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Sammanfattning 
 
Denna C-uppsats behandlar den immateriella tillgången goodwill på koncernnivå. 
International Accounting Standards Board (IASB) publicerade den 31 mars år 2004 ett 
förslag om nya redovisningen av goodwill, vilket EU beslutade skulle träda i kraft den 1 
januari år 2005. Publiceringen avser att förbättra kvaliteten på den finansiella 
rapporteringen och att skapa mera internationella och enhetliga redovisningsregler. Syftet 
med uppsatsen är att redogöra för vad konsekvenserna blir för svenska börsnoterade 
företag vid införandet av IFRS år 2005. Vilka konsekvenser det får för redovisningen av 
goodwill och hur väl de nya reglerna harmoniserar med redan rådande 
redovisningsprinciper som rättvisande bild. Tillvägagångssättet är en fallstudie av tre 
stora revisionsbyråers syn på övergången till IFRS och den nya hanteringen av posten 
goodwill. Av studien har det framkommit att teoretiskt sett så kommer posten goodwill i 
och med införandet av IFRS helt att försvinna i företagens balansräkning framöver. 
Dessutom bör företagen snarast börja med att utarbeta en impairment test modell för att 
kunna utföra den nedskrivningsprövning som årligen ska ske på företagets förvärvade 
goodwill. 
  
 
 
 
 
 
 
 



Abstract 
 
This c-essay deals with goodwill as an intangible fixed asset in group accounting. On 
31th of March, 2004 the International Accounting Standards Board (IASB) published a 
proposal for a new accounting of goodwill, which the European Union decided would be 
put into effect on January 1, 2005. The publication intends to improve the quality of 
accounting and to create more international and homogeneous accounting principles. The 
purpose of this essay is to describe the consequences for Swedish companies listed on the 
stock exchange when IFRS is introduced. Both the consequences for the reporting of 
goodwill and how well the new standard harmonises with existing accounting principles 
(e.g. the true and fair principle) will be studied. Our research method is a case study on 
three large accounting firms, where they give their view on the transition to IFRS and its 
implications regarding goodwill. The study shows that theoretically the goodwill item 
will eventually disappear from the balance sheet when IFRS is introduced. It is also 
apparent that companies must start preparing a model for impairment tests, to be able to 
do the impairment tests that should be performed every year on the companies’ acquired 
goodwill. 
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1. Inledning 
 
I inledningen kommer vi att introducera läsaren i ämnet genom att kort beskriva historiken 
för läsaren. Detta leder sedan in till en problemdiskussion som ska ge ökad förståelse för det 
problemområde vi valt för vår studie, vilket därefter landar i ett syfte med tillhörande 
forskningsfrågor. 
 

1.1 Historik 
 
Goodwill är en form av immateriell tillgång som redovisas i balansräkningen. Noteras kan att 
för att goodwill ska få tas upp i balansräkningen måste den förvärvas vid till exempel ett 
företagsköp. Vad det lite luddiga begreppet goodwill omfattar är inte helt enkelt att definiera 
(Artsberg, 2003, s 389). Axelman, Phillips och Wahlquist (2005, s 86) definierar goodwill 
som den del av köpesumman som överstiger marknadsvärdet vid ett företagsförvärv, det vill 
säga det verkliga värdet på det köpta företagets identifierbara tillgångar minus skulder i 
balansräkningen. Detta överpris som betalas görs många gånger för att komma åt ett företags 
goda rykte, kundstock, marknadsposition, personalkunskap, enkelt uttryckt kan sägas att det 
överpris som betalas är rätten till eventuella framtida vinster som förvärvet kan medföra (op 
cit, s 181). Artsberg (2003, s 241) går steget längre och säger att de poster som företagen inte 
kan specificera som en viss tillgång istället benämns som goodwill. 
 
Goodwill har hittills precis som övriga immateriella tillgångar ansetts ha en begränsad 
ekonomisk livslängd. Artsberg (2003, s 241) menar således att koncernmässig goodwill och 
dess avskrivningstid blivit en av de mest kontroversiella redovisningsfrågorna under 1980-
talet och praxis har varit splittrad i frågan. Åsikterna har gått från att göra direkta 
bortskrivningar mot eget kapital till att tillämpa den amerikanska praxisen med en 
avskrivningstid på 40 år (op cit, s 389). Det har även förekommit att företag avstått från att 
avskriva goodwill och på så sätt manipulerat resultatet med motivering att de gjort så stora 
satsningar i dotterbolaget att den extra lönsamhet som uppstått kommer att fortleva, vilket 
givetvis var helt felaktigt och inte tillåtet (Johansson, C., Johansson, R., Marton, & Pautsch, 
2004, s 182). Av denna anledning har normgivarna föredragit en kortare avskrivningstid eller 
en direkt bortskrivning för att motverka oförsiktiga redovisningar (Artsberg, 2003, s 389-390). 
Metoden med direkt bortskrivning har dock haft nackdelen att företag som köper in många 
dotterbolag till slut har förbrukat det egna kapitalet. Metoden med 40 års avskrivning sågs 
däremot som ett sorts självbedrägeri som inte var accepterat. Som en åtgärd satte 
Redovisningsrådet en maxgräns på 20 år för avskrivning av goodwill. Ett stort svenskt företag 
Atlas Copco, frångick rådets rekommendationer och istället för disciplinåtgärder justerades 
rekommendationen. Justeringen innebar att i sällsynta fall kan nyttjandeperioden överstiga 20 
år. Atlas Copco och Electrolux, som båda är noterade i USA, valde att skriva av på 40 år då de 
ville konkurrera på samma villkor som konkurrenterna (ibid).  
 
Rundfelt (2002) beskriver i Balans problematiken som omgärdat goodwillavskrivningen. 
Enligt Redovisningsrådets rekommendationer som gällde år 2002 kunde goodwill skrivas av 
som högst under 20 år om företaget inte kunde motivera en längre nyttjandeperiod (ibid). 
Rådet sätter normen att svenska bolag ska följa god redovisningssed vilket i praktiken innebär 
att Årsredovisningslagen (ÅRL) ska följas. Det som Rundfelt belyser i sin artikel är hur Atlas 
Copco och Electrolux tolkade reglerna kring goodwillavskrivningar och hur detta stred mot 
god redovisningssed (ibid).  
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Det har debatterats häftigt om goodwill under vårt senaste decennium, vad som således utgör 
god redovisningssed när det gäller avskrivnings period. Vissa har menat att fem år vore 
lämpligt medan andra har sagt att 20 år vore maximal avskrivnings period för att ge en så 
rättvisande bild som möjligt (Johansson et al, 2004, s 181 och 290). Av denna anledning ser 
Johansson et al fram emot när IAS nya regler för redovisning av goodwill träder ikraft fullt ut 
under år 2005.  
 

1.2 Problemdiskussion 
 
I Balans beskriver Aggestam (2005) hur debatten kring globalisering och harmonisering har 
tagit fart under det senaste decenniet. EU har varit aktiva inom området för harmonisering av 
redovisningspraxis. För att gynna en effektiv inre marknad har det lett fram till beslut att 
börsnoterade företag inom EU ska följa internationella redovisningsstandarder International 
Accounting Standards (IAS) och IFRS-standarder (International Financial Reporting 
Standards). Dessa två standarder utformas av organisationen International Accounting 
Standards Board (IASB). Regeländringen av goodwill har föregåtts av en långdragen debatt. 
Med olika regelverk kring goodwillavskrivningar har svenska företag upplevt att de inte har 
konkurrerat på lika villkor som amerikanska företag. EU har därför bestämt att 
redovisningspraxis på grund av detta skäl ska harmonisera mera med amerikanska regler och 
till följd av detta ska börsnoterade företag inom EU följa IFRS-standarder. Dessa standarder 
utformas av IASB som i sin tur ofta följer Financial Accounting Standards Board:s (FASB) 
rekommendationer för att ytterligare anpassa sig till den övriga världen (ibid). Bakgrunden 
ligger med andra ord i en harmonisering av redovisningspraxis för att på så sätt öka 
jämförbarheten vid företagsförvärv (KPMG, 2004). 
 
Genom beslutet anses således goodwill från och med den 1 januari år 2005 ha ett beständigt 
värde och utgör därmed inte längre föremål för planenliga avskrivningar. Varje år ska i stället 
ett så kallat ”impairment test” göras för att se om goodwill ska nedskrivas, det betyder att 
företagen årligen ska göra en nedskrivningsprövning (Deloitte, 2004). Denna ändring torde 
innebära en stor skillnad vid redovisningen av posten goodwill. Det var med andra ord tydligt 
att de tidigare reglerna gav upphov till olika tolkningar och tillämpning av dessa, vilket inte 
främjade jämförbarheten. Således har EU beslutat att företag inom medlemsländerna som är 
börsnoterade eller har andra noterade värdepapper för sin finansiering på någon börs ska 
tillämpa IAS/IFRS regler i deras koncernredovisning (Axelman et al, 2005, s 9). Vidare menar 
Axelman et al att cirka 7000 stycken företag kommer att beröras av de nya reglerna.  Vissa 
undantag kan ges till företag som sedan tidigare är noterade på någon börs utanför EU och 
som använt och fortfarande använder sig av United States Generally Accepted Accounting 
Principales (US-GAAP), innan EU tog beslut om de nya reglerna. Det kommer även att gälla 
företag som enbart har andra värdepapper än aktier noterade på någon börs, denna dispens 
gäller dock endast till år 2007 (ibid). 
 
Svenberg (2003) nämner i Balans att de börsnoterade företag som inte erhåller dispens från 
och med den 1 januari år 2005 kommer att gå från att tillämpa Redovisningsrådets 
Rekommendation (RR) 1:00 och i stället tillämpa IFRS regler. Detta medför att de företag 
som berörs kommer att ställas på prov för en större omställning på flera punkter med ett utfall 
som tidigast kommer att visa sig under första kvartalet år 2005 (ibid). Företagen ska då i deras 
rapporter ge upplysning om hur IFRS har påverkat företagets finansiella ställning, resultat och 
kassaflöden på de få punkter som RR skiljer sig åt från IFRS-standarder (ibid).  
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Av denna anledning kan frågan ställas om de företag som kommer att beröras av de nya 
reglerna hunnit förbereda sig tillräckligt och vilken roll de ledande revisionsbyråerna har för 
att denna omställning ska gå smärtfritt? Kan det vara så att många företag blivit tagna på 
sängen och inte insett vilket arbete som kommer att krävas för att klara dessa omställningar? 
Kommer de nya reglerna kring goodwill verkligen att ge en mera rättvisande bild av 
företaget?  Kommer regeländringen att ge önskad effekt, eller kan det vara så att nya 
möjligheter öppnas för de företag som vill tänja på reglerna för att kunna uppvisa en bättre 
bild än hur det verkligen förhåller sig? Hur kommer de nya reglerna att tolkas och vilka 
effekter kan komma att uppstå? Av denna anledning finner vi det intressant att studera de 
fenomen som införandet av de nya reglerna kring goodwill kommer att ge samt hur dessa nya 
regler harmoniserar med redan rådande svenska principer så som rättvisande bild. 
 

1.3 Syfte 
 
Syftet med uppsatsen är att redogöra för vad konsekvenserna blir för svenska börsnoterade 
företag vid införandet av IFRS år 2005 och vilka konsekvenser det får för redovisningen av 
goodwill och hur väl de nya reglerna harmoniserar med redan rådande redovisningsprinciper 
som rättvisande bild. 
 

1.4 Forskningsfrågor 
 

• Hur påverkas svenska börsnoterade företag av införandet av IFRS avseende 
redovisningen av goodwill? 

 
• Hur harmoniserar de nya reglerna runt goodwill i och med införandet av IFRS med 

redan rådande svenska redovisningsprinciper som rättvisande bild? 
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2. Metod 
 
I metodavsnittet anger vi de metodval som gjorts och motiverar vad som ligger till grund för 
vår studie. Hur vi gått tillväga, val av undersökningsmetod, datainsamling, hur intervjuerna 
genomförts, metodproblem som uppkommit samt studiens tillförlitlighet och giltighet. 
 
Vid en anblick på de olika alternativen som finns för att lägga upp en undersökning gjorde vi 
en avvägning om vad vår uppsats handlade om, vilket problem vi valt och hur detta problem 
kunde angripas samt vad syftet var med undersökningen. 
 
En undersökningsdesign utgör en kombination av tillvägagångssätt som vi använder för att 
samla in data (Andersen, 1992, s 120-121). Vi började med att samla in information genom att 
ta fram sekundärdata via en litteratursökning för att få fördjupad kunskap och förståelse inom 
ämnet. När vi väl satt oss in i ämnet tittade vi på de problem som var av betydelse. Detta 
utmynnade sedan till ett syfte och vår problemformulering. Efter att ha samlat in teori och valt 
hur vi skulle gå till väga för att fullfölja undersökningen, utformade vi en intervjuguide, så vi 
kunde samla in den primärdata vi tänkt, vilket sedan resulterade i ett empiriskt resultat. 
Intervjuerna har sammanställts i löpande text med fyra stycken likadana huvudrubriker. Detta 
för att lättare kunna se och undersöka om det finns likheter och skillnader mellan de 
tillfrågade respondenternas svar. Därefter gjorde vi en sammanställning till vår analys och 
resultatdel genom att vi utformade en tabell för att tydliggöra vad som framkommit av vår 
studie, och med hjälp av denna sammanställning analyserade vi likheter och skillnader (se 
kapitel 5). Denna analys ligger sedan till grund för våra resultat. 
 
Andersen (1992, s 127) förklarar att undersökningsdesignen och undersökningsmetoden i viss 
mån påverkar hur stora krav som ställs vid tolkningen av resultatet. Detta gör att en induktiv 
ansats med mer djupgående observationer och intervjuer kan kräva en större insats i tid och 
kreativitet än en deduktiv ansats gör. I den deduktiva metoden har teorin en viktigare och mer 
självständig ställning än vid induktion (ibid). Vi kommer att utgå från den empiri som tagits 
fram under arbetets gång och därav finner vi att ett induktivt angreppssätt är lämpligt då vi 
inte enbart utgår från redan tidigare teorier och jämför dessa med empirin. Avsikten med 
studien är inte att skapa ny teori utan att ge ett bidrag till framtida forskning som syftar att 
skapa ny teori inom området. 
 

2.1 Undersökningsmetod 
 
Halvorsen, (1992, s 83-84) pekar på att det finns två olika alternativ att välja mellan vid valet 
av vilken ansats studien skall ha, kvalitativ eller kvantitativ metod. Den kvalitativa metoden 
används för att beskriva en speciell händelse. Där beskrivs ofta historien bakom en process 
samt hur framtiden kan tänkas se ut. Utmärkande för denna metod är att undersökaren 
använder sig av fältarbete för att få fram nödvändig information. Då söker undersökaren upp 
inblandade individer i den aktuella processen som dagligen konfronteras med denna för att 
därigenom studera hur de handlar i de olika situationerna som kan tänkas uppstå. Betraktaren 
bör därför göra sig bekant med den händelse eller process som skall studeras (ibid). I den 
kvantitativa metoden utgår undersökaren ifrån att det finns en enda verklighet och att denna är 
objektiv. Här observeras och mäts data vid verifieringen av en teori. Det undersökaren stödjer 
sig på är de siffror som beskriver studiens resultat (op cit, s 87). 
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Vi har valt att göra en fallstudie och kontaktat ett fåtal företag för att få en mer djupgående 
förståelse och detaljerad information. Genom fallstudien har vi kunnat ställa ingående frågor 
som rör problemställningen och syftet vi valt. Djup är för oss viktigare än bredd. Vi ville 
genom undersökningen se hur de olika revisorernas åsikter och svar skiljer sig åt från 
varandra. Därmed kan studien betraktas som kvalitativ. Våra intervjuer har skett på tre företag 
i redovisningsbranschen. Utifrån den teori som fanns samlade vi in information från dessa 
företag, för att ge en bild av deras beskrivning av hur IFRS påverkar redovisningen av 
goodwill för svenska börsnoterade företag och hur väl detta harmoniserar med redan rådande 
svenska redovisningsprinciper som rättvisande bild. 
 

2.2 Datainsamlingsmetod 
 
Informationskällor delas vanligtvis upp i sekundära källor respektive primära källor där 
sekundära källor är kopior eller avskrifter och primära källor avser originalet. De primära 
källorna kan sägas vara säkrare än de sekundära källorna (Rosengren & Arvidsson, 2001, s 
240). Information som redan är insamlad till exempel offentlig statistik, benämns som 
sekundärdata, mot information som ej funnits tillgänglig tidigare och därmed samlats in för 
första gången benämns som primärdata. Data som dessa kan bearbetas ytterligare eller 
användas direkt (Dahmström, 2000, s 59). Tillförlitliga källor kan sägas vara primärkällan 
eller sekundär källor som anses vara vetenskapliga verk. Sekundära källor som räknas som 
vetenskapliga verk är doktorsavhandlingar och uppsatser i vetenskapliga tidskrifter (Ejvegård, 
2003, s17). Den primärdata som vi valt att använda oss av består av personliga intervjuer. Vi 
har valt intervjuer för att kunna få ut mer utförliga och tydliga svar av respondenterna i vår 
undersökning. Genom våra frågor och närheten till respondenten, anser vi att vi kan få ökad 
förståelse genom respondentens svar. Vi har utformat en intervjuguide (se bilaga A), och 
genom denna har vi kunnat ställa följdfrågor för att få mer utvecklande svar. För att se om 
frågorna var lämpliga för studien läste vår handledare igenom frågorna. De sekundärdata som 
har samlats in har gjorts via litteraturstudier och artiklar som vi funnit i databaser på Luleå 
tekniska universitets bibliotek samt att vi använt oss av internet. De databaser vi nyttjat är 
Emerald och Ebsco och sökorden har varit goodwill, rättvisande bild, IFRS, 
koncernredovisning och immateriella tillgångar. Dessa sökord har sedan använts i flera 
kombinationer och i dess engelska översättningar.  
 

2.3 Intervjuer 
 
Ett tillvägagångssätt som gör det möjligt att under samtalets gång ställa följdfrågor till 
forskningsobjektet är intervjuer. En fördel med detta är att svaren kan utvecklas och fördjupas 
i jämförelse med ett skriftligt svar (Bell, 1999, s 119). Dessa data som inhämtas genom 
intervjuer benämns som primärdata (Eriksson & Wiederheim-Paul, 1991, s 84). En avvägning 
bör göras mellan en informell eller formell intervju (Bell, 1999, s 120). 
 
För att respondenten ska få utrymme och utveckla tankar och idéer samt tala mer öppet är 
semistrukturerade intervjuer ett lämpligt val enligt Denscombe (2000, s 135). Denscombe 
menar att genom att använda sig av en intervjuguide där ämnet redan valts sen tidigare samt 
att vi bestämt vilka frågor som ska ställas och dess turordning finns möjligheten till dessa 
öppna svar (ibid). Därav valde vi att utföra personliga intervjuer. Denscombe menar att dessa 
är lätt att arrangera samt att det som uppfattas från intervjun härstammar från en källa. Vi kan 
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då som forskare mer enkelt kontrollera intervjun och ställa följdfrågor för att få mer öppna 
svar (op cit, s 136). 
 
För att kunna genomföra intervjuerna och få så utförlig information som möjligt och 
förtydliga bilden inom det valda problemområdet som stämmer överens med ämnet i vår 
undersökning och dess forskningsfrågor, har vi genomfört tre formella intervjuer med  tre 
personer som dagligen kommer i kontakt med frågor relaterade till redovisningen av goodwill 
och besitter hög kunskap inom området. Då vi utfört personliga intervjuer tog vi kontakt med 
tre närliggande revisionsbyråer i Luleå, varav vi hos det ena företaget blev hänvisade till en 
kontaktperson i Umeå. De revisionsbyråer som kontaktats för undersökningen var Ernst & 
Young, KPMG och Öhrlings PricewaterhouseCoopers. Gemensamt för dessa tre är att de är 
rikstäckande och har ett internationellt samarbete.  
 

2.4 Metodproblem 
 
Under en intervju kan missförstånd uppstå exempelvis som att respondenten inte förstår 
frågan. För att minimera eventuella missförstånd skickade vi ut frågeformuläret i förhand för 
att respondenten skulle kunna få sitta i lugn och ro och läsa igenom frågorna och kunna 
förbereda sig innan intervjun. Vi ville genom detta uppnå en så naturlig och avslappnad miljö 
som möjligt vid intervjutillfället. Det finns en tanke hos oss om att respondenterna ibland varit 
försiktiga med information vid intervjuerna. Detta kan ha berott på att de ej ville precisera 
intern eller sekretessbelagd information. Vi tror dock inte att detta påverkat svaren på 
intervjuerna mer än att de inte tydligt kunde specificera något fall för oss på grund av 
sekretess. Något som vi dock gjorde oss påminda om vid genomgången av våra intervjuer var 
att feltolkningar och vinklade svar kan uppstå. Ibland har respondenten i intervjun sagt emot 
sig själv genom att säga fel ord i sammanhanget som exempel kan nämnas materiella 
tillgångar istället för immateriella tillgångar. Vid sådana fall då vi tror att vi förstått vad 
respondenten menat har vi valt att skriva det vi tolkat vid intervjun. För att vara riktigt säkra 
på vår tolkning har vi skickat tillbaka intervjumaterialet till respondenten för att få ett 
godkännande. 
 

2.5 Analysmetod  
 
Vi har utgått från intervjuguiden som är uppdelad i fyra huvudrubriker när vi sammanställt 
varje intervju var för sig i löpande text. När empirin färdigställts har vi jämfört svaren från 
respondenterna för att kunna se likheter och skillnader samt om de haft egna åsikter. I vår 
analys och resultat del har vi valt att ta upp en tabell för att läsaren lättare ska kunna jämföra 
likheter och skillnader mellan de olika respondenternas svar. 
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2.6 Studiens tillförlitlighet och giltighet 
 
Det ställs krav på alla datainsamlingsmetoder vad gäller vetenskapliga undersökningar. Enligt 
Halvorsen (1992, s 42-43) krävs det att metoden ska ge tillförlitliga resultat, att resultaten är 
giltiga samt att utomstående personer ska ha möjlighet till kritisk granskning av resultatet. 
Kraven för att uppnå resultatets giltighet och tillförlitlighet är dock av olika karaktär beroende 
av vilken metod som används. Även om kraven är olika ställs det lika höga krav på de olika 
metoderna. Giltighet, validitet, innebär att man mäter det som avses att mäta (ibid). 
 
Med reliabilitet (tillförlitlighet) menas frånvaron av slumpmässiga mätfel. Att uppnå en hög 
tillförlitlighet är en förutsättning för att uppnå hög giltighet. Med hög tillförlitlighet menas att 
undersökningens resultat inte har påverkats av yttre omständigheter eller den som utfört 
undersökningen. Reliabilitet betyder graden av överensstämmelse mellan upprepade 
undersökningar med identiska metoder för respektive undersökningsgrupp (Halvorsen, 1992, 
s 42-43). Med generaliserbarhet förstås att undersökningens resultat även är giltigt för en 
större grupp av objekt än de som ingått i studien (Wallén 1996, s 62). 
 
I denna studie har hög reliabilitet försökt uppnåtts genom att respondenterna fått ta del av 
frågorna i förväg. Frågorna har också under intervjutillfällena ställts i samma ordning och 
under alla intervjuer har samma intervjuguide använts. För att minska risken för 
misstolkningar under intervjuerna har vi varit två personer vid varje intervjutillfälle och en 
diktafon har använts i kombination med egna anteckningar. Allt för att kunna gå tillbaka i 
materialet flera gånger har vi försäkrat oss om att vi uppfattat svaren rätt och inte gjort några 
egna felaktiga tolkningar. Respondenterna har även återkopplats genom att vi skickat tillbaka 
intervjumaterialet för ett godkännande. För att minska risken för stress bokade vi i god tid 
möte med respondenterna för att de själva skulle känna att de kunde påverka valet av tidpunkt 
med oss i så stor utsträckning som möjligt. Av det material vi använt oss av har vi försökt att 
det ska vara så aktuellt som möjligt. 
 
I studien har även hög validitet (giltighet) försökt uppnås genom att frågorna presenterats mot 
uppsatsens problemformulering. Underlaget för intervjuerna har även granskats av vår 
handledare. För att öka validiteten har vi endast använt oss av personer med god kännedom 
inom ämnet. När vi kontaktade revisionsbyråerna frågade vi efter den person, eller om de 
kunde hänvisa till någon annan som besatt kunskapen för de intervjuer vi valt att göra. Vi har 
också valt lämplig litteratur för att öka validiteten i undersökningen. 
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3. Referensram 
 
I detta kapitel kommer litteratur som behandlar den nya hanteringen av goodwill och den 
problemantik som finns runt denna att tas upp. Dessutom kommer en modell av Burns och 
Scapens som beskriver hur lagar och rutiner framkommer att tas upp. 
 

3.1 Innebörden av nya regler 
 
I och med övergången till IFRS, torde svenska börsnoterade företag bli berörda av att reglerna 
för hanteringen av posten goodwill ändras. Vi kommer nedan att ta upp olika effekter som 
införandet kommer att föra med sig.  
 

3.1.1 Avskrivningar ersätts med nedskrivningsprövning 
 
Nytt gällande goodwill är att ett så kallat ”impairment test” (nedskrivningsprövning) ska ske 
årligen för att förvissa sig om att företagets tillgångar inte minskat i värde (Axelman et al, 
2005, s 87). Enligt Finansinspektionen (2004) och Jansson (2004) kommer införandet av IFRS 
att leda till förändringar för svenska företag. Tidigare har svenska företag gjort avskrivningar 
på goodwill och vissa andra immateriella tillgångar där det inte går att fastställa den 
ekonomiska livslängden. Från och med den 1 januari år 2005 ska varje företag istället göra en 
nedskrivningsprövning årligen eller så fort det finns indikation på att företagets goodwill har 
minskat i värde (ibid). Om så är fallet ska företaget beräkna återvinningsvärdet, med det 
menas det högre av tillgångens försäljningsvärde eller nyttjandevärde på den förvärvade 
goodwillen. Nyttjandevärde definieras vidare som en tillgångs framtida kassaflöden, och ett 
eventuellt restvärde vid nyttjandeperiodens slut (Axelman et al, 2005, s 109). Därefter måste 
en nedskrivning ske till det värde som goodwillen då är beräknad till, detta kan få till följd att 
företag uppvisar ett väsentligt sämre resultat än vad som är väntat (ibid). Enligt Arnell (2004) 
kan detta få till följd att det uppstår kraftiga avvikelser i företags resultat från en period till en 
annan och att exempelvis finansiella nyckeltal som P/E-tal påverkas. Av denna anledning är 
det av största vikt att företagsledningen framför informationen om nedskrivningar på ett 
sådant sätt att analytiker, investerare med flera inte blir totalt överraskade (ibid).  
 

3.1.2 Nytt sätt att behandla negativ goodwill 
 
Om anskaffningsvärdet för aktier i dotterbolag istället skulle uppgå till ett lägre värde än det 
verkliga värdet av de förvärvade nettotillgångarna uppstår något som kallas för negativ 
goodwill (Kedner & Svenberg, 1998, s 84). Negativ goodwill skulle enligt gamla regler 
redovisas som en skuld för att därefter systematiskt upplösas utifrån en uppskattad 
resultatutveckling (op cit, s 87). Jansson et al (2004) visar på ytterligare en följd av införandet 
av IFRS, nämligen att negativ goodwill inte som tidigare får avsättas för att täcka förväntade 
förluster och kostnader som ett förvärv medfört. Finansinspektionen (2004) visar att istället 
ska negativ goodwill bokföras direkt som en intäkt enligt IFRS efter att företaget har förvissat 
sig om att de förvärvade tillgångarna inte är upptagna till ett värde över det verkliga värdet. 
För att senare redovisa dessa intäkter som förluster eller uppkommen kostnad för den period 
då de uppstår (ibid). 
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3.1.3 Uppskrivning och upparbetad goodwill 
 
Möjligheten till återföring av gjorda nedskrivningar, på någon kassagenererande enhet kan få 
ske under vissa premisser, under förutsättning att nedskrivningen har gjorts på grund av en 
specifik extern händelse som inte kan antas uppstå igen. Dock ska i första hand återföring av 
tidigare gjorda nedskrivningar ske mot tillgångar och i andra hand mot goodwill (Axelman et 
al, 2005, s 112). Om goodwillen skulle vara internt upparbetad får den aldrig tas upp som en 
immateriell tillgång utan ska istället kostnads föras i den takt den uppstår (Axelman et al, 
2005, s 115). 
 

3.1.4 Tydligare särskiljning av immateriella tillgångar 
 
Enligt KPMG (2005) följer en annan stor förändring genom övergången till IFRS. Det 
kommer att ställas större krav på företagen att särskilja identifierbara immateriella tillgångar 
från renodlad goodwill vid förvärv. Detta görs i samband med nedskrivningsprövningen för 
företagets samtliga tillgångar i balansräkningen (Axelman et al, 2005, s 111). Enligt Axelman 
ska det fastställas om det går att hänföra förvärvad goodwill till den nedskrivningsprövade 
tillgången. Om det är möjligt att hänföra den förvärvade goodwillen, ska en bedömning ske på 
hur stor del som kan hänföras till den kassagenererande tillgången, samt att en nedskrivning 
av tillgångens återvinningsvärde ska ske om marknadsvärdet är lägre än det redovisade 
värdet. Vidare ska i första hand anförd goodwill till tillgången skrivas ned om en sådan 
skillnad uppstått. Därefter skrivs övriga tillgångar ned utifrån dess redovisade storlek (ibid). 
 
Jansson et al (2004) poängterar att när nedanstående kriterier uppfylls får den immateriella 
tillgången inte redovisas som goodwill: 
 

• Att det förvärvade företaget antingen har nyttjanderätt eller äganderätt genom avtal 
eller lagstiftning till tillgångarna.  

• Går att separera och säljas. 
• Att det går att beräkna eller fastställa den immateriella tillgångens verkliga värde på 

ett tillförlitligt sätt. 
 
I det sista kriteriet att beräkna tillgångens verkliga värde, kan det vara lämpligt att studera det 
material som AICPA (American Institute of Certified Public Accountants) gett ut nämligen 
AICPA Practice Aid IPRD. Denna rekommendation ligger i spjutspets då det gäller värdering 
av alla typer av förvärvade tillgångar. Enligt denna har företaget tre typer av beräkningssätt att 
välja på dess är, marknadsvärde, inkomstvärde och kostnadsvärde. Kostnadsvärde; grundas 
utifrån beräkningar på nedlagda kostnader och ska ses som en nödlösning. Marknadsvärde; 
värde via marknadstransaktioner och inkomstvärde; värdeberäkning utifrån diskonterat 
kassaflöde, vilket ses som en bättre lösning. Sammantaget hävdar Jansson et al (2004) att 
många värderingar måste baseras på den nytta som tillgången tillför och inte enbart ifrån de 
tre ovannämnda amerikanska modellerna. Antalet modeller för att göra sådana beräkningar är 
många, men det kan till exempel handla om att göra avstämningar mot den totala 
köpeskillingen, totala kassaflödesvärderingen eller avkastningskravet (ibid).  
 
Viktigt att notera är, då det vid ett företagsförvärv finns en immateriell tillgång som det inte 
finns någon marknad för, får den inte värderas till ett värde som ger upphov till så kallad 
negativgoodwill enligt (Axelman et al, 2005, s 86). Enligt de nya reglerna ska endast de 
övervärden som inte går att identifiera och fastställa ett ekonomiskt värde på, få klassificeras 



   12

som goodwill (Jansson et al, 2004). På så sätt menar han att företag slipper eller reducerar 
problemet med att bedöma den ekonomiska livslängden på förvärvad goodwill (ibid). 
Exempel på vad identifierbara immateriella tillgångar kan vara se figur 1. 
 
 
 Licenser 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figur 1. Exempel på identifierbara immateriella tillgångar, källa: Jansson, Nilsson och Rynell (2004) 
 
Om det skulle vara så att företaget inte kan föra samman goodwill med någon 
kassagenererade enhet, som är föremål för prövning, skall företaget göra en bedömning av 
vilken enhet som är minst kassagenererande och således tillföra goodwillen till denne 
(Axelman et al, 2005, s 111). Enligt Arnell (2004) blir följden av att i större grad separera 
immateriella tillgångar från goodwill troligtvis att, posten goodwill kommer att minska 
väsentligt i företags balansräkningar framöver.  
 
Vid särskiljning och identifiering av immateriella tillgångar från ren goodwill kan det vara 
lämpligt att studera Edvinsson och Malones modell för att beskriva intellektuelltkapital. 
Modellen beskriver och förklarar mellanskillnaden mellan det bokförda värdet och 
marknadsvärdet som intellektuellt kapital (Mouritsen, 2001). Johansson, C., Johansson, R, 
Marton och Pautsch (2004, s 290) benämner denna metod för förvärvsmetoden och finner den 
lämplig för att bestämma vad förvärvad goodwill kostat moderföretaget och vad investeraren 
betalat för de immateriella tillgångar som ingår i posten goodwill.  Själva modellen lyder 
enligt figur 2.  
 
 
 
 
 
 
 
Figur 2. Förvärvsmetoden, källa: Johansson, C., Johansson, R, Marton och Pautsch (2004, s 290) 
 

3.1.5 Merarbete 
 
Jansson et al (2004) menar att företagen kommer att belastas med betydande merarbete då den 
nya lagen medför ökad upplysningsplikt. I rapporterna skall det klart och tydligt framgå 
följande saker; avsikt, begränsningar, historik gällande den förvärvade tillgången, analys av 
företagets bransch, företagets kringliggande ekonomiska miljö, företagets finansiella tillstånd, 
tillgångens definition, redogörelse för varför en tillgång ska särredovisas ifrån goodwill och så 
vidare (ibid). Vidare menar Axelman et al (2005, s 4) att anpassningstiden har varit kort och 

• Varumärken  
• Domännamn på Internet 
• Konkurrensbegränsningsavtal 
• Kundlistor 
• Kundkontakt 
• Kundrelationer 
• Leverantörsrelationer 
• Patent 
• Programvara 
• Icke patenterad teknologi 
• Databaser 

• Licenser 
• Royalty 
• Leasingavtal 
• Bygglov och liknande tillstånd 
• Franchiseavtal 
• Sändningsrättigheter 
• Användarrättigheter: av vatten, 

luft, mineral, avverkningsrätt, 
vägar, servitut med flera. 

• Anställningskontrakt 
 

Det pris som moderbolaget betalat för aktierna i ett dotterbolag 
-  Nettotillgångarnas värde i dotterbolagets balansräkning 
= Förvärvad goodwill 
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att i de flesta fall kommer berörda företag att omfattas av merarbete vid omställningen till de 
nya reglerna som träder i kraft år 2005. Dessutom antar Axelman et al att de nya reglerna kan 
skapa merarbete för företagen genom att personal måste utbildas, och att de eventuellt kan 
behöva rekrytera ny personal som besitter specialkunskap inom redovisningsområdet för 
börsnoterade företag på koncernnivå. Andra tidskrävande moment kan vara att lägga om 
internrapporteringen eller att uppdatera datasystem (op cit, s 5). 
 

3.2 Reglernas harmonisering med svenska principer 
 

3.2.1 Internationalisering av redovisning 
 
Thomasson, Arvidson, Lindquist, Larsson och Rohlin (2003, s 101) beskriver 
redovisningsrådet som bildades i slutet av 1980-talet som en partssammansatt organisation där 
bland annat svenskt näringsliv och revisorer ingår. Rådet ger rekommendationer och 
uttalanden i redovisningsfrågor, främst för börsnoterade företag. RR menar att eftersom 
svenskt näringsliv är så pass internationaliserat influeras rådets normbildning av utländska 
redovisningsorgan. RR menar att det vore olyckligt om olika länder genom sina olika 
redovisningskrav motverkar målet med en harmonisering. Svensk redovisning har visat en 
tendens att gå från en kontinental till en alltmer anglosaxisk tradition. Kontinental tradition 
utmärks av att strikt följa lagar, praxis och rekommendationer medan den anglosaxiska 
traditionen är mer benägen att avvika från dessa för att kunna ge en rättvisande bild. IASB 
och EU är de två mest väsentliga organen som RR påverkas av. Den nya 
goodwillavskrivningsregeln medför att den svenska redovisningen har än mer närmat sig den 
amerikanska, det vill säga den anglosaxiska traditionen (ibid).  
 

3.2.2 Diskussion kring några redovisningsprinciper 
 
Falkman (2000) beskriver i Balans några av redovisningsprinciperna. Kontinuitetsprincipen 
(going concern) innebär att ett företag inte förutsätts upphöra inom en överskådlig framtid. Då 
företag inte längre kommer att göra några planmässiga avskrivningar av goodwill förutsätts de 
leva vidare och den nya regeln om att inte skriva av goodwill är med andra ord förenlig med 
kontinuitetsprincipen. Försiktighetsprincipen är att tillgångar ska värderas lågt och skulder ska 
värderas högt och det ska leda till att en för positiv bild av företaget aldrig ges (Falkman, 
2000). Genom att värdena blir knutna till marknadsvärden i större grad än till 
anskaffningsvärden innebär det att försiktighetsprincipen i viss mån frångås (Jansson et al, 
2004). På grund av införandet av nedskrivningstesten angående goodwill kan tanken om en 
rättvisande bild komma mer till sin rätt än vad den gjorde genom den gamla 
avskrivningsregeln. Anledningen till detta är att en årlig nedskrivningsprövning  ska göras, 
som får till följd att företagets värde skrivs ned till sitt egentliga värde och därmed visar en 
mer rättvisande bild av företagets tillgångar (ibid).   
 

3.2.3 God redovisningssed och rättvisande bild 
 
När Sverige slöt sig till ECC-avtalet med EU år 1994 förpliktade sig Sverige med att anpassa 
sin lagstiftning i enlighet med de direktiv som redan rådande EU-länder framförhandlat. 
Därmed fick redovisningskommittén nya direktiv att följa och den svenska lagstiftningen blev 
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tvungen att anpassas till europarätten. Bland svenska redovisningsexperter upplevdes detta 
som ett steg tillbaka för den svenska redovisningsutvecklingen i och med att de direktiv som 
Sverige tvingades följa till stor del rättade sig efter en förlegad tysk praxis (Artsberg, 2003, s 
129). Enligt Lagutskottets betänkande (2004/05:LU3) har regeringen också riktat kritik mot att 
beslut av redovisning sker på internationell nivå. De menar dock att fördelarna väger tyngre i 
och med att harmoniseringen leder till bättre jämförbarhet mellan företag över tiden och på så 
sätt ger de svenska företagen bättre konkurrensmöjligheter mot företag i andra länder samt 
främjar förtroendet för de finansiella rapporterna. Detta innebar bland annat för svensk del att 
en ny typ av princip blev införd, nämligen begreppet ”rättvisande bild” som överordnat kom 
över det skandinaviska begreppet god redovisningssed. Själva begreppet rättvisande bild ska 
enligt Nilsson (1999) ses som synonymt med det anglosaxiska begreppet ”True and Fair 
View”. Till skillnad från Storbritannien har Sverige inte valt att införa direktivet ”overriding”-
paragraf med motivering att en regel som gav företag möjlighet att åsidosätta stiftade lagar för 
att uppvisa en mera rättvisande bild skulle skapa en rättsosäkerhet i Sverige. Många kritiker 
till anslutningen av ECC-avtalet menar att den väl framstående svenska 
redovisningsutvecklingen hastigt stannade upp i och med anslutningen. Vad som varit bäst för 
svensk del är svårt att säga utan det får tiden avgöra, däremot pågår det diskussioner inom 
EU-kommissionen om hur den externa redovisningsutvecklingen ska fortgå (Artsberg, 2003, s 
130). Ett steg i den fortsatta utvecklingen på EU-nivå har varit det beslut som EU tagit om att 
noterade företag från och med år 2005 ska följa IAS/IFRS. Detta har i sin tur lett till att RR 
har upphört med att ta fram nya normer (Artsberg, 2003, s 132).  
 
Artsberg (2003, s 157) menar vidare att det har förts diskussioner här i Sverige om huruvida 
begreppen god redovisningssed och rättvisande bild har samma innebörd. Liknade 
diskussioner har även förts i Danmark och sammantaget kan det sägas att god redovisningssed 
är ett begrepp som traditionellt refererar till hur företagen redovisar. Den allmänna 
definitionen har varit hur en kvalitativ krets av redovisningsskyldiga företag faktiskt har 
redovisat. Det är den enskilda lösningen som kommer i centrum och därför är begreppet 
processorienterat. Rättvisande bild är däremot ett begrepp som har användaren i fokus, med 
det menas den som läser årsredovisningen och denne får således inte vilseledas. Viktigt att 
tänka på är att det inte är enskilda regler som ska bedömas utan helheten för att en rättvisande 
bild ska ges av verksamheten. För att bedömning av begreppet rättvisande bild ska kunna ske 
ska det i årsredovisningen upprättas noter till balans- och resultaträkningen enligt Års 
redovisnings lagen (ÅRL). Vad de danska forskarna kom fram till var att det endast fanns en 
marginell skillnad mellan de olika begreppen. För att ge en sammantagen skillnad mellan 
begreppen rättvisande bild och god redovisningssed se figur 3 nedan. Noteras kan även att 
Danmark till skillnad från Sverige endast använder begreppet rättvisande bild och inte god 
redovisningssed (ibid). 
 
 
 
 
 

 
 
Figur 3. Skillnad mellan god redovisningssed och rättvisande bild, källa: Artsberg, (2003, s 157) 
 
Enligt Eriksson (2002, s 75-76) ska koncernredovisning upprättas på ett överskådligt sätt och i 
enlighet med god redovisningssed. Däremot ska rättvisande bild ses som en överordnad 
målsättning vid upprättandet av resultaträkning, balansräkning och noter. Bestämmandet av 
rättvisande bild ska ske utifrån olika intressenters behov av ett säkert och relevant 

God redovisningssed    Rättvisande bild 
Företagsorienterad   Användarorienterad 
Metodorienterad   Helhetsorienterad 
Processorienterad   Produktorienterad 
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beslutsunderlag. Den redovisningsansvarige på företaget ska så långt det är möjligt följa ett 
användarperspektiv vid framtagningen av informationen. Ett vanligt problem är att den person 
som är informationsansvarig i regel inte har närmare kännedom om de olika intressenternas 
verkliga behov av information om företaget (ibid). 
 
Eriksson (2002, s 76) ser att god redovisningssed är ”faktiskt förekommande praxis hos en 
kvalitativ representativ krets av bokföringsskyldiga företag”. Till skillnad från begreppet 
rättvisande bild speglar god redovisningssed ett producentperspektiv vid framtagandet av 
redovisningsinformation. Genom bristande kännedom om användarnas verkliga 
informationsbehov är företagens redovisningsproducenter hänvisande till att följa uttalanden 
av normgivande organ i hopp om att olika intressenter erhåller väsentlig och pålitlig 
information (ibid).  
 
Eriksson (2002, s 77) menar vidare att det finns ett naturligt samband mellan god 
redovisningssed och rättvisande bild och dess praxis genom att företag hänvisar till 
rättvisande bild. Genom att företag ska upprätta en balansräkning och en resultaträkning med 
tillhörande noter så att rapporterna i fråga ger en så rättvisande bild av företagets ställning och 
resultat. I detta avseende skulle vissa redovisningsproblem med tiden kunna få betydelse för 
framtida utveckling av redovisningspraxis, lagar och rekommendationer. Som exempel skulle 
det kunna gälla hanteringen av goodwill och dess avskrivningar. Om ett företag med 
motivering till att de uppvisar en så rättvisande bild som möjligt åt deras intressenter skulle 
frångå en rekommendation på en avskrivningsperiod på högst 20 år till att i stället välja en 
period på 40 år. Väljer sedan en ”kvalitativ krets” av företag att följa denna nya metod med 
motivering av att det uppvisar en så rättvisande bild av företaget som möjligt, leder denna 
praxis till att en ny redovisningssed har uppstått. Detta kan i sin tur leda till att nya 
rekommendationer ges ut av något normgivande organ inom området samt att lagstiftningen 
på sikt kan ändras eller kompletteras (ibid). Artsberg (2003, s 133) menar vidare att de 
svenska redovisningsprinciperna har förändrats starkt över tiden och att de även i framtiden 
kommer att förändras. Av denna anledning kan vi se fram emot att nya lagar träder i kraft och 
att företag följaktligen tvingas att följa nya regelverk (ibid). 
 

3.3 Institutionalisering (införandet av nya lagar och regler) ur ett 
ekonomistyrningsperspektiv 
 
Ett sätt att förklara hur ett nytt regelverk kommer att påverkar ett företag är att utgå från den 
av Burns och Scapens (2000) utvecklade referensramen för studier av förändringar av 
ekonomisk redovisning. Burns and Scapens anser att förändringar av företags ekonomiska 
redovisning bör studeras genom organisationens rutiner och regler och den 
institutionaliseringsprocess som äger rum i företag.   
 
Enligt Burns och Scapens finns inte någon enhetlig definition av en "institution" men inom 
den "gamla institutionella ekonomin" (OIE) används vanligen definitionen:"a way of thought 
or action of some prevalence and permanence, which is embedded in the habits of a group or 
the customs of a people" (Hamilton, 1932, p. 84 i Burns & Scapens, 2000). Institutioner 
uppkommer från människors aktiviteter som i sin tur består av att tanke och handling 
upprepas och skapar rutiner och regler. Men det finns en "duality" (dubbelhet, tvetydighet) 
mellan människors aktiviteter och institutionerna som strukturerar aktiviteten.  
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Enligt Burns och Scapens skapar människorna rutiner genom sina aktiviteter. Men människor 
skapar även regler. Dessa regler är formellt antagna i en organisation, medan rutiner förklarar 
det verkliga handlingsmönstret inom organisationen. När regler och rutiner samverkar skapas 
institutioner, samtidigt som institutionerna påverkar utvecklingen av regler och rutiner. Burns 
och Scapens menar att regler normalt kan införas/skapas vid givna tidpunkter medan rutiner 
förändras i en pågående förändringsprocess.  
 
Den konceptuella modellen, i figur 4, beskriver fyra processer över tid 
 
1. avkodning (encoding) av institutionella principer till regler och rutiner 
2. återspegling (enact) av rutiner och regler genom handling 
3. återproduktion av rutiner 
4. institutionaliseringen av regler och rutiner som har återproducerats. 
 
När institutionella principer förändras påverkar dessa en organisations regler och rutiner. 
Exempelvis när en ny redovisnings lag antas kommer företags ekonomiska redovisning att 
påverkas. För att förstå vad detta kan innebära för företagets ekonomiska redovisning kan de 
institutionella principerna först avkodas till regler och rutiner (a). Nya regler kan människorna 
bestämma formellt och dessa kan beskrivas genom att en ny lag leder till nya regler i en 
organisation.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figur 4. Hur lagar kommer till, källa: (Burns & Scapens, 2000) 
 
Men dessa regler måste förändras med hjälp av människornas tanke och handling, det vill 
säga genom rutinerna. En ny lag innebär således nya regler för företagets ekonomiska 
redovisning och nya arbetsuppgifter när företag gör en värdering av företagets goodwill. Men 
enligt Burns och Scapens tar det tid att ändra rutinerna som påverkar reglerna (se pilarna i 
figuren b,c,b,c,b - till c som leder till nya regler och rutiner). Vidare menar de att rutinerna 
som tillämpas förändras först efter återkommande aktiviteter där människornas tanke (med 
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avseende på den nya regeln) påverkar deras handlingar, vilket gör att en "ny" vana 
uppkommer vilken leder till en "återproduktion" av rutiner (c). Nya regler ger i sin tur nya 
rutiner över tid som sedan institutionaliseras (d). 
 
Burns och Scapens diskuterar även i sin artikel om hur maktstrukturer i samhället påverkar 
aktörers tankar och handlingar sombeskrivas genom tre typer av makt, nämligen 1) uttryckt 
formell makt att påverka, 2) ceremoniell användning av rutiner samt 3) inneboende makt 
genom självklara institutionaliserande rutiner som formar tanke och handling och därigenom 
även en organisatorisk stabilitet och inkapsling av organisatorisk know-how.
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4. Empiri 
 
I detta kapitel kommer vi att ta upp de intervjuer vi gjort och ge en kort beskrivning av de 
respondenter vi varit i kontakt med samt vad de arbetar på för företag och deras ställning på 
företaget. Vi kommer här att göra en sammanställning av samtliga tre intervjuer. 
 

4.1 Intervju Ernst & Young 
 
Intervju med Anders Mårdell Ernst & Young i Umeå auktoriserad revisor och kontorschef. 
Mårdell arbetar främst som kontorschef, auktoriserad revisor samt en del med utveckling av 
metodik och utbildningsfrågor för Ernst & Young Sverige där han är utbildningsansvarig. 
Datum 2005-04-22, kl 10:00 -11:05. 
 

4.1.1 Övergången till IFRS gällande goodwill 
 
Enligt Mårdell har reglerna i sig inte ändrats utan det är snarare så att svenska börsnoterade 
företag i stället ska redovisa efter ett annat regelverk än tidigare, nämligen IFRS och inte som 
tidigare efter redovisningsrådet. Varför tvingas svenska företag att följa ett nytt regelverk? 
Enligt Mårdell är det en form av internationell harmonisering och jämförbarhet som framför 
allt eftersträvas, främst inom Europa. Att amerikanarna skulle vara inblandade bakom 
övergången till IFRS, det uppfattar inte Mårdell, då de ändå kör ett eget race i och inom 
redovisningen. Däremot uppfattar han att det främst är en handfull stora globala svenska 
företag som är intresserade av att redovisa på ett enhetligt sätt och därför vill följa IFRS 
medan intresset från de mindre företagen är svagt. Han uppfattar att de största 
påtryckningarna till övergången har kommit från olika myndigheter och statsmakter samt från 
EU.  
 
Skillnaden mellan gamla och nya regler 
  
IFRS gäller endast noterade företag på vissa namngivna börslistor. Dessa företag har sedan 
tidigare tillämpat RR rekommendationer fram till och med år 2005 nämner Mårdell. 
Skillnaden mellan IFRS och RR:s rekommendationer är relativt begränsade och den största 
och mest konkreta skillnaden för den stora mängden företag är hanteringen av goodwill och 
avskrivningen utav den. Andra frågor får förmodligen inte lika stor betydelse då skillnaderna 
där, inte är speciellt stora. Mårdell menar att det är troligt att mycket av goodwillhanteringen 
kommer att baseras på de gamla historiska goodwillvärdena. Genom att många företag inte 
har gjorde en ordentlig prövning för ingångsvärdena den 1/1 år 2004 på den goodwill som 
tidigare förvärvats. Vidare tror han inte heller att företagen kommer att backa tillbaka och 
göra om den förvärvsanalys som många gånger var väldigt knapphändig. Detta gör att 
företagen kommer att ha höga ingångsvärden på den förvärvade goodwillen, som sedan 
kommer att sluta skrivas av genom införandet av IFRS. Mårdell betonar att genom att 
ingångsvärdena för företagens goodwillpost många gånger blivit högre än det verkliga värdet,  
borde detta leda till konsekvenser av något slag. Av denna anledning torde införandet av IFRS 
spela en viktig roll samt att posten goodwill troligtvis kommer att bli mindre eftersom många 
immateriella tillgångar inte längre får klassas som goodwill.  
 
Mårdell menar att företagen tvingas till att göra fler analyser än tidigare av vad de egentligen 
har köpt. Därför att många analytiker tror att företagens resultatet och det egna kapitalet blir 
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högre och att alla nyckeltal kommer att stärkas. Själv tror han att de skulle kunna bli så på 
kort men inte på lång sikt. Därför att många företag framtill idag har skrivit av koncernmässig 
goodwill över en väldigt lång tidsperiod, men i och med att IFRS börjat tillämpas från och 
med år 2005 ska det ställas krav på företagen. Att i samband med den årliga 
nedskrivningsprövningen ska det göras en särskiljning och identifiering av de olika 
immateriella tillgångar som varit inbakade i den tidigare ihop klumpade goodwillposten. I och 
med detta kommer olika typer av immateriella tillgångar att få längre avskrivningstider än vad 
den forna goodwillposten skrevs av på. Teoretiskt sätt skulle detta kunna ge en omvänd effekt 
på lång sikt med lägre resultat och försämrade nyckeltal för företagen menar Mårdell. Fler 
nackdelar är att många mindre företag, som omfattas av det här, saknar erforderlig kompetens. 
Dessutom blir det ju ett merarbete hur företagen än vrider och vänder på det menar Mårdell. 
Detta genom att IFRS endast ska tillämpas i koncernredovisningen vilket innebär att de ska 
följa olika värderingsregler och att de i de legala enheterna ska följa RR:s rekommendationer.  
 
Vidare menar han att harmoniseringen harmoniserar mer med gällande regelverk än med 
tillämpningen av dessa. Av denna anledning tror han inte att jämförbarheten har ökat mellan 
företagen genom att de tvingas tillämpa IFRS. Dels för att tillämpningen är så pass utspridd 
inom företaget och mellan företagen på en global nivå samt att spännvidden inom regelverket 
är ganska stort och därmed har harmoniseringen ingen betydelse för att öka jämförbarheten 
mellan företagen menar han. Men visst kan han se fördelarna för stora globala företag som 
Ericsson AB genom att de får en mera enhetligt redovisning utav förvärvad goodwill genom 
införandet. Mårdell har vidare svårt att direkt kunna se att övergången till IFRS kommer att 
leda till att antalet förvärv minskar, troligtvis kommer antalet att ligga på en liknade nivå som 
innan övergången till IFRS. 
 

4.1.2 Konsekvenser för företagen av de nya reglerna 
 
Mårdell menar att goodwill rent definitionsmässigt är en restpost, efter att företaget har 
identifierat alla immateriella tillgångar som går att identifiera utav det övervärde som 
företaget betalat vid ett förvärv. Vidare fortsätter han med att goodwill tidigare var en restpost 
på ett betydligt högre plan, vilket betydde att goodwillen klumpades ihop till en enda stor 
restpost bestående av immateriella tillgångar. Företagen förmådde då inte att göra en 
tillräckligt omfattande analys för att särskilja de immateriella tillgångarna från renodlad 
goodwill, vilket de nu tvingas till att göra vare sig de vill eller inte. Mårdell nämner dock att 
många av de forna problemen som tidigare fanns fortfarande existerar trots övergången till 
IFRS. Han exemplifierar detta genom att förklara att värderingen av ett varumärke, då som 
nu, kan bli mycket godtyckligt. Mårdell ställer sig frågan hur företag ska veta hur mycket som 
ska fördelas ut på exempelvis varumärket? Han anser att frågan i sig är svår och att allt bygger 
på väldigt subjektiva bedömningar.  
 
I avseende om de nya reglerna kring negativ goodwill, tror inte Mårdell att det kommer att få 
så stora konsekvenser. Dels genom att negativ goodwill enligt honom väldigt sällan 
förekommer. I de fall då de uppstått finns det ofta någon slags uppgörelse bakom som gjort att 
prissättningen av det förvärvade företaget blivit lägre än rådande marknadspris. Att denna 
rabatt skulle kunna ge upphov till några större konsekvenser för merparten av de 
företagsförvärv som sker med negativgoodwill har Mårdell svårt att se. 
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Impairment test 
 
Om det ur företagens synvinkel är fördelaktigare att ha årliga avskrivningar eller att årligen 
behöva göra en nedskrivningsprövning, förhåller sig Mårdell ganska tveksam till att nyttan nu 
blivit högre i och med att avskrivningar inte längre är tillåtna att göra på goodwill. Tidigare 
låg avskrivningen på ett högre plan genom ihop klumpningen av goodwill som han tidigare 
nämnt. Om detta merarbete som särskiljningen medför skulle ge några större fördelar för 
företaget mot att i stället göra direkt avskrivningar av dessa tillgångar under begreppet 
goodwill, finner han inte. Visst det skulle vara lättare att kunna visa på papper att så här 
mycket är vår kundstock värd och så här mycket är vårt varumärke värt men enligt Mårdell 
blir uppoffringarna betydligt större än vad fördelarna blir. Då de immateriella tillgångarna i 
företagen redovisas separat utifrån väldigt subjektiva bedömningar, till att det skulle medföra 
att den bilden som företaget visar upp skulle bli mera sanningsenlig är han inte säker på. 
 
När Mårdell pratar om möjligheten till att göra återföringar av redan nedskriven goodwill så 
tror han att detta kan vara möjligt men under förutsättning att nedgången på goodwillens 
värde endast har varit temporär. Däremot är det helt förbjudet att göra direkta uppskrivningar. 
 
Hur ett impairment test ska utföras rent praktiskt vet inte Mårdell. Han fortsätter med att det 
förmodligen i dagsläget inte finns någon person som helt säkert kan uttala sig på denna punkt 
i Sverige. Möjligtvis skulle det kunna vara någon professor som har mandat som gör att denne 
får och kan uttala sig i sådan här frågor. Mårdell är väldigt noga med att belysa att detta är 
hans personliga uppfattning. Dessutom tror han, att om vi skulle fråga flera olika professorer 
skulle vi inte få ett entydigt svar utan säkerligen flera olika. Om han skulle ställas inför 
uppgiften att hjälpa en klient med särskiljning utav immateriella tillgångar, ifrån förvärvad 
goodwill, skulle han försöka föra en dialog med företaget om varför de har köpt det här 
bolaget, hur mycket tillgångar och kapital som det förvärvade företaget har samt hur mycket 
de framtida kassaflödena beräknas generera utav förvärvet. Varför företag väljer att betala ett 
överpris, görs lämpligen via en förvärvsmodell. Detta skulle kunna vara en början till ett 
impairment test men Mårdell är som sagt inte säker på att detta är rätt väg att gå men det kan 
vara en början, menar han. 
 

4.1.3 Hur införandet av IFRS harmoniserar med de redan rådande svenska 
redovisningsprinciper så som rättvisande bild 
 
När det gäller skillnaden mellan gamla och nuvarande regler tror Mårdell inte att det kommer 
att ge några större skillnader för den bild som företagen visar upp idag. Genom att företagen 
lyckas identifiera samtliga tillgångar genom en väl genomförd förvärvsanalys av det som 
tidigare definierades som goodwill, blir det nu ingenting kvar som går att benämna som 
goodwill. Vilket torde vara ett bevis på att företaget gjort ett bra särskiljningsarbete. Av denna 
anledning ska det inte finnas någon goodwillpost kvar i idealvärlden, menar Mårdell och 
skillnaderna borde bli väldigt marginella mot om de gamla reglerna tillämpades rent 
historiskt. Detta därför att de avskrivningstider som företagen troligtvis kommer att lägga på 
de identifierade immateriella tillgångarna till stor del kommer att överensstämma med de 
avskrivningstider som tillämpades då dessa immateriella tillgångar klassificerades som en 
enda gigantisk goodwillpost. Av denna anledning tror Mårdell att företagen inte kommer att 
uppvisa en mer korrekt bild av dess ekonomiska ställning genom att de blir tvingade till att 
följa IFRS regelverk. Däremot kommer det att uppstå bieffekter i form av extra arbete, krav 
på ökad kompetens, mer administration vilket kan vara väldigt kostsamt framförallt för 
mindre företag. 
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Mårdell finner det väldigt olyckligt att företag av mindre storlek ska tvingas att följa ett 
regelverk bara för att de är börsnoterade på vissa listor, då det medför en massa extraarbete 
och besvär till ingen som helst nytta för dessa företag. Det hade varit bättre om urskiljningen 
av de företag som ska följa IFRS hade gjorts utefter den nytta som de haft med att följa detta 
regelverk. Vidare menar han ur ett svenskt perspektiv hade det varit mycket bättre om företag 
på frivillig väg skulle få välja om de ville redovisa efter RR eller IFRS regelverk. Det som gör 
Sverige så speciellt enligt Mårdell är att det nästan inte finns något annat land i hela världen 
som har så många extremt små börsnoterade företag som endast omsätter 20 till 30 miljoner 
årligen och dessutom inte har någon internationell verksamhet. Detta gör att det inte finns 
något behov för vare sig företagen, analytiker eller någon annan extern intressent att jämföra 
dessa små företag med något annat företag i Europa. De signaler som han har fått från flera 
mindre företag är att de inte ser något behov alls till att byta redovisningsregelverk. Däremot 
så finns det stora företag på A-listan, som bedriver verksamhet på den globala marknaden, 
med internationella investerare som på frivillig väg vill tillämpa IFRS regelverk. Dessutom 
har dessa stora och globala företag resurser till att klara av sådana omställningar rent 
finansiellt. Han anser att ramverket över vilka företag som ska tvingas att följa dessa nya 
regler har gjorts allt för generell och istället borde den ha varit mera selektiv.  
 
Mårdell tror inte att en mera rättvisande bild kommer att uppvisas av företagen i och med att 
IFRS tillämpas.  Det som däremot skulle kunna ge en mer rättvisande bild är möjligheten till 
att tillämpa en ”override regel” det vill säga (möjligheten till att köra över lagar och 
rekommendationer för att uppvisa en mer rättvisande bild). Vidare har han ingen uppfattning 
om hur väl IFRS harmoniserar med det anglosaxiska synsättet. Han finner det mer lämpligt 
för merparten av svenska företag att uppvisa en mer rättvisande bild än att försöka 
harmonisera med den amerikanska lagstiftningen. Amerikanarna borde istället försöka att 
harmonisera mer mot de europeiska redovisningsreglerna då han uppfattar att vi har mer att 
lära ut till dem än tvärtom. Han nämner, utan att avslöja några företagsnamn, att det finns en 
handfull företag i Sverige som är intresserade av att svenska redovisningsregler harmoniserar 
med de amerikanska. Dessa är framför allt börsnoterade på den amerikanska börsen och 
upprättar redan nu en årsredovisning efter amerikanska och svenska regler, vilket gör att dessa 
företag redan nu utför ett dubbelarbete genom att följa flera regelverk.  
 
Genom att företagen inom Europa ska tillämpa IFRS på koncernnivå blir EU mer enat, säger 
Mårdell. På så sätt sätter de större press mot USA och visar att det inte är givet att länderna i 
europa ska följa amerikanska redovisningsregler. De europeiska länderna har själva något att 
komma med. 
 

4.1.4 Vad har IFRS inneburit för er som revisionsbyrå 
 
Införandet av IFRS har än så länge inte inneburit något speciellt för Ernst & Young. Det som 
Ernst & Young har gjort är att förbereda sig internt genom att alla revisorer i de berörda 
teamen som arbetar med IFRS, har genomgått olika kompetensutbildningar. Det har lett till att 
i de teamen som arbetar med IFRS ska de två personerna med hösta ansvar sen förra året vara 
ackrediterade internt. Detta innebär att de ska besitta viss kunskap inom IFRS. Det finns även 
en specialistgrupp i Stockholm för just IFRS, som redovisningsteamen ska upprätthålla 
kontakt med för att på så sätt hålla sig uppdaterade, menar Mårdell. Vidare hänvisar han till 
att vi ska återkomma igen om ett år och ställa frågan igen om vad de slutliga konsekvenserna 
blev för deras klienter. Han förklarar för oss att det först är då som det går att se vad kontentan 
blev för de berörda företagen av införandet av IFRS. Dock har han sett att, av de tre företagen 
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som omfattas av förändringen hos Ernst & Young i Umeå, har de än idag inte förberett sig för 
övergången till IFRS. Däremot är han säker på att olika konsekvenser kommer att kunnas ses 
under senare delen av året 2005. I ett av dessa bolag har införandet av IFRS lett till att de har 
börjat diskutera hur redovisning kan påverkas, vid ett blivande framtida företagsförvärv. 
Mårdell avslutar med att, dessa diskussioner hade vi inte kunnat se för två år sedan. 
 

4.2 Intervju KPMG 
 
Intervju med Annicka Brännström auktoriserad revisor på KPMG i Luleå. Hon arbetar med 
både små och stora företag. Hennes huvudsakliga sysselsättning som revisor på KPMG är 
större företag, som LKAB och deras dotterbolag samt Luleå Kommun. Nämnas kan också att 
Brännström sitter med i ledningsgruppen för KPMG i Luleå. Datum för intervjun 2005-04-25, 
kl 09:00-10:15. 
 

4.2.1 Övergången till IFRS gällande goodwill 
 
Brännströms uppfattning om vad hon tror är den främsta orsaken till ändringen av 
redovisningen av posten goodwill och införandet av IFRS är, att EU vill skapa en större makt 
kring redovisningen när det gäller regelverk på ett internationellt plan. Genom att tvinga 
företagen inom EU-länderna att tillämpa IFRS hoppas EU på att kunna skapa en bättre 
harmonisering och öka jämförbarheten mellan företagen och på så sätt blir de naturligt en 
större makt enligt Brännström internationellt sett. 
  
Skillnaden mellan gamla o nya regler 
  
Den största skillnaden enligt Brännström, är att med det nya synsättet ska goodwill som 
uppstår vid företagsförvärv i så stor grad det är möjligt identifieras och sorteras in i olika 
immateriella poster i koncernens balansräkning. Därmed ska det bli en mindre restpost kvar 
och det är den som kallas för goodwill. Tidigare vid företagsförvärv tittade företagen på vilka 
tillgångar och skulder de tagit över och klassade sedan den totala överskjutande delen för 
goodwill utan att specificera den. Den del som nu blir kvar och benämns som goodwill ska nu 
istället nedskrivningsprövas ”impairment test” istället mot tidigare med en årlig avskrivning.  
 

4.2.2 Konsekvenser för företagen av de nya reglerna 
 
Fördelen med det nya sättet torde vara att det speglar verkligheten bättre, dels genom att dela 
upp restposten på mer specifika immateriella tillgångar som de egentligen representerar och 
inte som tidigare, endast schablonmässigt benämna det som blev över som en enda post och 
sedan skriva av det som goodwill. Fördelen är att det nya synsättet innebär att inga 
avskrivningar får görs på goodwill utan istället kommer årligen en nedskrivningsprövning att 
ske. Därmed kommer företagen att uppvisa ett mer verkligt värde av vad den förvärvade 
goodwillen är, vilket enligt Brännström kommer att ge en mer rättvisande bild av företaget. 
Brännströms beskrivning av posten goodwill är att det är en restpost. För att få ta upp den som 
en tillgång i företaget måste de kunna se några framtida ekonomiska fördelar med den. Med 
restpost menar hon att den inte går att identifiera och särredovisa. Hon menar att 
bedömningen kan bli väldigt subjektiv, exempelvis kan ett varumärke redovisas som en 
immateriell tillgång i ett företag medan det i ett annat företag kan klassificeras som en ren 
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goodwillpost. Hon förtydligar detta genom att säga att subjektiviteten även har funnits förut 
och har då skett genom att företagen valt olika antal avskrivningsår för goodwill. Ofta har 
företagen dragit till med fem eller tio års avskrivningstid och i extrema fall ända upp till 40 år. 
Andra konsekvenser som Brännström ser är att införandet av IFRS skulle kunna medföra att 
resultatet på kortsikt kan fluktuera väldigt kraftigt som i sin tur kan påverka viktiga nyckeltal 
negativt. En annan trolig konsekvens är att posten goodwill kommer att minska i företagens 
balansräkningar genom att företagen i större grad tvingas att särskilja och identifiera olika 
immateriella tillgångar. 
 
Angående negativ goodwill, hur den ska redovisas och vad det kan få för konsekvenser för 
företagen i och med att reglerna ändras, har hon svårt att uttala sig om. Däremot nämner 
Brännström att i de fall som negativ goodwill uppstår, har prissättningen oftast gjorts på andra 
grunder än efter rådande marknadspriser på det förvärvade företaget. Någon slags rabatt har 
getts till det företag som förvärvat det andra. Detta kan förekomma vid exempelvis 
omstruktureringar inom en koncern, eller då det saluförda företaget befaras ha dålig 
lönsamhet och ägarna vill avyttra bolaget. Vidare nämner Brännström att genom att företagen 
tvingas bokföra den befarade negativa goodwill som en intäkt har de intäkts fört de dåliga 
resultaten i den takt de uppstår och matchat dessa, vilket eventuellt skulle kunna knytas an till 
matchningsprincipen.  
 
Till möjligheten av uppskrivning av goodwill är hon helt säker på att uppskrivning av värdet 
inte är tillåtet. Vidare uppfattar Brännström att det inte är möjligt att göra återföring på 
tidigare nedskriven goodwill. Fast efter att ha studerat ett internt material som enheten 
Kvalificerad Redovisning på KPMG tagit fram, ändrar hon sig och säger att det kan vara 
möjligt men endast om det kan konstateras att ökningen är tydligt hänförbar till den 
nedskrivna goodwillposten och inte internt upparbetad kan en eventuell återföring komma på 
fråga. 
 
Vid särskiljningen av identifierbara immateriella tillgångar ifrån renodlad goodwill, belyser 
Brännström att revisorns roll inte omfattar att tycka till om hur företag ska tolka regler och 
göra den praktiska tillämpningen, så som regler gällande goodwill. Utan hon är väldigt tydlig 
med att ansvaret måste ligga på företaget när det gäller att göra denna bedömning då det ofta 
baseras på subjektiva bedömningar och att revisorn inte ska ta ställning och fatta sådana beslut 
åt företagen. I de fall som en revisor ändå väljer att göra så, innebär det att han eller hon är ute 
och äventyrar dennes oberoende, vilket hon finner är mycket allvarligt. Brännström menar 
vidare att det ligger på företaget att göra denna särskiljning av immateriella tillgångar ifrån 
renodlad goodwill och att sätta ett värde på detta. Revisorns roll inbegriper endast att 
kontrollera och ifrågasätta det beslut som företagen tagit och försöka se vilka motiv som legat 
till grund för de fattade besluten så som nyttjande period och vad syftet med förvärvet har 
varit. 
 
Impairment test 
 
Brännström beskriver att en del företag har börjat med övergången till IFRS. Från att förut ha 
tillämpat RR:s regler har de nu blivit tvungna att fastställa en ingående balans för de tillgångar 
som tidigare förvärvats och göra en prövning utifrån värdet för 2004-01-01. Brännström 
menar att svårigheten med att tillämpa ett så kallat årligt impairment test är att finna en 
lämplig modell för företagen. En modell som speglar verkligheten så bra som möjligt samt att 
beräkna nyttjandevärdet och fastställa minsta kassagenererade enhet, vilket inte alltid är så 
lätt. Hon ser lämpligen att företagen väljer en modell som stämmer överens med den interna 
redovisningen för att underlätta mätningen och för att använda samma nyckeltal för både den 
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interna och externa redovisningen. Modellen bör därmed ta hänsyn till resultatindelningar för 
olika affärsområden eller per bolag och där minsta kassagenererande enhet följer denna 
indelning. Företaget bör inte heller ha ett större antal indelningar än antal segment. Viktigt är 
att fastställa en modell som håller i längden. Avdelningen för kvalificerad redovisning hos 
KPMG har utarbetat en stor modell som tar hänsyn till kassaflöden, diskonteringsräntor med 
mera. Denna tillhandahåller KPMG åt sina klienter för att lättare kunna utföra det årliga 
impairment testet. Än så länge finns det finns inte så mycket erfarenhet inom området om 
impairment testen, enligt Brännström, då företagen är på väg in i tillämpandet av IFRS. Det 
kan dock finnas vissa svårigheter med införandet av impairment testen rent praktiskt för 
företagen tror hon. De människor som sitter och gör upp affärerna vid förvärv tänker oftast 
inte i redovisningstermer. Affärerna görs förmodligen på andra grunder än exempelvis 
framtida kassaflöden. Hon menar att i efterhand så kommer ekonomerna inom 
externredovisning in i bilden och ska försöka rekonstruera vad företaget egentligen har köpt. 
Förhoppningsvis kommer företagsförvärven att bli mer genomtänkta än tidigare och få en 
bättre verklighet. Hon uppfattar dock inte att företagsförvärven vare sig kommer att öka eller 
minska i framtiden. Hon säger att det inte förmodas bli någon större skillnad mot tidigare, hon 
belyser åter att förvärven sker på andra grunder än genom den nya redovisningen. Hon 
tillägger dock att förhoppningsvis kommer nu alla att prata samma ekonomiska språk inom 
företagen och att de genom kravet på särskiljning bör fundera efter vad de egentligen har köpt. 
 

4.2.3 Hur införandet av IFRS harmoniserar med de redan rådande svenska 
redovisningsprinciper så som rättvisande bild 
 
Hur väl IFRS harmoniserar med det anglosaxiska synsättet kan Brännström inte uttala sig om. 
Däremot tycker hon att det harmoniserar väl med den svenska principen rättvisande bild. 
Genom att tillgångarnas värde baseras utifrån marknadsvärde. Detta kan dock få till följd att 
resultatet kan fluktuera en aning men eftersom det speglar verkligheten bättre, torde en mer 
rättvisande bild visas upp av företagets ekonomiska ställning. Om detta är vad företagen vill 
är en annan sak, men hon betonar att det bara är att finna sig i det och att det från och med nu 
är IFRS som gäller vid redovisning på koncernnivå för berörda företag. Som nästa steg ser 
hon att även moderbolagens dotterföretag kommer att behöva följa IFRS regler. Dessa 
dotterföretag har i dagsläget möjlighet att följa IFRS regler på frivillig väg. Hon anser att det 
för dotterbolagen kan bli enormt arbetsamt. Hon beskriver det som att leva i två världar då det 
uppstår dubbelarbete för dem, genom att den upprättade årsredovisningen följer RR medan 
den interna redovisningen till moderbolaget följer IFRS. Ett exempel från en av de egna 
klienterna är att, det statligt ägda LKAB på frivillig väg har funderingar på att gå över till att 
följa IFRS. 
 

4.2.4 Vad har IFRS inneburit för er som revisionsbyrå 
 
Inom KPMG finns en avdelning som kallas för kvalificerad redovisning. De arbetar med 
speciella redovisningsfrågor som de nya reglerna kring goodwill. På KPMG heter den IFRS 
Conversantgroup. Gruppen besitter specialistkompetens om vad IFRS medför för svenska 
företag och hur de ska gå tillväga i framtiden. 
 
Anställda inom KPMG har under de senaste åren förberett sig för en framtida eventuell 
övergång till IFRS. Brännström nämner att hon själv har varit på några allmänna kurser 
gällande den interna och externa redovisningen men även på mera specifika utbildningskurser. 
Dessa specifika kurser har handlat om koncernredovisningen utifrån IFRS regler och vilka 
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finansiella instrument som är viktiga inom området. KPMG försöker även genom samverkan 
med sina kunder att informera om vad som komma skall i avseendet med införandet av IFRS 
och vad som i framtiden kommer att förväntas utav företagen. Sådan information kan 
exempelvis vara tilläggsinformation i årsredovisningen och kravet på att pröva förvärvad 
goodwill årligen (impairment test). Detta görs för att företagen ska kunna starta med 
övergången så snabbt som möjligt och enligt Brännström har KPMG informerat om detta i ett 
flertal år. 
 
KPMG kan dock se vad de hade befarat sedan tidigare, det vill säga att det finns många av 
deras kunder som inte har kommit så långt i arbetet som införandet av IFRS innebär trots den 
tidiga informationen från KPMG. Merparten av företagen har således varit väldigt sent ute 
och gjort större del av övergångsarbetet i slutet av år 2004, för att överhuvudtaget lyckas med 
att komma i mål. Brännström vågar även påstå att det är få företag som i dagsläget satt sig in i 
vad IFRS är för något och att de troligtvis fortfarande kretsar i gamla tankebanor om regler 
och tillämpningen av goodwill från RR. Hon har känslan av att detta gäller merparten av deras 
och andra byråers kunder.  
 
Införandet av IFRS har givetvis inneburit en hel del utbildningskostnader för KPMG men med 
det så ökar ju också intäkterna. Övergången till IFRS innebär att KPMG får nya kunder på 
marknaden och att de kan sälja sina olika tjänster i form av, skräddarsydda utbildningar till de 
personer som ska göra arbetet i företagen som regeländringen medför samt hjälpa till och 
driva projekt hänförbara till övergången.  
 
Andra bieffekter som införandet troligtvis kan leda till är att de företag som berörs av IFRS, 
på längre sikt tvingas lägga om ekonomihandböcker och interna manualer, vilket är kostsamt. 
Brännström har vidare svårt att direkt kunna se någon direkta vinnare eller förlorare av 
övergången till IFRS. Hon menar att ”det bara är för förtagen att gilla läget”. Hon menar att 
det inte finns så mycket en enskild revisor eller ett företag kan göra åt saken oavsett vad de 
tycker. 
 

4.3 Intervju Öhrlings PricewaterhouseCoopers 
 
Intervju med Carina Andersson, anställd som auktoriserad revisor på Öhrlings 
PricewaterhouseCoopers i Luleå. Hennes huvudsakliga arbetsuppgifter är revision, rådgivning 
och analys av småföretag. Hon arbetar även med extern utbildning för små och stora företag 
samt för Luleå tekniska universitet. Hon har främst kommit i kontakt med IFRS genom de 
stora företag som hon har som kunder. Datum 2005-04-28, kl 09:00-10:15. 
 

4.3.1 Övergången till IFRS gällande goodwill 
 
Skillnaden mellan gamla och nya regler  
 
Andersson tror att den främsta orsaken till de nya reglerna är att eftersträva en mer rättvisande 
bild som speglar verkligheten bättre. Goodwill har hanterats och kommer antagligen att 
hanteras olika även i framtiden nämner hon. Avskrivningstiden har tidigare varierat från fem 
till fyrtio år och grunden till detta borde vara hur företagen tänkt vid förvärvstidpunkten. Det 
kan vara en av anledningarna till att reglerna har ändrats. En annan trolig anledning är att 
skapa enhetlighet inom redovisningen så att jämförbarheten ökar mellan företagen i olika 
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länder. Enligt Andersson är det svårt att veta om införandet av IFRS kommer att få de 
önskade effekterna så som att öka jämförbarheten. Däremot anser Andersson att det är ett steg 
i rätt riktning. Hon tror att den största skillnaden bli att avskrivningsmöjligheten på goodwill 
försvinner och att istället ska en årlig nedskrivningsprövning ske på den förvärvade 
goodwillen.  
 

4.3.2 Konsekvenser för företagen av de nya reglerna 
  
Ändringen kan ge effekter men Andersson kan idag inte ge något konkret exempel på vad 
effekterna skulle kunna bli och vilka för och nackdelar det skulle kunna ge. En nackdel kan 
dock vara att lära känna till ett nytt regelverk, vilket i sig skapar merarbete. Hon menar vidare 
att vissa företag kan uppleva att det nya regelverket medför merarbete medan andra företag 
upplever att de slipper extra dubbelarbete, genom att de inte längre behöver upprätta två 
årsredovisningar.  
 
Goodwill för henne är som definitionen säger, när ett företag betalar ett övervärde. Köparen 
köper ett företag av någon orsak exempelvis eventuella framtida kassaflöden. Andersson 
förklarar att det som inte kan fördelas ut på immateriella tillgångar blir posten goodwill enligt 
den nya definitionen. Bedömningen av goodwillposten blir givetvis subjektiv då varje företag 
i sig är unikt.  
 
Enligt Andersson kan tilläggas att det ofta finns bakomliggande funderingar och motiv kring 
dessa regler. Det finns ofta praxis bakom nya regler om hur vi revisorer ska gå tillväga samt 
hur företagen ska utföra den praktiska redovisningen. Främst är det de olika grupperingarna, 
som satt samman dessa regler, som har fört dessa diskussioner. Fördelen som Öhrlings har är 
att vi är en internationell redovisningsbyrå och genom detta kan vi ta hjälp av varandra vid 
exempelvis frågor om hur vi ska gå tillväga vilket gör att vi förmodligen hamnar ganska rätt i 
vårt förfarande. Själva bedömningen tror hon inte heller skiljer sig nämnvärt mellan byråerna. 
 
Om resultaten skulle kunna påverkas genom övergången till IFRS och redovisningen av 
goodwill, tror Andersson att teoretiskt sätt skulle resultaten kunna påverkas och bli mer 
svängiga mellan åren. Förut så använde företagen en linjär avskrivning med en jämnare 
fördelning. Fördelen företagen hade med en linjär avskrivning var att det fanns ett redan 
fastställt belopp som skrevs av årligen och inga överrasknings moment uppstod under året. 
Det nya sättet att värdera och redovisa goodwill ställer mer krav på dokumenteringen vid 
fastställandet av ett värde av den förvärvade goodwillen i företagen.  
 
Enligt Andersson finns heller ingen klar och tydlig väg om goodwillposten kommer att öka 
eller minska i framtiden. Hon finner att det just nu är svårt att uttala sig om detta, då det inte 
syns några tydliga tecken på varken någon ökning eller minskning. Teoretiskt sätt skulle den 
enligt henne kunna minska.  Hon antyder dock att posten inom vissa företag kommer att öka 
medan den hos andra företag kommer att minska, men menar då inte att det gäller något 
speciellt företag eller bransch. När det gäller den nya behandlingen av negativ goodwill tror 
Andersson att det även här kan bli ett mer svängigt resultat med konsekvenser under vissa år. 
Hon säger vidare att när en nedskrivning har skett av goodwill så antar hon att ingen 
återföring får ske. 
 
Andersson tar även upp problematiken att införandet av IFRS inte kommer att ske helt 
smärtfritt. Hon lyfter frågan ett snäpp och säger att mindre företag dock kan få det jobbigt i 
framtiden för att de inte alltid har den kunskapen som behövs för att kunna tillämpa IFRS. 
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Andersson tror även att acceptansen hos mindre företag är lägre och att de ser 
redovisningsregler mera som ren redovisningsteknik. Hon nämner värderingarna som ett 
exempel och att de mindre företagen då inte har samma inblick i ämnet eller har tillgången till 
någon som enbart arbetar med dessa frågor på sitt företag. Hon tycker ändå att det är bra att 
alla koncerner omfattas av IFRS, men hon ställer sig tveksam till frågan om det vore mer 
lämpligt att ge företagen möjlighet till att på frivillig basis välja om de vill redovisa efter IFRS 
eller följa RR rekommendationer. Hon anger som hypotetisk fråga, varför ska inte stora och 
små företag följa samma regelverk? Enligt henne är svaret inte givet men visst kan hon se att 
de mindre företagen inte i samma utsträckning som de större, ser vilka fördelar som kan 
finnas, genom att alla företag inom Europa tillämpar samma regler. 
 
Andersson antar även att stora företag i större omfattning bättre vill kunna jämföra sig med 
andra företag med likadana spelregler. Det ligger mer i deras natur att följa hur det går för 
konkurrenter i andra länder. Andersson har sett ett mönster att när nya lagar träder i kraft är 
det rätt vanligt att företag vänder sig till en redovisningsbyrå för att få hjälp med hur de ska gå 
till väga rent praktiskt med själva redovisningen. Detta fenomen har givetvis också gällt 
införandet av IFRS. Företagen har kontaktat Öhrlings PricewaterhouseCoopers för att få hjälp 
med hanteringen av exempelvis posten goodwill. 
 
Genom införandet av IFRS kommer goodwill att redovisas som en brygga i redovisningen, en 
så kallad ”openbalance”. Detta innebär att en del nya åtgärder som följer det nya systemet 
IFRS måste vidtas för företagen. Företagen vänder sig i sin tur till en redovisningsbyrå för att 
få hjälp med själva hanteringen av IFRS och övergången till detta regelverk. Detta har inte 
varit lätt för många företag men enligt Andersson så började en del företag med övergången 
redan för två och ett halvt år sedan. Genom att dessa företag var ute i god tid har det inneburit 
en del tidsbesparingar för dem eftersom den ingående balansen för förvärvad goodwill skulle 
göras om från och med 2004-01-01. För att således få en bra och naturlig brygga till IFRS 
samt kunna se fakta om det egna kapitalet. Andersson fortsätter med att säga att omställningen 
verkar ha gått bra för de företag som hon själv varit i kontakt med, men att arbetet har 
färdigställts i sista stund. Trots att många företag startade med arbetet i god tid har det för 
flertalet av dessa företag tagit betydligt mera tid än vad företagen från början trodde att det 
skulle ta. Det tros kunna bero på, hur de i efterhand skulle ta fram uppgifter om hur de olika 
tillgångarna skulle redovisas, som exempelvis goodwill. Tilläggas kan göra att för de företag 
som inte omfattats lika mycket av de nya reglerna har övergången gått betydligt snabbare än 
för de företag som berörts i större utsträckning. 
 
För de företag som ingår i koncerner, men som inte är börsnoterade i Sverige omfattas dessa 
av så kallad (dubbel bokföring), vilket gör att de har en legal svenskredovisning och en 
operativ redovisning som tillämpar IFRS. Detta medför att all rapportering till moderbolaget 
ska ske enligt IFRS och medför dubbelarbete för dotterföretag, vilket kan bli besvärligt. 
Öhrlings har i ett tidigt skede skickat information till sina klienter för att upplysa om detta 
men  många företag, främst av den mindre storleken har inte kommit igång tillräckligt tidigt 
trots informationen. 
 
Den personal som jobbar med frågor gällande IFRS måste ha genomgått en 
certifieringsutbildning via E-learning, bestående av olika kurser med tillhörande prov. 
Dessutom måste dessa personer även ha stöttning av specialister i vissa frågor. Uppdrag av 
den karaktären passerar genom ett fåtal personer inom avdelningen redovisningsspecialisterna 
på Öhrlings PricewaterhouseCoopers. Det finns även några personer som jobbar 
internationellt med sådana frågor och de sitter dessutom med i olika grupperingar som är 
koppade till IFRS. 
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Impairment test 
 
Vid diskussion kring det årliga impairment testet ser Andersson inga större praktiska eller 
teoretiska problem med införandet av testet. Företagen måste fundera över bakgrunden, vilka 
tankar och strategier som legat tillgrund vid förvärvstidpunkten om vad just det här förvärvet 
kan tillföra för något till vårt företag? Därefter görs en bedömning om hur företagen definierat 
tillgångarna och fördelar sedan ut dessa på de immateriella tillgångar som de tillhör, om 
någon post kvarstår efter uppdelningen är det detta som nu får kallas goodwill. 
 
Värdet på restposten goodwill värderas sedan årligen för att se om värdet är detsamma som 
tidigare eller om det har sjunkit. Vid en nedgång av värdet måste en nedskrivning ske. Enkelt 
förklarat kan sägas att värdet påverkas av hur marknaden ser ut. Detta kräver att företagen 
måste dokumentera vad man hade för värde, och om det skett någon förändring. Möjlighet 
finns till justering efter första värderingstillfället. En justering kan även ske vid andra tillfället 
i de fall företagen anser att en felbedömning gjorts. Detta ska då justeras tillbaka till sista 
gången företaget värderade den immateriella tillgången. 
 
Andersson anser att de företag som kommer att beröras av IFRS regler troligtvis besitter den 
kunskap som behövs. Därför kommer det inte att bli lika märkbart som för mindre företag. 
Vad Andersson känner till finns det ingen direkt modell för hur ett impairment test ska göras. 
Däremot tror Andersson att redovisningsspecialisterna på Öhrlings PricewaterhouseCoopers 
kan ha utarbetade tillvägagångssätt som kan vara till hjälp rent praktiskt. Hon tror inte att det 
finns någon direkt mall som företagen direkt kan applicera. Dessutom anser hon att mallar 
många gånger är livsfarliga. De kan skapa en skev bild av verkligheten som inte stämmer. 
Bättre vore om företagen valde en lämplig väg och sedan följer detta tillvägagångssätt samt 
beskriver varför de valt det här tillvägagångssättet och vad det har medfört för dem. 
Förhoppningsvis kommer det att få företagen att börja fundera över vad ett förvärv kan 
medföra. Frågor som företagen kan ställa sig är. Hur ser företaget på värdet i dag, och när och 
hur tjänar de in det? Mycket utgår ifrån framtida kassaflöden men det beror helt och hållet på 
vad själva syftet med förvärvet var och vad vinningen med förvärvet har varit. Som exempel 
ger Andersson att många ekonomiska fördelar utgår från kassaflöden idag, hur dessa 
tillgångar generar kassaflöde och hur de flyter in i företaget samt hur möjligheterna till att 
strukturera upp dessa ser ut. Säg att företaget z på x antal år kommer att ha tjänat in den här 
investeringen, då bör impairment testet utgå ifrån dessa kassaflöden. 
 

4.3.3 Hur införandet av IFRS harmoniserar med de redan rådande svenska 
redovisningsprinciper så som rättvisande bild 
 
Enligt Andersson håller de svenska reglerna på att bli allt mer harmoniserade med andra 
länders regelverk inom EU. Reglerna tillämpas nu mera på lika sätt och synsättet blir mera 
enhetligt. Tanken med IFRS är att hitta en internationell väg till en harmonisering och att även 
få med sig USA i den här processen eller åtminstone påverka dem.  
 
Andersson antar att det främst är de personer som sitter i de olika grupperingarna som driver 
denna internationella harmoniseringsprocess (exempelvis E-fack, IASB med fler). I dessa 
grupperingar finns ofta representanter från olika redovisningsbyråer som Öhrlings 
PricewaterhouseCoopers och många andra. De har i sin tur internationella representanter från 
olika länder och det är ofta dessa personer som utbildar revisorerna i frågor som IFRS. 
Andersson ser en stor fördel med lika regler för både EU och USA. Däremot tycker hon inte 
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att IFRS som det är nu harmoniserar väl med rådande regler i USA. Andersson anser dock att 
alla börsnoterade företag inom EU ska tillämpa IFRS i deras koncernredovisning. Då har 
harmoniseringen tagit ett steg närmare till att EU och USA når ett mer enhetligt 
redovisningsregelverk. 
 
När det gäller rättvisande bild har Andersson uppfattat att IFRS utgår ifrån begreppet 
rättvisande bild och att de gamla svenska reglerna också gör det. Därför borde IFRS 
harmonisera väl med vår svenska syn på vad som avser rättvisande bild. Andersson tror inte 
att det finns någon princip som borde bli mer eller mindre gynnad genom övergången till 
IFRS. Anderssons uppfattning är att de företag som tillämpar RR ligger ganska nära IFRS, 
medan de företag som inte tillämpar RR ligger betydligt längre ifrån. Hon tycker att dessa 
regler i allra största mån överensstämmer bra med varandra med några få undantag. I RR:s 
rekommendationer går det att läsa vilka skillnaderna är mellan IFRS och RR. Det uppstår en 
del skillnader här i Sverige i och med att vi har andra lagar och förordningar. Vid jämförandet 
eller val att harmonisera eller uppvisa en rättvisande bild svarar Andersson att de hänger så 
nära ihop att ingen av dessa går att utesluta. 
 

4.3.4 Vad har IFRS inneburit för er som revisionsbyrå 
 
Öhrlings PricewaterhouseCoopers startade i ett tidigt skede med kompetensutveckling och 
förberedelser för en eventuell övergång till IFRS. Anderssons gick sin första kurs inom 
området redan år 2000. Andersson har inte sett några praktiska konsekvenser som 
auktoriserad revisor på Öhrlings för de företag som hon arbetar åt beträffande själva 
införandet av IFRS och av posten goodwill. Men hon poängterar att det kan vara unikt i sig 
och att hon inte har någon uppfattning vad som gäller för övriga klienter inom koncernen. För 
Öhrlings PricewaterhouseCoopers som företag har det inneburit att personalen har blivit 
tvungen att genomgå viss kompetensutveckling för att kunna tillhandahålla rådgivning samt 
hjälpa till att granska de klienter som måste följa IFRS årsredovisningar. 
Kompetensutveckling är väldigt viktigt för Öhrlings PricewaterhouseCoopers då det är ett 
kunskapsföretag som lever på att sälja dessa typer av tjänster. Som hon tidigare nämnt blir det 
inte enbart kostnader för utbildning för redovisningsbyråerna det innebär givetvis en hel del 
intäkter då efterfrågan hos kunderna ökar. Dessa företag är ju också i behov av att lära sig 
något nytt vid införande av nya regler. Avslutningsvis säger Andersson att det nu inte finns 
någon återvändo varken för företagen i sig eller revisionsbyråerna i och med övergången till 
IFRS och behandlingen av goodwill. 
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5. Analys och Resultat 
 
I tabell 1 ges en sammanställning över hur respondenterna som intervjuats på de tre stora 
redovisningsbyråer uppfattar saker som införandet av IFRS har fört med sig samt hur detta 
påverkar hanteringen och redovisningen av posten goodwill. I kommande avsnitt analyseras 
empirin mot teorin. 
 
Tabell 1. En sammanställning av intervjuerna 
 

 Mårdell E & Y Brännström 
KPMG 

Andersson 
Öhrlings 

Vad är tanken med 
övergången till IFRS? 

Att skapa en inter- 
nationell harmonisering 
och på så sätt öka 
jämförbarheten.  

Att skapa en bättre 
harmonisering och öka 
jämförbarheten. 
 

Att skapa en mera 
rättvisande bild som 
speglar verkligheten 
bättre. 

Vilken är den största 
skillnaden mellan att 
följa IFRS 
rekommendationer 
istället för RR:s? 

Att det blir förbjudet att 
göra avskrivningar på 
goodwill. 

Att avskrivningar på 
goodwill inte längre får 
göras och att det i 
stället ska ske en årlig 
prövnings av den 
förvärvade goodwillens 
värde. 

Att möjligheten till 
avskrivning försvinner 
på goodwill och i stället 
ska en årlig 
nedskrivningsprövning 
ske. 

Vad är goodwill enligt 
dig? 

En restpost. En restpost. Ett övervärde som 
företaget betalar för att 
komma över något. 
Exempelvis framtida 
kassaflöden 

Hur kommer storleken 
av posten goodwill att 
bli i framtiden? 

Kommer troligtvis att 
bli mindre. 

Posten goodwill 
kommer att minska i 
och med att olika 
immateriella tillgångar 
ska identifieras och 
särskiljas från ren 
goodwill. 

Svårt att säja men i 
vissa fall kan den öka 
medan den i andra 
kommer att minska. För 
tillfället kan Andersson 
inte svara helt säkert, 
men teoretiskt sett 
borde den minska. 

Kommer resultat och 
viktiga nyckeltal att 
påverkas av att 
goodwill kommer att 
hanteras på ett annat 
sätt i och med 
införandet av IFRS?  

På kortsikt kan resultat 
och nyckeltal bli bättre 
men på långsikt tror 
Mårdell att de snarare 
kommer att bli sämre. 

På kortsikt kan effekten 
bli att resultatet 
fluktuerar mycket vilket 
i sin tur påverkar 
viktiga nyckeltal 
negativt.  

Teoretiskt sett skulle 
resultaten kunna 
påverkas och bli mera 
svängiga. 

Genom att reglerna för 
redovisningen av 
negativ goodwill ändras 
vad blir 
konsekvenserna? 

Kommer troligtvis inte 
att få så stora 
konsekvenser för 
merparten av företag då 
få företag berörs av 
reglerna kring negativ 
goodwill. 

Kan hon inte uttala sig 
om. 

Andersson tror att det 
även här kan leda till att 
resultatet blir mera 
svängigt. 

Kommer det att vara 
möjligt att återföra 
redan nedskriven 
goodwill i och med 
IFRS? 

Han uppfattar att detta 
är möjligt förutsatt att 
nedgången på 
goodwillens värde 
endast har varit 
temporär. 

Brännström är inte 
riktigt säker men det 
kan vara möjligt 
förutsatt att ökningen i 
värdet är tydligt 
hänförbart till den 
nedskriva 
goodwillposten. 

Hon antar att när en 
nedskrivning har skett 
så kommer det inte att 
vara tillåtet att göra en 
återföring. 
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Kommer antalet 
företagsförvärv att öka 
eller minska genom 
införandet av IFRS? 

Han antar att antalet 
företagsförvärv i 
framtiden kommer att 
ligga på en oförändrad 
nivå.  

Hon tror att företags- 
förvärven vare sig 
kommer att öka eller 
minska i framtiden. 

Har Andersson ingen 
uppfattning om. 

Hur ska ett impairment 
test utföras rent 
praktiskt? 

Det vet inte Mårdell. Han 
tror inte heller att det 
finns någon annan person 
som direkt kan säga att så 
här ska det utföras. 

Den bör ta hänsyn till 
resultat och 
affärsområdes 
indelningar, 
diskonteringsräntor, 
kassaflöden mm. 
Svårigheten ligger i att 
hitta en modell som håller 
i längden. 

Till att börja med måste 
företagen fundera över 
varför de har valt att 
förvärva ett företag, vad 
hoppas de vinna på det? 
Vad blir framtida 
kassaflöden för 
tillgångarna mm? Dock 
nämner hon att så vitt hon 
vet så finns det ännu 
ingen direkt modell att 
tillämpa. 

Tycker du att IFRS 
harmoniserar väl med 
det anglosaxiska 
synsättet? 

Kan han inte uttala sig 
om. 

Kan hon inte uttala sig 
om. 

Kan hon inte uttala sig 
om. 

Kommer en mer 
rättvisande bild av 
företagen att visas 
genom införandet av 
IFRS? 

Han tror inte att en mera 
rättvisande bild kommer 
uppvisas. Däremot skulle 
en ”over ride” regel 
kunna ge en mer 
rättvisande bild i vissa 
fall. 

Enligt Brännström torde 
en mer rättvisande bild 
uppvisas av företagens 
ekonomiska ställning. 

Hon anser att IFRS 
stämmer bra överens med 
vår svenska syn på 
rättvisande bild, men att 
skillnaden mellan dem 
inte blir så stor. 

Kommer det att uppstå 
några bieffekter utav 
att goodwill ska 
redovisas efter IFRS 
regler på koncernnivå?  

Det kommer att skapa en 
massa extraarbete för 
företagen till ingen som 
helst nytta. 

Ja det kommer att skapas 
dubbelarbete samt 
omläggning av 
datasystem, ekonomi- 
handböcker och interna 
manualer. 

För vissa företag kommer 
det att uppstå 
dubbelarbete medan det 
för andra företag kommer 
att upplevas att de få 
mindre arbete. 

Av de klienter på er 
byrå som berörs av 
IFRS, hur långt har de 
kommit i övergången? 

Det har ännu inte gjort 
något konkret, däremot 
har det börjat diskuterats 
vad framtida förvärv kan 
få för konsekvenser. 

De har inte kommit 
särskilt långt trots tidig 
information från oss på 
KPMG. 

Trots att många företag 
har börjat i ett tidigt skede 
har de inte kommit lika 
långt som de trodde att de 
skulle, då övergången har 
varit mer tidsödande än 
väntat. 

Vad har införandet av 
IFRS för er som 
redovisningsbyrå 
inneburit? 

Inte så mycket förutom 
att de revisorer som 
jobbar med företag som 
berörs av IFRS har blivit 
tvungna att gå 
utbildningar om IFRS. 
Sedan har försäljning av 
tjänster också ökat. 

Revisorer som jobbar mot 
företag som ska följa 
IFRS, har genomgått 
utbildningar för att öka 
kunskapen på området. 
Vilket förhoppningsvis 
även kommer att genera 
intäkter tillbaka. 

Den personal som arbetar 
mot företag som redovisar 
efter IFRS har blivit 
tvungna att genom gå 
interna utbildningar för att 
kunna bemöta kundernas 
behov bättre. 

 

5.1 Bakgrund 
 
Enligt respondenterna är efterstävan med övergången till IFRS att skapa en mera enhetlig 
redovisning och harmonisering mellan EU-länderna. Genom denna harmonisering hoppas 
förespråkarna på att jämförbarheten mellan företag i olika länder ska öka vilket stämmer 
överens med (KPMG, 2004). Detta har lett till att posten goodwill nu ska redovisa på ett annat 
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sätt än tidigare. Enligt respondenterna kan ett underliggande motiv från EU med införandet av 
IFRS vara att EU vill bli en stormakt internationellt inom externredovisningen och genom 
införandet tar de således upp kampen med USA om den nation som ska leda utvecklingen 
framåt för den externa redovisningen. Införandet av dessa nya regler har EU inte gjort i 
samråd med berörda företag utan istället har EU utövad en makt som enligt Burns och 
Scapens (2000) skulle benämnas som formell makt. Detta har lett till att cirka 7000 stycken 
företag inom EU har tvingats till att följa ett nytt regelverk gällande hanteringen av deras 
goodwill på koncernnivå.   
 

5.2 Vad konsekvenserna kommer att bli 
 
Enligt respondenterna blir den största skillnaden i och med att reglerna ändras att goodwill 
inte längre får avskrivas, istället ska ett årligt impairment test göras. När detta impairment test 
utförs ska dessutom immateriella tillgångar identifieras och särskiljas från den tidigare 
sammanslagna goodwillposten. Enligt de nya reglerna ska endast de övervärden som inte går 
att identifiera och fastställa ett ekonomiskt värde på, få klassificeras som goodwill. Vilket gör 
att goodwill från och med övergången till IFRS kommer att utgöra en restpost (Jansson et al, 
2004). På så sätt slipper eller reducerar företagen problemet med att bedöma den ekonomiska 
livslängden på förvärvad goodwill. Om det skulle vara så att företaget inte kan föra samman 
denna goodwill med någon kassagenererade enhet, som är föremål för prövning. Skall 
företaget göra en bedömning av vilken enhet som är minst kassagenererande och således 
tillföra goodwillen till denne (Axelman et al, 2005, s 111). Lämpligt kan vara att studera 
Edvinsson och Malones modell för att beskriva intellektuellt kapital (Mouritsen, 2001). Denna 
modell som andra författare kallar för förvärvsmodellen skulle kunna vara ett 
tillvägagångssätt för att identifiera olika immateriella tillgångar som varit inbakade i 
goodwillposten se (figur 2 i teoriavsnittet). För att visualisera hur identifieringen av 
immateriella tillgångar från tidigare goodwill går till och särskiljs studera figur 5. I figuren 
syns hur goodwillposten upphör och istället identifieras tre olika immateriella tillgångar. 
Enligt Mårdell kan detta teoretisk sätt innebära att posten goodwill helt försvinner i och med 
införandet av IFRS. Helt säkert är dock att posten goodwill kommer att minska framöver 
(Arnell, 2004). 
 

 
Figur 5. Identifiering av immateriella tillgångar från gammal goodwill, källa: (egen figur) 
 
Andra stora effekter som införandet av IFRS troligen kommer att medföra är att resultat och 
viktiga nyckeltal kommer att påverkas. Här går de intervjuades åsikter isär, Mårdell tror att på 
kort sikt kan många företag uppvisa ett bättre resultat än väntat medan Brännström tror att de 
flesta företag kommer att uppvisa ett sämre resultat än förväntat. Däremot misstänker Mårdell 
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att resultaten på längre sikt kan bli omvända, alltså att det blir sämre precis som Brännström 
nämnt att det gör på kortsikt. Andersson är mera osäker och menar att variationen kan bli 
varierande både uppåt som nedåt. Däremot kommer det inte att bli så stora konsekvenser av 
att reglerna har ändrats i avseende på negativ goodwill. Detta genom att antalet företag som 
berörs av regeländringen inte är så många och att i de fall som negativ goodwill uppkommer, 
har det mest troligt legat någon uppgörelse bakom som gjort att prissättningen inte har skett 
på marknadsmässiga grunder. Andersson misstänker att även regeländringen för 
negativgoodwill kan göra så att resultatet fluktuerar. Om så vore torde införandet av IFRS 
leda till att företag uppvisar väsentligt sämre resultat än om de fortsatt att redovisa efter RR. 
Av denna anledning är det av största vikt att företagsledningen framför informationen om 
nedskrivningar på ett sådant sätt så att analytiker och intressenter inte blir totalt överraskade 
(Arnell, 2004). Detta kan enligt Mårdell och Andersson i sin tur leda till att företag börjar 
fundera mer över vilka konsekvenser som ett företagsförvärv kan medföra. Det blir därför 
logiskt att dra slutsatsen att antalet företagsförvärv i och med detta troligtvis kommer att 
minska. Enligt de intervjuade, tror igen av dem att antalet företagsförvärv kommer att minska 
i och med införandet av det nya regelverket kring goodwill. Anledningen till detta är att det 
inte är samma personer som gör upp affärerna och upprättar den externa redovisningen.  
 

5.3 Införandet av impairment test  
 
Av intervjuerna har det framgått att det i dagsläget inte tycks finnas någon bra och utarbetad 
modell för genomförandet av impairment testen, som håller och är självklara för framtiden. 
Enligt samtliga respondenter kan detta leda till att företag får problem när de väl ska utföra 
dessa nedskrivningsprövningar. Av denna anledning är det av stor vikt att företagen snarast 
börjar utarbeta en hållbart impairment test modell. Tiden är redan knapp och finns det inte 
modeller att följa när den årliga årsredovisningen ska upprättas, kommer kanske således 
många företag inte att pröva ingångsvärdena på deras goodwillposter vilket är tanken 
(Mårdell). Av denna anledning kommer dessa företag troligtvis att uppvisa ett betydligt bättre 
resultat än vad verkligheten egentligen är (ibid). Enligt respondenterna ska en sannolikt bra 
modell ta hänsyn till uppskattningen av framtida kassaflöden för dessa tillgångar som ingår i 
goodwillposten, diskonteringsräntor, vad motivet till förvärvet har varit, vad företagen 
förväntas få ut av företagsförvärvet samt vilka tillgångar och eget kapital som det anskaffade 
företaget har. Brännström menar att modellen dessutom bör följa den interna redovisningen 
för att på så sätt spara in onödigt dubbelarbete, genom att slippa upprätta en extern och intern 
redovisning, baserad på olika fundamentala grunder. På så sätt kommer företagen att kunna 
fastlägga det återvinningsvärde som goodwillposten ska nedskrivas till vid behov (Axelman, 
2005, s 109). 
 
Vad som avser möjligheten till att återföra redan nedskriven goodwill är inte helt klart, men 
respondenterna antar att detta kommer att vara möjligt, förutsatt att värdenedgången har varit 
temporär och ökningen av goodwillvärdet tydligt kan hänföras till det nedskrivna värdet, 
vilket stämmer väl med Axelmans resonemang (Axelman, 2005, s 112). 
 
Hur pass väl IFRS harmoniserar med det anglosaxiska synsättet har samtliga av de tillfrågade 
valt att inte kommentera. Det blir därför svårt att kunna se om Sverige i och med övergången 
till IFRS har närmats sig den amerikanska redovisningen. Enligt Aggestam (2005) har motivet 
från ett EU perspektiv varit att främja en harmonisering med de amerikanska reglerna kring 
den externa redovisningen. Thomasson et al (2003, s 101) går steget längre och menar att det 
nya sättet att behandla goodwill medför att den svenska redovisningen än mer har närmat sig 
den anglosaxiska.  
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5.4 Merarbete  
 
När det gäller bieffekter som exempelvis merarbetet är samtliga av de intervjuade revisorerna 
eniga om att det kommer att uppstå omfattande merarbete för de flesta av de företag som 
blivit tvungna till att redovisa sin förvärvade goodwill enligt IFRS. Exempel på detta kan vara 
omläggning av datasystem, omskrivning av ekonomihandböcker och interna manualer. 
Dessutom kommer företagen att tvingas till att lägga ner mera tid på upplysningar av företaget 
i och med övergången till IFRS, eftersom upplysningsplikten ökar.  
 
Jansson et al, (2004) anser att det i själva rapporterna klart och tydligt ska framgå bland annat 
följande saker; avsikt, begränsningar, historik gällande den förvärvade tillgången, analys av 
företagets bransch, företagets kringliggande ekonomiska miljö, företagets finansiella tillstånd, 
tillgångens definition och redogörelse för varför en tillgång ska särredovisas ifrån goodwill. 
Enligt respondenterna kommer mindre företag att drabbas hårdast i och med att de inte 
besitter lika mycket resurser som de stora globala företagen. Vilket kan vara förklaringen till 
att det främst är mindre företag som upplever att övergången till IFRS och redovisningen av 
goodwill är onödig. Enligt Mårdell hade det varit bättre om de företag som nu berörs fått väja 
mellan att fortsätta att redovisa sin goodwill efter RR eller på frivillig väg valt att gå över till 
IFRS.  
 

5.5 Diskussion kring några redovisningsprinciper 
 
Av studien har det framkommit att företag inte längre kommer att få göra planmässiga 
avskrivningar på goodwill. Detta är ett tecken på att företagsverksamheten förutsätts leva 
vidare och den nya regeln om att inte skriva av goodwill är med andra ord förenlig med 
kontinuitetsprincipen (Falkman, 2000). Enligt respondenterna blir värdet på goodwillen mera 
knuten till marknadsvärden än till anskaffningsvärdet. Vilket innebär att 
försiktighetsprincipen i viss mån frångås (Jansson et al, 2004). Genom att goodwillposten 
således värderas mera marknadsmässigt, borde detta gå i linje med att företagen uppvisar en 
mer rättvisande bild av företaget (Jansson et al, 2004). Vidare skulle det enligt Brännström, 
kunna medföra att genom att en befarad negativgoodwill tvingas bokföras som en intäkt, har 
företaget intäktsbokfört de dåliga resultaten i den takt de uppstått och sedan matchat dessa, 
vilket går att knyta an till matchningsprincipen. 
 

5.6 Rättvisande bild  
 
Om de berörda företagen kommer att uppvisa en mer rättvisande bild av företaget i och med 
införandet av de nya reglerna kring goodwill, går meningarna isär. Mårdell uppfattar inte att 
en mera rättvisande bild kommer att uppvisas i och med införandet av IFRS. Däremot skulle 
en tillämpning av en så kallad ”override regel” kunna ge en bättre och mer rättvisande bild av 
ett företags ställning menar han. Vilket synonymt kan hänföras till det anglosaxiska synsättet 
på ”True and Fair View” med dess tillämpning av möjligheten för företag att åsidosätta lagar 
för att på så vis uppvisa en så rättvisande bild av verksamheten som möjligt (Nilsson, 1999). 
Andersson följer samma resonemang som Mårdell tagit upp, att övergången inte kommer att 
medföra att någon mer eller mindre rättvisande bild uppvisas av de företag som från och med 
år 2005 redovisar efter IFRS och frångår RR:s rekommendationer. Brännström tror i stället att 
genom övergången så torde en mer rättvisande bild uppvisas av företaget.  
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5.7 Lagar/regler och rutiner 
 
I och med övergången till det nya regelverket kommer svenska noterade företag att ställas 
inför nya beslut kring hanteringen av goodwill. Att stifta lagar från ett EU perspektiv kan ses 
som enklare jämfört med att de berörda företagen ska ändra sina rutiner som lagändringen och 
de nya reglerna medför (Burns & Scapens, 2000). Av den empiriska studien har det klart visat 
sig att merparten av det berörda företagen inte har kommit så långt i den förändringsprocess 
som övergången till IFRS medför gällande goodwill. Detta kan ha att göra med att de berörda 
företagens rutiner inte lika snabbt och enkelt kan ställas om, som det går att stifta nya lagar 
(Burns & Scapens, 2000). Troligt är att när dessa nyligt uppsatta regler för hanteringen av 
goodwill på koncernnivå kommer att mötas/samverkas med företagens rutiner så kommer det 
att skapas institutioner över tiden i form av praxis (ibid). Om sedan flera företag ur en 
kvalitativ krets kommer att tolka dessa nya regler på ett visst sätt förmodas denna praxis att 
leda till att nya lagar och regler införs på sikt kring goodwill (Artsberg, 2003, s 133). 
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6. Slutsats 
 
Syftet med uppsatsen är att redogöra för vad konsekvenserna blir för svenska börsnoterade 
företag vid införandet av IFRS år 2005 och vilka konsekvenser det får för redovisningen av 
goodwill och hur väl de nya reglerna harmoniserar med redan rådande redovisningsprinciper 
som rättvisande bild. Nedan presenterar vi våra slutsatser över den fallstudie som vi 
genomfört inom ämnet goodwill. 
 
EU:s mål har varit att skapa en mer enhetlig redovisning mellan medlemsländerna på koncern 
nivå för att främja jämförbarheten mellan företagen. Angående posten goodwill kan vi inte se 
att jämförbarheten har ökat då varje enskild bedömning i sig är subjektiv och att det inte finns 
några tillräckligt klara och tydliga riktlinjer att följa vid särskiljning av de immateriella 
tillgångarna samt vid genomförandet av ett impairment test. Enligt de nya reglerna ska endast 
de övervärden som inte går att identifiera och fastställa ett ekonomiskt värde på få 
klassificeras som goodwill. Teoretiskt sätt kommer posten goodwill i och med införandet av 
IFRS helt att försvinna i företagens balansräkningar. Resultat och viktiga nyckeltal som P/E – 
tal kommer att fluktuera kraftigt genom att företagen frångår tidigare planenlig avskrivning på 
goodwill och istället kommer den årligen att nedskrivningsprövas. Viktig är därför att 
framföra kommande nedskrivningar på ett sådant sätt att externa intressenter inte blir 
överraskade, vilket kan få till följd att  aktiekursen påverkas negativt.  
 
Eftersom det i dagsläget inte finns en utarbetad modell för hur impairment testet ska 
genomföras och som håller i längden bör berörda företag snarast börja med arbetet, att ta fram 
en sådan modell. Vi tror att en bra modell för företagen tar hänsyn till följande; 1) framtida 
uppskattade kassaflöden för olika immateriella tillgångar som ingått i goodwillposten, 2) 
diskonteringsräntor, 3) vad motivet varit till förvärvet 4) samt vilka tillgångar och eget kapital 
som förvärvet har medfört. Det är lämpligt att denna modell även följer den interna 
redovisningen för att onödigt dubbelarbete inte ska uppstå. Vad vi förstår innebär övergången 
till IFRS att berörda företag drabbas av ett omfattande merarbete. Hårdast drabbas de mindre 
företagen då de oftast besitter mindre kunskap och resurser än de stora globala företagen. Vi 
tycker inte att övergången till IFRS har gjort att svenska företag uppvisar en mer rättvisande 
bild mot tidigare då de följde RR:s rekommendationer. Skillnaden mellan de två regelverkens 
syn på rättvisande bild är marginell. Däremot skulle införandet av en override-regel i vissa fall 
kunna ge en mer rättvisande bild genom att företag har möjlighet att frångå fastställda regler 
och på så sätt uppvisa en mer rättvisande bild. Som vi förstår har EU:s beslut om övergången 
till IFRS inte grundat sig på önskemål från företag utan har i ställer gjorts på politiska grunder 
därför att EU har velat uppnå ett större inflytande som redovisningsmakt internationellt. Klart 
är att övergången för många mindre företag blivit oerhört omfattande och att det hade varit 
bättre om svenska börsnoterade företag hade fått välja att redovisa efter IFRS på frivillig väg. 
Enligt vår mening är de stora vinnarna EU och revisionsbyråerna medan de stora förlorarna är 
de mindre börsnoterade företagen som inte verkar på den globala marknaden i samma 
utsträckning som stora börsnoterade bolag. Av denna anledning ser vi framemot vad praxis 
kommer att bli inom området goodwill framöver. 
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7. Diskussion  
 
Under detta avsnitt har vi försökt att föra en diskussion kring tankeställningar som 
uppkommit under studiens gång. Vidare ges förslag på framtida forskning och metodkritik på 
vår fallstudie.  
 

7.1 Egna reflektioner 
  
Av den empiriska studien har det framkommit att merparten av de företag som berörs av den 
nya hanteringen av goodwill inte har kommit så långt som de borde ha gjort med övergången 
till regelverket IFRS. Det är endast hos Örhlings PricewaterhouseCoopers som företagen 
startat i ett tidigt skede och trots detta har de inte hunnit så långt som de antog från början.  
 
Efter att ha utfört vår kvalitativa fallstudie undrar vi därför om övergången till IFRS och 
redovisningen av goodwill har varit så väl igenomtänkt? Har det gjorts tillräcklig research och 
studier på vad konsekvenserna kan bli vid en lagändring som denna? Kan dessa konsekvenser 
i framtiden leda till något sämre då EU kanske kan ha tagit ett förhastigt beslut, endast för att 
skapa ett enhetligt regelverk för medlemsländerna och på så sätt öka sin makt som 
redovisnings union. Skapar inte dessa nya regeländringar emellanåt bara en massa merarbete 
som egentligen inte leder till någon större utveckling eller förändring inom området. Hur kan 
företagen själva utöva inflytande på framtida lagändringar som påverkar dem och i vilken 
utsträckning, då de i dagsläget inte verkar ha någon valmöjlighet?  
 
Ska ett land som Sverige med så många små börsnoterade företag tvingas till att tillämpa 
dessa regler, och till vilken nytta kan man då fråga sig? Vi förmodar att det kan vara så att de 
som fattar dessa beslut kan ha större nytta av reglerna än många andra. Är det här vad 
företagarna vill eller ligger det här mer på en politisk nivå? Kan känslan bland företagen vara 
att de blir styrda med hjärnhand. Det som har framkommit i studien är att de värderingar som 
ska göras på de immateriella tillgångarna blir väldigt subjektiva.  
 
Hur en bättre rättvisande bild ska kunna uppvisas till intressenterna är en gåta, när det inte 
finns någon färdig och välutarbetad modell för företagen att tillämpa vid det impairment test 
som årligen ska göras på den goodwill som företaget innehar. Detta borde ha varit en 
självklarhet innan beslutet tog om hur de 7000 företag som berörs av övergången till IFRS 
skulle gå tillväga vid detta impairment test. Vi misstänker därför att många företag kommer 
att vänta på en lämplig förebild och följa dennes tillvägagångssätt vill redovisningen av 
goodwillposten och dess prövning. 
 
Vi anser det därför som viktigt att när en sådan här förändring sker inom redovisningen ska 
företagen också veta hur de ska gå tillväga för att kunna genomföra dessa förändringar av 
rutiner som i praktiken krävs. Detta borde enligt vår mening vara en förutsättning att få svar 
på innan lagförändringar som denna träder i kraft. Vi ställer oss således frågan, innan 
lagförslaget om en övergång till IFRS drevs igenom, tänkte EU hela vägen ut innan beslutet 
togs? 
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7.2 Förslag på framtida forskning 
 
Då studien som vi genomfört är tämligen ny och att det är ett outforskat område, finner vi det 
intressant att det görs en uppföljningsstudie om cirka ett år. För att se om utfallet är detsamma 
som vi och respondenterna antagit att det skulle bli. Dessutom skulle det vara intressent att 
inkludera olika börsnoterade företag i studien, som blivit berörda av övergången till IFRS och 
tvingats att upphöra med planmässig avskrivning på goodwill. Ett annat alternativ skulle 
kunna vara att studera vad praxis blir framöver för hanteringen av goodwill i och med 
övergången till IFRS.  
 

7.3 Metodkritik 
 
Eftersom studien endast omfattar en studie av tre företag är generaliserbarheten av studien 
svag, då det inte med säkerhet går att säga att urvalet av företag representerar verkligheten. 
Dock tycker vi oss kunna se samband som mycket väl kan spegla verkligheten, i och med att 
respondenterna svarat likvärdigt på många av våra intervjufrågor. Vad gäller access till 
företag att intervjua, har det inte varit några svårigheter att finna lämpliga företag. Genom att 
vi som forskare har förklara för respektive företag vad vi tänkt studera och viken typ av 
representant från företagen som vore lämplig att intervjua, har vi lyckas boka in möten för de 
intervjuer som studien bygger på. Däremot har de personer på det utvalda företagen som 
arbetar med frågor gällande goodwill och IFRS, varit väldigt upptagna. Men i och med att vi 
var tidigt ute och bokat tid med dessa personer, fick vi efter en tids väntan, utföra de 
intervjuer vi stävat efter att utföra. Detta gjorde att vi under en tid inte kunde fortsätta vårt 
arbete med denna studie förrän dessa intervjuer var utförda. 
 
För att få ut så mycket av intervjuerna som möjligt, valde vi att skicka ut intervjuerna i förväg 
till var och en av respondenterna för att de skulle få tid att förbereda sig och på så sätt kunna 
ge tydliga och utvecklande svar, utan onödiga missförstånd. En nackdel med att lämna ut 
intervjufrågorna i förväg skulle kunna vara att respondenterna fått tid till att vinkla svaren så 
att det ger en bild som passar dem bättre. Men i och med att flertalet av svaren från de olika 
respondenterna varit lika finner vi det mindre troligt att så vore fallet. 
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Bilaga A 
 
Intervjuguide gällande de nya reglerna om goodwill  
 
Namn på den intervjuade: …………………………................................................................... 
 
Anställd på företag: …………………………............................................................................. 
 
Befattning: …………………………………………………………………………………….. 
 
 
Orsak till regeländringarna gällande goodwill 
 
 
Från och med januari 2005 ändras reglerna för goodwill. Vad tror du är de främsta orsakerna 
till att reglerna har ändrats? 
 
Vilka anser du är de största skillnaderna mellan de gamla och de nya reglerna? 
 
Vilka för och nackdelar ser du för berörda företag med avseende av de nya reglerna? 
 
 
Konsekvenser utav av övergången till IFRS 
 
Själva begreppet goodwill är för många väldigt otydligt, vad är goodwill enligt din definition? 
 
Hur ser du på subjektiviteten vid särskiljning av immateriella tillgångar från renodlad 
goodwill? 
 
Kan subjektiviteten få några följder på resultatet och viktiga nyckeltal? 
 
Hur kommer goodwill som post i balansräkningen att påverkas genom införandet av IFRS, 
kommer den att bli större eller mindre jämfört med de gamla reglerna? 
 
Vad tycker du om att befarad negativgoodwill först ska bokföras som en intäkt för att senare 
bokföras som en kostnad då detta uppstår och vad kan detta ge för konsekvenser? 
 
Hur ser möjligheten till uppskrivning av värdet på förvärvad goodwill ut?  
 
Vad ser du för pratiska och teoretiska problem med att använda ett årligt impairment testet? 
 
Vad anser du om årligt impairment test i jämförelse med årliga avskrivningar på goodwill? 
 
Hur bör ett impairment test vara utformat för att få önskad effekt och hur utförs det rent 
praktiskt? 
 
Tror du att antalet företagsförvärv kommer att öka eller minska i framtiden på grund av 
införandet och tillämpningen av IFRS? 
 



 
Harmonisering 
 
Hur väl harmoniserar de nya goodwill reglerna med det anglosaxiska synsättet? 
 
Hur harmoniserar IFRS med gamla och redan rådande svenska redovisningsprinciper så som 
rättvisande bild och andra principer? 
 
Anser ni att det är viktigare med en mer rättvisande bild än med harmonisering av svenska 
redovisningsprinciper? 
 
 
Konsekvenser för ert företag 
 
Har ni förberett er för införandet av IFRS gällande goodwill, i så fall på vilket sätt och i vilken 
grad? 
 
Har ni på eran redovisningsbyrå direkt kunnat se några eller konstaterat några direkta effekter 
av IFRS gällande goodwill rent praktiskt? 
 
Vad har införandet av IFRS inneburit för ert företag? 
 
Har införandet av de nya reglerna medfört merarbete samt ökade kostnader i ert företag? 
 




