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Abstract 

From January 1, 2005, Swedish listed companies comply with the international 

accounting standard IFRS/IAS. IFRS 3 provides guidance on financial reporting 

resulting from a business combination, where the value of the booked goodwill must 

be tested for impairment annually or more frequently if there is reason to suspect 

changes in goodwill value. This is a change from the previous rules, where goodwill 

was amortizised in the same way as any other asset. In an article in the magazine 

Veckans affärer in spring 2009, a list of companies was presented that exhibited a 

high degree of goodwill in relation to shareholders’ equity or total assets. The title of 

the article was "Goodwill - a ticking bomb?". In this essay, we bear this article in mind 

when we are investigating whether the current recession has had any impact on the 

goodwill values so far. As an addition we have also investigated and described if the 

goodwill impairment may have any consequences on the financial ratios. 

The analysis shows that there has been an increase of goodwill impairments during 

the selected study period, 2005 to 2008. But it turns out that the impairments made 

each year, is concentrated to one or a few companies. Therefore no other 

conclusions may be drawn than the current recession has not affected the goodwill 

valuations so far. Our conclusion has thus become, despite the relatively small study 

material, that a high proportion of goodwill in the balance sheet certainly increases 

the risk of impairment and degradation of financial ratios when the economy is 

deteriorating, but that there are no clear signs that this would be the case yet, at the 

end of 2008. There may, however, exist a need of goodwill impairments, but they are 

not yet realized. There is also a possibility that the excessive goodwill values, built up 

during the good years, indeed still justifies its value. Finally, we imagine that the 

relatively subjective valuation judgments made at the impairment testing may lead 

to arbitrary decisions by the management, regardless of the "true and fair" value of 

goodwill.  



   

Sammanfattning 

Från och med 1 januari 2005 måste svenska noterade företag följa den 

internationella redovisningsstandarden IFRS/IAS. Delen IFRS 3 ger riktlinjer kring den 

finansiella rapporteringen som följer av ett rörelseförvärv, och den föreskriver bland 

annat att värdet av bokförd goodwill ska testas för nedskrivning årligen eller oftare 

om det finns anledning att misstänka förändringar av goodwillvärdet.  Detta är en 

förändring jämfört med tidigare regler, då goodwill avskrevs planenligt som vilken 

tillgång som helst. I en artikel i tidningen Veckans Affärer under våren 2009 

presenterades en lista med företag som uppvisade en hög andel goodwill i 

förhållande till det egna och/eller det totala kapitalet. Rubriken för artikeln var 

”Goodwill – En tickande bomb?”. Denna frågeställning har vi tagit med oss i den 

uppsats vi presenterar här. Vi har undersökt om den rådande lågkonjunkturen 

medfört några konsekvenser vad gäller goodwillvärdering hos de företag som 

listades i artikeln. Som ett tillägg har vi även undersökt och beskrivit de konsekvenser 

som nedskrivningar av goodwill kan få på de finansiella nyckeltalen. 

Analysen visar att det visserligen skett en markant ökning av den totala summan av 

goodwillnedskrivningar under den valda studieperioden, 2005 till 2008. Men det visar 

sig att de nedskrivningar som varit varje år, i stort sett varit koncentrerade till ett eller 

ett fåtal företag och att det därmed inte går att dra några andra slutsatser än att 

lågkonjunkturen ännu inte påverkat goodwillvärderingarna. Vår slutsats har alltså 

blivit, oaktat det relativt ringa studiematerialet, att en hög andel goodwill i 

balansräkningen visserligen medför en ökad risk för nedskrivningar och försämringar 

av nyckeltal när konjunkturen försämras, men att det inte finns några tydliga tecken 

på att så skulle vara fallet ännu, i slutet av 2008. Detta kan dels ha sin förklaring i att 

det verkligen finns nedskrivningsbehov, men att de inte verkställts ännu. Det kan 

även vara så att de stora goodwillposter som byggts upp under de goda åren 

faktiskt fortfarande motiverar sitt värde. Slutligen föreställer vi oss att de relativt 

subjektiva värderingsbedömningar som görs vid nedskrivningstester inbjuder till en 

goodwillvärdering som för stunden passar företagsledningen bäst, oavsett det 

”rättvisande” värdet av goodwill. 
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redovisningsnormerna. 

IAS International Accounting Standards 

IASB International Accounting Standards Board 

IFRS International Financial Reporting Standards är ett regelverk för 

redovisning som regleras av IASB. 

Large Cap är Stockholmsbörsens lista för de största bolagen. Nordiska 

bolag med ett börsvärde över en miljard euro återfinns här. 

OMX är ett företag som driver börserna i Stockholm, Helsingfors, 

Köpenhamn, Tallinn, Riga och Vilnius, under det gemensamma 

namnet The Nordic Exchange 

RR Redovisningsrådet 

SCB Statistiska Central Byrån 

ÅRL Årsredovisningslagen 



   

Innehållsförteckning 

1 INLEDNING .................................................................................................................... 1 

1.1 Problembakgrund .................................................................................................... 1 

1.2 Problemdiskussion .................................................................................................... 2 

1.3 Problemformulering ................................................................................................. 3 

1.3.1 Antagande 1 ........................................................................................................ 3 

1.3.2 Antagande 2 ........................................................................................................ 3 

1.3.3 Antagande 3 ........................................................................................................ 3 

1.3.4 Antagande 4 ........................................................................................................ 4 

1.4 Syfte ........................................................................................................................... 4 

1.5 Avgränsningar .......................................................................................................... 4 

1.6 Disposition ................................................................................................................. 5 

2 TEORETISK REFERENSRAM .............................................................................................. 6 

2.1 Koncernbildning ....................................................................................................... 6 

2.1.1 Förvärvsmetoden ................................................................................................. 6 

2.2 Goodwill .................................................................................................................... 7 

2.3 Nedskrivningar .......................................................................................................... 7 

2.3.1 Innan IFRS 3 ........................................................................................................... 8 

2.3.2 Efter IFRS 3 ............................................................................................................. 8 

2.4 IAS 36, Nedskrivningar ............................................................................................. 9 

2.5 IAS 38, Immateriella tillgångar .............................................................................. 10 

2.6 Konjunkturcykeln .................................................................................................... 11 

2.6.1 Högkonjunktur .................................................................................................... 12 

2.6.2 Lågkonjunktur ..................................................................................................... 12 

2.6.3 Konjunkturläget idag ......................................................................................... 13 

2.7 Nyckeltal ................................................................................................................. 14 

2.7.1 Räntabilitet .......................................................................................................... 14 

2.7.2 Soliditet ................................................................................................................ 15 

2.8 Tidigare forskning ................................................................................................... 16 

3 METOD ......................................................................................................................... 20 

3.1 Val av metod .......................................................................................................... 20 

3.2 Datainsamling ........................................................................................................ 20 

3.3 Bearbetning av data ............................................................................................. 21 

3.3.1 Boxdiagram ........................................................................................................ 21 

3.4 Urval och bortfall .................................................................................................... 22 

3.5 Undersökningsupplägg ......................................................................................... 22 

3.6 Giltighetsanspråk ................................................................................................... 23 

3.6.1 Validitet ............................................................................................................... 23 



   

3.6.2 Reliabilitet ............................................................................................................ 24 

3.7 Generaliserbarhet .................................................................................................. 24 

4 EMPIRI .......................................................................................................................... 25 

4.1 Företagspresentation ............................................................................................ 25 

4.1.1 Atlas Copco ........................................................................................................ 25 

4.1.2 Eniro ..................................................................................................................... 25 

4.1.3 Gunnebo ............................................................................................................. 25 

4.1.4 Hexagon .............................................................................................................. 25 

4.1.5 Husqvarna ........................................................................................................... 25 

4.1.6 Lindab .................................................................................................................. 26 

4.1.7 Meda ................................................................................................................... 26 

4.1.8 MTG ...................................................................................................................... 26 

4.1.9 Unibet .................................................................................................................. 26 

4.1.10 Semcon ........................................................................................................... 26 

4.1.11 TradeDoubler .................................................................................................. 26 

4.1.12 Trelleborg ......................................................................................................... 27 

4.2 Antagande 1 .......................................................................................................... 27 

4.2.1 Goodwill i monetärt belopp ............................................................................. 27 

4.2.2 Goodwill i relation till totalt kapital .................................................................. 28 

4.2.3 Goodwill i relation till eget kapital ................................................................... 28 

4.3 Antagande 2 .......................................................................................................... 29 

4.4 Antagande 3 .......................................................................................................... 30 

4.5 Antagande 4 .......................................................................................................... 31 

4.5.1 Nedskrivningarnas storlek i förhållande till årets resultat .............................. 31 

4.5.2 Nedskrivningarnas storlek i förhållande till det totala kapitalet .................. 32 

4.5.3 Nedskrivningarnas storlek i förhållande till det egna kapitalet ................... 32 

4.5.4 Räntabilitet på totalt kapital ............................................................................ 33 

4.5.5 Räntabilitet på eget kapital ............................................................................. 34 

5 ANALYS ....................................................................................................................... 35 

5.1 Antagande 1 .......................................................................................................... 35 

5.2 Antagande 2 .......................................................................................................... 36 

5.3 Antagande 3 .......................................................................................................... 37 

5.4 Antagande 4 .......................................................................................................... 39 

6 SLUTDISKUSSION .......................................................................................................... 41 

6.1 Slutsatser, hypoteser .............................................................................................. 41 

6.2 Diskussion ................................................................................................................. 42 

6.3 Förslag till fortsatt forskning ................................................................................... 43 



   

Figurförteckning 
Figur 1, De 12 bolagens totala goodwill ............................................................................. 27 

Figur 2, Boxdiagram för goodwill i relation till totalt kapital ............................................. 28 

Figur 3, Boxdiagram för goodwill i relation till eget kapital .............................................. 28 

Figur 4, Bolagens resultat efter skatt .................................................................................... 29 

Figur 5, Räntabilitet på totalt kapital ................................................................................... 33 

Figur 6, Räntabilitet på eget kapital före skatt .................................................................. 34 

Formelförteckning 
Formel 1, Räntabilitet på eget kapital ................................................................................ 15 

Formel 2, Räntabilitet på eget kapital föra skatt ............................................................... 15 

Formel 3, Soliditet ................................................................................................................... 16 

Tabellförteckning 
Tabell 1, Medianökning av goodwill och eget kapital ..................................................... 29 

Tabell 2, Gjorda nedskrivningar från urvalsgruppen ......................................................... 31 

Tabell 3, Nedskrivningarnas storlek i förhållande till årets resultat ................................... 31 

Tabell 4, Nedskrivningarnas storlek i förhållande till det totala kapitalet ....................... 32 

Tabell 5, Nedskrivningarnas storlek i förhållande till det egna kapitalet ........................ 32 

Tabell 6, Förändring i soliditet hos de företag som gjort nedskrivningar ........................ 33 



   

 
 1 

1 Inledning 

Veckans Affärer skrev i en artikel att goodwill är en tickande bomb i många av de 

noterade Large Cap bolagen på OMX. Bolagen sitter med allt för stora 

goodwillposter i sina balansräkningar. I toppen ligger Eniro med 11 miljarder kronor 

goodwill, vilket är 68 % av alla tillgångarna i bolaget. Mycket av den goodwill som 

redovisas kommer från företagsförvärv som gjordes under den senaste 

högkonjunkturen och nu när många bolags resultat har blivit sämre än förväntat ökar 

risken för stora nedskrivningar varje dag. (Veckans affärer, 2009) 

1.1 Problembakgrund 

Goodwill utgörs av framtida ekonomiska fördelar från tillgångar som inte kan 

identifieras separat eller individuellt av en koncern vid ett förvärv. Goodwill är 

beräknat som den del av köpeskillingen vid ett förvärv som överstiger 

nettomarknadsvärdet på den andel av det förvärvade bolagets nettotillgångar som 

koncernen förvärvar, räknat på förvärvsdagen. Den goodwill som eventuellt 

uppkommer ska direkt vid förvärvet värderas till anskaffningsvärde, samtidigt som 

den fördelas på de s.k. ”kassagenererande enheter” som den anses tillhöra. 

(Årsredovisning, Stora Enso, 2008) 

Goodwillposten uppkommer alltså vid rörelseförvärv och redovisas som en 

immateriell tillgång i balansräkningen, dvs. som en icke-monetär tillgång utan fysisk 

form (IAS 38, p 8). Orsakerna till att företag är beredda att betala mer än det faktiska 

nettovärdet vid förvärv kan vara flera, men vanligen kan det handla om övervärden 

i form av varumärken, framtida synergieffekter, tillgång till nya kunder, eliminering av 

konkurrens osv. 

Enligt nya regler som trädde i kraft 2004 upphörde avskrivning av goodwill från och 

med 1 april 2004 för nya förvärv och från och med 1 januari 2005 för existerande 

goodwill. Detta enligt den internationella redovisningsstandarden IFRS/IAS, vilken 

antagits av EG-kommissionen, och således är den standard som även måste följas 

av noterade bolag i Sverige. Tidigare skrevs goodwill av proportionerligt under den 

förväntade ekonomiska livslängden, vilken vanligen varierade mellan fem och tjugo 

år beroende på vilket slags tillgång förvärvet avsåg. 
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Värdet på goodwill testas nu minst en gång per år, eller oftare om det finns 

indikationer på värdeminskning. Därmed görs justeringar av bokfört värde på 

goodwill från och med 1 januari 2005 endast som en följd av att årliga värderingstest, 

eller andra externa eller interna omständigheter, indikerar att nedskrivning verkligen 

är nödvändig. Prövning av goodwillvärdet ska göras vid samma tidpunkt varje år (IAS 

36), och återföring av tidigare nedskriven goodwill är inte tillåten. Detta på grund av 

att nedskriven förvärvad goodwill i efterhand inte går att särskilja från internt 

upparbetad goodwill, vilken är förbjuden att redovisa som tillgång i balansräkningen. 

De noterade bolag som har goodwill som en tillgångspost i sina balansräkningar 

måste identifiera, värdera och reglera den förvärvade goodwillen i enlighet med 

IFRS 3, rörelseförvärv. Övriga viktiga standarder som måste beaktas vid 

goodwillhanteringen är IAS 36, Nedskrivning, och IAS 38, vilken behandlar 

immateriella tillgångar i stort. 

1.2 Problemdiskussion 

En nedskrivning av balansräkningens goodwillpost, eller vilken annan tillgångspost 

som helst för den delen, får en omedelbar effekt på årets resultat, genom att 

beloppet bokas direkt mot resultaträkningen. De problem eller konsekvenser som kan 

följa av goodwillnedskrivningar är alltså fullt jämförbara med alla andra händelser 

som kan ha en negativ inverkan på resultatet.  

Utan att gå in närmare på en värdering av fenomenet goodwillnedskrivning (alltså i 

vad mån dess konsekvenser verkligen kan anses bidra till en ”rättvisande bild”) står 

det klart att nedskrivning av goodwill får en omedelbar effekt på koncernens egna 

kapital och en mängd andra nyckeltal som på något sätt är knutet till resultatmåttet. 

Företagets egna kapital kan påverkas så till den grad att kapitaltillskott i form av 

nyemission eller aktieägartillskott kan bli nödvändig. Risken för detta är särskilt 

uppenbar där förhållandet mellan goodwill och eget kapital är stort, något som är 

fallet för flera företag som expanderat kraftigt genom förvärv de senaste åren. Eller 

vid förvärv av företag som präglas av kraftig tillväxt- och/eller ”förhoppnings”-

karaktär. Efter en nyemission kommer varje aktie att representera ett lägre värde, 

och bolagets ursprungliga ägare får alltså se en procentuell minskning av sitt innehav 
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genom denna utspädningseffekt, såvida de inte väljer att delta i emissionen genom 

att skjuta till mer kapital. 

En annan viktig aspekt på urholkning av det egna kapitalet är att soliditeten 

försämras, vilket i slutändan även kan påverka olika finansiärers syn på företagens 

långsiktiga betalningsförmåga. 

Mot bakgrund av den ovan nämnda artikeln i Veckans Affärer vore det intressant att 

studera de företag som omnämns med avseende på deras goodwillnedskrivningar. 

Hur har företagens goodwill utvecklats sedan IFRS-redovisningen infördes och har 

den senaste tidens konjunkturavmattning medfört några nedskrivningsbehov? Om 

goodwillnedskrivningar genomförts vill vi beskriva hur stora dessa varit relativt övriga 

kostnader i företaget, för att på så sätt få en uppfattning om dessa nedskrivningars 

betydelse för finansiella nyckeltal och eventuella behov av nytt kapital. 

1.3 Problemformulering 

Ur problemdiskussionen ovan har vi härlett en mer strukturerad formulering av det 

antagande vi vill undersöka, vilket är följande. 

Är goodwill posterna i de omnämnda bolagen en tickande bomb, såsom 

artikeln påstår? 

För att kunna besvara denna fråga har vi delat upp den i några antaganden eller så 

kallade hypoteser som tyder på att det skulle kunna vara så som artikeln påstår. 

1.3.1 Antagande 1 

Goodwillposterna har stigit i bolagen sedan införandet av IFRS 3 år 2005. 

1.3.2 Antagande 2 

Den rådande konjunkturavmattningen har lett till att bolagen redovisat 

sämre resultat år 2008 i jämförelse med åren 2005, 2006 och 2007. 

1.3.3 Antagande 3 

Bolagen har gjort fler och större nedskrivningar av goodwill år 2008 i 

jämförelse med 2005, 2006 och 2007. 
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1.3.4 Antagande 4 

Goodwillnedskrivningarna har en betydande inverkan på de finansiella 

nyckeltalen. 

1.4 Syfte 

Syftet med denna uppsats är att, med utgångspunkt i de fyra hypoteser som 

formulerades i problemdiskussionen, förklara om goodwillnedskrivningarna ökat i de 

studerade företagen under den rådande lågkonjunkturen. 

1.5 Avgränsningar 

Denna uppsats har utifrån resonemanget i problemdiskussionen avgränsats till bolag 

med förvärvad goodwill. Bolagen måste även följa de rekommendationer som IFRS 3 

har utsatt i IAS. I metodkapitlet går vi utförligare igenom de avgränsningar vi satt upp 

för denna studie. 
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1.6 Disposition 

Som ni redan sätt börjar även denna uppsats med en inledning, för att sedan 

fortsätta på följande vis… 

• Teoretisk referensram I det nästkommande kapitlet kommer vi att gå 

igenom begrepp och fenomen som tillsammans 

bildar en teoretisk ram för ämnet. 

• Metod Vi kommer sedan gå igenom vilken metod vi 

använt oss av för att kunna tillgodogöra syftet 

med uppsatsen. 

• Empiri I empirin börjar vi med att presenterar de 12 

bolagen som ingår i vårt urval av 

underökningsmaterial, för att sedan presentera 

det material som är relevant för var och ett av 

våra antaganden.  

• Analys I det femte kapitlet analyserar vi de fyra 

antaganden vi presenterat i det empiriska 

materialet och knyter ihop det med teorin samt 

vår problemdiskussion.  

• Slutdiskussion I det sista kapitlet knyter vi ihop säcken för att 

diskutera oss fram till ett uttalande om vår 

slutsats om uppsatsens huvudfråga, vi avslutar 

med att ge förslag på fortsatt forskning inom 

ämnet.  
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2 Teoretisk referensram 

I detta kapitel kommer vi att gå igenom de fenomen och begrepp vi senare 

kommer använda oss av i uppsatsen. Vi börjar med att skriva om hur en koncern 

bildas, förklara förvärvsmetoden, hur goodwill uppstår och vad det är. Även 

immateriella tillgångar i stort kommer att beröras. Kapitlet går sedan vidare med att 

förklara vad konjunkturcykler är och hur konjunkturen ser ut idag, för att sedan 

avsluta med att visa på tidigare forskning inom ämnet. 

2.1 Koncernbildning 

En koncern uppstår när ett företags ägarandel i ett eller flera andra företag 

överstiger 50 %. Företagen finns kvar som separata företag, men det har dessutom 

uppstått en maktsfär mellan företagen under gemensam ledning. (Lönnqvist, 2009) 

En koncern består av moderföretag och ett eller flera dotterföretag enligt 

årsredovisningslagen (ÅRL). Lagen gäller för olika juridiska företagsformer, alltså inte 

enbart aktiebolag, och som dotterföretag räknas alla bolag där moderbolaget 

tillsammans med eventuella andra dotterföretag kontrollerar mer än hälften av 

rösterna, vilket alltså, enligt ÅRLs definition, inte nödvändigtvis innebär att 

moderbolaget äger mer än 50 % av dotterföretaget. Ett bolag kan således räknas 

som dotterbolag om t.ex. moderbolaget via avtal har rätt att utse mer än hälften av 

styrelseledamöterna, och därmed kan utöva ett bestämmande inflytande över 

bolaget. (ibid) 

Årsredovisningslagen berör tre olika förvärvsmetoder som är aktuella i 

koncernsammanhang: Förvärvsmetoden, Kapitalandelsmetoden och 

klyvningsmetoden, varav den förstnämnda är den helt dominerande. (ibid) 

2.1.1 Förvärvsmetoden 

Ett rörelseförvärv innebär en sammanslagning av separata företag eller enheter till 

en rapporterande enhet. Flertalet rörelseförvärv leder till att ett företag, förvärvaren, 

får ett bestämmande inflytande över den förvärvade enheten (IFRS 3, p 4). 
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Rörelseförvärvet kan inbegripa förvärv av ett annat företags egna kapital, 

nettotillgångar och skulder. 

Tillämpning av förvärvsmetoden innebär att förvärvaren ska redovisa den förvärvade 

enhetens identifierbara tillgångar, skulder och eventualförpliktelser till deras verkliga 

värden vid förvärvstidpunkten. Dessutom redovisas eventuell goodwill vilken, enligt 

IFRS, ska prövas avseende nedskrivningsbehov. 

IFRS 3 är den del av den internationella redovisningsstandarden som behandlar 

rörelseförvärv (IFRS 3). 

2.2 Goodwill 

Enligt IFRS 3 (p 52) kan goodwill som förvärvas i ett rörelseförvärv ses som en 

betalning av en tillgång med framtida ekonomiska fördelar som inte går att enskilt 

identifiera och inte heller att redovisa separat. Vid förvärvstidpunkten skall 

förvärvaren redovisa den goodwill som uppkommer i ett rörelseförvärv som en 

tillgång, och värdera denna goodwill till sitt anskaffningsvärde. Härvid motsvarar 

goodwill den del av totala anskaffningsvärdet som överstiger det verkliga värdet 

netto för den förvärvade andelen av den förvärvade enhetens identifierbara 

tillgångar, skulder och eventualförpliktelser. (IFRS 3, p 51) 

2.3 Nedskrivningar 

IASB är en fristående stiftelse med syfte att verka för en harmonisering och utveckling 

av företagens årsredovisningar på en internationell basis. IASB ska vara en 

oberoende och fristående institution, vars styrelsemedlemmar (14 till antalet) 

representerar såväl olika geografiska områden som olika producenter och 

användare av redovisningsinformation. IASB har alltså inga möjligheter eller 

befogenheter att tvinga företagen att följa de regler man fastställer utan syftet är att 

verka för ett inflytande genom att tillhandahålla ett känt och accepterat regelverk. 

(Lönnqvist, 2009) 

Reglerna från IASB publiceras under två beteckningar: 

• IAS = International Accounting Standards 
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• IFRS = International Financial Reporting Standards 

Båda är beteckningar för samma regelverk, men de riktlinjer som utgavs före juli 2003 

kallas IAS, och senare har de fått beteckningen IFRS. (ibid) 

2.3.1 Innan IFRS 3 

Före 1 januari 1995, alltså före införandet av IFRS 3, tillämpade svenska noterade 

bolag Årsredovisningslagen. Redovisningsrådets riktlinjer var också någots som 

beaktades. Dessa riktlinjer bygger på IASBs standarder, vilka har modifierats för att 

bättre fungera under svenska förhållanden. (IAS/IFRS 2005, RR) 

Årsredovisningslagen anger bland annat att nyttjandeperioden för immateriella 

tillgångar i normalfallet inte ska anses vara längre än fem år (ÅRL, 4 kap.) och att 

dessa tillgångar såldes ska vara fullt avskrivna efter nyttjandeperiodens slut.  

Av redovisningsrådets rekommendationer är det förmodligen RR 17 Nedskrivningar, 

vilken grundar sig på IAS 36 Impairments of Assets (RR 17) som har störst relevans för 

denna uppsats. När det gäller goodwill angav rådet en längsta nyttjandeperiod om 

tjugo år, såvida inte annat kan visas. Nyttjandeperioden skulle visserligen vara 

föremål för en årlig prövning (RR 1:00, p 64), där ändrade förutsättningar kunde 

medföra en revidering av nyttjandeperioden. Detta är en markant skillnad mot IFRS 

3, i vilken nyttjandeperioden anses obegränsad. 

2.3.2 Efter IFRS 3 

IFRS 3 är resultatet av att USA i början av 2000-talet införde nya standarder gällande 

företagsförvärv, nämligen FAS 141 (Business Combinations) och FAS 142 (Goodwill 

and other intangibles). Som ett svar på detta utkom europeiska IASB med IFRS 3, 

Business Combinations år 2004. Denna standard har inneburit ett närmande mellan 

IASB och FASB, vilket är ett led i strävan mot ett mer enhetligt och övergripande 

internationellt redovisningssystem.  

IFRS 3 ger riktlinjer kring den finansiella rapporteringen som följer av ett rörelseförvärv. 

(IFRS 3, p 1) 

IFRS 3 ersätter standarden IAS 22 företagsförvärv och samgåenden som utfärdades 

1998. IAS 22 behandlade två olika metoder av företagsköp, den ena är 

företagsförvärv och den andre är samgående, den så kallade poolingmetoden 

(Deloitte, 2004). Enligt Poolingmetoden redovisas endast respektive företags 
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tillgångar och skulder till det värden som återfinns i företagens balansräkningar. Inget 

anskaffningsvärde beräknas och således kommer inte någon goodwill att uppstå. 

(RR 1:00, p 84 - 85). När goodwill förekom skulle den, enligt IAS 22, skrivas av årligen, 

vanligen linjärt. Enligt IFRS 3 ska inte goodwill skrivas av utan i stället görs en 

nedskrivningsprövning, antingen årligen eller oftare vid behov om det finns 

omständigheter som indikerar eventuellt behov av nedskrivning.  

En konsekvens av att goodwill inte längre ska skrivas av är att det blivit viktigare att 

identifiera och separera övriga immateriella tillgångar från goodwill. (ibid). IFRS 3 

anger att även övervärden ska hänföras till immateriella tillgångar. Tidigare, enligt RR 

1:00, var inte denna separering lika viktig, vilket ofta ledde till att övervärden 

hänfördes till goodwill. 

2.4 IAS 36, Nedskrivningar 

Bolag som följer IFRS 3 ska följa regleringen IAS 36 när det gäller nedskrivning av 

goodwill. Enligt IAS 36 ska det redovisade värdet för en tillgång skrivas ner då 

återvinningsvärdet understiger det redovisade värdet. Härvid definieras 

återvinningsvärdet som det högsta av tillgångens nyttjandevärde och verkligt värde 

minus försäljningsomkostnader. Om återvinningsvärdet är lägre än det redovisade 

värdet så ska det senare skrivas ner till återvinningsvärdet.  

En tillgångs verkliga värde kan anses vara dess marknadsvärde, eller det pris en 

kunnig och oberoende part som även har ett intresse av att transaktionen 

genomförs skulle vara beredd att betala (IAS 36, p 27). Nyttjandevärdet utgör en 

nuvärdesberäkning av samtliga framtida kassaflöden som den aktuella tillgången 

förväntas generera i framtiden (IAS 36, p 27). 

Goodwill som förvärvats ska fördelas på s.k. kassagenererande enheter (IAS 36, p 80). 

Den kassagenererande enheten ska i stort sett vara självständig och oberoende av 

andra tillgångar för att kunna tillgodoräkna sig sina intäkter. I verkligheten delas ofta 

de kassagenererande enheterna upp efter företagens olika segment, divisioner eller 

dotterföretag. För de fall goodwill inte säkert kan knytas till en enhet, exempelvis om 

det uppstår synergieffekter som är till fördel för flera enheter, kan den allokeras till en 

grupp av kassagenererande enheter (IAS 36, p 81).  
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En prövning av eventuell goodwillnedskrivning (eng: ”Impairment test”) ska 

genomföras årligen och om det uppstår andra tecken på att goodwill kan behöva 

skrivas ner. Prövningen ska ske vid samma tidpunkt varje år för respektive 

kassagenererande enhet, medan däremot tidpunkten för prövning kan variera 

mellan de olika enheterna (IAS 36, p 96). Om företaget skrivit ner goodwillvärdet får 

det inte ske någon senare återföring, alltså uppskrivning av goodwill, även om 

återvinningsvärdet har ökat. Enligt IAS 36 har företagen att ta hänsyn till följande 

externa eller interna omständigheter för att bedöma om nedskrivningsbehov 

föreligger (dessa gäller tillgångar i allmänhet, och således även goodwill): 

Interna omständigheter: 

• Om det har skett förändringar som medför att tillgången inte kan utnyttjas på 

det sätt som var tänkt, eller att den inte kan utnyttjas alls. 

• Om tillgångens avkastning visar sig bli lägre än vad som från början 

prognostiserades. 

Externa omständigheter: 

• Väsentliga förändringar inom marknad, teknologi eller inom den ekonomiska 

eller juridiska omgivningen. 

• Västentligt minskat marknadsvärde för tillgången. 

• Väsentligt förändrat ränteläge eller avkastningskrav. 

• Om företagets egna kapital överstiger börsvärdet 

2.5 IAS 38, Immateriella tillgångar 

Standarden IAS 38, som ersatte RR 15 Immateriella tillgångar för noterade koncerner, 

behandlar immateriella tillgångar, dit bland annat goodwill hör. För att en tillgång 

ska räknas som immateriell ska den vara utan fysisk form, identifierbar samt icke-

monetär (IAS 38, p 8). En tillgång är identifierbar om den är avskiljbar och har 

uppkommit till följd av ett kontrakt eller andra legala rättigheter (IAS 38, p 12). 

En förutsättning för att få ta upp en immateriell tillgång i balansräkningen är att två 

erkännandekriterier är uppfyllda. Dels måste den immateriella tillgången ge 

företaget en framtida ekonomisk fördel och dels måste det vara möjligt att beräkna 

tillgångens anskaffningsvärde på ett tillförlitligt sätt (IAS 38, p 21). För de fall en 
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tillgång inte uppfyller dessa kriterier för immateriella tillgångar så ska utgifterna för 

tillgången tas upp direkt som en kostnad (IAS 38, p 10). 

I sammanhanget är det värt att notera att internt upparbetade immateriella 

tillgångar, såsom intern goodwill och interna varumärken, inte får aktiveras i 

balansräkningen (IAS 38, p 48-63). Anledningen till detta står att finna i svårigheterna 

att utskilja de separata kostnader som är hänförliga till tillgången. Internt upparbetad 

goodwill är svår att identifiera samtidigt som den heller inte tillkommit genom ett 

avtal (IAS 38, p 49). Den låter sig heller inte kontrolleras genom revision på ett enkelt 

och självklart sätt.  

Immateriella tillgångar kan antingen ha en begränsad eller obegränsad 

nyttjandeperiod, där tillgångar med obegränsad nyttjandeperiod, såsom goodwill, 

inte ska skrivas av. (IAS 38, p 49). 

2.6 Konjunkturcykeln 

I den svenska ekonomisk-politiska debatten pratas det ofta om begreppen 

högkonjunktur och lågkonjunktur. Ofta så missuppfattas begreppen av perioder med 

stark eller svag BNP tillväxt, men det som bestämmer var i konjunkturcykeln vi 

befinner oss är förhållandet mellan den aktuella ekonomiska aktiviteten i jämförelse 

med trend eller jämnviktsnivå. (Konjunkturinstitutet, 2009)  

Eklund (2007) kallar denna trend eller jämnviktsnivå för potentiell BNP. Den potentiella 

BNP är den ekonomiska tillväxt en ekonomi klarar av utan att överansträngas. Denna 

sortens tillväxt bygger på två faktorer.  

Den första faktorn bidrar med tillväxt genom att produktionsfaktorerna kapital och 

arbete ökar. Detta sker genom att befolkningsmängden växer och fler söker arbete 

eller genom att de som redan har anställningar arbetar fler timmar. Kapitalet ökas 

genom att fler investeringar genomförs. (Eklund, 2007) 

Den andra faktorn bidrar med tillväxt genom att produktiviteten ökas genom att de 

redan insatta resurserna används på effektivare sätt, så att produktionsresultatet 

ökar per arbetad timma. (ibid) 
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Runt denna potentiella BNP varierar den faktiska BNP i cykler på 3 till 8 år 

(Konjunkturinstitutet, 2009). En cykel är mellanrummet mellan två på varandra 

följande konjunkturtoppar eller konjunkturbottnar (Person & Skult, 2003). Det är i dessa 

cykler vi finner begreppen hög- och lågkonjunktur.  

2.6.1 Högkonjunktur 

Högkonjunktur är när den faktiska BNP ligger över den potentiella (ibid). 

Högkonjunktur inleds därför någon gång under en konjunkturuppgång som präglas 

av att företag ökar sin produktion. Till en början går detta att göra genom att öka 

antalet arbetade timmar för de redan anställda genom att t.ex. införa skift eller att få 

de anställda att arbeta övertid. Under konjunkturuppgången ökar efterfrågan och 

den ökade produktiviteten leder till mer optimistiska vinstutsikter, som i sin tur får 

börsen att stiga. För att företagen skall kunna öka sin effektivitet ytterligare behöver 

de börja investera. Dessa investeringar görs ofta genom lån från kreditmarknaden, 

vilket leder till stigande räntor. Den stigande räntan påverkas även uppåt p.g.a. att 

hushållen nu med högre löner och lägre arbetslöshet börjar låna pengar för att 

konsumera mera. Fortsätter efterfrågan att öka ytterligare så tvingas företagen till att 

börja anställa ny personal för att kunna öka sin produktionskapacitet. 

Arbetsmarknaden stärks och detta leder till att företagen kanske måste höja lönerna 

för att kunna anställa mer personal. Till slut når konjunkturen sin topp. Nu har 

kapacitetsutnyttjandet blivit så högt att ”flaskhalsar” börjar uppstå. Den allmänna 

prisnivån börjar stiga och därmed inflationen. (Eklund, 2007) 

Konjunkturuppgången präglas av optimism och till slut, överoptimism. Företagen har 

investerat för mycket och lider nu av överkapacitet. Den höjda räntan påverkar 

också genom att efterfrågan på krediter minskar och de som skuldsatt sig för mycket 

börjar amortera av sina skulder. Detta ledar till att efterfrågan minskar och de 

processer som bidrog till konjunkturuppgången blir nu omvända. (ibid) 

2.6.2 Lågkonjunktur 

Lågkonjunktur är när den faktiska BNP understiger den potentiella 

(Konjunkturinstitutet, 2009). Lågkonjunkturen inleds därför någon gång under en 

konjunkturnedgång. Konjunkturnedgången börjar där vi slutade i stycket ovan med 

minskad efterfrågan. Hushållen och företagen har blivit försiktiga, de minskar sina 

skulder och investeringar nu när vinstutsikterna ser sämre ut, börsen faller. Företagen 

tvingas säga upp anställda för att dra ner sina kostnader, vilket leder till ökad 
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arbetslöshet. Efterfrågan på kreditmarknaden och konsumtionsvaror minskar och gör 

så att räntan och inflationen faller tillbaka till ursprungsläget. (Eklund, 2007) 

2.6.3 Konjunkturläget idag 

Under 2008 föll Sverige in i en djup konjunkturnedgång, vilken hade sin början i en 

växande bostadsbubbla i USA. Kreditgivarna hade gått om pengar under rådande 

högkonjunktur, bostadspriserna steg stadigt och detta öppnade en ny marknad för 

kreditgivarna som nu vågade låna ut pengar till allt fattigare grupper inom USA. När 

sedan villkoren för ränta och amortering skärptes började folk under år 2006 få 

problem med att betala lånen, dessutom hade ekonomin i stort bromsat in och 

bostadspriserna började sjunka. Så istället för vinster blev det förluster bland 

kreditgivarna. (Dagens Nyheter, 2008) 

Den amerikanska krisen ledde till att kreditgivare blev försiktigare med 

kreditgivningen och ekonomin bromsade. Eftersom den amerikanska ekonomin har 

så stort inflytande på omvärlden så spred sig krisen vidare till Europa och Sverige. 

(Konjunkturinstitutet, 2009) 

Det finns mycket som påverkar hur konjunkturen ligger och det finns många sätt att 

mäta den. I en undersökning som arbetsförmedlingen gjorde under april, 2009, så 

använde de sig av bl.a. Konjunkturinstitutets barometerindikator, 

konfidensindikatorerna för näringslivets olika sektorer, hushållens förtroendeindikator, 

SCB:s aktivitetsindex och inköpschefsindex för att utforma sin prognos. I denna 

prognos bedömdes det att konjunkturnedgången skulle komma att dämpas under 

2009 och att den internationella konjunkturutvecklingen förbättras under 2010. 

(Arbetsförmedlingen, 2009) 

I Konjunkturinstitutets (2009)  senaste konjunkturbarometer (november, 2009) 

sammanfattar de konjunkturläget på följande sätt. 

”Sverige och omvärlden befinner sig i en djup lågkonjunktur. Det finns 

tecken på att det branta fallet i efterfrågan har bromsat in. BNP-tillväxten i 

Sverige och i världen ökar gradvis framöver bland annat till följd av en 

expansiv ekonomisk politik. I Sverige försämras arbetsmarknaden snabbt 

och en stabilisering sker först under 2011. Arbetslösheten är då närmare 12 

procent. Jämfört med bedömningen i juni är synen på den ekonomiska 

utvecklingen något mindre dyster.” 
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Konjunkturinstitutet använder sig av ett verktyg de kallar konjunkturbarometern. 

Konjunkturbarometern visar hur privatpersoner och företag ser på framtiden mätt 

genom ett indextal där värden över 100 visar att ekonomin är starkare än normalt, 

värden över 110 visar att läget är mycket starkare än normalt. Värden under 100 

respektive 90 visar motsatt att ekonomin är svagare eller mycket svagare än normalt. 

Under pågående lågkonjunktur så har det lägsta värdet mätts till 72,2. Under 

november så har värdet stigit till 98.8, vilket betyder att ekonomin fortfarande är 

svagare än normalt, men den nådåtgående trenden har vänt. (Konjunkturinstitutet, 

2009) 

Statistiska centralbyrån (2009) bedömer i sin undersökning, snabbindikatorn (för 

oktober), också att företagen förflyttat sig framåt i konjunkturcykeln och att 

nedgångsfasen är över. Snabbindikatorn bygger på telefonintervjuer om företags 

inställning och förväntningar på konjunkturen och utförs löpande en gång på våren 

och en gång på hösten. I den undersökning som gjordes under våren 2009 så trodde 

de flesta företag på att konjunkturen skulle försämras eller stanna oförändrad mot 

slutet mot 2009. Den senaste undersökningen visar däremot på en avsevärt 

förändrad inställning och i 12 av de 18 undersökta branscherna har läget förbättrats. 

2.7 Nyckeltal 

För att kunna jämföra olika företags lönsamhet och ekonomiska ställning behöver 

man räkna fram så kallade nyckeltal. När man räknar fram nyckeltal ställs olika 

variabler i relation till varandra, t.ex. vinst i relation till kapital som är ett nyckeltal för 

företags avkastning eller räntabilitet. (Andersson, Ekström & Gabrielsson, 1998) 

2.7.1 Räntabilitet 

Som vi skrev ovan så är räntabiliteten ett mått på den avkastning som kapitalet 

genererar. Det finns två olika varianter av räntabilitetsmåttet som ofta förekommer 

bland nyckeltalsmåtten. Det första är räntabilitet på totalt kapital och det andra är 

räntabilitet på eget kapital.  

2.7.1.1 Räntabilitet på totalt kapital 

Räntabiliteten på totalt kapital beräknas enligt Anderson et al. (1998) fram med 

formel 1 nedanför. 
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Formel 1, Räntabilitet på totalt kapital 
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För att beräkna detta lönsamhetsmått hämtar man information från företagets 

resultat- och balansräkning. Anledningen till att man även tar med de finansiella 

intäkterna i rörelseresultatet är att räntabilitetsmåttet skall visa hur stor vinsten är i 

förhållande till tillgångarna oavsett om de finansierats med eget kapital, 

räntebärande lån eller räntefria skulder. (Hansson, Arvidson & Lindqvist, 2001) 

Utifrån ovanstående formel för räntabiliteten kan vi konstatera att det finns två 

faktorer som påverkar räntabiliteten, rörelseresultatet och det totala kapitalet. Vill 

man förbättra räntabiliteten kan man alltså minska kapitalet eller öka vinsten.  

2.7.1.2 Räntabilitet på eget kapital 

Räntabiliteten på eget kapital räknas ut på ungefär samma sätt som ovan, men 

istället för att mäta resultatet i förhållande till det totala kapitalet mäter man resultat 

efter finansiella poster i förhållande till det egna kapitalet. Ax, Johansson & Kullvén 

(2005) förklarar med nedanstående, formel 2, beräkningen av räntabilitet på eget 

kapital före skatt. 

Formel 2, Räntabilitet på eget kapital före skatt 
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Givetvis gäller samma logik på denna formel som gör räntabiliteten på totaltkapital. 

Vill man förbättra räntabiliteten på eget kapital får man minska det egna kapitalet 

eller öka vinsten. 

2.7.2 Soliditet 

Soliditeten är ett mått för hur stor del av företagets tillgångar som är finansierade 

med eget kapital. En hög soliditet innebär således att företaget finansierat det mesta 

med sitt egna kapital, därmed har de lägre belåningsgrad i jämförelse med ett 

företag med låg soliditet. En hög soliditet gör företaget mindre känsligt för 

ränteförändringar och mer tålig vid konjunkturnedgångar och branschkriser. 

(Hansson, et al., 2001) 
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En soliditet på ca 30 % anses vara ett bra riktmått, men variationer kan förekomma 

mellan olika branscher. Att alltid stäva efter en högre soliditet kan vara en bra 

målsättning eftersom det ger företaget en bättre kreditvärdighet, vilket kan resultera 

i större möjligheter för att teckna lån samt ett bättre förhandlingsläge då räntan på 

lånet skall sättas. 

Soliditeten beräknas enligt Anderson et al. (1998) fram med nedanstående formel 3. 

Formel 3, Soliditet 
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2.8 Tidigare forskning 

I en artikel skriven av Bloom (2009) argumenterar han kring problematiken med 

goodwill som begrepp. Framförallt diskuteras det tidigare systemet med avskrivningar 

av goodwill men även det nuvarande, behovsprövad nedskrivning.  

Till en början konstateras att immateriella tillgångar har kommit att bli ett allt viktigare 

och allt mer dominerande tillgångsslag i den moderna ekonomin. En granskning av 

företagen som ingår i det Amerikanska indexet Standard & Poor’s 500 ger en 

fingervisning om detta. Dessa företags ”Market-to-book ratio”, det vill säga 

börsvärdet i relation till nettotillgångsvärdet, uppgår numera till över sex. Annorlunda 

uttryckt är värdet av dessa bolag, såsom det är uttryckt i bolagens balansräkningar, 

ofta endast omkring 15-20 % av det dagsaktuella börsvärdet. Detta gällde år 2000. 

Men en analys av 400 företag listade på ASX (Australian Securities Exchange) under 

andra veckan av oktober 2008 (alltså väl efter starten av bank- och finanskrisen i USA 

och resten av världen) visar att nettotillgångsvärdet fortfarande endast utgör knappt 

50 % av börsvärdet i dessa bolag. Detta trots att företagen just passerat en period 

med en av historiens största nedgångar i börsvärden.  

Bloom menar vidare att den hantering av goodwill som rådde innan införandet av 

IFRS, d.v.s. avskrivningar enligt plan, slutligen ”kollapsade under tyngden av sin egen 

absurditet” som han uttrycker det. Många fann det svårt att acceptera att goodwill 

skulle skirvas av som vilken anläggningstillgång som helst. Att resultatet årligen skulle 
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skrivas ned samtidigt som avsevärda summor satsades (ofta framgångsrikt) på att 

just förbättra värdet av företagets goodwill.  

Bloom hävdar dock att det behovsprövade nedskrivningsförfarande, som ersatt de 

tidigare avskrivningsplanerna, också är behäftat med allvarliga tankefel, på så sätt 

att det ger illusionen (ofta genom tillämpning av abstrakta och oändamålsenliga 

riktlinjer) att förvärvad och internt upparbetad goodwill är två fullständigt 

separerbara företeelser. Dessutom argumenterar han för att det nu rådande 

nedskrivningsförfarandet är behäftat med en del märkligheter i sig själv. Några av 

dessa är: 

• Nedskriven goodwill kan aldrig uppskrivas. Alltså, om goodwillvärdet baseras 

på framtida kassaflöden och en diskonteringsränta på x %, och de 

ekonomiska villkoren efterföljande år i stället indikerar en diskonteringsränta på 

x + 2 %, då ska goodwillvärdet skrivas ned. Om å andra sidan år 3 indikerar en 

diskonteringsränta på x – 2 %, då är uppskrivning inte möjlig. 

• Kalkyler som ligger till grund för goodwillnedskrivning baseras uteslutande på 

mer eller mindre trovärdiga prognoser, vilka kan vara högst subjektiva eller 

rent av föremål för manipulation. Och en prognos låter sig inte utsättas för en 

revision, i syfte att bedöma om värderingen är ”True and Fair”. 

• Nedskrivningsmetoden förutsätter att det definierats en s.k. 

”kassagenererande enhet”, till vilken den förvärvade goodwillen ska allokeras. 

Bloom pekar på ett exempel där ett bud på ett företag klart indikerade en 

väsentligt högre total goodwill än de bokförda nettotillgångarna. Icke desto 

mindre krävde en revisor nedskrivning av goodwill på grund av att en 

kassagenererande enhet hade underpresterat, vilket alltså påverkade 

resultatet negativt. Existerande regler tillåter alltså inte en uppskrivning av 

resterande goodwill, för att balansera förlusten, och detta skapar en situation 

som, enligt Bloom, inte på något sätt kan sägas vara ”True and Fair”, eller på 

svenska; det är en situation som inte ger en helt rättvisande bild. 

Li, Shroff & Venkataraman (2004) visar i en studie att förluster orsakade av 

goodwillnedskrivningar är positivt korrelerade till ett initialt överpris, vid 

förvärvstillfället, medan det existerar en negativ korrelation mellan 

goodwillnedskrivningar och företagens prestationer under tiden efter förvärvet.  De 

fann alltså i studien att, relativt en kontrollgrupp av förvärv, företag som tillkännagav 
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goodwillnedskrivningar i en större utsträckning hade betalat överpriser för förvärv 

under den föregående femårsperioden.  

Hayn och Hughes (2005) har undersökt möjligheterna för investerare att förutsäga de 

goodwillnedskrivningar som kan bli en konsekvens av ett försämrat konjunkturläge. 

De menar att det är svårt att utifrån bokslutsinformation förutsäga i vilken mån 

nedskrivningar kommer att ske. De tycks däremot lättare att förutsäga bara genom 

att studera karaktären på det ursprungliga förvärvet, vid vilken aktuell goodwill 

uppstod. Hayn och Hughes menar vidare att det i genomsnitt tar tre till fyra år från 

att det ekonomiska behovet av goodwillnedskrivning uppstått till dess en 

nedskrivning verkligen genomförs. 

En undersökning av Stockholmsbörsens samtliga 259 noterade bolag visade att de 

totala goodwillnedskrivningarna under 2008 endast uppgick till 10 miljarder kronor, 

vilket får anses ytterst blygsamt i relation till det samlade goodwillvärdet om 613 

miljarder kronor (Gauffin & Thörnsten, 2010). Artikelförfattarna konstaterar bland 

annat att den diskonteringsränta som används vid företagens 

goodwillvärderingsanalyser sannolikt varit alltför låg under 2008. En lägre 

diskonteringsränta innebär ett högre förväntat värde, och i fallet med bolagen på 

stockholmsbörsen var det endast 17 % av dessa som valde att höja 

diskonteringsräntan under 2008. Närmare en tredjedel av företagen valde tvärtom 

att sänka diskonteringsräntan, något som kan anses högst tveksamt under rådande 

konjunkturläge och med ökande riskpremier på de finansiella marknaderna. 

Studien i Balans ger inget svar på varför goodwillnedskrivningarna varit så låga under 

2008, utan författarna gör endast några reflektioner. Tanken att 

nedskrivningsbehovet skulle vara litet förefaller inte särskilt sannolik utan snarare 

handlar det kanske om aktiemarknadens tendens att se nedskrivningar som en 

katastrof och att bolagen till varje pris vill försvara sitt egna kapital i en tid av 

ekonomisk oro. Man menar vidare att företagen i framtiden kommer att i högre 

utsträckning ta hänsyn till och ifrågasätta goodwillposterna, eftersom vi annars 

kommer att nå en situation där de noterade bolagens balansräkningar mer och mer 

kommer att domineras av goodwill. Vidare fastslås att skillnaden mellan Sverige och 

USA är rätt påtaglig i detta avseende. I USA skrev 17 % av bolagen ner värdet på 

goodwill och nedskrivningarna utgjorde i genomsnitt 30 % av goodwillvärdet. En 

förklaring till detta kan delvis bero på att den ekonomiska krisen varit djupare i USA, 
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men en tyngre faktor är sannolikt att SEC (USA:s motsvarighet till finansinspektionen) 

utövar ett större tryck på företagsledningarna att förklara varför 

goodwillnedskrivningar inte gjorts. 
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3 Metod 

I detta kapitel förklarar vi vilken metod vi har använt oss av för att svara på 

uppsatsens syfte. Vidare går vi igenom hur data har samlats in och hur den 

behandlas. I slutet av kapitlet redogör vi för uppsatsens reliabilitet och validitet. 

3.1 Val av metod 

För att kunna dra en slutsats på frågan om goodwill en tickande bomb, vilket är 

syftet med vår uppsats, har vi arbetat på ett deduktivt sätt. Patel och Davidson 

(2003) skriver att en forskare som arbetar deduktivt kan sägas följa bevisandets väg. 

Ett deduktivt arbetssätt kännetecknas av att man utifrån allmänna principer och 

befintliga teorier drar slutsatser om enskilda företeelser. Utifrån denna redan 

befintliga teori härleds sedan hypoteser som man sedan testar empiriskt. Detta 

brukar ofta kallas för ett hypotetiskt-deduktivt arbetsätt.  

När vi har testat de fyra hypoteser vi tagit fram mot empirin har vi använt oss av en 

kvantitativ metod. En kvantitativ inriktad forskning innebär att forskaren studerar 

relationer mellan olika uppsättningar av fakta för att sedan kunna dra 

generaliserbara slutsatser på huvudfrågan (Bell, 1999). För att studera dessa 

relationer använder man sig inom den kvantitativa forskningen av statistiska 

bearbetnings- och analysmetoder (Patel & Davidson, 2003). 

3.2 Datainsamling 

För att kunna göra vår statistiska undersökning har vi samlat in sekundärdata i form 

av bolagens årsredovisningar mellan åren 2005 och 2008, vilka vi hämtat från 

bolagens hemsidor. Sekundärdata är information som redan samlats in av andra till 

skillnad från primärdata som ofta uppkommer under ett projekts gång av forskaren 

själv (Bell, 1999). De finansiella rapporterna som ligger till grund för vårt statistiska 

material kompletteras med böcker och artiklar. 
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Vår statistiska undersökning innefattar de 12 bolagen som omnämnts i artikeln och 

därmed borde 48 årsredovisningar samlats in och granskats.  

För att göra den statistiska undersakningen har vi hämtat uppgifter från bolagens 

resultat- och balansräkningar samt från noten immateriella tillgångar. Den 

information vi hämtat består av rörelseresultat, ränteintäkter, resultat före skatt, årets 

resultat, anläggningstillgångar, omsättningstillgångar, balansomslutning, eget 

kapital, goodwill och nedskrivning av goodwill. När vi har hämtat informationen om 

goodwillnedskrivning har vi endast tagit med den nedskrivning som bolagen tydligt 

redogör som nedskrivning. Vi har därmed uteslutit minskning och ökning av goodwill 

som uppstår i samband med valutaomräkningar. Dessa valutaomräkningar är ett 

måste för de koncerner som är verksamma i flera olika länder med olika 

verksamhetsvalutor eftersom årsredovisningen endast får innehålla en 

redovisningsvaluta. (Lönnqvist, 2009) 

3.3 Bearbetning av data 

Det material vi hämtat från bolagens årsredovisningar har vi sammanställt i Excel för 

att på ett enkelt sätt kunna utföra beräkningar på materialet. De beräkningar vi gjort 

är räntabilitet på eget kapital, räntabilitet på totalt kapital, soliditet, 

goodwillnedskrivningarnas andel av total goodwill i bolagen, andel goodwill i 

förhållande till balansomslutning och andel goodwill av eget kapital. 

Från rådata och det framräknade materialet har vi tagit fram deskriptiv statistik i form 

av boxdiagram och tabeller. Detta förenklade och gav stöd i analysarbetet vi utfört 

på vårt insamlade material. 

3.3.1 Boxdiagram 

De boxdiagram som vi har tagit fram har skapats med hjälp av programmet SPSS. 

Dessa boxdiagram sammanfattar det insamlade materialet i form av en låda som 

visar den mittersta hälften av det insamlade materialet, det vill säga boxens överkant 

kallas för övre kvartil och representerar det 75 % värdet i undersökningen och boxen 

underkant visar den undre kvartilen som representerar det 25 % värdet i 

undersökningen. Förutom övre och undre kvartil visar våra boxdiagram även 

median, minimum och maximum värden samt eventuella extremvärden som 

markeras med egna symboler (uteliggare). 
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3.4 Urval och bortfall 

Vi har valt att avgränsa oss till de bolag som listades i artikeln, eftersom det 

antagligen är där den största sannolikheten för risken av denna tickande bomb 

artikeln antyder på finns. Nedan har vi listat de bolag artikeln nämner, de är här 

rangordnade så att det bolag med mest goodwill i förhållande till eget kapital 

kommer först och det bolag med minst, sist. 

• Eniro 

• Unibet 

• MTG 

• Meda 

• TradeDoubler 

• Hexagon 

• Lindab 

• Trelleborg 

• Semcon 

• Gunnebo 

• Husqvarna 

• Atlas Copco 

Vi kommer även att avgränsa oss till att samla in och behandla data från och med 

införandet av IFRS/IAS år 2005, fram till år 2008, eftersom företagen då blev tvungna 

att minst en gång varje år bedöma om värdet på goodwillposten i balansräkning 

bestod. Innan IFRS införande skrev bolagen ned goodwillposten enligt plan. 

Eftersom Husqvarna år 2005 inte var någon egen koncern utan ett dotterbolag till 

Elektrolux, så har vi valt att inte granska företaget år 2005 och därmed blir antalet 

granskade årsredovisningar 47 stycken. 

3.5 Undersökningsupplägg 

Som vi skrev i inledningen så började intresse för ämnet i Veckans affärers artikel, 

”Goodwill - en tickande bomb”.  För att sätta oss in och lära oss mer om ämnet 

började vi med att skriva ämnets teoretiska referensram. Utifrån denna teoretiska 

referensram stolpade vi upp vår huvudfråga i fyra olika antaganden som enligt oss 

styrker huvudfrågan om att goodwill verkligen skulle vara en tickande bomb. 
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När vår frågeställning och problemdiskussion var klar började vi insamlandet av det 

empiriska materialet. Som vi redan sagt i punkt 3.2 och 3.3  sammanställde vi 

materialet i Excel för att få en bra överblick, samt att enkelt kunna utföra 

beräkningar på materialet. Eftersom det material vi samlat in var relativt knappt och 

innehöll extremvärden blev det insamlade materialet snedvridet. Detta bidrog till att 

medianvärden gav en mer rättvisande bild än genomsnittsvärden och därmed 

ansåg vi att boxdiagram var ett lämpligt verktyg som stöd för vår analys. 

Både empiri- och analys kapitlet strukturerades efter våra fyra antaganden. I 

analysen diskuterar vi fram om vi anser att antagandena stämmer eller inte. Vi 

avslutar sedan uppsatsen med att knyta ihop resultaten från analysen för att uttala 

oss om vad vi tror om goodwill som en tickande bomb.  

3.6 Giltighetsanspråk 

Oavsett vilken forskningsmetod man använder för insamlandet av information så 

måste man alltid kritiskt granska den för att kunna avgöra hur tillförlitlig och giltig den 

är (Bell, 1999). Nedan går vi igenom uppsatsens validitet och reliabilitet. 

3.6.1 Validitet 

Med validitet avses att man som forskare verkligen mäter det man avser att mäta 

(Bell, 1999). Eftersom vår uppsats inte bygger på några direkta mätningar i form av 

t.ex. enkäter eller intervjuer kommer vi istället försöka svara på om vi besvarat syftet 

på ett fullständigt sätt. 

Bell (1999) skriver vidare att om en fråga inte är reliabel kan den ej heller vara valid, 

men bara för att en fråga har hög reliabilitet betyder det inte att den har hög 

validitet.  

Det låter ju ganska enkelt och konkret men Bell (1999) skriver att det i verkligheten är 

komplicerat att mäta vad som har hög validitet. Däremot bör man alltid granska sina 

frågor kritiskt och fråga sig själv, om en annan forskare skulle utföra samma studie 

med samma verktyg som än själv, skulle då denne komma fram till samma resultat? 

Detta kritiska förhållningssätt som Bell talar om har vi fokuserat på att hålla genom 

hela arbetet, visst vore det mer dramatiskt och spännande att bevisa att goodwill är 

en tickande bomb, men är det troligt? 
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3.6.2 Reliabilitet 

Reliabilitet handlar om hur hög tillförlitligheten är hos det vi försöker mäta eller mäta 

med (Ejvagård, 2003). Eftersom vi har använt oss av bolagens årsredovisningar då vi 

samlat in data, så kommer undersökningar av samma objekt alltid leda till samma 

sekundärdata oavsett när eller av vem undersökningen görs. Men eftersom all data 

har förts in i Excel förhand så kan vi aldrig utesluta möjligheten för eventuella skrivfel. 

Sekundärdata i form av årsredovisningar kan också innehålla fel, men 

förhoppningsvis så kan man utesluta den faktorn då alla årsredovisningar granskats 

och godkänts av auktoriserade revisorer. 

3.7 Generaliserbarhet 

När vi började tänka på problemet, goodwill som en tickande bomb, utgick vi från 

att om detta påstående inte gäller för de bolagen med mest goodwill i förhållande 

till eget kapital så borde inte risken finnas för de bolagen med ett lägre värden heller. 

Denna tankegång har vi dock inte testat och man bör därför vara försiktig med att 

anse vår slutsats som generellt giltigt för alla bolag med förvärvad goodwill.   
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4 Empiri 

Empirikapitlet inleds med en kort företagspresentation av de företag som ingår i vårt 

urval. Sedan går vi igenom var och ett av våra fyra antaganden och redovisar det 

material som relevant säger något om respektive antagande. 

4.1 Företagspresentation 

Nedan kommer vi kortfattat redogöra för de valda bolagens verksamheter.  

4.1.1 Atlas Copco 

Atlas Copco tillhandahåller produkter och tjänster inom tryckluftsutrustning, 

generatorer, gruv- och anläggningsutrustning, industriverktyg och monteringssystem 

samt finansiering, service och uthyrning. (Atlas Copco, 2010) 

4.1.2 Eniro 

Eniro är det ledande sökföretaget på den nordiska mediemarknaden. Eniros 

sökdatabas sammanför säljare med köpare och gör det enklare att hitta personer 

genom att använda Online, Offline Media och Voice kanaler (Årsredovisning, Eniro, 

2008)  

4.1.3 Gunnebo 

Gunnebo levererar säkerhetslösningar och kunskap inom säker förvaring, 

områdesskydd, tillträdeskontroll och kontanthantering. (Gunnebo, 2010) 

4.1.4 Hexagon 

Hexagons arbetar med att utveckla och marknadsföra ledande teknologier och 

tjänster för mätning i en, två eller tre dimensioner, positionering och uppdatering av 

objekt samt tidsoptimering av processer. (Bolagsfakta, 2010)  

4.1.5 Husqvarna 

Husqvarna levererar utomhusprodukter för skogs-, park och trädgårdsskötsel samt 

kaputrustning och diamantverktyg för byggnads- och stenindustrierna. 
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Produktsortimentet omfattar både konsumentprodukter och produkter för 

professionella användare. (Husqvarna, 2010)  

4.1.6 Lindab 

Lindab utvecklar, tillverkar, marknadsför och distribuerar produkter och 

systemlösningar i stål och tunnplåt för förenklat byggande och bättre inomhusklimat. 

(Lindab, 2010) 

4.1.7 Meda 

Meda är ett läkemedelsföretag med fokus på marknadsföring och 

läkemedelsutveckling i sen klinisk fas. Utvecklingen och expansion bygger på således 

på förvärv av både läkemedel och företag. (Meda, 2010) 

4.1.8 MTG 

MTG är en mediekoncern med huvudverksamhet inom Broadcasting i 30 länder. 

Bolaget är den största fri-, betal-TV och reklamradiooperatören i Norden och 

Baltikum och driver fri-TV i Ungern, Tjeckien, Bulgarien, Slovenien, Makedonien och 

Ghana. Koncernen bedriver även radio och online verksamheter. (MTG, 2010) 

4.1.9 Unibet 

Unibet är en av de största privata speloperatörerna på den europeiska marknaden 

och erbjuder spel på 20 olika språk via www.unibet.com. Unibet har över 3,1 miljoner 

kunder i mer än 100 länder. (Bolagsfakta, 2010)  

4.1.10 Semcon 

Semcon är ett globalt teknikutvecklingsföretag med verksamhet på 40 orter över tre 

kontinenter. Koncernen är verksam inom områdena produktutveckling och 

teknik-information och är organiserad i tre affärsområden – Automotive R&D, Design 

& Development och Informatic.  (Semcon, 2010)  

4.1.11 TradeDoubler 

TradeDoubler arbetar med prestationsbaserad digital marknadsföring. TradeDoubler 

erbjuder produkter och tjänster inom; affiliate-, kampanj-, och sökords- 

marknadsföring samt tekniskt systemstöd för digital marknadsföring. Koncernen finns 

representerad via marknadsbolag på 18 europeiska marknader samt i Japan. 

Huvudkontoret är i Stockholm. (Bolagsfakta, 2010)  
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4.1.12 Trelleborg 

Trelleborg är en global industrikoncern vars ledande positioner baseras på 

avancerad polymerteknologi och djupt applikationskunnande. De utvecklar 

lösningar som tätar, dämpar och skyddar i krävande industriella miljöer. (Trelleborg, 

2010) 

4.2 Antagande 1 

Goodwill posterna har stigit i bolagen sedan införandet av IFRS 3 år 2005. 

För att kunna analysera detta antagande har vi tagit fram information som visar hur 

goodwillposterna rört sig under de fyra åren. Vi har valt att visa informationen i så 

kallade boxdiagram som visar minsta och högsta värdet, undre kvartil, median och 

övre kvartil. 

Till detta antagande har vi valt att visa tre olika varianter som pekar på goodwill 

posternas tillväxt. Den första visar goodwillposterna de olika åren i monetära belopp, 

den andra visar goodwillposterna i relation till det totala kapitalet och det sista 

goodwill posterna i relation till det egna kapitalet. 

4.2.1 Goodwill i monetärt belopp 

I de 12 bolagen vi granskat har det 

samlade goodwillvärdet stigit från 

ca 48 miljarder år 2005 till 78 

miljarder år 2008, vilket är en ökning 

med ca 60 %. Denna ökning är ett 

resultat av de förvärv som gjorts i 

bolagen under dessa 4 år. Den 

största andelen förvärvad goodwill 

gjordes år 2007 under 

högkonjunkturens topp, då den 

totala goodwillen ökade med 50 %. 

Se figur 1 till höger. 
Figur 1, De 12 bolagens totala goodwill 



   

 
 28 

4.2.2  Goodwill i relation till totalt 

kapital 

Variationen av goodwill i 

förhållande till totalt kapital är under 

år 2005 och 2006 större än de två 

sista åren, se figur 2. Det kan ha sin 

förklaring i att bolagens 

balansomslutningar år 2007 steg 

med närmare 30 % från tidigare år, 

vilket leder till en mer koncentrerad 

andel goodwill samtidigt som 

goodwillen även ökade i både 

monetärt och i relation till det totala 

kapitalet. En annan utjämnande 

faktor när det gäller goodwill i 

förhållande till totalt kapital är att goodwillposten finns närvarande i såväl täljare som 

nämnare. 

4.2.3 Goodwill i relation till eget kapital 

De studerade bolagen hade i genomsnitt år 2005 goodwill i förhållande till eget 

kapital på 92,1%. Denna siffra hade 

i slutet av år 2008 ökat till 135,5%. 

Eniro är det företag som utmärker 

sig tydligast under hela 

mätperioden. Under år 2005hade 

de redovisad goodwill motsvarade 

nästan tredubbla egna kapitalet 

hade vid 2008 års utgång vuxit till 

drygt fem gånger det egna 

kapitalet. Det är anmärkningsvärt 

mycket även i detta sällskap, med 

företag med hög goodwill i 

förhållande till eget kapital. I figur 3 

syns det tydligt hur Eniro utmärker 

Figur 2, Boxdiagram för goodwill i relation till totalt 

kapital 

Figur 3, Boxdiagram för goodwill i relation till eget 

kapital 
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sig så att de i boxdiagrammet endast visas som extremvärden.  

Mellan 2006 och 2007 ökade goodwill i förhållande till eget kapital i gruppen av 

undersökta företag då det steg med ca 21,9 %, vilket man kan jämföra med – 11,4 % 

året innan och 6,5 % året efter. Men eftersom detta förhållande påverkas lika mycket 

av eget kapital är det intressant att visa de procentuella ökningarna av både 

goodwill i förhållande till eget kapital och eget kapital, vilket vi presenterar i tabell 1 

nedan. 

Tabell 1, Medianökning av goodwill och eget kapital  

  2006 2007 2008 

Ökning, goodwill (median)  – 11,4 % 21,9 % 6,5 % 

Ökning, eget kapital (median)  20,9 % – 3,3 % 20,4 % 

4.3 Antagande 2 

Den rådande konjunkturavmattningen har lett till att bolagen redovisat 

sämre resultat år 2008 i jämförelse med åren 2005, 2006 och 2007. 

Till detta antagande visar vi samma 

typ av diagram som för det första 

antagandet.  

Som framgår av figur 4 har det varit 

en uppåtgående trend vad gäller 

resultat efter skatt under hela 

mätperioden. Resultatet det sista 

året visar dock en liten försämring 

om man ser till medianvärdet. 

Detta kan bero på att 

lågkonjunkturen blev påtaglig 

under den senare halvan av detta 

år. 
Figur 4, Bolagens resultat efter skatt 
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4.4 Antagande 3 

Bolagen har gjort fler och större nedskrivningar av goodwill år 2008 i 

jämförelse med 2005, 2006 och 2007. 

Under de fyra år som har varit med i undersökningen har endast de fyra bolagen 

Eniro, MTG, Semcon och Trelleborg gjort nedskrivningar.  

Eniro gjorde en stor nedskrivning på 913 Mkr år 2008 om man ställer den i förhållande 

till resultatet som då blev -318 Mkr. Motiveringen till denna nedskrivning var enligt 

Eniro förändrad diskonteringsränta och sänkta förväntningar på framtida kassaflöden 

i deras verksamhet i Norge. (Årsredovisning, Eniro, 2008) 

MTG’s nedskrivningar gjordes åren 2006, 2007 och 2008 och var i förhållande till 

resultaten varje år mindre än en hundradel. 

Semcon har gjort två stycken nedskrivningar. Den första gjordes 2006 och berodde 

på lägre förväntningar på framtiden. Den andra gjordes 2007 och gjordes på grund 

av att de ansåg sig ha haft för höga förväntningar på bolaget IVM Automotives då 

det förvärvades och fick därför ett överpris, vilket resulterade i en nedskrivning av 

goodwill på 100 miljoner kr för att matcha förväntningarna på framtiden. De 

resterande 12,2 miljonerna hänförs till deras affärsområde Informatic. (Årsredovisning, 

MTG, 2007) 

Trelleborg har gjort en nedskrivning 2006 där 135 miljoner skrevs av i deras 

affärsområde Trelleborg Automotive. 

Nedanför i tabell 2 visas de nedskrivningar som har gjorts. 
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Tabell 2, Gjorda nedskrivningar från urvalsgruppen 

 2005 2006 2007 2008 

Eniro    913 Mkr 

MTG 0,6 Mkr 37,5 Mkr 38 Mkr 76 Mkr 

Semcon  4,4 Mkr 112,2 Mkr  

Trelleborg  135 Mkr   

4.5 Antagande 4 

Goodwillnedskrivningarna har en betydande inverkan på de finansiella 

nyckeltalen. 

Som vi tidigare antytt så får goodwill nedskrivningarna inverkan på årets resultat 

eftersom de tas upp som en kostnad i bolagen. Därför vill vi bland annat se hur stor 

nedskrivningarna är i förhållande till bolagens årsresultat. Det är även intressant att 

visa hur stora nedskrivningarna är i förhållande till totalt och eget kapital. Vi avslutar 

empirin för antagande 4 med att visa hur bolagens räntabilitet på totalt- och eget 

kapital under de fyra granskade åren. 

4.5.1 Nedskrivningarnas storlek i förhållande till årets resultat  

Nedanför i tabell 3 har nedskrivningarnas storlek i förhållande till resultatet räknats ut 

genom att dividera nedskrivningarna med resultatet. 

Tabell 3, Nedskrivningarnas storlek i förhållande till årets resultat 

 2005 2006 2007 2008 

Eniro    287,11 % 

MTG 0,05 % 2,5 % 2,66 % 2,6 % 

Semcon  9,13 % 49,21 %  

Trelleborg  17,69 %   
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4.5.2 Nedskrivningarnas storlek i förhållande till det totala kapitalet 

I tabell 4 visas nedskrivningarnas storlek i förhållande till det totala kapitalet. 

Tabell 4, Nedskrivningarnas storlek i förhållande till det totala kapitalet 

 2005 2006 2007 2008 

Eniro    5,493 % 

MTG 0,006 % 0,91 % 0,65 % 0,85 % 

Semcon  0,663 % 5,333 %  

Trelleborg  0,49 %   

 

4.5.3 Nedskrivningarnas storlek i förhållande till det egna kapitalet  

Nedanför i tabell 5 finns det två nedskrivningar som skiljer sig från de andra. Eniro år 

2008 och Semcon år 2007. Dessa nedskrivningar skulle kunnat få effekter på 

bolagens soliditet, vilket vi kan se i tabell 6 som visas efter denna. 

Tabell 5, Nedskrivningarnas storlek i förhållande till det egna kapitalet 

 2005 2006 2007 2008 

Eniro    41,24 % 

MTG 0,01 % 0,91 % 0,65 % 0,85 % 

Semcon  1,66 % 22,71 %  

Trelleborg  1,39 %   

 

I tabell 6 så har ingen hänsyn tagits till huruvida bolagen införskaffat nytt eget kapital 

innan soliditetsmåtten räknats ut, vilket i sådana fall bidrar med en förmildrande 

effekt på soliditetens eventuella minskning.  
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Tabell 6, Förändring i soliditet hos de företag som gjort nedskrivningar 

  2006 2007 2008 

Eniro  4,4 % – 6,1 % – 8,7 % 

MTG  – 9,6 % 9 % – 6,9 % 

Semcon  10,3 % – 16,5 % 10,1 % 

Trelleborg  – 5,4 % – 0,9 % – 3,9 % 

Median från hela urvalet  4,4 % – 6,2 % 0,1 % 

I listan ovanför är soliditetsminskningen där de stora nedskrivningarna i relation till det 

egna kapitalet markerade med feta siffror. Det kan vara av intresse att veta att efter 

nedskrivningen låg Eniros soliditet på 13 % år 2008 vilket är det lägsta värdet som 

noterats mellan år 2000 och 2008. Soliditeten har under samma period i genomsnitt 

legat på ca 31 %. (Årsredovisning, Eniro, 2008) 

För Semcon har den genomsnittliga soliditeten legat på ca 29 % under samma 

period, vilket är något lägre än Eniro. Under år 2007, samma år som den stora 

nedskrivningen gjordes hade bolaget en soliditet på 23,5 %. (Årsredovisning, Semcon, 

2000; Årsredovisning, Semcon, 2005; Årsredovisning, Semcon, 2008)  

4.5.4 Räntabilitet på totalt kapital 

Som vi kan se i figur 5 så har 

räntabiliteten stigit mellan år 2005 

och 2006 för att sedan minska de 

två sista åren. Det syns dock inte så 

tydligt i figuren eftersom skillnaden 

inte är så stor medianen för 

räntabiliteten år 2007 låg på 9,79 % 

för att sedan år 2008 sjunka till 8,91 

%, vilket fortfarande är högre än år 

2005. 

  

Figur 5, Räntabilitet på totalt kapital 
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4.5.5 Räntabilitet på eget kapital 

Räntabiliteten på det egna 

kapitalet som visas i figur 6 följer i 

princip samma mönster som 

räntabiliteten på det totala 

kapitalet fast skillnaderna mellan 

åren framkommer tydligare. Under 

dessa år förekommer en del 

extremvärden som vi kan se i 

figuren. Gunnebo, som har det 

lägsta noterade värdet för 

räntabiliteten på det egna 

kapitalet, hade år 2006 en 

räntabilitet på det egna kapitalet 

på -11,15 %. Atlas Copco som har det högsta noterade värdet hade år 2007 en 

räntabilitet på det egna kapitalet på 71,95 %. 

Figur 6, Räntabilitet på eget kapital före skatt 
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5 Analys 

I vår problembeskrivning behandlade vi ett antal antaganden, eller hypoteser, som 

vi avsåg försöka besvara med denna uppsats. I detta kapitel har vi för avsikt att 

analysera var och ett av påståendena. 

5.1 Antagande 1 

Goodwill posterna har stigit i bolagen sedan införandet av IFRS 3 år 2005. 

Den första frågeställningen kan enkelt besvaras med ett ja. De studerade företagens 

sammanlagda goodwill har ökat med omkring 60 % under perioden 2005 till 2008 

(figur 1). Tiden har präglats av en osedvanligt stark högkonjunktur, vilket på många 

sätt har bidragit till goodwillpostens kraftiga ökning i balansräkningarna. Dels har de 

goda tiderna medfört förbättrade resultat för företagen, något vi återkommer till 

senare. För många handlar det om att vilja växa snabbare än vad som motsvaras av 

marknadstillväxten inom respektive företags verksamhetsområde. Det finns med 

andra ord gränser för den organiska tillväxten, och då återstår förvärvsalternativet, 

och det är en konsekvens av detta som återspeglar sig i den kraftiga 

goodwillökningen.  

Resultatet är inte förvånande med hänsyn till de regler för nedskrivning av goodwill 

som infördes för noterade bolag 2005. Enligt IFRS 3 ska inte goodwill skrivas av utan i 

stället görs en nedskrivningsprövning, antingen årligen eller oftare vid behov om det 

finns omständigheter som indikerar eventuellt behov av nedskrivning (IFRS 3).  Detta i 

kombination med en konjunktur  som kan anses präglad av optimism och allmänt 

stigande prisnivå, det vill säga högkonjunktur (Eklund, 2007), medför alltså att den 

observerade trenden med stigande goodwillvärden inte kan anses som särskilt 

anmärkningsvärd.  

Bloom konstaterar att den hantering av goodwill som rådde innan införandet av IFRS 

3, det vill säga goodwillavskrivningar enligt plan, ”kollapsade under tyngden av sin 

egen absurditet”. Alltså att resultatet årligen skulle skrivas ned samtidigt som 
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avsevärda summor satsades på att just förbättra värdet av företagets goodwill. Mot 

bakgrund av detta ter det sig naturligt att ingen befintlig goodwill skrivs ner, såvida 

det inte finns värderingsmässiga argument för detta, och att alltså all ny goodwill 

ackumuleras i sin helhet i företagens balansräkningar. 

När det gäller de studerade företagens goodwill i förhållande till eget kapital och 

totalt kapital så får den sägas vara förhållandevis hög, vilket ju var utgångspunkten 

för hela uppsatser. En analys av figur 2 och 3 visar dock att förändringarna inte varit 

lika dramatiska när enbart boxdiagrammen studeras, det vill säga när de mest 

extrema värdena exkluderats. En svag ökning av båda måtten kan noteras, men 

mätperioden har, som sagt, präglats av en högkonjunktur med därtill hörande 

uppbyggnad av tillgångar och balanserade vinstmedel, vilket haft en återhållande 

effekt på dessa mätetal. 

Som tidigare berörts handlar inte priserna vid företagsförvärv om enbart nettovärden 

och framtida kassaflöden, utan även om tillgång och efterfrågan på förvärvsobjekt. I 

goda tider faller det sig naturligt att såväl tillgång på förvärvsobjekt som värden och 

kassaflödesprognoser samverkar till ett högre pris vid företagsförvärv, och därmed till 

en högre andel goodwill. Att själva införandet av IFRS 3 i sig skulle ha haft någon 

inverkan på den gradvisa ökningen av goodwillposterna förefaller ganska svårt att 

ha någon uppfattning om, om vi bortser från det faktum att goodwill 

överhuvudtaget inte avskrivs planmässigt längre (IFRS 3). Det skulle i så fall handla om 

ett resonemang som går ut på att man är beredd att betala ett högre pris vid ett 

förvärv idag för att slippa de återkommande och resultatförsämrande 

goodwillnedskrivningarna. Det är möjligen en fråga som skulle kunna vara föremål för 

vidare undersökningar, men vi nöjer oss med att anta att det kanske inte är ett särskilt 

troligt resonemang. 

5.2 Antagande 2 

Den rådande konjunkturavmattningen har lett till att bolagen redovisat 

sämre resultat år 2008 i jämförelse med åren 2005, 2006 och 2007. 

Tanken med det andra antagandet, alltså att föregens resultat börjat alla till följd av 

den kraftiga avmattningen i världsekonomin under 2008, faller delvis tillbaka på 

rubriken för hela uppsatsen, ”Goodwill, en tickande bomb”. Syftet med uppsatsen är 
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ju i grund och botten att undersöka om denna bomb eventuellt briserat i någon mån 

hos de undersökta företagen. Vi kan konstatera att resultatökningstakten stannat av 

2008 hos de företag som ingått i studien, något som kan förväntas utifrån 

Konjunkturinstitutets (2009) analys av konjunkturläget: 

”Sverige och omvärlden befinner sig i en djup lågkonjunktur. Det finns tecken på att 

det branta fallet i efterfrågan har bromsat in. BNP-tillväxten i Sverige och i världen 

ökar gradvis framöver bland annat till följd av en expansiv ekonomisk politik. I Sverige 

försämras arbetsmarknaden snabbt och en stabilisering sker först under 2011. 

Arbetslösheten är då närmare 12 procent. Jämfört med bedömningen i juni är synen 

på den ekonomiska utvecklingen något mindre dyster.” 

 Resultatet är i stort sett jämförbart med 2007 års sammanlagda resultat, det år då 

konjunkturen och optimismen stod i zenit, men då samtidigt de första riktiga 

orosmolnen började hopa sig. Exempelvis började börsen vända ner under 

sensommaren 2007, efter en nära fem år lång, närmast obruten, period av stigande 

börskurser (Avanza). Det sammanlagda resultatet för 2008 blev knappt 18 000 Mkr, 

vilket är väl över de drygt 11 000 Mkr som var resultatet för startåret 2005, men mindre 

än 2006 års resultat på närmare 24 000 Mkr (figur 4). Det ska noteras den största 

delen av 2006 års kraftiga uppgång i resultat är hänförligt till ett enda företag, 

nämligen Atlas Copco. Svaret på frågeställningen, eller hypotesen, är alltså att den 

är felaktig om vi anbart ser till siffrorna. Resultaten för 2008 uppvisar ingen försämring 

jämfört med tidigare år. Effekterna på den reala ekonomin hade uppenbarligen 

ännu inte hunnit slagit igenom på sista raden i företagens resultaträkningar. Sannolikt 

hade vi kommit till ett annat resultat för det senaste året om vi gjort denna studie om 

ett år, dvs. om även 2009 års resultat tagits med i statistiken. 

5.3 Antagande 3 

Bolagen har gjort fler och större nedskrivningar av goodwill år 2008 i 

jämförelse med 2005, 2006 och 2007. 

 

För detta antagande har det utan tvekan skett något dramatiskt, om vi enbart tittar 

på siffrorna för de undersökta bolagens totala goodwillnedskrivningar (kap 4.4). Från 
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en obefintlig goodwillnedskrivning det första året efter IFRS3 till en måttlig nivå om ca 

150-180 Mkr de följande två åren. Under 2008 finner vi däremot en lavinartad ökning 

av nedskrivningarna, sett till den totala summan hos de studerade företagen. Den 

totala summan av goodwillnedskrivningar har ökat till 989 Mkr. I verkligheten är dock i 

stort sett hela denna summa koncentrerad till ett företag, Eniro. Eniro har stått helt i 

en klass för sig när det gäller andelen goodwill i förhållande till eget kapital, och den 

aktuella nedskrivningen var kanske inte oväntad. Eniro har haft en stor 

nettoskuldsättning och under våren 2009 har en nyemission genomförts i syfte att 

lätta på lånebördan. Bolagets nettoskuldsättning kom därmed att minskas från 4,9 till 

3,5 gånger EBITDA. 

Det observerade utfallet stämmer väl överens med andra studier och iakttagelser. I 

balans (Gauffin & Thörnsten, 2010) konstateras att de totala 

goodwillnedskrivningarna under 2008 endast uppgick till 10 miljarder kronor 

sammantaget för samtliga bolag noterade på Stockholmsbörsen, vilket får anses 

blygsamt i relation till det samlade goodwillvärdet om 613 miljarder kronor. Som Hayn 

och Hughes påpekar tar det tre till fyra år från att det ekonomiska behovet av 

goodwillnedskrivning uppstått till dess en nedskrivning verkligen genomförs. Det kan 

alltså vara så att lågkonjunkturen verkligen medfört ett behov av en 

värdenedskrivning av goodwill, men att vi i denna fas av konjunkturcykeln endast 

kan konstatera den tidigare noterade eftersläpningen av nedskrivningar. 

En farhåga som bland annat Bloom lyfter fram är goodwillvärderingstesterna till stor 

del vilar på prognoser, och att utfallet är högst beroende av förväntningar kring 

framtida vinster och vald diskonteringsränta. I denna uppsats har vi inte närmare 

analyserat dessa aspekter, men det är ingalunda svårt att föreställa sig att en 

företagsledning kanske undviker att pressa en försämrad resultaträkning ytterligare 

genom att skriva ner goodwill. Som vi berörde i teoridelen kan även myndigheters 

agerande vara en orsak till skillnader i nedskrivingsbeteende mellan olika länder. I 

USA utgjorde nedskrivningarna i genomsnitt 30 % av goodwillvärdet (Gauffin & 

Thörnsten, 2010) under 2008, att jämföra med ca 1,7% i Sverige. En förklaring till detta 

kan delvis bero på att den ekonomiska krisen varit djupare i USA, men mer sannolikt 

beror det nog på att SEC (USA:s motsvarighet till finansinspektionen) utövar ett större 

tryck på företagsledningarna att förklara varför goodwillnedskrivningar inte gjorts. 
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5.4 Antagande 4 

Goodwillnedskrivningarna har en betydande inverkan på de finansiella 

nyckeltalen. 

Slutligen avsåg vi att undersöka huruvida goodwillnedskrivningar påverkar de 

finansiella nyckeltalen. Utan att undersöka närmare hur det ligger till i detta fall kan vi 

ju konstatera att alla finansiella nyckeltal som på något sätt inkluderar årets resultat 

kommer att påverkas av en goodwillnedskrivning, eller för övrigt av vilken 

nedskrivning av tillgångar som helst, då ju dessa alltid påverkar resultatet och 

därmed även det egna kapitalet. Vi har valt att uppehålla oss vid nyckeltalen 

soliditet och räntabilitet på totalt- och eget kapital. 

Vid beräkning av Räntabilitet på totalt kapital läggs de finansiella intäkterna till 

rörelseresultatet för att räntabilitetsmåttet skall visa hur stor vinsten är i förhållande till 

tillgångarna oavsett om de finansierats med eget kapital, räntebärande lån eller 

räntefria skulder. (Hansson, Arvidson & Lindqvist, 2001) 

Det finns således två faktorer som påverkar räntabiliteten, rörelseresultatet och det 

totala kapitalet. Vill man förbättra räntabiliteten kan man alltså minska kapitalet eller 

öka vinsten.  

Samma logik för Räntabilitet på eget kapital gäller som för räntabiliteten på totalt 

kapital. Vill man förbättra räntabiliteten på eget kapital får man minska det egna 

kapitalet eller öka vinsten. 

 

 När det gäller dessa nyckeltal är inte påverkan av en nedskrivning helt entydig 

under det räkenskapsår nedskrivningen genomförs. En nedskrivning av goodwill 

minskar å ena sidan balansomslutningen, genom att goodwillposten krediteras på 

balansräkningens tillgångssida. Å andra sidan minskar även det egna kapitalet med 

samma belopp, med avdrag för skatt. En goodwillavskrivning kommer alltså att 

försämra bolagets soliditet, men effekten blir inte så dramatisk på grund av att det 
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aktuella nedskrivningsbeloppet förekommer i båda led i bråket (soliditet = eget 

kapital/totalt kapital).  

Sett över hela gruppen av studerade företag har räntabiliteten på totalt och eget 

kapital visat en ökning mellan 2005 och 2006 (figur 5 och 6), för att därefter sjunka 

igen de senaste två åren.  Denna ökning beror främst på det väsentligt förbättrade 

resultatet mellan de två åren. Den ökning av räntabilitet på eget kapital som 

uppkommer under 2007 kan främst förklaras utifrån den ca 10 % -iga minskningen av 

eget kapital, vilket korrigerats till 2008, då det egna kapitalet åter stigit, med ett 

bibehållet resultat. Samma utveckling gäller för räntabiliteten på totalt kapital, där 

de sista två årens nedgång helt kan förklaras med företagens ökande andel totalt 

kapital. Härvid får vi även en effekt av bolagens ökande andel goodwill, vilken höjer 

det totala kapitalet och därmed minskar räntabiliteten på totalt kapital vid i övrigt 

oförändrat resultat.  
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6 Slutdiskussion 

I detta sista kapitel kommer vi att knyta ihop säcken för att uttala oss om vår slutsats i 

denna uppsats huvudfråga. 

Är goodwillposterna i de omnämnda bolagen en tickande bomb, såsom 

artikeln påstår? 

Efter att vi diskuterat och framfört våra egna reflektioner inom problemorådet 

kommer vi avsluta med att ge förslag på fortsatt forskning inom ämnet. 

6.1 Slutsatser, hypoteser 

Uppsatsens syfte har varit att undersöka ett antal företag, vars balansräkningar de 

senaste åren uppvisat relativt höga goodwillposter. Det försämrade konjunkturläget i 

kombination med den behovsprövade goodwillnedskrivning som blev en följd av 

införandet av IFRS3 har väckt frågor kring hur en konjunkturavmattning påverkar 

företagens bedömningar av goodwillvärdering. Det går att i förväg förutse en risk 

kring detta. Bolag med hög goodwill i förhållande till det egna och totala kapitalet 

torde vara extra utsatta i ett konjunkturläge där de framtida kassaflödena från 

tidigare betalade överpriser, alltså goodwill, kan ifrågasättas. 

Att storleken på goodwill blir som den blir har ju sin förklaring i det överpris en köpare 

är beredd att betala vid ett förvärv, och det går ju att spekulera lite kring vilka 

förväntningar på framtida kassaflöden som fanns från början, vid förvärvstillfället. 

Köpeskillingen kanske blir som den blir vid själva förvärvet, beroende på att säljaren 

begär ett visst pris eller att köparen är oerhört angelägen att förvärva, även om 

analysen av framtida kassaflöden inte riktigt håller. I goda tider kan det vara högre 

konkurrens och fler spekulanter på förvärvsobjekten, något som kan antas trissa upp 

prisnivåerna. Samtidigt är det naturligtvis lätt att låta sig svepas med av den 

optimism och tro på eviga framtida vinster, som ju ofta präglar en högkonjunktur. 
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I vår uppsats har ett relativt litet antal företag studerats, från år 2005 (dvs. det år IFRS3 

började tillämpas) till 2008. Om vi enbart betraktar årsmedelvärden för de 

betraktade företagen så har det skett en dramatisk ökning av 

goodwillnedskrivningar under tidsperioden.  Om vi å andra analyserar respektive år 

när det faktiskt förekommit goodwillnedskrivningar, så finner vi att det för varje år 

(2006, 2007 och 2008) varit i stort sett ett enda företag som svarat för merparten av 

nedskrivningarna.  MTG har gjort årliga avskrivningar på mellan 0.9 – 1,5 % av total 

goodwill.  Trelleborg gjorde en nedskrivning om 1 % år 2006 och Eniros stora 

nedskrivning 2008 motsvarade ca 8 % av företagets bokförda goodwill. Dessa resultat 

är också de enda, om vi med ”resultat” menar att det verkligen skett 

goodwillnedskrivningar. 

6.2 Diskussion 

Det är möjligt att ett bredare urval av företag hade gett ett annat resultat, men 

detta är inget vi funnit stöd för i litteraturen eller i andra publikationer som studerat 

fenomenet lågkonjunktur och goodwillnedskrivningar. Vi har inte hittat någon 

undersökning som tyder på en signifikant ökning av goodwillnedskrivningarna under 

rådande lågkonjunktur, och vår undersökning ger inte heller någon indikation på att 

så skulle vara fallet. Ett enskilt företag kan naturligtvis även i goda tider finna att 

marknadsförutsättningarna förändrats och att tidigare förvärv inte förmår generera 

de kassaflöden som motsvarades av förvärvspriset. I ett sådant fall kan 

goodwillnedskrivning alltså bli nödvändig oavsett konjunkturläget i övrigt. Vi har i 

sammanhanget utgått ifrån att de i artikeln redovisade företagen är representativa 

när det gäller hög goodwill i förhållande till övrigt kapital. 

Det finns naturligtvis flera tänkbara anledningar till att resultatet ser ut som det gör. 

Det mest sannolika är väl ändå att lågkonjunkturen ännu, i slutet av 2008, inte hunnit 

påverka företagen särskilt mycket. Resultaten för 2008 visar ju också att det inte varit 

fråga om någon nedgång för helåret. Det är ju fullt möjligt att vi skulle finna andra 

resultat om studie genomförs om ett eller ett par år.  Det kan alltså vara så att det 

verkligen föreligger nedskrivningsbehov hos många företag, men att nedskrivningar 

ännu inte har skett. Det kan även vara så att de redovisade värdena på goodwill 

fortfarande understiger de verkliga värdena, och att nedskrivningar av den 

anledningen inte varit nödvändiga.  
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Som vi berört lite tidigare lämnar även övergången till IFRS 3 fältet fritt för mer 

godtyckliga och subjektiva bedömningar kring värderingen av goodwill. Det är inte 

svårt att föreställa sig en viss ovilja att skriva ner tillgångar på ett sätt som får kraftig 

påverkan på en kanske redan hårt ansträngd resultaträkning. En bibehållen goodwill 

kan relativt enkelt motiveras genom att sänka diskonteringsräntan eller 

avkastningskravet, eller genom att helt enkelt göra lönsamhetsprognoser på en lång 

och (förmodat) uppåtgående period av goda resultat. En annan återhållande 

faktor är också att nedskriven goodwill aldrig får återföras vid ett senare tillfälle. Det 

går även att argumentera kring det motsatta förhållandet, det vill säga att 

företagsledningar i vissa lägen kan antas ha andra motiv än rent 

företagsekonomiska att skriva ner goodwillvärdet. Det har exempelvis studerats, och 

konstaterats, att det kan finnas ett samband mellan VD-byten i ett företag och 

goodwillnedskrivningar. Det kan beskrivas som en slags agentproblematik som går ut 

på att en nytillträdd VD på ett enkelt sätt kan pressa ner resultatet genom att skriva 

ner goodwill. Därmed minskar behovet och risken för framtida nedskrivningar, vilket, 

allt annat lika, medför att de kommande årets resultat ser betydligt bättre ut.  

6.3 Förslag till fortsatt forskning 

Som tidigare berörts har denna studie genomförts på finansiella data som sannolikt 

ligger tidigt i lågkonjunkturen, något som inte minst avspeglar sig i de studerade 

företagens resultat för 2008. En liknande studie om något år, när lågkonjunkturen 

förhoppningsvis är passerad med god marginal, skulle kanske ge svar på 

frågeställningen om goodwill är en ”tickande bomb”, eller om det bara är en 

harmlös ”blindgångare”.  

Det empiriska materialet i denna uppsats grundar sig på ett antal företag som 

presenterades i Veckans affärer under våren -09. En utvidgad studie skulle kunna 

omfatta ett mer systematiskt sökande efter företag med hög andel förvärvad 

goodwill, och sedan jämföra dessa med ett ännu större urval av referensobjekt. 
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Bilagor 

Bilaga 1, rådata 

* Unibet använde sig av valutan Brittisk pund (GBP) i sina årsredovisningar. Vi 

räknade därför om deras GBP till SEK för att underlätt jämförelsen mellan de olika 

bolagen. Vid omräkningen använde vi oss av följande valutakurser, 2005 = 13,57 , 

2006 = 13,57, 2007 = 13,52, 2008 = 12,09. 

** Eftersom Husqvarna år 2005 var en del av koncernen Electrolux har vi inte tagit 

fram data för året. 

Rörelseresultat 

 2005 2006 2007 2008 

Eniro 1 073 Mkr 1 872 Mkr 1 855 Mkr 410 Mkr 

Unibet * 186 Mkr 514 Mkr 289 Mkr 441 Mkr 

MTG 1 213 Mkr 1 778 Mkr 2 027 Mkr 3 671 Mkr 

Meda 349 Mkr 1 434 Mkr 1 670 Mkr 2 302 Mkr 

TradeDoubler 44 Mkr 190 Mkr 195 Mkr 150 Mkr 

Hexagon 844 Mkr 1 743 Mkr 2 270 Mkr 2 448 Mkr 

Atlas Copco 6 938 Mkr 9 203 Mkr 12 066 Mkr 13 806 Mkr 

Gunnebo 103 Mkr -27 Mkr 349 Mkr 282 Mkr 

Husqvarna ** 2 898 Mkr 3 121 Mkr 3 564 Mkr 2 361 Mkr 

Lindab 557 Mkr 894 Mkr 1 309 Mkr 1 163 Mkr 

Semcon 96 Mkr 76 Mkr -11 Mkr 150 Mkr 

Trelleborg 1 738 Mkr 1 478 Mkr 1 716 Mkr 374 Mkr 

Summa 16 039 Mkr 22 275 Mkr 27 299 Mkr 27 558 Mkr 

 



   

 

Finansiella intäkter 

 2005 2006 2007 2008 

Eniro 16 Mkr 28 Mkr 35 Mkr 52 Mkr 

Unibet * 10 Mkr 7 Mkr 11 Mkr 20 Mkr 

MTG 30 Mkr 41 Mkr 36 Mkr 68 Mkr 

Meda 4 Mkr 11 Mkr 13 Mkr 15 Mkr 

TradeDoubler 4 Mkr 9 Mkr 14 Mkr 7 Mkr 

Hexagon 30 Mkr 29 Mkr 48 Mkr 36 Mkr 

Atlas Copco 173 Mkr 255 Mkr 521 Mkr 391 Mkr 

Gunnebo 5 Mkr 7 Mkr 4 Mkr 5 Mkr 

Husqvarna **  45 Mkr 39 Mkr 37 Mkr 

Lindab 8 Mkr 11 Mkr 20 Mkr 22 Mkr 

Semcon 3 Mkr 3 Mkr 3 Mkr 6 Mkr 

Trelleborg 7 Mkr 15 Mkr 11 Mkr 20 Mkr 

Summa 290 Mkr 460 Mkr 756 Mkr 679 Mkr 

 

Årets resultat före skatt 

 2005 2006 2007 2008 

Eniro 1 017 Mkr 1 336 Mkr 1 401 Mkr -276 Mkr 

Unibet * 270 Mkr 385 Mkr 271 Mkr 134 Mkr 

MTG 1 496 Mkr 2 016 Mkr 2 015 Mkr 3 610 Mkr 

Meda 142 Mkr 1 191 Mkr 1 162 Mkr 1 418 Mkr 

TradeDoubler 47 Mkr 198 Mkr 209 Mkr 129 Mkr 



   

 

Hexagon 705 Mkr 1 618 Mkr 2 056 Mkr 2 129 Mkr 

Atlas Copco 6 863 Mkr 8 695 Mkr 10 534 Mkr 13 112 Mkr 

Gunnebo 32 Mkr – 116 Mkr 254 Mkr 180 Mkr 

Husqvarna **  2 743 Mkr 2 889 Mkr 1 767 Mkr 

Lindab 484 Mkr 797 Mkr 1 175 Mkr 990 Mkr 

Semcon 98 Mkr 74 Mkr – 36 Mkr 128 Mkr 

Trelleborg 1 530 Mkr 1 165 Mkr 1 277 Mkr – 166 Mkr 

Summa 12 684 Mkr 20 102 Mkr 23 208 Mkr 23 155 Mkr 

 

Årets resultat efter skatt 

 2005 2006 2007 2008 

Eniro 917 Mkr 1 054 Mkr 1 304 Mkr -318 Mkr 

Unibet * 186 Mkr 514 Mkr 253 Mkr 106 Mkr 

MTG 1 185 Mkr 1 499 Mkr 1 428 Mkr 2 927 Mkr 

Meda 102 Mkr 788 Mkr 833 Mkr 954 Mkr 

TradeDoubler 39 Mkr 140 Mkr 152 Mkr 94 Mkr 

Hexagon 618 Mkr 1 280 Mkr 1 811 Mkr 1 859 Mkr 

Atlas Copco 6 581 Mkr 15 373 Mkr 7 469 Mkr 10 190 Mkr 

Gunnebo -86 Mkr -128 Mkr 128 Mkr 115 Mkr 

Husqvarna **  1 897 Mkr 2 036 Mkr 1 288 Mkr 

Lindab 351 Mkr 585 Mkr 901 Mkr 723 Mkr 

Semcon 68 Mkr 48 Mkr 228 Mkr 92 Mkr 

Trelleborg 1 177 Mkr 763 Mkr 847 Mkr -258 Mkr 



   

 

Summa 11 138 Mkr 23 814 Mkr 17 390 Mkr 17 773 Mkr 

Genomsnitt 1 856 Mkr 3 664 Mkr 2 675 Mkr 2 734 Mkr 

Median 351 Mkr 776 Mkr 874 Mkr 839 Mkr 

Eget kapital 

 2005 2006 2007 2008 

Eniro 4 632 Mkr 5 120 Mkr 4 064 Mkr 2 214 Mkr 

Unibet * 823 Mkr 1 261 Mkr 1 292 Mkr 1 217 Mkr 

MTG 5 306 Mkr 4 105 Mkr 5 875 Mkr 8 980 Mkr 

Meda 3 760 Mkr 4 297 Mkr 9 364 Mkr 13 290 Mkr 

TradeDoubler 189 Mkr 349 Mkr 361 Mkr 292 Mkr 

Hexagon 5 519 Mkr 8 609 Mkr 10 046 Mkr 12 014 Mkr 

Atlas Copco 25 808 Mkr 32 708 Mkr 14 640 Mkr 23 768 Mkr 

Gunnebo 1 209 Mkr 1 044 Mkr 1 142 Mkr 1 073 Mkr 

Husqvarna **  6 264 Mkr 7 389 Mkr 8 815 Mkr 

Lindab 2 853 Mkr 2 190 Mkr 2 969 Mkr 3 346 Mkr 

Semcon 199 Mkr 265 Mkr 494 Mkr 596 Mkr 

Trelleborg 10 113 Mkr 9 687 Mkr 10 052 Mkr 10 238 Mkr 

Summa 72 769 Mkr 87 958 Mkr 85 027 Mkr 102 353 Mkr 

Ökning i %  21 % – 3 % 20 % 

Totalt kapital 

 2005 2006 2007 2008 

Eniro 19 542 Mkr 18 213 Mkr 18 467 Mkr 16 620 Mkr 

Unibet * 1 535 Mkr 1 782 Mkr 2 863 Mkr 2 749 Mkr 



   

 

MTG 9 796 Mkr 9 205 Mkr 10 959 Mkr 19 232 Mkr 

Meda 11 500 Mkr 11 319 Mkr 28 649 Mkr 35 815 Mkr 

TradeDoubler 534 Mkr 915 Mkr 2 237 Mkr 1 551 Mkr 

Hexagon 18 642 Mkr 18 548 Mkr 24 940 Mkr 27 501 Mkr 

Atlas Copco 54 955 Mkr 55 255 Mkr 56 659 Mkr 75 394 Mkr 

Gunnebo 4 833 Mkr 4 687 Mkr 4 837 Mkr 5 262 Mkr 

Husqvarna **  16 355 Mkr 28 803 Mkr 34 337 Mkr 

Lindab 6 606 Mkr 7 077 Mkr 7 700 Mkr 8 625 Mkr 

Semcon 669 Mkr 663 Mkr 2 104 Mkr 1 776 Mkr 

Trelleborg 24 960 Mkr 27 557 Mkr 29 334 Mkr 33 763 Mkr 

Summa 153 571 Mkr 171 576 Mkr 217 552 Mkr 262 626 Mkr 

Ökning i %  12 % 27 % 21 % 

Goodwill 

 2005 2006 2007 2008 

Eniro 12 879 Mkr 12 267 Mkr 12 508 Mkr 11 374 Mkr 

Unibet * 987 Mkr 987 Mkr 1 517 Mkr 1 489 Mkr 

MTG 1 814 Mkr 2 235 Mkr 2 491 Mkr 8 798 Mkr 

Meda 5 298 Mkr 5 082 Mkr 11 584 Mkr 14 256 Mkr 

TradeDoubler 0 Mkr 0 Mkr 610 Mkr 532 Mkr 

Hexagon 6 443 Mkr 5 973 Mkr 9 523 Mkr 10 522 Mkr 

Atlas Copco 9 237 Mkr 2 571 Mkr 7 902 Mkr 8 399 Mkr 

Gunnebo 1 098 Mkr 1 056 Mkr 1 103 Mkr 1 204 Mkr 

Husqvarna **  1 780 Mkr 5 461 Mkr 6 788 Mkr 



   

 

Lindab 2 431 Mkr 2 616 Mkr 2 713 Mkr 2 972 Mkr 

Semcon 70 Mkr 72 Mkr 517 Mkr 564 Mkr 

Trelleborg 7 717 Mkr 8 968 Mkr 9 381 Mkr 10 901 Mkr 

Summa 47 973 Mkr 43 607 Mkr 65 309 Mkr 77 799 Mkr 

Ökning i Mkr  – 4 366 Mkr 21 702 Mkr 12 490 Mkr 

Ökning i %  – 9 % 50 % 19 % 

 

  



   

 

Bilaga 2, beräkningar utifrån rådata 

* Eftersom Husqvarna år 2005 var en del av koncernen Electrolux har vi inte gjort 

beräkningar för det året. 

Räntabilitet på eget kapital 

Nettoresultat / Justerat eget kapital 

 2005 2006 2007 2008 

Eniro 21,96 % 26,09 % 34,47 % – 12,47 % 

Unibet 32,83 % 30,54 % 20,98 % 11,01 % 

MTG 28,18 % 49,12 % 34,30 % 40,20 % 

Meda 3,77 % 27,71 % 12,41 % 10,67 % 

TradeDoubler 25,13 % 56,81 % 57,83 % 44,18 % 

Hexagon 12,77 % 18,79 % 20,47 % 17,72 % 

Atlas Copco 26,59 % 26,58 % 71,95 % 55,17 % 

Gunnebo 2,67 % – 11,15 % 22,27 % 16,79 % 

Husqvarna *  43,79 % 39,10 % 20,05 % 

Lindab 16,96 % 36,39 % 39,58 % 29,59 % 

Semcon 49,22 % 28,01 % – 7,19 % 21,45 % 

Trelleborg 15,13 % 12,03 % 12,70 % – 1,62 % 

Genomsnitt 21,38 % 28,73 % 29,91 % 21,06 % 

Median 21,96 % 27,86 % 28,29 % 18,88 % 

Räntabilitet på totalt kapital 

(Rörelseresultat + Ränteintäkter) / Balansomslutningen 

 2005 2006 2007 2008 



   

 

Eniro 5,57 % 10,43 % 10,23 % 2,78 % 

Unibet 12,80 % 29,28 % 10,48 % 16,77 % 

MTG 12,69 % 19,76 % 18,82 % 19,44 % 

Meda 3,07 % 12,77 % 5,87 % 6,47 % 

TradeDoubler 8,92 % 21,71 % 9,36 % 10,13 % 

Hexagon 4,69 % 9,55 % 9,29 % 9,03 % 

Atlas Copco 12,94 % 17,12 % 22,22 % 18,83 % 

Gunnebo 2,23 % -0,44 % 7,31 % 5,44 % 

Husqvarna *  19,36 % 12,51 % 6,98 % 

Lindab 8,55 % 12,79 % 17,26 % 13,74 % 

Semcon 14,77 % 11,83 % -0,37 % 8,79 % 

Trelleborg 6,99 % 5,42 % 5,89 % 1,17 % 

Genomsnitt 8,48 % 14,13 % 10,74 % 9,96 % 

Median 8,55 % 12,78 % 9,79 % 8,91 % 

Soliditet 

 2005 2006 2007 2008 

Eniro 23,70 % 28,11 % 22,01 % 13,32 % 

Unibet 53,59 % 70,77 % 45,13 % 44,28 % 

MTG 54,17 % 44,59 % 53,61 % 46,69 % 

Meda 32,69 % 37,96 % 32,69 % 37,11 % 

TradeDoubler 35,32 % 38,15 % 16,15 % 18,82 % 

Hexagon 29,61 % 46,41 % 40,28 % 43,69 % 

Atlas Copco 46,96 % 59,19 % 25,84 % 31,53 % 



   

 

Gunnebo 25,01 % 22,27 % 23,61 % 20,39 % 

Husqvarna *  38,30 % 25,65 % 25,67 % 

Lindab 43,19 % 30,95 % 38,56 % 38,79 % 

Semcon 29,71 % 39,97 % 23,48 % 33,57 % 

Trelleborg 40,52 % 35,15 % 34,27 % 30,32 % 

Genomsnitt 37,68 % 40,99 % 31,77 % 32,01 % 

Median 35,32 % 38,22 % 29,26 % 32,55 % 

Goodwill i förhållande till eget kapital 

 2005 2006 2007 2008 

Eniro 278,04 % 239,59 % 307,78 % 513,73 % 

Unibet 119,94 % 78,25 % 117,38 % 122,34 % 

MTG 34,19 % 54,44 % 42,40 % 97,97 % 

Meda 140,91 % 118,28 % 123,71 % 107,27 % 

TradeDoubler 0,00 % 0,00 % 168,75 % 182,22 % 

Hexagon 116,74 % 69,38 % 94,79 % 87,58 % 

Atlas Copco 35,79 % 7,86 % 53,98 % 35,34 % 

Gunnebo 90,86 % 101,20 % 96,57 % 112,22 % 

Husqvarna *  28,42 % 73,91 % 77,01 % 

Lindab 85,21 % 119,45 % 91,38 % 88,82 % 

Semcon 34,94 % 27,12 % 104,57 % 94,65 % 

Trelleborg 76,31 % 92,58 % 93,32 % 106,48 % 

Genomsnitt 92,08 % 78,05 % 114,04 % 135,47 % 

Median 85,21 % 73,82 % 95,68 % 102,22 % 



   

 

Goodwill i förhållande till totalt kapital 

 2005 2006 2007 2008 

Eniro 65,90 % 67,35 % 67,73 % 68,44 % 

Unibet 64,28 % 55,38 % 52,98 % 54,17 % 

MTG 18,52 % 24,28 % 22,73 % 45,75 % 

Meda 46,07 % 44,90 % 40,43 % 39,80 % 

TradeDoubler 0,00 % 0,00 % 27,26 % 34,29 % 

Hexagon 34,56 % 32,20 % 38,18 % 38,26 % 

Atlas Copco 16,81 % 4,65 % 13,95 % 11,14 % 

Gunnebo 22,72 % 22,54 % 22,80 % 22,88 % 

Husqvarna *  10,88 % 18,96 % 19,77 % 

Lindab 36,80 % 36,96 % 35,23 % 34,46 % 

Semcon 10,38 % 10,84 % 24,56 % 31,77 % 

Trelleborg 30,92 % 32,54 % 31,98 % 32,29 % 

Genomsnitt 31,54 % 28,54 % 33,07 % 36,08 % 

Median 30,92 % 28,24 % 29,62 % 34,37 % 

 


