenererande enheter, eller grupper av 

kassagenererande enheter, som väntas bli gynnade av synergierna i förvärvet.” 23   

 

Det är sedan dessa kassagenererande enheter som ska testas för nedskrivning. Detta 

nedskrivningstest ska göras minst en gång per år, men oftare om något indikerar på att en 

värdeminskning har skett.24 Testet går ut på att den kassagenererande enhetens redovisade 

värde testas mot återvinningsvärdet. Om det redovisade värdet överstiger återvinningsvärdet 

måste en nedskrivning ske.25 När på året ett företags kassagenererande enhet/enheter ska 

testas för nedskrivning får företagen avgöra själva. Har de flera olika kassagenererande 

enheter behöver de inte testa alla enheter vid samma tidpunkt.26 

 
 

                                                 
23 Internationell redovisningsstandard i Sverige IFRS/IAS (2005) IAS 36 p. 80 
24 Internationell redovisningsstandard i Sverige IFRS/IAS (2005) IAS 36 p. 90 
25 Ibid. 
26 Internationell redovisningsstandard i Sverige IFRS/IAS (2005) IAS 36 p. 96 
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3. Normer27 

I detta avsnitt beskrivs det komprimerat hur IASB rekommenderar företagen att sköta arbetet 

med de kassagenererande enheterna. Det som här tas upp är det som huvudsakligen är av 

intresse för uppsatsen behandlingsområde.   

 

3.1 Vad säger IASB? 

Om en tillgång redovisas till ett högre värde än nuvärdet av inbetalningsöverskottet som 

tillgången väntas ge upphov till, antingen genom försäljning eller genom att användas i 

verksamheten, så ska tillgångens värde skrivas ned. Detta gäller även för kassagenererande 

enheter.  

 

Goodwill som uppstått till följd av ett företagsförvärv ska fördelas på var och en av 

förvärvarens kassagenererande enheter, eller grupper av kassagenererande enheter, som 

företaget tror kommer att bli gynnade av synergierna i förvärvet. Det krävs bedömningar för 

att avgöra till vilken kassagenererande enhet som en tillgång hör och dessa bedömningar ska 

göras på ett likartat sätt från period till period. Undantag om det inträffar något som motiverar 

en ändring av bedömningssätt. Företaget får ändra sammansättningen av de kassagenererande 

enheterna från en period till en annan, om de gör det så måste de dock lämna särskilda 

upplysningar i de fall där det skett en nedskrivning eller en återföring av en nedskrivning 

gällande den kassagenererande enheten.   

 

Om det finns något som indikerar på att en tillgång har minskat i värde måste företaget 

beräkna vad återvinningsvärdet är för denna tillgång. Om företaget inte klarar av att fastställa 

tillgångens återvinningsvärde ska de istället beräkna återvinningsvärdet för den 

kassagenererande enhet som tillgången tillhör. 

 

En kassagenererande enhets återvinningsvärde är det högsta av enhetens verkliga värde minus 

försäljningskostnader och nyttjandevärde. Enhetens redovisade värde ska fastställas i likhet 

med hur dess återvinningsvärde  fastställs.  

 

Företagets kassagenererande enheter ska årligen testas för nedskrivningsbehov, oftare om 

något indikerar på att en värdeminskning har skett. Ett nedskrivningsbehov föreligger om den 
                                                 
27 Internationell redovisningsstandard i Sverige IFRS/IAS (2005) IAS 36 
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kassagenererande enhetens redovisade värde överstiger dess återvinningsvärde. Detta 

nedskrivningstest får företaget välja att göra när som helst under räkenskapsåret, det viktiga är 

dock att testet utförs vid samma tidpunkt varje år. Olika kassagenererande enheter får prövas 

för nedskrivningsbehov vid olika tidpunkter på året men ska då prövas vid samma tidpunkt 

varje år. När nedskrivningsbehovet prövas får företaget använda sig av den senaste utförliga 

beräkningen av enhetens återvinningsvärde för att testa detta värde mot det redovisade värdet. 

För att få använda den senaste utförliga beräkningen är det dock viktigt att de tillgångar och 

skulder som utgör enheten inte förändrats i betydande utsträckning, att den senaste 

beräkningen av återvinningsvärdet översteg det redovisade värdet avsevärt och att 

sannolikheten är låg att en ny beräkning av återvinningsvärdet skulle understiga det aktuella 

redovisade värdet, detta baseras på analyser av händelser som inträffat inom företaget sedan 

den senaste beräkningen. Om en nedskrivning av den kassagenererande enheten är aktuell ska 

den omedelbart kostnadsföras i resultaträkningen.B 

 

IASB talar inte om vilken specifik modell företagen ska använda sig av för att pröva 

nedskrivningsbehovet, flera olika finns att tillgå. De nämner dock att resultatet ska återspegla 

det förväntade nuvärdet av framtida betalningar. IAS 36 ger även exempel på två metoder 

företagen kan använda sig av för att beräkna nuvärdet på den kassagenererande enheten, den 

ena är den traditionella metoden och den andra är förväntade kassaflöden. I den traditionella 

metoden förutsätts att förväntningar om framtida kassaflöden och lämplig riskpremie kan 

integreras i en enda diskonteringsfaktor, därav ligger tyngdpunkten i den traditionella 

metoden i valet av diskonteringsfaktor. En användning av förväntade kassaflöden är i vissa 

fall mer effektivt än den traditionella metoden, anledningen är att den fokuserar direkt på en 

analys av kassaflöden.  I denna metod går det även att använda nuvärdesberäkningar när 

tidpunkten för kassaflöden inte är känd. Det är upp till företagen själva att avgöra vilken 

värderingsmodell de vill använda sig av.  

 

Diskonteringsfaktorn som företaget väljer att använda sig av i sina beräkningar ska vara före 

skatt. Anledningen till detta är att om diskonteringsfaktorn fastställs efter skatt justeras den till 

att vara före skatt. IASB nämner att komponenter i diskonteringsfaktorn kan vara företagets 

vägda genomsnittliga kapitalkostnaderC, företagets marginella upplåningsränta och andra 

marknadsmässiga upplåningsräntor.  

                                                 
B Undantag om tillgången redovisas till ett omvärderat värde enligt en annan standard 
C Fastställs exempelvis av CAPM 
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4. Tidigare forskning och debatter inom ämnet 

I detta avsnitt kommer tidigare forskning om goodwill och hur den har och ska redovisas att 

presenteras, det kommer även att presenteras ett utdrag om debatten som har följt 

forskningen. 

 

Goodwill har i flera decennier varit ett omdiskuterat ämne på grund av problematiken med 

hur företag ska redovisa posten. Det har funnits olika sätt att hantera goodwill på och många 

diskussioner har förts om vad som är det bästa och mest rättvisande sättet att hantera 

goodwillposten på. Ett av de största problemen är att goodwill ses som en ”slaskpost” inom 

redovisningen men detta är något som de nya standarderna ska försöka reda ut. Tydligare 

riktlinjer ges numera för vad som får klassificeras som goodwill vilket ger ett annat tryck på 

företagen att försvara de värden de verkligen har. De frågor som alltid har diskuterats och som 

görs även idag är bland annat, ska goodwillposten redovisas eller ej? och hur ska den 

redovisas?  

 

Tidigare skrivna uppsatser har berört detta ämne under de senaste åren då implementeringen 

av de nya standarderna varit omtalad. Majoriteten av de uppsatser författarna studerat har 

undersökt konsekvenserna i början av implementeringen av IFRS ur olika vinklar. En uppsats 

från år 2005 skriven på Handelshögskolan i Göteborg tar upp nedskrivningsproblemet samt de 

bedömningar som nedskrivning medför. Författarna bygger studien på ett externt synsätt och 

som fortsatt forskning föreslår de bland annat att se till företagets rutiner vid nedskrivning av 

tillgångar. De tar även upp avgränsning och identifiering av kassagenererande enheter som ett 

intressant ämne att studera vidare.28   

 

Det talas mycket om ”den nya ekonomin” i debatter från början av 2000-talet. Den nya 

ekonomin innefattar bland annat redovisning och värdering av immateriella tillgångar och en 

av dessa är goodwill. Diskussionen som förs handlar om att det verkliga värdet på företag inte 

framkommer i en traditionell balansräkning då redovisningen är anskaffningsbaserande. Detta 

är dock ingenting nytt, problematiken om vad som kan definieras som en tillgång och vilka 

tillgångar som ska redovisas i balansräkningen har funnits sedan början av 1900-talet.29    

 

                                                 
28 http://www.handels.gu.se/epc/archive/00004087/  
29 Falkman (2001) Redovisningens reglering, s. 29 
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I en rapport från år 1988, ”Accounting for Goodwill” analyserar forskarna goodwillfrågan 

utifrån ramlagarna som FASB har uttalat. Forskarna kommer fram till att ett helt borttagande 

av goodwill är otänkbart då interaktionerna av dess komponenter resulterar i synergier. Istället 

föreslår de en tvåstegsmetod för att beräkna värdet av goodwill. Först måste alla immateriella 

och materiella tillgångar identifieras, kapitaliseras och amorteras över deras livslängd. Sedan 

måste det som är kvar skrivas av mot fordran på förvärvsdagen.30  

 

Jennings, leClere och Thompson II skriver i sin rapport ”Goodwill Amortization and the 

Usefulness of Earnings” om deras studie som görs för att se om de nya standarderna med 

slopade nedskrivningar kan öka nyttan av vinsten. Flera kritiker hävdar att om 

goodwillavskrivningarna lydde under de gamla reglerna som var väldigt missvisande så skulle 

förändringarna öka nyttan av vinsten. Men om goodwillavskrivningarna var ett bra sätt att 

slippa ifrån en värdering av goodwilltillgångarna så kan de nya reglerna medföra att nyttan av 

vinsten blir mindre betydelsefull för intressenterna. Jennings och Thompson tar även upp att 

de nya reglerna kommer att innebära att andelen förvärvad goodwill kommer att öka i 

företagens balansräkningar samt en eliminering av systematiska avskrivningar av goodwill. 

Slutligen kommer forskarna i artikeln fram till slutsatsen att de slopade 

goodwillavskrivningarna, som är ett resultat av de nya reglerna, inte kommer att minska 

användbarheten av vinst som indikator för aktieägare utan snarare kommer att ta bort en 

onödig källa med information.31 

 

I tidningen Accountancy Magazine från maj år 2005 har UBS International Bank gjort en 

undersökning av IFRS inverkan på företag så här långt. Studien är en surveyundersökning 

som bygger på 27 Europeiska företag som hittills har företagit sig full förlikning mellan lokal 

GAAP och IFRS för 2004 års intäkter och aktieägarnas kapital. UBS pekar på att trots att 

IFRS leder till bättre jämförelser mellan företag så är dessa begränsade då företaget har så 

många valmöjligheter vid övergången till IFRS och dess efterföljande framställan. I sin 

slutsats kommer UBS fram till en bristande jämlikhet i sina resultat. Om förändringarna i 

goodwillavbetalningarna tas bort så kommer medelökningen av intäkter att vara mindre än 1 

%, men UBS upptäcker att medelförändringen i tidigare goodwillintäkter är 12 %.32 

 
                                                 
30 Colley and Volkan (1988) Accounting for Goodwill. Accounting Horizons, s. 41  
31 Jennings, LeClere and Thompson II (2001) Goodwill Amortization and the Usefulness of Earnings. Financial 
Analysts Journal, No. 5, s. 22 
32 IFRS Reports and Accounts (2005) UBS analysis impact of IFRS so far. Accountancy Magazine, may, s. 87 
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5. Metod 

I detta avsnitt presenteras uppsatsens upplägg av strategier, metoder för datainsamling, 

urval, empiriinsamlandet samt metodkritik. Syftet med avsnittet är att ge läsaren en klar 

förståelse i uppsatsens utformning och val av undersökning. 

 

5.1 Vetenskaplig ansats och metod för datainsamling 

Det finns två huvudsakliga ansatser inom vetenskaplig forskning, deduktiv och induktiv. Den 

induktiva ansatsen går från empiri för att få fram en ny teori. Dock bygger denna uppsats på 

en deduktiv ansats som innebär en avledning från det generella till det konkreta.33 Författarna 

utgick från befintliga teorier som sedan kom att testas via empiriska studier av verkligheten.  

 

Vid datainsamling skiljs det oftast mellan två metoder, kvalitativa och kvantitativa. Dock ska 

dessa två metoder inte placeras in i två skilda fack utan ses som komplement till varandra.34 

Då författarna valt att grunda uppsatsen på fem djupintervjuer leder det till en kvalitativ 

metod. Det som kännetecknar kvalitativ metod är först och främst att ord är den centrala 

analysenheten framför siffror. Kvalitativ metod har en tendens att förknippas med 

beskrivning. Studierna vid en kvalitativ undersökning tenderar ofta att vara småskaliga. 

Vidare associeras kvalitativ metod med ett holistiskt perspektiv vilket innebär att forskaren 

ser till en helhet och utifrån detta kan se hur de olika delarna påverkar varandra. 

Undersökningen kännetecknas av en inblandning från forskarens sida. Till sist så tenderar 

kvalitativ metod att förknippas med en öppen undersökningsdesign. I denna uppsats används 

endast en kvalitativ undersökningsmetod. Detta eftersom undersökningen bygger på fem 

djupintervjuer och inte berör någon statistisk vetenskap. Undersökningen är en flerfallsstudie 

vilket är ungefär som en fallstudie men med den skillnaden att den bygger på flera fall vilket 

kan ge en starkare sannolikhet att resultatet även kan appliceras på liknande fall.35    

 

Primär- och sekundärdata 

Det finns två typer av datainsamling, primär- och sekundärdata. Sekundärdata är data som 

redan finns insamlad till ett tidigare ändamål. Den kan bestå av arkivmaterial, statistik, 

databaser, litteratur, tidningar och tidsskrifter. Primärdata är data som undersökaren samlar in 

                                                 
33 Johannessen & Tufte (2003) Introduktion till samhällsvetenskaplig metod, s. 35 
34 Andersen (1994) Vetenskapsteori & Metodlära, s. 69 
35 Yin Robert (2003) Case Study Research, s. 19 
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på egen hand för det aktuella studieobjektet. Det kan vara i form av intervjuer, observationer 

eller enkäter.36  

 

Författarna har använt sig av både primärdata och sekundärdata i datainsamlandet. 

Sekundärdata användes bland annat i sökandet av ämne i tidskrifter och via Internet. Vidare 

användes sekundärdata i studerandet av företagens årsredovisningar.  Primärdata användes 

främst i empiridelen då den bygger på fem djupintervjuer med företag. Dock använde sig 

författarna av primärdata även vid problembakgrunden i samband med samtalet med 

auktoriserade revisorn Göran Johansson.   

   

5.2 Undersökningens upplägg 

Material för uppsatsen har hämtats ur litteratur, tidsskrifter och Internet. Arbetet startade med 

en genomgång av företagens årsredovisningar på O-listan, Attract 40. Observera att Attract 40 

inte är O-listan i sin helhet utan innehåller de bolag på O-listan med högst 

omsättningshastighet. Efter genomgången av årsredovisningarna skedde ett urval av 

potentiella fallstudieobjekt som sedan följdes av intervjuer. Till sist sammanställdes och 

analyserades intervjuerna.  

 

Val av undersökningsenheter 

Undersökningen bygger på fem svenska börsnoterade företag. Dessa är hämtade från en del 

av Stockholmsbörsens O-lista, Attract 40. Attract 40 har funnits på Stockholmsbörsen sedan 

år 2001. Listan har skapats för att underlätta för investerare att hitta de mest attraktiva 

företagen på O-listan. Vilka bolag som ingår i Attract 40 bestämmer investerarna, inte börsen. 

Urvalet baseras på handelsstatistik från den senaste halvårsperioden och den grundläggande 

parametern är bolagets omsättningshastighet, vilket speglar marknadens intresse för bolaget. 

Attract 40 är öppet för alla bolag på O-listan oavsett bransch och förändras därför över 

tiden. 37  Börslistan är hämtad från BolagsFakta.se som förmedlar årsredovisningar, 

pressreleaser, presskontakter och börskurser. Avgränsningen till O-listan, Attract 40 har gjorts 

därför att företagen är något mindre än de på A-listan och kan vara lättare att få kontakt med. 

Utöver det använder sig flera tidigare skrivna uppsatser av A-listan och därför anser 

författarna att företagen på O-listan var lite intressantare att undersöka. 

                                                 
36 Patel & Davidson (1994) Forskningsmetodikens Grunder, s. 56 
37 www.stockholmsborsen.se 
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De företag som skulle ingå i studien var tvungna att uppfylla ett antal i förväg uppställda krav. 

Första kravet var att företaget redovisade en goodwillpost på tillgångssidan. Det andra kravet 

var att företaget var en koncern då det endast är dessa som berörs av IFRS-standarderna. 

Tredje kravet var att företaget skulle ha genomfört ett förvärv under år 2003 eller år 2004.D 

Efter att ha studerat årsredovisningar från år 2004 av de 55 företag som befann sig på O-

listan, Attract 40 kunde 18 stycken företag elimineras efter de uppställda kraven. Av de 37 

stycken företagen som stod kvar som studieobjekt beräknades en procentsumma fram genom 

att ta goodwillvärdet genom eget kapital. Utifrån denna procentsumma har författarna 

rangordnat företagen där det företaget med störst förvärv har prioriterats. Därefter valdes de 

fem företagen ut genom bekvämlighetsurval. Författarna kontaktade först och främst de 

företag som hade huvudkontor i Stockholm därefter valdes slumpartat de företag som var 

intresserade till intervju och som svarade snabbast på e-post eller telefon. 

 

Bortfall 

Då det var tider för kvartalsrapporter var det inte så enkelt att få tag i de personer författarna 

avsåg intervjua eftersom de då är väldigt upptagna. Därav uppkom ett visst bortfall av företag 

som kontaktades men som inte hade möjlighet att ställa upp på intervju. Det förekom även 

företag som aldrig svarade på e-posten eller telefon. Dessa bortfall ses som externa. 

 

Vid intervjuernas genomförande uppstod ett internt bortfall då finanschefen för företag D inte 

kunde uttala sig om företagets diskonteringsränta. Detta är något som kommer att beaktas i 

analysen. Anledningen till att inte fler interna bortfall uppstod berodde på att när eventuella 

frågor dök upp kunde författarna förtydliga dessa. 

 

5.3 Intervjuer 
Innan författarna gav sig ut bland företagen valde de att ha ett samtal med den auktoriserade 

revisorn Göran Johansson. Detta gjordes för att ge författarna en mer klar syn på 

problematiken med de kassagenererande enheterna. Revisorns del i uppsatsen var även att ge 

en bild av problematiken från ett externt synsätt. Intervjufrågorna var utformade på ett 

semistrukturerat vis det vill säga att intervjuaren följer en färdig lista med frågor som ska 

besvaras. Dock finns det plats för respondenten att utveckla sina svar och tala mer utförligt 

                                                 
D Vid intervjuerna framkom det dock att företagen gjort förvärv även år 2005 och då valde författarna att 
använda sig av det förvärvet. 
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om ämnet som intervjuaren tar upp. Svaren är helt öppna med en betoning på respondenten 

som utvecklar sina synpunkter.38 Författarna använde sig av denna typ av intervju då de hade 

ett intresse i beskrivandet och förklarandet av arbetsprocessen med de kassagenererande 

enheterna. Även intervjumallen till företagen är utformad på ett semistrukturerat vis.  

 

Då uppsatsen handlar om fördelningen av goodwill på de kassagenererande enheterna var det 

viktigt för författarna att komma i kontakt med rätt person som var insatt i processen. Därför 

gjordes intervjuerna med företagens ekonomichefer eller finanschefer. Dessa personer 

kontaktades via telefon först och främst men också via e-post. Intervjufrågorna sändes till 

företagen senast en dag innan bokad intervju så att de intervjuade kunde förbereda sig så att 

författarna skulle kunna få så uttömliga svar som möjligt. 

 

Det finns flera sätt att intervjua. I denna uppsats har endast personliga intervjuer på plats vid 

huvudkontoret gjorts, förutom i två undantagsfall då huvudkontoret varit placerat på annan ort 

än Stockholm vilket har lett till en telefonintervju och en e-postintervju. Under intervjuerna 

har båda författarna deltagit, då den ena ställt frågorna och den andra tagit anteckningar. Vid 

eventuella missförstånd har författarna återkontaktat respondenterna för att reda ut dessa. 

Respondenterna har efter intervjun fått möjlighet att läsa igenom sammanställningen för att 

godkänna den.  

 

Intervjuareffekt 

Vid intervjuer kan olika störningsmoment uppstå, intervjuarens identitet är det främsta av 

dessa. Intervjuarens identitet får en speciell betydelse vid känsliga frågor eller frågor som kan 

framstå väldigt personliga samt vid känsliga ämnen. Vid frågor om bland annat inkomster, i 

det här fallet företagets, kan intervjuarens kön, ålder och etnicitet samt uppträdande och 

klädsel påverka fylligheten och ärligheten i den data som kommer fram. Genom detta kan 

datakvaliteten bli lidande då respondenten svarar efter vad han/hon tror intervjuaren vill höra. 

För att minska riskerna till att påverka respondenten kan intervjuaren vara artig, punktlig, 

lyhörd och neutral.39 Detta är något författarna lagt stor vikt vid. Platsen där intervjun äger 

rum kan vara en negativ påverkan. Uppsatsens intervjuer har ägt rum i ett av företagens 

konferensrum med undantag av två fall, ett då författarna gjorde en telefonintervju och ett där 

                                                 
38 Denscombe (2000) Forskningshandboken, s. 135 
39 Denscombe (2000) Forskningshandboken, s. 138 
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det var en e-postintervju. Genom detta anser författarna att intervjuerna har bedrivits på en 

relativt neutral plats utan störningsmoment. Ytterliggare en sak som kan spela in är 

intervjufrågornas utformning och intervjuarens kunskaper inom ämnet. Två faktorer tyder på 

att författarna uppfattades som kunniga inom ämnet och det kan ha bidragit till mer 

uttömmande svar. För det första är intervjufrågorna utformade efter författarnas förkunskaper 

och för det andra, när eventuella frågor uppstod under intervjun kunde författarna utan 

problem besvara dessa.        

 

5.4 Objektivitet, validitet och reliabilitet 

Vid forskning måste metoderna och slutsatserna motiveras därför är frågorna beträffande 

objektivitet, validitet och reliabilitet väldigt relevanta.40  

 

Objektivitet kan ha flera betydelser men många av dessa är svåra att implementera i 

samhällsforskningen. Knut Erik Tranoy (1986) har däremot uppvisat ett nytt sätt att se på 

objektivitet. Forskaren ska vara saklig, fördomsfri och opartisk, och inte subjektiv så att 

hans/hennes egna uppfattningar och känslor tar över. Detta är något som uppfattas som ideal i 

all forskning, så även i denna.41 Författarna har strävat efter att formulera intervjufrågorna så 

fördomsfritt de förmått. Anledningen till att intervjufrågorna inte är helt fördomsfria beror på 

att författarna grundar uppsatsen på den problematik som tillkommer i och med 

implementeringen av IFRS. Författarna har även varit objektiva vid intervjuerna för att inte 

förleda respondenten. Objektiviteten i denna uppsats anses därför vara relativt god. 

 

Validitet handlar om datas giltighet, att det som ämnas undersökas är det som undersöks. Det 

finns tre olika former av validitet, begreppsvaliditet, intern validitet och yttre validitet. I denna 

uppsats har hänsyn till validiteten tagits när intervjufrågorna utformades. Författarna såg då 

till uppsatsens frågeställningar och syfte och utifrån dessa togs intervjufrågorna fram. Detta 

tyder på att det som ämnas undersökas undersöks och med andra ord att validiteten är hög.  

 

Med hög reliabilitet menas att någon annan person med samma mätinstrument och korrekta 

mätningar ska kunna göra om samma undersökning vid en annan tidpunkt och då få samma 

resultat. Med andra ord berör reliabilitet hur tillförlitlig data är och kan testas på två sätt, test-

                                                 
40 Denscombe (2000) Forskningshandboken, s. 249 
41 Johannessen & Tufte (2003), Introduktion till samhällsvetenskaplig metod, s. 18 
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retest-reliabilitet och interbedömarreliabilitet.42 Reliabiliteten i denna uppsats är låg på grund 

av bland annat att parametrarna i arbetsprocessen med de kassagenererande enheterna kan 

förändras och om undersökningen då genomförs om några år kan inte samma resultat med 

säkerhet fastställas. 

 

5.5 Metodkritik 

Det är en låg generalitetet i denna undersökning då författarna endast ser till fem börsnoterade 

företag. Detta är något författarna är medvetna om. 

 

Det kan ha varit svårt för författarna att varit helt prestigefria under intervjuerna på grund av 

att några av frågorna som har ställts under intervjuerna kan ha ansetts som känsliga för 

företaget. Detta för att det finns standarder som ger instruktioner om hur arbetsprocessen med 

de kassagenererande enheterna bör utföras. Om företaget då inte följer dessa riktlinjer exakt 

så kan de känna att de missbrukar regeländringarna och vill därför inte svara fulländat på 

frågan. 

 

Då två av intervjuerna inte skedde personligen mellan författarna och den intervjuade, det 

fanns ingen fysisk närvaro, kan detta kritiseras. Det kan leda till att svaren inte blev 

tillräckligt uttömmande då det inte var lika enkelt att ställa direkta följdfrågor. Även detta är 

författarna medvetna om.  

 

Det kan vara till nackdel att studien inte kompletteras med någon kvantitativ data, såsom en 

enkätundersökning. Författarna beaktade detta men fann ingen lämplig frågeställning då 

frågorna är komplexa och kan behöva diskuteras. I e-postintervjun som utfördes fanns 

möjligheten till att återkontakta företaget, något som hade varit svårt vid flera hundra enkäter.    

                                                 
42 Johannessen & Tufte (2003), Introduktion till samhällsvetenskaplig metod, s. 265 
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6. Teorier 

I detta avsnitt beskrivs, för uppsatsen, relevanta teorier. Teorier som ligger till grund för att 

få kunskap och information inom ämnet. Områden som behandlas är redovisningens 

kvalitativa egenskaper, intressentmodellen, kommunikationsprocessen samt olika 

värderingsmodeller.  

 

6.1 Redovisningsinformationens kvalitativa egenskaper 

I IASBs föreställningsram står det skrivet;  

 

”Kvalitativa egenskaper är de egenskaper som gör informationen i de finansiella rapporterna 

användbar för användarna.” 43 

 

I IASBs föreställningsram går det att läsa hur de finansiella rapporterna ska utformas, på vilka 

grunder redovisningen ska utformas samt syftet med redovisningen. Redovisningen har fyra 

kvalitativa egenskaper som ska uppfyllas för att redovisningens mål ska uppnås, det vill säga 

att förse intressenterna med information. De fyra kvalitativa egenskaperna som IASB talar om 

i sin föreställningsram är Begriplighet, Relevans, Tillförlitlighet och Jämförbarhet. Med 

begriplighet menas att informationen som ges ska vara begriplig för användaren. Det ska även 

förutsättas att läsaren är kunnig inom redovisning. 44  Relevans innebär att enbart den 

informationen som anses vara av intresse för läsaren ska finnas med i den finansiella 

rapporten. Den information som ges ska underlätta bedömningen av händelser som har skett 

eller kommer att ske inom företaget.45  Viktigt är också att den relevanta informationen som 

lämnas är väsentlig. Med tillförlitlighet menas att informationen som lämnas i de finansiella 

rapporterna måste vara tillförlitliga för att användaren ska ha någon användning av den. 

Informationen anses tillförlitlig om den inte är vinklad eller innehåller väsentliga 

felaktigheter.46 När IASB talar om den fjärde, och sista, kvalitativa egenskapen jämförbarhet 

menar de att användaren av de finansiella rapporterna måste ges chansen att jämföra både 

företag emellan men även företaget med sig själv över åren. Bland annat så ställs krav på att 

företaget ska informera användarna om vilken redovisningsprincip som tillämpats.47  

 
                                                 
43 Internationell redovisningsstandard i Sverige IFRS/IAS (2005) Föreställningsram p. 24 
44 Internationell redovisningsstandard i Sverige IFRS/IAS (2005) Föreställningsram p. 25 
45 Internationell redovisningsstandard i Sverige IFRS/IAS (2005) Föreställningsram p. 26 
46 Internationell redovisningsstandard i Sverige IFRS/IAS (2005) Föreställningsram p. 31 
47 Internationell redovisningsstandard i Sverige IFRS/IAS (2005) Föreställningsram p. 39 
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Under nästan varje kvalitativ egenskap finns det underpunkter, dessa sammanfattas i figuren 

nedan.E 

 
 

Som det kan ses så har de kvalitativa egenskaper som syfte att ge en så rättvisande och 

korrekt bild som möjligt av företag. Företaget ska vara så transparant som möjligt så att det 

går att urskilja hur det gått för just deras verksamhet men även så att det underlättar 

jämförelsen för intressenter företag emellan.  

 

6.2 Intressentmodellen 

Intressentmodellen beskriver de grupper som är intresserade av information om företaget. 

Dessa grupper är nuvarande och potentiella investerare, anställda, långivare, leverantörer, 

kunder, stat, kommun och allmänheten.48 Intressentmodellen syftar till att visa att ett företag 

är ömsesidigt beroende av grupper i sin omvärld, så kallade intressenter. Företagets interna 

intressenter är företagsledningen, företagets anställda samt ägarna eftersom dessa parter har 
                                                 
E Figuren är designad utifrån informationen i IASBs föreställningsram 
48 Thorell (2003) Företagens redovisning – grundläggande räkenskapsförståelse, s. 17 

Begriplighet Relevans Informations 
Tillförlitlighet 

Jämförbarhet 

Väsentlighet Korrekt bild 

Innebörd & form

Neutralitet 

Försiktighet 

Fullständighet 

Med andra 
företag 

Med sig själv 
över åren 

Figur ett: Kvalitativa egenskaper (IASBs föreställningsram, 2005) 
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en fast koppling till företaget. De externa intressentgrupperna som vill ta del av 

årsredovisningen är långivare, stat, kommun, leverantörer och kunder. Företagsledningen 

besitter den centrala rollen och avgör vilka intressenter som ska inkluderas i affären och i 

vilken omfattning dessa intressenters resurser ska engageras.49 Intressenternas huvudsakliga 

krav från företagen är information om företagets ställning, resultat och kassaflöden.50 

 

Figuren nedanför redovisar hur intressenterna i intressentmodellen hänger samman.F 

 

Figur två: Intressentmodellen (Thorell, 2003)   

 

6.3 Kommunikationsprocessen 

När det införs en ny redovisningsstandard som IFRS/IAS krävs det att kommunikationen 

fungerar på ett bra sätt så att företagen förstår hur de ska göra. Kommunikationsprocessen går 

helt enkelt ut på att ett meddelande ska gå från sändaren, IASB i detta fall, till mottagaren, 

företagen i detta fall. Hur kommunikationsprocessen ser ut ses här nedanför i figur tre.51 

                                                 
49 Thomasson m.fl. (2004) Den nya affärsredovisningen, s. 16 
50 Thorell (2003) Företagens redovisning – grundläggande räkenskapsförståelse, s 19 
F Figuren är designad utifrån informationen i Thorell (2003) 
51 Kotler m.fl. (2001) Principles of Marketing, s. 632 
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Kommunikationsprocessen består av två sidor, sändarens och mottagarens.52 Sändarens är på 

den vänstra sidan om ”bruset” och mottagarens till höger. På sändarens sida sänder de ut ett 

meddelande samt väljer kanal för meddelandet. Kort kan det sägas att sändaren har en bild i 

sitt huvud som ska överföras, kodas, till ord.53 När meddelandet har kodats och kanal för att 

nå ut meddelandet har valts så går det över på den högra sidan av figuren, mottagarens. Här är 

förhoppningen den att sändarens tankar ska återföras från bilder till ord så att mottagaren 

förstår meddelandet. När meddelanden nått mottagaren uppstår en reaktion hos denna, 

responsen.54 Feedback infinner sig när mottagaren tagit emot meddelandet och kommunicerar 

tillbaka till sändaren. I mitten av denna kedja kan det uppstå brus, och det innebär att 

meddelandet inte går fram ordentligt och att mottagaren mottar ett annat meddelande än vad 

som var tänkt från sändaren.55 Det kan bero på tre saker; 1) att det finns buller runt omkring 

som försvårar kommunikationen 2) Att mottagaren inte förstår vad sändaren menar 3) att det 

finns ett effektivitetsproblem.56 Om inget brus uppstår så är tanken att sändarens meddelande 

går fram och mottas av mottagaren utan bekymmer. Figur tre, kommunikationsprocessen, 

ämnar visa hur meddelanden kommuniceras ut och vilka problem som kan uppstå.  

                                                 
52 Kotler m.fl. (2001) Principles of Marketing, s. 632 
53 Nilsson J-E (2005) undervisande lärare Södertörns högskola (muntlig källa) 
54 Kotler m.fl. (2001) Principles of Marketing, s. 633 
55 Ibid. 
56 Nilsson J-E (2005) undervisande lärare Södertörns högskola (muntlig källa) 
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6.4 Finansiella teorier 

Flera olika värderingsmodeller för företag existerar idag. Vissa används endast vid speciella 

tillfällen, andra är alltid mer eller mindre en del av en värderingsövning. Sedan finns det dem 

som oftast används i föreningar med andra modeller. Utgångspunkten för olika modeller kan 

variera. Basen kan baseras på kassaflödet, avkastningen eller operativa variabler som 

exempelvis produktionskapacitet.57 Det som avgör vilken modell ett företag väljer beror på de 

begränsade horisonter som kassaflödet på ett rimligt sätt kan beräknas över och att 

diskonterade värden är beräknade med fel. Dessa praktiska överväganden leder till att 

akademiker och andra praktiserare av modellerna väljer en modell framför en annan. De 

modeller som följer nedan är de som föreslås för värdering av de kassagenererande enheterna.  

 

Dividend Discount Model – DDM 

Modellen framtogs år 1938 av William och basers på företagets kassaflöde. Den innehåller 

baserna till de flesta värderingsmodellerna där företagets egna kapital (V) är jämställt med 

nuvärdet av alla förväntade framtida utdelningar (DIV) diskonterade till företagets kostnad av 

eget kapital (re) som i allmänhet är konstant.58 Med andra ord föreslår modellen prognoser för 

företagets samtliga framtida utdelningar och diskonterar dem tillbaka till nutid för att få fram 

värdet av företagets kapital. Detta görs i två steg. I steg ett prognostiseras utdelningar för 

varje år sedan diskonteras de till sitt nuvärde genom avkastningskravet för varje år. I steg två 

prognostiseras den långsiktiga tillväxten i utdelningarna och det lämpliga långsiktiga 

avkastningskravet för att räkna fram värdet av utdelningar.59  

 

V0 = E0(DIVn) 
         (1+re)n 

 

Nyckelparametrarna i denna formel är utdelningsprognoserna och det estimerade egna 

kapitalet. Dock har denna modell en nackdel enligt Lander och Reinstein och det är att den 

blir missvisande för företag som delar ut små aktieutdelningar under en lång period. 

 

Discounted Cash Flow – DCF 

Detta är den vanligaste värderingsmodellen för företag och är framtagen utifrån Modigliani 

och Millers finansiella teorier från år 1958. Flera varianter finns av modellen, en av dem är 

                                                 
57 Frykman & Tolleryd (2003) Corporate Valuation – an easy guide to measuring value, s. 26 
58 Lander & Reinstein (2003) Models to Measure Goodwill Impairment, Vol. 9, No. 3. 
59 Frykman & Tolleryd (2003) Corporate Valuation – an easy guide to measuring value, s. 29 
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FCF, Free Cash Flow, som också är den mest använda. 60  Modellen jämställer 

företagsverksamhetens värde till all framtida kassaflöden diskonterade tillbaka till nutid 

genom att använda lämpliga kostnader av kapital. Vanligtvis används WACCF där kostnaden 

för kapital vägs mot kostnaden för skulder. DCF-modellen är indelad i två delar. Först görs en 

tydlig prognos över WACC och FCF för varje år samt att kassaflödesströmmarna diskonteras 

till sitt nuvärde. Sedan antas avkastningskravet och tillväxten vara konstant från året efter den 

tydliga perioden och för all framtid för att få fram ett värde som ska beräknas till ett 

nuvärde.61 

 

Gordons Modell 

Gordons modell är en variant av DCF-modellen som bygger på framtida kassaflöden. 

Formeln för modellen ser på ett förenklat sett ut som följande. 

 

P0 = DIV1 
       r-g 

 

P0 = Förväntat pris på aktien. 

DIV1 = Förväntad utdelning under kommande år. 

r = Begärd ränta på eget kapital för investerare. 

g = Tillväxträntan i utdelningar i evig tid. 

 

Det som skiljer Gordons modell från DCF-modellen är att Gordon bygger på evig tid medan 

DCF-modellen är tidsbegränsad. Modellen är dock endast användbar för företag som har en 

stadig tillväxt. Gordons modell är ett enkelt sätt att värdera företag men den har sina 

begränsningar som sin känslighet för vilken tillväxttakt i utdelningarna som förväntas av 

investerarna. Som exempelvis kan inte ett företag som värderas med Gordons modell ha högre 

tillväxttakt i utdelningarna än det avkastningskrav som investeraren har på företaget. Med en 

storlek på tillväxttakten som närmar sig investerarens avkastningskrav tenderar aktiens 

förväntade pris att gå mot oändligheten. Bästa förutsättningarna för värderingsmodellen har 

företag med en tillväxtränta som är jämförbar med eller mindre än företagets nominella 

                                                 
60 Lander & Reinstein (2003) Models to Measure Goodwill Impairment, Vol. 9, No. 3. 
F Weighted Average Cost of Capital. 
61 Frykman & Tolleryd (2003) Corporate Valuation – an easy guide to measuring value, s. 30 
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tillväxt samt att företaget har väletablerade utdelningsbetalningar som de avser att fortsätta 

med i framtiden.62 

 

McKinsey Modellen 

Även McKinsey modellen är en variant av DCF-modellen. Den presenterades år 1990 i boken 

”Valuation – Measuring and Managing the Future Value of Companies”. Grundtanken med 

modellen är att nuvärdet av företaget är jämställt med alla framtida fria kassaflöden 

diskonterade tillbaka till nutid med ett diskonteringsvärde som reflekterar risknivån. Det är 

hänsynen till denna risk som skiljer McKinsey modellen från DCF-modellen. Modellen har 

blivit väldigt populär och välanvänd på grund av att den är teoretiskt korrekt, den 

överrensstämmer bra med marknadsvärdet, fungerar bra för alla typer av företag, motstår 

effekter av ”window dressing”G samt att modellen ger analytiker en bra grund till att förstå 

underliggande affärer.63  

 

Residual Income Model – RIM 

Modellen härrör från DDM genom sin rena vinstberäkning. Den första introduktionen av 

modellen var år 1961 av Edward och Bell. Under åren har den utvecklats av flera olika 

forskare. Modellen värderar endast företaget efter aktieägarnas perspektiv. Residual Income 

(RI) definieras som redovisat nettoresultat (NI) efter avdrag för avkastningskravet för 

aktiekapitalet (r) multiplicerat med det bokförda värdet av aktiekapitalet i början av perioden 

(BV). Formeln blir enligt följande; 

 

RIt = NIt-re*BVt-1 

 

Marknadsvärdet för aktiekapitalet är uppskattad till summan av företagets nuvarande 

bokförda värde av aktiekapitalet plus nuvärdet av troliga framtida RI.  

 

När antingen tillväxttakten på bokfört värde eller nettoresultatet ökar så minskar skillnaden 

mellan företagets uppskattade värde och bokförda värde. Med andra ord är investerare enbart 

villiga att betala över det bokförda värdet av eget kapital om företagets RI är positivt.64  

                                                 
62 Damodaran (1994) Damodaran on Valuation, s. 99 
G Försök till att göra företaget mer prydligt, klä sig för skyltfönstret, så att resultatet ser bättre ut för stunden än 
vad det gör över några år. 
63 Frykman & Tolleryd (2003) Corporate Valuation – an easy guide to measuring value, s. 71 
64 Lander & Reinstein (2003) Models to Measure Goodwill Impairment, Vol. 9, No. 3. 
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7. Empiri 

I detta avsnitt redovisas de fem intervjuerna var och en för sig utan några tolkningar eller 

andra inlägg från författarna. Det som följer är vad som de facto sagts av de intervjuade.  

 

7.1 Företag A 

Detta företag är ett renodlat tjänsteföretag som hädanefter benämns Företag A. Den 

intervjuade benämns A. A har arbetat på Företag A sedan år 2002 och idag arbetar han som 

ekonomichef på moderbolaget. Bakom sig har A bland annat en civilekonomexamen från 

Handelshögskolan i Stockholm samt ett arbete inom finansbranschen med börsintroduktioner 

av företag. Förra året hade Företag A en omsättning på 720 miljoner kronor och gjorde en 

vinst på 148,3 miljoner kronor. Från året innan innebär detta att företaget växte med 40 %. 

 

I augusti år 2004 genomförde företaget sitt senaste företagsförvärv. Av detta förvärv var 

goodwill 37 miljoner kronor, om de räknar enligt IFRS standarder. Utan IFRS standarder 

hade goodwillposten varit 42 miljoner kronor. Företag A började tillämpa IFRS standarder 

per den 1 januari år 2005. Det senaste förvärvets goodwill fördelade företaget på en 

kassagenererande enhet. Här tror A att tjänsteföretag skiljer sig markant från producerande 

företag då de har mycket svårare att urskilja olika kassagenererande enheter. Tjänsteföretag 

har till skillnad mot producerande företag inga maskinparker och dylikt utan konsulter. Därav 

att hela goodwillvärdet enbart fördelades på en kassagenererande enhet. A för dock ett eget 

resonemang att varje konsult skulle kunna ses som en kassagenererande enhet, men detta är 

ingenting som råder i Företag A. Han menar på att detta är möjligt om det rör sig om ett större 

konsultföretag med olika affärsområden/inriktningar, då kan det vara möjligt att fördela 

verksamheten på flera kassagenererande enheter. Företag A såg inga svårigheter med att 

urskilja deras kassagenererande enhet. 

 

Eftersom att Företag A enbart fördelade sin goodwill på en kassagenererande enhet efter det 

senaste förvärvet var det inget problem för dem att avgöra till vilken enhet en viss tillgång 

hörde, alla hörde till samma. A tillägger även att deras största tillgång i Företag A är deras 

personal och dessa tas ej med i balansräkningen. När det kommer till internt upparbetad 

goodwill så säger A att det är extremt svårt att urskilja den från förvärvad goodwill. Han tror 

även att det är svårare för tjänsteföretag än för producerande företag att urskilja dessa. Företag 
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har ingen policyplan för hur de ska gå till väga för att se till att internt upparbetad goodwill 

inte kommer med i beräkningarna utan de hoppas helt enkelt på att den inte kommer med.  

 

Förutom goodwillposten för det senaste förvärvet besitter företaget tre goodwillposter till, 

alltså fyra sammanlagt. Dessa testas för nedskrivningsbehov per den 31 december varje år. 

Hitintills har företaget gjort detta test för nedskrivningsbehov per den 31 december år 2003, år 

2004 samt år 2005. Anledningen till att de valt att utföra testet just den tidpunkten är att de 

lägger budget i slutet av november början av december och då är det lätt att följa upp på en 

gång. Alla gånger företaget har utfört ett nedskrivningstest har det resulterat i att ingen 

nedskrivning har behövts göra. Inte heller har någonting under åren indikerat på att en 

värdeminskning skett så inga ytterligare tester har gjorts under åren. Företag har en månadsvis 

uppföljning av budget för att se så inga drastiska förändringar har skett.  

 

När företaget mäter värdet på dess kassagenererande enhet görs det enligt följande; 

År 1: Slår de fast en budget 

År 2-4: Prognoser görs för den kassagenererande enheten. De ser till hur den har utvecklats 

historiskt och hur budget året ser ut. 

År 5 och framåt räknar de med en evig tillväxt på 3 %. 

 

När de fastställer värdet på den kassagenererande enheten använder de sig av en vanlig 

hederlig kassaflödesvärdering som liknar Gordons modell. De tar hänsyn till risken via 

diskonteringsräntan. Rimlighetsbedömningar görs för att deras antaganden ska ligga i linje 

med aktiemarknadens.  Anledningen till att de valt att använda sig av denna modell är för att 

den är relativt enkel att använda samt att den tvingar dem att tänka till på underliggande 

parametrar. Denna modell är även väldigt objektiv och ser enbart till företagets egen 

verksamhet. Den är även lättare för revisorer och styrelse att följa upp än vad andra modeller 

är.  

 

Ett tjänsteföretag besitter inte många tillgångar så det blir svårt för dem att lånefinansiera sin 

verksamhet, istället är den eget kapitalfinansierad. Därför använder de sig av CAPMI 

modellen för att räkna ut sin diskonteringsränta, nu ligger den på 12,5 % före skatt. En 

                                                 
I Capital Asset Pricing Model. 
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känslighetsanalys görs en gång per år för att försvara räntan, dessa analyser har hitintills inte 

inneburit några större förändringar.  

 

Företag A har valt att sköta arbetsprocessen med de kassagenererande enheterna internt. Detta 

beroende på att de förvärv de genomfört hitintills inte har varit så jätte stora så revisorerna har 

godkänt att de gör det internt. Skulle dock förvärven bli större tror A att det kan bli 

nödvändigt att anlita externa konsulter för detta.  

 

A ser både för– och nackdelar med det nya sättet att hantera goodwill på gentemot det gamla 

men tror att det blir mer godtyckligt nu med det nya sättet. Han säger även att ur 

aktiemarknadens perspektiv så har analytiker redan justerat goodwill tidigare. Nu ska 

goodwill ses som evig och obestämd och det leder till att det blir mer godtyckligt. Det blir 

svårare att urskilja vilka antaganden som ligger bakom goodwillposten och informationen 

som ska lämnas i noter är oftast väldigt luddig. A talar om att detaljeringsgraden om hur 

mycket och vilken information som måste lämnas är oklar, och därför ger både de och andra 

företag i samma bransch diffus information externt. De ger den information de bedömer som 

möjlig. 

 

 A tror inte att den nya redovisningsprincipen leder till ett underlättande av jämförelse företag 

emellan. Möjligtvis att det gör det i teorin men inte i praktiken. A anser inte heller att den nya 

redovisningsprincipen leder till att visa en mer rättvisande bild av företagen, dock säger han 

att den ger en annorlunda bild. De som är insatta i detta har redan, enligt A, insett detta. 

Bilden som företag sänder ut om sig själva blir mer ryckiga än innan. Exempelvis om 

nedskrivning görs på goodwill. En annan aspekt som A ser som inte återger en rättvis bild av 

företaget är att om ett företag behöver göra en nedskrivning för att matcha det verkliga värdet 

så tar de gärna i lite extra i nedskrivningen för att slippa göra en nedskrivning till nästa kvartal 

igen.  

 

Till sist påpekar A att redovisningsregler generellt sett är utformade efter producerande 

företag och inte tjänsteföretag. Därför blir det lite annorlunda bedömningar för ett 

tjänsteföretag, kanske inte svårare men annorlunda. Goodwill för Företag A och andra 

renodlade tjänsteföretag är värdet av personalen.  
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7.2 Företag B 

Företag B är ett världsledande företag inom strategisk kommunikationshantering och arbetar 

med mediebevakning. För kundernas räkning bevakar Företag B all slags media, allt som 

skrivs eller sägs om kunden i fråga, totalt bevakar de 50 000 mediekällor. Vad kunderna 

efterfrågar är olika, vissa vill köpa råmaterialet av Företag B och andra vill ha 

sammanfattningar, analyser och dylikt. Företag B finns i 13 länder och har samarbetspartners 

i ytterliggare 75 länder, de har 2 700 medarbetare och 1,8 miljarder kronor i omsättning. 

Företag B erbjuder fyra olika delar som de har presenterat i en, vad de kallar för, 

kommunikationscykel. De fyra olika delarna är Research, där kunder via en databas kan 

identifiera sina målgrupper, Contact, där kunder kan nå ut med önskad information till de 

utvalda målgrupperna, Monitor, där kunder kan få sin mediebevakning samlad i Företag Bs 

webbaserade portallösning, och Evaluate, där kunder får sin mediebevakning utvärderad och 

presenterad. Den intervjuade på företaget benämns B och arbetar som Senior Vice President 

Mergers and Acquisitions för bolaget. Tidigare har han bland annat arbetat som CFOJ för 

Frontline AB. 

 

I början av november år 2005 genomförde Företag B sitt senaste företagsförvärv då de 

förvärvade företaget ett företag i USA. Företaget har sitt huvudkontor i Oakland California 

och de bevakar framförallt TV men även radio. Innan förvärvet hade Företag B endast 30 

marknader i USAK men då det förvärvade företaget besatt hela 160 marknader så har Företag 

B nu full täckning i USA. Förvärvspriset var 25 miljoner dollar och av det var 22,5 miljoner 

dollar goodwill. Denna goodwill fördelades ut på en kassagenererande enhet.  

 

Företag B har tillsammans med sina revisorer kommit fram till att varje land ska ses som en 

enskild kassagenererande enhet och på grund av detta så var det inget bekymmer för företaget 

att urskilja till vilken kassagenererande enhet goodwill från det senaste förvärvet skulle 

tillhöra. Anledningen till att de har valt att se varje land som en separat kassagenererande 

enhet är att de arbetar med så kallad ”bundling”. ”Bundling” innebär att de paketerar ihop sina 

tjänster och säljer dem som ett paket. För några år sedan var det möjligt att urskilja de fyra 

olika verksamheterna men det är det inte längre. År 2002/2003 sågs de fyra verksamheterna 

som varsin kassagenererande enhet, år 2004 hade det krympt till två kassagenererande 

enheter, och från och med den 1 januari år 2005 anammade Företag B den syn de har idag, att 
                                                 
J CFO, Chief Financial Officier. 
K En marknad är ett storstadsområde. 
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varje land ses som en kassagenererande enhet. Anledningen till att de i samråd med sina 

revisorer kom fram till att detta var det bästa sättet att behandla goodwill på är att det inte 

längre på ett meningsfullt sätt går att urskilja vad som kommer från de fyra olika 

verksamhetsområdena.  

 

Vad det är som avgör till vilken kassagenererande enhet goodwill hör är helt enkelt beroende 

på vilket land det förvärvade företaget befinner sig i. Undantag om det rör sig om en helt 

annan verksamhet än den de bedriver idag men så har aldrig varit fallet.  

 

Nu idag när det inte är aktuellt med någon fördelning av goodwill ser Företag B inte heller till 

internt upparbetad goodwill. Anledningen till det är att det i princip inte uppstår någon i 

dagsläget. B påpekar dock att om de olika verksamheterna hade varit separerade så hade det 

varit intressant att se till internt upparbetad goodwill. Nu idag med de nya IFRS reglerna ska 

internt upparbetad goodwill aktiveras i balansräkningen som en immateriell tillgång och inte 

bokas som goodwill. 

 

Varje kvartalsbokslut testar Företag B nedskrivningsbehovet för sina kassagenererande 

enheter i samtliga länder. Anledningen till att Företag B testar nedskrivningsbehovet fyra 

gånger per år, istället för obligatoriska en gång per år eller oftare om något indikerar på att en 

värdeminskning skett, är att de på så sätt följer upp sina egna förvärv. Företag B började göra 

nedskrivningstest för fem år sedan, vilket med andra ord är en bra bit innan IASB krävde 

detta. Per den 30 september varje år, Q3, har Företag B det officiella bokslutet där revisorerna 

går igenom testerna och dylikt.  

 

När Företag B mäter värdet på de kassagenererande enheterna gör de enligt nedan: 

År 1: Antar en budget 

År 2-10: Antar vid år 1 tillväxt och rörelsemarginal, vilket också är de viktigaste 

parametrarna. 

År 11 - : Terminal tid 

 

Företag B gör tester varje år för att kontrollera att goodwillvärdet kan försvaras. De gör även 

andra tester för att se vad som krävs av företaget om parametrarna förändras. Exempelvis 

testar de vilken tillväxt de ska ha de olika åren för att försvara sitt värde och om de har samma 

tillväxt varje år, vilken då är den lägsta marginalen de måste ha för att försvara värdet. 
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För att fastställa värdet på de kassagenererande enheterna använder sig Företag B av DCF-

modellen, Discounted Cash Flow, och räknar efter skatt. IASB säger att beräkningarna ska 

ske före skatt, men då beräkningarna ger samma slutresultat oberoende av om de beräknas 

före eller efter skatt använder sig Företag B av siffror efter skatt. Det är även betydligt enklare 

anser B. DCF-värdet jämförs med det sammanlagda bokförda värdet av goodwill och övriga 

rörelsetillgångar, netto, som hör till den kassagenererande enheten. Om DCF-värdet skulle 

vara lägre än det bokförda värdet föreligger nedskrivningstest och nedskrivning av goodwill 

ska då göras. Så som Företag B tolkat IAS 36 är att varje företag ska arbeta fram prognoser 

för framtiden över sin verksamhet samt att de prognoserna ska diskonteras. Sedan ska 

beräkningar göras årligen för att se om en värdeminskning på goodwill har skett. Enligt 

Företag Bs tolkning av IAS 36 är DCF-modellen den bäst lämpade för detta och det är 

anledningen till att de valt att använda sig av den.  

 
Diskonteringsräntan Företag B använder sig av är WACC. De räknar fram WACC för varje 

enskilt land och anledningen till det är att siffrorna i de ingående parametrarna är olika 

beroende på land. Bland parametrarna ingår bland annat 10 års statsobligationer plus 

räntemarginal på lån, marknadens riskpremie samt beta. Betavärdet, som bland annat 

reflekterar volatiliteten i aktiekursen, hämtas upp från Bloombergs. WACC ligger idag mellan 

7,5 % till 10,1 % beroende på vilket land de ser till.  

 

Idag sköts allt arbete som rör fördelning av goodwill, nedskrivningstest etcetera internt. Det 

ingår i Företag Bs normala rapportering. 

 

B är tveksam till att det nya sättet att hantera goodwill på är bättre än det gamla, han menar på 

att det ger konstiga effekter. Exempelvis om bolaget sköts väl så tappar det aldrig i värde utan 

snarare tvärtom, men IASB tillåter inga uppskrivningar så det ger lite dubbla budskap anser 

B. Det blir aldrig helt naturligt och därför borde kanske avskrivningarna ha varit kvar. En 

annan effekt är skatteeffekterna. I länder där goodwillavskrivningar fortfarande är 

skattemässigt avdragsgilla, uppstår successivt ett allt större gap mellan bokförd goodwill och 

skattemässigt restvärde. Detta gap ska belastas med uppskjuten skattekostnad i 

resultaträkningen, med uppskjuten skatteskuld som motkonto. Utbetalning kommer dock 

aldrig att äga rum, såvida inte verksamheten avyttras. För Företag Bs amerikanska verksamhet 

är den uppskjutna skattekostnaden cirka 25 miljoner kronor per år.  
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B anser inte heller att det nya sättet att hantera goodwill på har underlättat jämförelsen företag 

emellan. Med det menar han att i Företag Bs fall när de tittar på ett möjligt förvärv innan IAS 

36 och efter IAS 36 så är det ingen skillnad. De gör så att när de jämför olika företag för 

förvärv plockar de bort goodwillvärdet och gör kalkyler efter det. Sammantaget så har de nya 

reglerna inte underlättat jämförelsen för dem. B anser inte heller att den nya goodwillregeln 

har lett till en mer rättvisande bild av företaget, de effekter de dock har gett är att de 

underlättar för analytiker. Det blir lättare för dem att jämföra företagen då deras primära 

intresse är kassaflödet, dock är det svårt för dem att förstå skatteeffekterna tror B. Ur extern 

synvinkel tror B att de nya reglerna har förbättrat jämförelsen då de är mest intresserade av 

kassaflödet. 

 

7.3 Företag C 

Företag C är indelat i två verksamheter, den första är en butikskedja som säljer baby-, barn- 

och mammakläder medan den andra är en distributionsplattform för varumärken, både 

nationella och internationella, genom butiker i olika varuhus. Företag C distribuerar 

varumärken antingen i egna butiker eller i mixade, det sistnämnda konceptet är de betydligt 

störst i Skandinavien med. Under innevarande räkenskapsår, 1 september år 2005 till 31 

augusti år 2006, beräknar företaget en omsättning på 1,4 miljarder kronor. Detta baseras på 

prognoser utfärdade av Företag Cs analytiker. Av dessa 1,4 miljarder kronor kommer 1 

miljard kronor från varumärkeshandeln och resterande från butikskedjan. År 2000 slogs de 

både affärsenheterna ihop till en. På 3 år har börsvärdet för företaget stigit med 15 gånger och 

för 1½ år sedan var Företag C endast hälften så stora som de är idag.  

 

Den intervjuade på företaget arbetar som finanschef och benämns C. Han har varit anställd på 

företaget sedan år 1998. I första hand är hans uppgift att se till att redovisningen och 

rapporteringen som går ut till aktiemarknaden är korrekt. 

 

Det senaste förvärvet som Företag C genomförde var i november år 2005 då de förvärvade ett 

företag som innehöll åtta butiker. Förvärvspriset var totalt på 40 miljoner kronor, varav 5 

miljoner kronor var eget kapital och 35 miljoner kronor blev till goodwill. Denna goodwill 

fördelades ut på en kassagenererande enhet. Anledningen till att de såg hela det förvärvade 

företaget som en kassagenererande enhet är för att det är den modellen de jobbar utefter, varje 

förvärv ses som en kassagenererande enhet. Om det skulle ske en omstrukturering eller 
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avyttring av någon verksamhet inom detta förvärv så blir det aktuellt att fördela goodwill lite 

mer specifikt. Det de då skulle göra är att bryta ner goodwill på butiksnivå. Underlaget för 

fördelningen blir då vilken vinst de olika butikerna genererar. Detta har dock ännu inte varit 

aktuellt för Företag C tillägger C.    

 

Det som avgör till vilken kassagenererande enhet goodwill hör är relativt okomplicerat för 

Företag C då de ser ett förvärv som en kassagenererande enhet. Lite mer problematiskt blir 

det, som nämndes ovan, om en omstrukturering sker. I Företag C finns det ingen internt 

upparbetad goodwill.  

 

Företag C testar nedskrivningsbehovet för sina kassagenererande enheter vid varje 

kvartalsrapport, helt enkelt varje gång de går ut till marknaden och redovisar en siffra säger C. 

Däremellan har de kontinuerligt interna rapporter för att se om någon värdeminskning har 

skett. Företaget testar alla sina kassagenererande enheter vid samma tidpunkt.  

 

Företag C mäter sina kassagenererande enheter efter en rullande treårs kassaflödesplan, alltså 

hela tiden tre år framåt i tiden. Varje år tar de först fram en kassaflödesbudget för år ett och 

sedan följer den rullande treåriga kassaflödesplanen. Företag C använder sig inte av en 

specifik värderingsmodell utan har utvecklat en egen förenklad modell som passar dem bra. 

Det är en modell som baseras på resultatet samt kassaflödet och lutar lite åt DCF-modellen. 

Bland de viktiga parametrarna som företaget tar hänsyn till i den rullande treårsplanen nämner 

C investeringsbehovet, utdelning till aktieägarna, avdrag för skatt med flera. Varje år 

periodiseras sedan den siffra som de får fram över varje månad. Anledningen till att de valt att 

använda sig av denna egenförenklade modell är enligt C att den är enkel att genomföra samt 

att det går snabbt att bedöma intjäningsförmågan för de olika kassagenererande enheterna. 

Om det visar sig att det inte finns någon intjäningsförmåga så ska en nedskrivning ske. I och 

med sina treårsplaner har Företag C lätt för att se om något problem har uppstått inom någon 

kassagenererande enhet.  

 

Företag C använder sig inte av någon diskonteringsränta och anledningen till det är att de inte 

är i behov av något exakt värde. C förtydligar detta genom att dra en parallell till en värdering 

av något slag, exempelvis en aktie. Där är det viktigt att ha ett exakt värde så att inga fel 

uppstår, men i företagets treårsplaner är det inte lika viktigt att ha ett exakt värde då planen 

ses som en uppskattning om den kassagenererande enhetens färdriktning.  
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Allt arbete som rör de kassagenererande enheterna inom Företag C sköts internt. 

 

C anser att det nya sättet att hantera goodwill på är bättre än det gamla. Anledningen är att det 

nya sättet underlättar för företag att göra förvärv. I och med de gamla reglerna belastade 

avskrivningarna resultatet men hade ingen kassaflödespåverkan. C anser också att den nya 

goodwillregeln har gjort att det är lättare att jämföra olika företag med varandra. Anledningen 

till det är att innan den nya goodwillregeln trädde i kraft höll många företag på att trixa med 

resultaten. De visade exempelvis upp resultat före avskrivningar, EBIT, EBITDA etcetera. Nu 

idag så visar alla företag sina resultat på liknande sätt, vilket C tycker är bra och det har gjort 

det lättare att jämföra företag. C anser även att den nya goodwillregeln visar upp en mer 

rättvisande bild av företagen. Tidigare blev företag straffade för att de hade förvärvat ihop sin 

koncern men så är inte längre fallet och det anser C vara mer rättvist.      

 

Till sist påpekar C att företag idag vill ha så mycket som möjligt av förvärvet som goodwill 

vilket kan leda till en kamp mellan företaget och dess revisorer. Detta är dock inget som varit 

aktuellt för Företag C.   

 

7.4 Företag D 

Företaget D är ett handelsföretag som verkar i Sverige, Norge och Finland. År 2005 hade 

Företag D en nettoomsättning på 1 706,9 miljoner kronor. Koncernen omfattar 264 butiker 

varav 92 egna. Intervjun är gjord med Företag Ds finanschef som benämns D. D har varit 

anställd inom företaget sedan år 2004. Tidigare arbetade han inom 

byggmaterialgrossistmarknaden på företaget Setra Group.  

 

Företag D har inte gjort några stora förvärv de senaste åren. De förvärv de gjort har bestått av 

övertagning av franchisebutiker. Genom dessa övertaganden har en goodwillpost uppstått 

eller så har en hyresrätt ingått i förvärvet vilken ses som en immateriell tillgång. Det senaste 

förvärvet Företag D gjorde var under år 2005. Det rörde sig då om flera mindre förvärv på 

cirka 5 miljoner kronor. Företaget har redovisat efter IASB standarderna sedan början av år 

2003. 
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D berättar vidare att varje butik de tar över ses som en kassagenererande enhet. Med andra ord 

genererar varje förvärv av en ny butik en kassagenererande enhet. Detta gör att fördelningen 

på de kassagenererande enheterna är väldigt okomplicerat. 

 

Då Företaget D inte gör några större förvärv har D svårt att besvara hur företaget undviker att 

internt upparbetad goodwill inte kommer med i fördelningen på de kassagenererande 

enheterna. Han menar på att det finns ett värde i hyresrätten som de förvärvar och efter 

förvärvet är det bara att urskilja detta värde. Oftast uppstår inga övervärden då det är så 

småskaliga förvärv som genererar små kassagenererande enheter. 

 

Nedskrivningsbehovet testar Företag D en gång per år och detta görs i slutet av året per den 

31 december, då de arbetar efter kalenderår. Tidpunkten för testet om nedskrivningsbehov är 

densamma för alla enheterna.  

 

Företag D använder sig av en modell som bygger på obegränsad tid när de mäter värdet av de 

kassagenererande enheterna. En prognos görs för kommande år och en uthållig vinst/resultat 

beräknas. Värderingsmodellen Företag D använder sig av bygger alltså på nuvärdesberäkning 

och är en variant av Gordons modell. Anledningen till att företaget använder sig av denna 

modell är helt enkelt för att den lämpar sig bäst för just deras verksamhet, en verksamhet med 

små kassagenererande enheter. 

 

På frågan om vilken diskonteringsränta Företag D använder vill D inte uttala sig om då frågan 

anses vara för känslig. Arbetsprocessen med de kassagenererande enheterna sker internt. En 

av anledningarna är på grund av den enkla modellen de använder sig av som nämndes 

tidigare. 

 

Generellt sett anser D att det gamla sättet att redovisa goodwill på var bättre. Det var enklare 

för alla inblandade parter att förstå när en avskrivning skulle göras. D menar att ur ett 

handelsföretags synvinkel var de gamla standarderna mycket mer rättvisande. 

 

Angående punkten om ett underlättande vid jämförande företag emellan svarar D att de nya 

redovisningsprinciperna inte på något vis hjälpt. Även punkten om en mer rättvisande bild 

anser D att inga förbättringar har skett. Han förklara detta, som tidigare nämnts, att det är få 

som förstår det nya resonemanget med nedskrivningstest och inga avskrivningar. 
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Sammanfattningsvis avlutar D intervjun genom att stryka under att eftersom Företag D inte 

gör några större förvärv och därför inte besitter några jättesummor av goodwill så blir 

komplexiteten i fördelningen av goodwill på de kassagenererande enheterna väldigt liten.     

 

7.5 Företag E 

Företag E är ett ledande logistikföretag för olje- och kemikalieindustrin, inriktat på produkt- 

och kemikalitanksjöfart samt marina tjänster. Verksamheten är indelad i två 

verksamhetsområden, Shipping som består av 81 % av verksamheten och Marine & Logistics 

Services som består av 19 % av verksamheten. Inom Shipping erbjuder företaget olje- och 

kemikalieindustrin logistiklösningar med uttalat fokus på kvalitet och säkerhet. Det som 

skiljer Företag E från andra aktörer inom Shipping är att de fokuserar på transport- och 

logistiktjänsten. Marine & Logistics Services erbjuder kunder logistikrelaterade tjänster som 

exempelvis Företags E resebyrå. De är specialiserade på affärsresor samt resor för sjöanställda 

över hela världen. År 2005 ökade företagets nettoomsättning med 19 % vilket gav ett resultat 

på 3 818 miljoner kronor, målomsättningen ligger på 10 %. De stabila kassaflödena under år 

2005 har lett till att Företag E har en stor disponibel likviditet idag.   

 

Intervjun genomfördes via e-post med företagets Group Business Controller som härefter 

benämns E. E håller bland annat i förvärvsprocesser, vilket innebär ansvar för upprättande av 

förvärvsanalyser med eventuell goodwill. 

 

Företag E genomförde under år 2005 två förvärv inom segmentet Shipping. Tillsammans 

omfattade de ett goodwillvärde på 82,5 miljoner kronor. Förutom några mindre 

kassagenererande enheter så betraktas segmentet Shipping, bestående av flera juridiska 

personer och bland annat hela fartygsflottan, som en enda kassagenererande enhet. Segmentet 

Shipping består av flera samverkande bolag som gemensamt verkar för koncernens 

kommersiella flotta. Denna flotta ingår i Företaget Es globala logistiksystem därför har 

nedbrytning till enskilda kassagenererande enheter inte varit aktuellt. E anser detta vara 

komplicerat då det är svårt att förmå intressenter, revisorer, analytiker och investerare att 

förstå affärskonceptet. Ett koncept som innebär att företagets fartyg inte kan ses som enskilda 

kassagenererande enheter utan måste hanteras som en enda gemensam enhet. Det som avgör 

till vilken enhet en viss tillgång hör beror på vilken enhet som får de ekonomiska fördelarna 

som tillgången genererar. 
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Företaget E har ingen internt upparbetad goodwill att urskilja. 

 

Nedskrivningsbehovet testas en gång per år vid årsskiftet för enheterna och alla enheterna 

testas vid samma tidpunkt. 

 

Tidsperioden som Företag E uppskattar kassaflöden i nuvärdeberäkning av framtida 

kassaflöden baseras på nyttjandeperiodens längd för tillgången. Detta betyder att för fartyg är 

det tills fartyget är 25 år. E exemplifierar detta med att ett fartyg som är 10 år gammalt då 

beräknas kassaflöden 15 år framåt. Är det någon annan enhet än en materiell tillgång som 

generar kassaflöde så gör företaget en individuell bästa bedömning om tidsperioden. 

 

Vid fastställandet av värdet på den kassagenererande enheten använder sig företaget av 

nyttjandevärdet eller om verkligt värde i enhetens ingående materiella anläggningstillgångar 

kan fastställas används det. Exempelvis fartyg för vilka värderingar kan erhållas. Anledningen 

till att Företag E använder sig av både nyttjandevärdet och verkligt värde är för att de anser 

detta fungera bäst för dem. De använder sig med andra ord av en variant av FCF- modellen. 

 

Företag E tillämpar WACC enligt vedertagna principer som diskonteringsränta. 

 

Företag E har en internt upparbetad modell och beskrivning av de kassagenererande 

enheternas arbetsprocess. Dock stämmer de av en del frågor under processens gång med 

extern expertis såsom deras revisorer.  

 

E anser att inom den framtid som idag kan ses så är de nya standarderna att redovisa goodwill 

på bättre än de gamla. Detta eftersom goodwill sällan är något som förbrukas varför ingen 

avskrivning är motiverad. Vidare ser även E ett underlättande av jämförelser företag emellan 

med de nya standarderna. Till sist finner E att de nya standarderna har lett till en mer 

rättvisand bild av företagen. 
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8. Resultat 

I detta avsnitt följer en sammanställning av resultatet ifrån de genomförda intervjuerna. 

Avsnittet avslutas med en lättöverskådlig tabell så att läsaren snabbt kan se likheter och 

skillnader mellan de intervjuade företagen.  

 

Alla fem intervjuade företagen fördelade sitt goodwillvärde från det senaste förvärvet på en 

kassagenererande enhet och alla fem företagen ansåg det vara okomplicerat att avgöra på hur 

många kassagenererande enheter de skulle mäta samt till vilken kassagenererande enhet 

goodwillvärdet skulle tillhöra. Det som dock E från Företag E tycker är komplicerat är att 

förmå intressenter, revisorer och analytiker att förstå deras affärskoncept, att företagets fartyg 

inte kan ses som enskilda kassagenererande enheter utan måste hanteras som en enda enhet. 

Stora likheter kan ses mellan företagen även om de tillhör olika branscher och det är just på 

hur få kassagenererande enheter de fördelar sin goodwill. Exempelvis ser Företag B varje land 

som en enskild kassagenererande enhet, Företag E ser hela segmentet Shipping som en, 

Företag D ser varje ny övertagen butik som en kassagenererande enhet och Företag C samt 

Företag A ser varje förvärv som en enskild kassagenererande enhet.  

 

På frågan vad det är som avgör till vilken enhet en viss tillgång hör syns även här klara 

likheter mellan företagen. På samma basis som företagen fördelar sin goodwill på en 

kassagenererande enhet är det klart vad det är som avgör. Företag A, Företag D och Företag C 

svarade att ett förvärv blir till en kassagenererande enhet, i Företag Ds fall blir varje övertagen 

butik en kassagenererande enhet. I Företag B är det avgörande vilket land det förvärvade 

företag befinner sig i, ett land ses som en kassagenererande enhet. Det företag som skilde sig 

lite åt var Företag E som säger att det som avgör till vilken kassagenererande enhet en viss 

tillgång hör beror på vilken kassagenererande enhet som får de ekonomiska fördelarna som 

tillgången genererar. 

 

Ingen av de fem intervjuade företagen ansåg sig ha någon internt upparbetad goodwill. 

Anledningarna till detta skiljde sig något men i slutändan var det samma svar, intern 

upparbetad goodwill är det ingen som har. Företag A påpekade att det är extremt svårt att 

urskilja internt upparbetad goodwill och att företaget inte har någon policyplan för hur den 

ska undvikas utan hoppas helt enkelt på att den inte kommer med i fördelningen. Företag D 

säger att eftersom de inte genomför några större förvärv är frågan svår att besvara och Företag 
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B säger att om de olika verksamheterna hade varit separerade så hade det varit intressant att se 

närmare på internt upparbetad goodwill. 

 

Företag B och Företag C testar nedskrivningsbehovet för de kassagenererande enheterna hela 

fyra gånger per år medan de övriga tre endast gör det en gång per år. Dock ska det påpekas att 

Företag A även har månadsvis uppföljning av budgeten för att se att inga drastiska 

förändringar har skett. Även Företag B och Företag C har emellan nedskrivningsbehovstesten 

interna rapporter för att se till så att ingen värdeminskning har skett. Alla fem företagen testar 

alla sina kassagenererande enheter vid samma tidpunkt varje år. Företag B och Företag C gör 

sina nedskrivningstest varje kvartalsbokslut, Företag B arbetar dock efter brutet räkenskapsår 

och har därmed sitt huvudbokslut per den 30 september. De övriga tre företagen gör sina 

nedskrivningstest per den 31 december. 

 

På hur lång tid företagen mäter värdet på de kassagenererande enheterna är även det ganska 

likt bland de intervjuade företagen. Företag A, Företag B och Företag D mäter på evig tid, 

medan Företag C hela tiden mäter tre år framåt i tiden efter en rullande treårsplan. Det företag 

som skiljer sig mest ifrån de andra är Företag E som uppskattar kassaflöden i 

nuvärdesberäkning av framtida kassaflöden baserade på nyttjandeperiodens längd för 

tillgången. Detta betyder att för fartyg är det tills fartyget är 25 år. E från Företag E 

exemplifierar detta med ett fartyg som är 10 år gammalt, där beräknas kassaflöden 15 år 

framåt. Är det någon annan enhet än en materiell tillgång som generar kassaflöde så gör 

företaget en individuell bästa bedömning om tidsperiod 

 
För att fastställa värdet på de kassagenererande enheterna finns det olika värderingsmodeller 

att tillgå. Samtliga företag använder sig av en värderingsmodell som baseras på kassaflöden 

dock har de anpassat modellen efter sin egen verksamhet. Företag A använder sig av en vanlig 

hederlig kassaflödesvärdering som liknar Gordons modell, Företag B använder DCF-

modellen efter skatt, Företag C en egen utvecklad förenklad modell som påminner något om 

DCF-modellen, Företag Ds bygger på nuvärdesberäkningar som även den är en variant av 

Gordons modell och till sist Företag E som använder sig av nyttjandevärdet eller om verkligt 

värde i enhetens ingående materiella anläggningstillgångar kan fastställas används det, det vill 

säga en variant av FCF-modellen.  
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På frågan varför företagen valt att använda just den modell som de valt svarar alla likadant, att 

det är den bäst lämpade modellen för dem. Det företag som skiljer sig ytterst lite från de andra 

företagen, i anledningen till att de valt den modellen som de har, är Företag B som menar att 

enligt deras tolkning av IAS 36 är detta den modell som de anser lämpar sig bäst för 

ändamålet. Företag A säger också att modellen är relativt enkel och får dem att tänka till på 

underliggande parametrar. Den är objektiv och ser enbart till företagets egen verksamhet. Den 

är även lättare för styrelsen och revisorer att följa upp än andra modeller. Företag C pekar på, 

förutom att den passar dem bäst, att den är enkel att genomföra och att det går snabbt att 

bedöma intjäningsförmågan för de olika kassagenererande enheterna. 

 

Företag B och Företag E använder sig av WACC när de beräknar värdet på deras 

kassagenererande enheter, Företag A av CAPM, Företag C använder ingen alls med 

motiveringen att de inte behöver ha några exakta värden som vid exempelvis en 

aktievärdering och Företag D vill tyvärr inte besvara denna fråga då den ansågs för känslig.  

 

Alla fem företagen har organiserat arbetsprocessen med de kassagenererande enheterna 

internt. Företag E stämmer dock av en del frågor under processens gång med extern expertis, 

exempelvis med deras revisorer. Företag A pekar här på att om det i framtiden är aktuellt med 

större förvärv så är det möjligt att de anlitar externa konsulter.  

  

På frågan om företagen anser att det nya sättet att hantera goodwill på är bättre än det gamla 

är företagen ganska oeniga. Företag C anser det på grund av att det underlättar för företag att 

göra förvärv. Företag E anser att vad som kan ses i nuläget så är de nya standarderna att 

redovisa goodwill på bättre än de gamla. Detta eftersom goodwill sällan är något som 

förbrukas varför ingen avskrivning är motiverad. Företag A och Företag B är tveksamma till 

detta. Företag B menar att den nya goodwillregeln ger konstiga effekter. Exempelvis om 

företaget sköts väl tappar det aldrig i värde utan snarare tvärtom men IASB tillåter inga 

uppskrivningar, enbart nedskrivningar och detta ger lite dubbla budskap. Ett annat exempel är 

skatteeffekterna. Företag D säger att generellt sett är svaret nej och med det menar D på att 

det var enklare för alla parter att förstå när en avskrivning skulle göras än som det är nu.  

 

Företag A ser inte att den nya goodwillregeln har underlättat jämförelsen företag emellan, 

möjligtvis i teorin men inte i praktiken. Inte heller Företag D tycker att den nya 

goodwillregeln underlättat jämförelsen företag emellan på grund av att det är så få som förstår 
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det nya resonemanget. Företag B anser inte att det underlättat jämförelsen för företagen, men 

dock för analytikerna vars primära intresse är kassflödet. Så ur en extern synvinkel har det 

underlättat jämförelsen. Både Företag E och Företag C anser dock att den nya goodwillregeln 

underlättat jämförelsen företag emellan. C från Företag C förklarar detta med att innan IFRS 

höll många företag på att trixa med resultaten och visade upp resultat såsom resultat före 

avskrivningar, EBIT, EBITDA etcetera. Nu idag visar alla företag upp sitt resultat på samma 

sätt, vilket underlättar jämförelsen oerhört. 

 

På frågan om den nya redovisningsprincipen av goodwill ger en mer rättvisande bild av 

företagen menar Företag E och Företag C att så är fallet. C från Företag C menar på att 

tidigare blev de som förvärvat ihop sin koncern straffad för det, men så är inte längre fallet 

och det är rättvist. Inget av de övriga tre företagen tycker att den nya goodwillregeln ger en 

mer rättvisande bild av företagen. A från Företag A menar på att bilden blir annorlunda, men 

för det inte mer rättvisande och D från Företag D talar ur ett handelsföretags synvinkel där 

han menar att det är så få som förstår de nya reglerna.  

 

Till sist när de intervjuade gavs friheten att kommentera eller lägga till något som de ansågs 

saknades i intervjun valde Företag A, Företag C och Företag D att göra det. B från Företag B 

lade inte fram något nytt här utan gick istället tillbaka för att ytterligare poängtera 

problematiken med skattegapet. A från Företag A ville påpeka att reglerna är utformade efter 

tillverkande företag och inte tjänsteföretag. Därav blir det en annorlunda bedömning för ett 

tjänsteföretag, kanske inte svårare men annorlunda. C på Företag C ville visa på en risk med 

den nya goodwillregeln och exemplifierade det med att i och med den nya goodwillregeln vill 

företagen ha så mycket som möjligt av förvärvet till goodwill. Detta kan då leda till en kamp 

mellan företaget och dess revisorer. D från Företag D ville påpeka att eftersom företaget inte 

gör några större förvärv och därför inte besitter några jättesummor av goodwill så blir 

komplexiteten i fördelningen av goodwill på de kassagenererande enheterna väldigt liten.     
 

Nedan följer en sammanställning över de intervjuades svar för att läsaren lätt ska kunna 

urskilja likheter och olikheter i de olika företagen.  
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 Företag A Företag B Företag C Företag 

D Företag E 

Arbetsprocessen 
Kassagenererande 
enhet 

En En En En En 

Internt upparbetad 
goodwill 

Ingen 
policy 
plan 

Finns ingen Finns 
ingen 

Svårt att 
besvara 

Finns ingen 

Nedskrivningstest 1ggr/år 4ggr/år 4ggr/år 1ggr/år 1ggr/år 
Tid för 
värdebestämmande 

Evig tid Evig tid Rullande 
3års plan 

Evig tid Nyttjandeperiodens 
längd för 
tillgången 

Värderingsmodell Gordons 
modell 

DCF-
modell 

DCF-
modell 

Gordons 
modell 

FCF-modell 

Diskonteringsränta CAPM WACC Ingen - WACC 
Arbetsprocessens 
gång 

Internt Internt Internt Internt Internt 

Åsikter 
IAS 36 bättre? Både ja 

och nej 
Tveksamt Ja Nej Ja 

Underlättad 
jämförelse? 

Nej Nej Ja Nej Ja 

Rättvisande bild? Nej Nej Ja Nej Ja 
 
Figur fyra: Resultatsammanställning i tabellformat. 
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9. Analys  

I detta avsnitt kopplas uppsatsens teorier ihop med resultatet från undersökningen för att ge 

läsaren en bild av hur teori och verklighet går samman. 

 

IASBs kommunikation 

När en ny redovisningsstandard ska träda i kraft så är det oerhört viktigt att meddelandet från 

sändaren till mottagaren kommuniceras ut på ett rakt och tydligt sätt. Meddelandet från IASB 

måste vara anpassat till företagen så att dessa förstår vad den nya standarden säger. IASB har 

som meddelandekanal för att nå ut med den nya goodwillregeln använt sig av ett massivt 

informationsutskick men även en samlad bok som behandlar begrepp och grundprinciper för 

utformandet av finansiella rapporter - Internationell redovisningsstandard i Sverige IFRS/IAS 

2005. Det är framförallt i denna bok som IASB talar om vilka regler det är som ska tillämpas 

och följas, men förstår företagen hur de ska göra?  

 

På vissa punkter har IASB fått fram sitt meddelande till företagen på ett bra sätt. Exempelvis 

när det gäller när på året nedskrivningstestet ska göras och hur ofta det ska göras. Samtliga 

företag gör på så sätt som IASB önskar, några företag gör till och med nedskrivningstest 

oftare. Även gällande vilken värderingsmodell företagen ska använda sig av följer de IASBs 

hänvisningar. IASB säger att värderingsmodell är upp till varje företag att välja själva, men 

resultatet ska dock återspegla det förväntade nuvärdet av framtida betalningar. Detta är något 

som samtliga företag tillgodosett, de ser till nuvärdet av framtida betalningar och baserar sin 

modell på kassaflöden samt har valt en modell som passar deras verksamhet bäst. Dessa är de 

två punkterna i arbetsprocessen med de kassagenererande enheterna som företagen följer bäst. 

Med anledning av att IASBs meddelande verkligen har kommit fram så gynnas företagen 

genom att de har en kontinuerlig kontroll över sin verksamhet och på så sätt kan de snabbt 

upptäcka negativa trender i företaget.   

 

IASB uttrycker att goodwill som uppstått till följd av ett företagsförvärv ska fördelas på var 

och en av förvärvarens kassagenererande enheter, eller grupper av kassagenererande enheter, 

som företaget tror kommer att bli gynnade av synergierna i förvärvet. IASB nämner även att 

det krävs bedömningar för att avgöra till vilken kassagenererande enhet som en tillgång hör. 

Detta är dock något som företagen inte tar någon hänsyn till, istället gör de det lätt för sig. 

Alla fem undersökta företagen fördelade ut sin goodwill från det senaste förvärvet på endast 



 

45  

en kassagenererande enhet. Inga djupare bedömningar gjordes i något av företagen utan 

anledningarna till att goodwill enbart fördelades på en kassagenererande enhet var ganska 

enkla, exempelvis att ett förvärv sågs som en kassagenererande enhet.  Företagen menade på 

att de inte kan dela upp de verksamheter de förvärvar på så pass små enheter. Detta är en 

punkt där företagen kan komma i oråd med revisorn då denne vill se en stringentare 

redovisning. De undersökta företagen klarar inte av att följa IASBs hänvisningar då de anser 

dessa vara för komplexa och svåra att tillämpa i praktiken. För att koppla till 

kommunikationsprocessen har ett brus uppstått mellan IASB och företagen som hindrar eller 

förvränger meddelandet på vägen.  

 

Diskonteringsfaktorn som företaget väljer att använda sig av i sina beräkningar kan bestå av 

olika komponenter, det är upp till företagen att välja vilken. Dock ska den tas fram före skatt 

enligt IAS 36 men detta är svårt att praktisera i verkligheten. Anledningen är att det inte alltid 

går att endast räkna ut avkastningskravet med skattesatsen eftersom det finns både en 

skattefaktor, till exempel 28 %, men även en tidsfaktor, när i tiden skatten ska regleras, som 

påverkar skillnaderna. I praktiken kan man endast göra på ett sätt (så som företag B gör) 

beräkna värdet med kassaflöden efter skatt och avkastningskrav efter skatt. Efter detta kan 

företaget ta fram vilket avkastningskrav före skatt som behövs för att ge samma värden på 

kassaflödena före skatt.65 

 
Kvittning  

Ett av de viktigaste momenten vid nedskrivningstestet är att urskilja de kassagenererande 

enheterna. Göran Johansson tar upp detta som ett problem för företagen, men företagen själva 

ser det som en väldigt klar uppgift. Varje förvärv är helt enkelt en kassagenererande enhet. 

Självklart är detta ett mycket enkelt sätt att göra urskiljningarna på och en av anledningarna är 

att företagen gjort det lätt för sig och inte sett till IASBs hänvisningar. Vid dessa situationer 

kan delade meningar uppstå mellan revisorer och företag då det är svårt att förklara konceptet 

med en kassagenererande enhet.  

 

Ett problem med att företagen inte följer hänvisningarna om hur de ska fördela goodwill på de 

kassagenererande enheterna, är det att om goodwill från ett förvärv inte fördelas ut på flera 

kassagenererande enheter så är det lätt för företagen att dölja om någon del inom 

verksamheten går sämre än någon annan.  Detta exemplifieras lättast med exemplet om 
                                                 
65 IAS 36 BC 93-94 



 

46  

bussföretaget som nämnts tidigare i uppsatsen. Om en busslinje går dåligt så kvittas den mot 

de busslinjer som går bra, och därför ser aldrig intressenterna att det finns ett problem inom 

företaget. I detta fall med busslinjerna så har i och för sig ett avtal ingåtts, men detta kan 

mycket väl gälla för en verksamhet där inga avtal ingåtts och då kan det leda till att 

problemen skjuts undan.   Företag dra nytta av detta eftersom att de på så sätt kanske slipper 

göra en nedskrivning av den kassagenererande enheten och slipper då en negativ 

resultatpåverkan.  Detta leder till stora ökningar i resultaträkningarna för företagen En annan 

positiv aspekt för företagen med att slippa nedskrivningar är att en nedskrivning kan signalera 

en nedgång för företagen, vilket företagen gärna kan tänkas vilja undvika. Det är här viktigt 

för intressenterna att hålla huvudet kallt när de läser årsredovisningarna då resultaten kan visa 

vinster på mycket större marginal än vad som egentligen föreligger. Detta trots att ingenting 

egentligen förändrats i företaget, inga likvida medel har vare sig strömmat in eller ut. 

Intressenterna måste läsa årsredovisningarna med kritiska ögon. 

 
Internt upparbetad goodwill 

En annan fråga som orsakade stora funderingar var hur företagen undvek att få med internt 

upparbetad goodwill vid nedskrivningstestet då denna post inte får komma med i 

nedskrivningsberäkningarna. Samtliga fem företag ansåg sig inte ha någon internt upparbetad 

goodwill. Företag B menade på att eftersom alla deras verksamheter är sammanslagna till en 

enda blir det svårt att se till internt upparbetad goodwill. Det kan även appliceras på de övriga 

fyra företagen då alla ser sitt senaste förvärv som en enda kassagenererande enhet och därmed 

kan få svårt att urskilja någon internt upparbetad goodwill. Företag A var här ärliga och sa att 

de hoppas på att internt upparbetad goodwill inte kommer med. 

 

En sak som talar emot nedskrivningstestet av goodwill är att testet inte skiljer på förvärvad 

goodwill och internt upparbetad goodwill. Det som ska mätas mäts inte, istället visar det på 

den kassagenererande enhetens totala goodwill. Ett av företagen ansåg att om en nedskrivning 

av goodwill är ett krav om företaget minskar i värde så borde det även vara tillåtet att skriva 

upp den om posten ökar i värde.  Dock om goodwill ökar i värde så är det med 100 procents 

säkerhet att det är internt upparbetad goodwill, annars kan inte goodwillposten öka i värde.  

 

Värderingsmodell  

Vid det årliga nedskrivningstestet ger IASB inga direktioner om vilken värderingsmodell som 

ska användas. Det som dock sägs är att beräkningarna ska göras till diskonterade värden. För 



 

47  

att det ska vara möjligt måste företaget nyttja en diskonteringsfaktor. Ett av företagen gör inte 

detta, trots att det inte går att misstolka IASBs hänvisningar i detta avseende, vilket är fel. 

Företagen får själva avgöra vilken modell som ska praktiseras. Efter de intervjuer författarna 

genomfört ser detta inte ut att vara något problem. Alla fem företag som har studerats bygger 

sina värderingsmodeller på kassaflöden. Detta är något som Göran Johansson nämnde och 

som författarna tar upp i inledningen. Johansson menar att efter implementeringen av IAS 36 

är företagen mer kassaflödesorienterade och denna teori styrks därmed av de studerade 

företagen. Samtliga fem företag använder dock inte samma modell vid värdering utan har 

utvecklat sina egna förenklade varianter. En anledning till detta är att företagen vill ta fram en 

modell som passar just deras verksamhet. Även detta var något som Johansson pekade på, att 

varje företag ska ta fram en modell som passar dem bäst, så kan det här sägas att företag och 

revisorer är överens. Samtliga fem företag baserar sina förenklade modeller på DCF-modellen 

vilket bekräftar populariteten kring värderingsmodellen.  

 

Då alla fem företag tillämpar samma bas för värderingsmodellerna, kassaflödet, ökar 

möjligheterna till jämförbarhet och förståelse för intressenterna. Speciellt analytiker gynnas 

av detta eftersom deras primära intresse är, som B från Företag B påpekade, just kassaflödet. 

Ökad jämförbarhet är något som IASB strävar efter och i detta avseende har 

kommunikationen skett på ett tillfredställande sätt.  

 

De kvalitativa egenskaperna  

I IASBs föreställningsram finns det angivet fyra kvalitativa egenskaper som de finansiella 

rapporterna ska uppfylla för att informationen som ges ut ska vara användbar för användarna. 

De fyra kvalitativa egenskaperna som nämns är Begriplighet, Relevans, Tillförlitlighet och 

Jämförbarhet. Detta innebär att informationen som lämnas ska vara begriplig för användaren, 

den ska även vara av relevans och vara tillförlitlig. Allting för att företaget ska kunna 

jämföras med sig själva över åren men även för att underlätta jämförelsen med företag 

emellan. Dessa kvalitativa egenskaper är något som de undersökta företagen tagit fasta vid 

och detta tyder på att IASB har lyckats kommunicera ut sina krav som de ställer på de 

finansiella rapporterna. Det som dock har framkommit av intervjuerna är att tre av de fem 

intervjuade företagen inte anser att den nya goodwillregeln har lett till att det är lättare att 

jämföra företag med varandra.  
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De kvalitativa egenskaperna som IASB talar om är viktiga för att uppnå redovisningens mål 

det vill säga att nå ut till intressenterna. Dock tyder studieresultatet på att dessa egenskaper 

ännu inte riktigt är uppfyllda. Detaljeringsgraden som A från Företag A talar om är något 

diffust. Då IAS 36 inte ger tydliga direktiv blir det svårt att urskilja de antaganden som ligger 

bakom goodwillposten vilket leder till diffus information i noterna. Detta påverkar 

redovisningens begriplighet, relevans och tillförlitlighet. Tillförlitligheten minskar exempelvis 

om företaget blir tvungen att göra en nedskrivning då de gärna tar i lite i överkant för att 

undgå ännu en nedskrivning vid nästa kvartal. Andra konstiga effekter som uppstått med de 

nya standarderna är de dubbla budskapen om nedskrivning och uppskrivning som Företag B 

tar upp. På Företag C anser C att IAS 36 stärkt de kvalitativa egenskaperna. Genom att 

företagen är mer kassaflödesorienterade skapas en mer rättvis bild av resultatet och relevansen 

och jämförbarheten har ökat.  Delade meningar råder med andra ord om detta.  

 

Ökad jämförelse och rättvisande bild 

Förändringarna som gjorts vid redovisning av goodwill är ett steg för harmoniseringen inom 

redovisningen i världen. Som tidigare nämndes har företagen utvecklat förenklade 

värderingsmodeller vilket också är ett tecken på harmoniseringen. Svenska företag går allt 

mer mot den anglosaxiska skolan där målet är att visa en så rättvisande bild som möjligt av 

företaget.    

 

Två viktiga begrepp som blivit aktuella på senare tid inom redovisningen är rättvisande bild 

och god redovisningssed. Även dessa är en följd av den anglosaxiska skolan och 

harmoniseringen. Företagen vill visa en så rättvisande bild som möjligt för att deras 

intressenter ska förstå och vilja vara en del av företaget. Då företaget är ömsesidigt beroende 

av sina intressenter är det viktigt att de följer god redovisningssed. Tre av de fem intervjuade 

företagen tror dock inte på någon ökad rättvisande bild. En pekar på de komplexa 

standarderna som gör det svårt för många att förstå den nya redovisningen. En annan menar 

på att visst har det blivit positiva förändringar men de har inte lett till en mer rättvisande bild. 

När inga konkreta riktlinjer ges och företagen endast kan göra egna tolkningar av de 

standarder som nu finns leder detta inte till en mer rättvisande bild. IAS 36 som innebär att 

goodwillvärdet ska brytas ned till de minsta enheterna har inte skapat mer noggrannhet inom 

redovisning, samtliga företag i denna studie tar hela goodwillvärdet som uppstår vid förvärvet 

och placerar det på en kassagenererande enhet. Eftersom resultatet redovisas på liknande sätt 
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leder det till en mer rättvisande bild. Det leder även till en ökad jämförelse företag emellan, 

eftersom resultatet nu visar på hur verksamheten verkligen ser ut och inte har justerats.  
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10. Slutsats 

I detta avsnitt sammanfattas uppsatsens problemformuleringar och syfte i en klar och tydlig 

slutsats.  

 

Författarna har i och med denna undersökning sett att arbetsprocessen med de 

kassagenererande enheterna ser i stort sett likadant ut i samtliga fem företag. Det enda som 

skiljer dem åt är vilken värderingsmodell samt diskonteringsränta som de använder sig av. 

Detta anser författarna beror på att det är fem skiljda företag som är verksamma i fem skilda 

branscher och alla har utvecklat en process som passar just deras verksamhet bäst.    

 

Utifrån studiens svar om hur företagen sköter sin arbetsprocess har författarna tagit fram en 

typprocess som ser ut på följande sätt. Först har företaget gjort ett förvärv där en goodwillpost 

har uppstått. Denna goodwill fördelas ut på en kassagenererande enhet utan att några konkreta 

bedömningar har gjorts. Sedan görs ett nedskrivningstest minst en gång per år och detta test 

sker vid samma tidpunkt varje år. För att bestämma värdet på den kassagenererande enheten 

utgår företaget ifrån kassaflödet. Här kan det skilja företag emellan vilken förenklad modell 

de använder sig utav. Därefter bestäms diskonteringsräntan. Hela denna arbetsprocess sker 

internt, med viss extern rådgivning.   

  

Åsikterna om huruvida förändringen i redovisningen har gett en mer rättvisande bild och ökat 

jämförelsen företag emellan skiljer sig åt. Inga klara slutsatser går här att dra mer än att det är 

en godtycklig förändring som har skett.  

 

Slutsatsen som författarna drar är att arbetsprocessen med de kassagenererande enheterna i 

princip ser likadan ut för samtliga fem undersökta företag. Observera att detta inte går att 

generalisera för hela O-listan, Attract 40 då antalet undersökningsobjekt endast är fem 

stycken. Slutligen kan det sägas att praxis inte överensstämmer med vad IASB säger i sina 

rekommendationer. 
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11. Diskussion 

I detta avsnitt diskuteras först författarnas egna reflektioner kring uppsatsen och dess resultat 

sedan diskuteras lite kritik kring uppsatsen och till sist ges det förslag på fortsatt forskning 

som kan vara av intresse. 

 

11.1 Egna reflektioner 

Av undersökningen kan författarna utläsa att i de fall där IASBs rekommendationer bäst har 

kommunicerats ut är vid hur ofta nedskrivningstesterna ska göras samt val av 

värderingsmodell. Undersökningen visade på att företagen gör nedskrivningstester oftare än 

vad IASB kräver. Detta tycker författarna är väldigt bra men tror att de först och främst gör 

det för sin egen skull och inte för IASBs. De har exempelvis krav att uppfylla som börsen har 

ställt för att de överhuvudtaget ska få vara registrerade på Stockholmsbörsen. Anledningen till 

att företagens val av värderingsmodell stämmer överens med vad IASB rekommenderar tror 

författarna beror på att det är en punkt där det finns rum för tolkningar. Tolkningar som ger 

företagen en möjlighet att välja den modell som passar dem bäst. Anledningen till att dessa 

två punkter följs så bra är för att det genererar i någonting positivt för företagen. 

 

Samtliga företag fördelade ut sin goodwill på endast en kassagenererande enhet, detta tror 

dock inte författarna är en slump. Ur företagens synvinkel ser författarna två anledningar till 

detta. Den första anledningen är att IASB inte tänkt igenom denna punkt ordentligt och inte 

förstått komplexiteten i det hela och därför är det svårt för företagen att göra annat än att 

fördela ut sin goodwill på en kassagenererande enhet.  Detta kan bero på att reglerna helt 

enkelt är för komplexa och svårtolkade. Kanske det är så att det som sägs i teorin låter jätte 

bra men fungerar inte riktigt i praktiken. Den andra anledningen är helt enkelt att meddelandet 

inte går fram, företagen förstår kanske inte vad IASB säger. Ur IASBs synvinkel kan det 

istället argumenteras för att företagen inte vill tolka standarderna rätt då det bidrar till en mer 

komplicerad arbetsprocess. Under intervjuerna framkom det tydligt att företagen vet hur de 

borde göra, men samtliga har ett skäl till varför de inte följer standarderna. 

 
Det framkom i intervjuerna som författarna genomförde på plats på företagen att förutom de 

nedskrivningstester som företagen gör och levererar externt, så har de däremellan även interna 

uppföljningar för att se om någonting hänt inom verksamheten som kan göra att en 

nedskrivning kanske skulle behövas. Dessa företag var Företag A, Företag B och Företag C. 
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Detta var inte något som framkom i de två övriga företagen där intervjuerna skedde via 

telefon och e-post, Företag D och Företag E.  

 

11.2 Fortsatt forskning 

En intressant frågeställning som en framtida uppsats skulle kunna undersöka är att ta reda på 

om företagen som tillämpar IFRS reglerna anser att det även borde vara tillåtet att kunna ta 

upp internt upparbetad goodwill i balansräkningen. 

 

Det skulle även vara intressant att göra en kvantitativ studie med liknande frågeställningar, 

exempelvis en större enkätundersökning. Detta för att se om resultaten som framkommit i 

denna uppsats går att generalisera. 

 

Många tidigare uppsatser har valt att inte inkludera internt upparbetad goodwill. I denna 

uppsats berör författarna frågan om internt upparbetad goodwill men går inte in på djupet av 

denna komplicerade post som inte får tas upp som tillgång. En intressant men svår 

frågeställning till framtida forskning skulle vara hur företagen hanterar denna post och varför 

den är så svår att särskilja. 

 

Med tanke på att denna undersökning har gjorts medan Sverige är i en högkonjunktur vore det 

intressant att se om samma resultat fås om undersökningen görs vid, eller efter, en 

lågkonjunktur. Då kanske företagen har varit tvungna att göra en nedskrivning av de 

kassagenererande enheterna och resultatet av undersökningen kanske då blir ett helt annat.  
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Bilaga 1 Intervjumall revisor 

 

1. Kan Du berätta lite kort om Dig själv? 

 

2. Hur länge har Du arbetat som revisor? 

 

3. Reviderar Du noterade bolag, onoterade bolag eller både och?  

 

4. Vad tror Du är anledningen till att sättet att hantera goodwill på har förändrats?   

 

5. Vilka fördelar respektive nackdelar ser Du med IFRS 3 samt IAS 36, med 

nedskrivningstest, i jämförelse med det gamla sättet att redovisa goodwill på? 

 

6. Vilka problem ser Du med att företagen ska fördela goodwill på olika 

kassagenererande enheter? Tror Du att det är liknande problem för alla företag? 

 

7. Är det ett problem för företagen att hänföra goodwillvärdet till rätt kassagenererande 

enhet?  

 

8. Finns det problem med att beräkna återvinningsvärdet på de kassagenererande 

enheterna då nyttjandevärdet inte går att fastställa? Blir uppskattningarna riktiga? Vad 

händer om uppskattningsvärdet blir för högt respektive för lågt? 

 

9. Vilken värderingsmodell, för att beräkna värdet på en kassagenererande enhet, anser 

Du ger den mest rättvisande bilden av det verkliga värdet på de kassagenererande 

enheterna? 

 

10. Vad anser Du är det viktigaste för företagen att tänka på när de väljer 

värderingsmodell för att beräkna värdet på en kassagenererande enhet? 

 

11. Hur anser Du att företagen ska bedöma sin diskonteringsränta? 

 



 

57  

12. Tycker Du att det ska finnas några lagar på vilken värderingsmodell samt 

diskonteringsränta företagen ska använda sig utav? 

 

13. Anser Du att det är tillräckligt att testa värdet på de kassagenererande enheterna minst 

en gång per år, oftare om någon indikerar på att värdeminskning skett, eller borde det 

ske oftare? 

 

14. Vilka effekter på företagen anser Du att nedskrivningstesten ger? 

 

15. Vilken uppfattning har Du fått bland företagen, föredrar de det nya eller gamla sättet?   

 

16. Vilken metod anser Du är den bästa för att hantera goodwill; Den gamla med 

avskrivning eller den nya med nedskrivningstest? Motivera 

 

17. Vilka anser Du vara de mest väsentliga problemen med de kassagenererande 

enheterna? Berätta lite allmänt.  
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 Bilaga 2 Intervjumall företag  
 

1. Kan Ni berätta lite kort om företaget och Dig själv, Din position? 

 

2. När genomförde Ni senast ett företagsförvärv och hur stor goodwill post generade 

detta? 

 

3. Utifrån ert senaste förvärv, hur många kassagenererande enheter mätte Ni på och hur 

särskiljde Ni dessa? 

 

4. Anser Ni detta vara komplicerat? 

 

5. Vad är det som avgör till vilken enhet en viss tillgång hör? 

 

6. Hur går Ni tillväga för att undvika att internt upparbetad goodwill inte kommer med i 

fördelningen? 

 

7. Hur ofta testar Ni nedskrivningsbehovet för de olika kassagenererande enheterna? 

 

8. Är det samma tidpunkt för alla kassagenererande enheterna eller olika och när på året 

görs testet för nedskrivningsbehovet? 

 

9. När Ni mäter värdet på de kassagenererande enheterna, på hur lång tid mäter Ni? 

  

10. Vilken värderingsmodell använder Ni för att fastställa värdet på de kassagenererande 

enheterna? 

  

11. Vad är anledningen till att Ni valt just denna modell? 

 

12. Vilken diskonteringsränta använder Ni och varför har Ni valt att använda just den? 

 

13. Hur har Ni organiserat arbetsprocessen med de kassagenererande enheterna, gör Ni det 

internt eller anlitar Ni externa konsulter? 
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14. Anser Ni att det nya sättet att hantera goodwill på är bättre än det gamla? 

  

15. Anser Ni att den nya redovisningsprincipen av goodwill leder till ett underlättande av 

jämförelser företag emellan? 

 

16. Anser Ni att den nya redovisningsprincipen av goodwill ger en mer rättvisande bild av 

företagen? 

 

17. Har Ni något att tillägga, övriga kommentarer? 

 

 

 
  
 


