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Förvärvad goodwill är en immateriell tillgång som uppstår vid ett rörelseförvärv, i 
redovisningen hos det förvärvande företaget. Detta om köpeskillingen överstiger det förvärvade 
företagets nettotillgångar. Denna tillgång får redovisas i balansräkningen, enligt både K3 och 
IFRS. Historiskt sett har det varit en stor variation mellan länder angående redovisningen, och 
även kring hur goodwill hanteras. Det återstår fortfarande skillnader mellan nationella och 
internationella regelverk, angående goodwillpostens värdeminskning. Större svenska onoterade 
företag kan välja att redovisa enligt antingen K3 eller IFRS, och dessa regelverk har olika 
värdeminskningsmetoder för tillgången; avskrivning kontra nedskrivning. I detta arbete 
undersöks hur dessa metoder skiljer sig åt. Värdeminskningens påverkan på företagets rapporter 
undersöks också. Dessa rapporter, i sin tur, utgör en del av investerarnas beslutsunderlag. 
Arbetet undersöker även de eventuella signaler som företaget sänder ut i samband med 
redovisningen kring goodwillposten. 
 
Egenkonstruerade typfall har skapats för att påvisa regelverkens skillnader. Dessa typfall har 
applicerats på ett fiktivt företag, vars omsättning och kostnader hålls konstanta, för att 
tydliggöra värdeminskningsmetodernas påverkan. Det fiktiva företaget, och konsekvenserna av 
metoderna, har observerats under fem år. Utifrån företagets finansiella rapporter kan aktuella 
nyckeltal beräknas. Med hjälp av signalteori, de båda regelverken, de konstruerade typfallen 
samt framräknade nyckeltal kan en analys genomföras för att bedöma vilka signaler hanteringen 
av goodwill sänder ut till investerarna.  
 
Resultatet av denna studie visar att regelverkens olika metoder, för hanteringen av 
goodwillpostens värdeminskning, skiljer sig kraftigt åt. K3:s metod kan uppfattas som en 
enklare strategi, medan IFRS:s metod är betydligt mer komplicerad och kräver mer från 
företaget i form av tid, kapital och resurser. Vidare illustrerar studien påverkningarna som 
värdeminskningsmetoderna medför, både på de finansiella rapporterna och på företagets 
nyckeltal. Det här, i sin tur, leder till att investerarna, givet det regelverk som företaget följer, 
får tillgång till skiftande mängd information som även kan vara av varierande kvalitet. 
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1 Inledning 

1.1 Bakgrund  
Goodwill1 är en immateriell tillgång som successivt byggs upp inom ett företag och som kan 
utgöra en konkurrensfördel; såsom rykte, synergieffekter, starka förbindelser och 
marknadsandelar. Detta kallas för internt upparbetad goodwill och den får inte redovisas som 
en tillgång i företagets balansräkning, utan den måste kostnadsföras i resultaträkningen direkt 
när den uppstår. Däremot, vid ett rörelseförvärv, kan köpeskillingen komma att överstiga det 
förvärvade företagets nettotillgångar. När så är fallet utgör det positiva skillnadsbeloppet 
förvärvad goodwill och den är tillåten att redovisa som en tillgång i balansräkningen, både enligt 
nationella och internationella regelverk.  
 
Redovisningen av goodwill har historiskt sett varit föremål för diskussion, vilket har skapat 
utmaningar för normgivare (Artsberg, 2005). Den globala debatten kring goodwill grundar sig 
på att det har varit en stor variation i redovisningspraxis över tid och mellan länder (Johansson, 
Hjelström & Hellman, 2016). För att minska denna variation inledde den internationella 
normgivaren International Accounting Standards Board (IASB), i början av 2000-talet, en 
harmoniseringsprocess. Syftet med denna process var att göra redovisningen mer jämförbar på 
en internationell nivå. Harmoniseringen sträcker sig över större delen av världen, endast USA 
står utanför med sitt eget regelverk Financial Accounting Standards Board (FASB). Det pågår 
dock även en harmonisering mellan IASB och FASB. Den internationella standarden 
International Financial Reporting Standards (IFRS) ges ut av IASB och sedan år 2005 måste 
samtliga noterade företag, inom Europeiska Unionen (EU), tillämpa detta regelverk i sin 
koncernredovisning. Trots IASB:s harmonisering finns det fortfarande skillnader gentemot de 
nationella regelverk som berör svenska onoterade företag.  
 
För större svenska onoterade företag finns möjligheten att bestämma vilket regelverk som ska 
tillämpas i deras redovisning. Valmöjligheten står mellan det nationella regelverket K32 och 
IFRS. Beroende på vilket regelverk ett företag följer kan hanteringen av goodwill vara mer eller 
mindre komplext. Denna hantering skiljer sig åt mellan K3 och IFRS, bland annat genom hur 
goodwill redovisas, kopplat till rörelseförvärv, och hur värdeminskningen av denna 
immateriella tillgång ska redovisas. Vidare kan det även vara problematiskt för företag att visa 
en rättvisande bild kring värdeminskningen av goodwill (Marton, Lundqvist & Pettersson, 
2018), eftersom posten kan vara svårvärderad. Goodwill kan även vara mottaglig för yttre 
påverkningar, såsom en förbättring eller försämring av företagets rykte och marknadsposition.  
 
Goodwill har fått en mer betydande roll i redovisningen, i takt med att posten stadigt växer, hos 
företag som har genomfört rörelseförvärv, vilket i sin tur genererat övervärden. De 
bakomliggande orsakerna till denna förändring blir därmed proportionerligt viktigare att studera 
(Šapkauskienė & Leitonienė, 2014). Tidningen Balans har analyserat svenska noterade företag 
på Stockholmsbörsen som redovisar förvärvad goodwill. Av de 267 företag som analyserats 
uppgick den totala goodwillposten år 2017 till 815,1 miljarder kronor, jämfört med                 
753,6 miljarder kronor år 2016. (Gauffin & Nilsson, 2019, mars) Detta visar på en ökning med 
61,5 miljarder kronor mellan dessa år. Motsvarande siffra år 2012 var 670 miljarder kronor 
(Gauffin & Nilsson, 2014, mars), en ökning med 145,1 miljarder kronor mellan år 2012 och år 
2017. Detta tyder på att den totala goodwillposten, som tidigare nämnts, ständigt växer och blir 
av allt större betydelse. 

                                                
1 Se avsnitt 2.1 för en mer ingående förklaring. 
2 Bokföringsnämndens Allmänna Råd (2012:1) Årsredovisning och koncernredovisning. Se 2.1.1 
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1.2 Problemdiskussion 
När de finansiella rapporterna inkluderar goodwill, och om värdet är av stor betydelse, drar det 
till sig intresset hos bland annat investerare. Dessa är i behov av information från organisationer, 
som de ska kunna grunda sina eventuella investeringsbeslut på. Vilken information företagen 
väljer att sända ut fungerar som signaler till investerarna. För att investerare inte ska förkasta 
informationen som sänds ut, måste signalerna vara väsentliga för investeringsbesluten och de 
måste dessutom ses som tillförlitliga. (Schatt, Doukakis, Bessieux-Ollier & Walliser, 2016) 
Beroende på vilket regelverk ett företag följer har företagsledningen olika förutsättningar att 
influera värderingen och därmed också värdeminskningen. Genom detta kan de även påverka 
den information som sänds ut till nuvarande och potentiella framtida investerare. 
 
Om ett svenskt onoterat företag följer regelverket K3, ska företagets redovisade goodwill 
skrivas av under högst fem år. En fördel med avskrivningsmetoden anses vara att internt 
upparbetad goodwill inte kan ersätta den värdeminskning som sker genom avskrivning 
(Johansson et al., 2016). Däremot kan avskrivningsmetoden ses som negativ i den bemärkelsen 
att livslängden av förvärvad goodwill är svår att fastställa. Likaså speglar inte alltid den 
planenliga avskrivningen postens verkliga värdeminskning, något som också kan ses som 
ofördelaktigt med denna metod. Detta innebär att värdeminskningen av goodwill kan avvika 
från vad företaget prognostiserat.  
 
Om företaget istället väljer att redovisa enligt IFRS behöver de, sedan år 2005, genomföra en 
årlig nedskrivningsprövning av goodwill, med tillhörande nedskrivning vid behov. Information 
kring vad posten innehåller för immateriella tillgångar, och hur nedskrivningsprövningen 
genomförts, ska återges i noterna. Att få tillgång till denna information kan ses som fördelaktig 
och viktig för investerarna. Sett ur detta perspektiv bidrar nedskrivningen med nyttig 
information, då investerarna inte kan formulera exakta förväntningar om företagets framtida 
kassaflöden (Schatt et al., 2016). Trots att det sker en kontinuerlig ökning av goodwill totalt 
sett, skrivs denna post endast ner med förhållandevis små belopp3. Under år 20174 skrevs 
goodwill ner med enbart 5,7 miljarder kronor, vilket motsvarar 0,7 % av totalt redovisad 
goodwill. Motsvarande siffra år 2016 var 4,8 miljarder kronor, alltså 0,6 %. (Gauffin & Nilsson, 
2019, mars) Dessa siffror visar på hur oansenlig nedskrivningen är i förhållande till totalt 
redovisad goodwill. Given den kraftiga ökningen i denna post kommer värdeminskningen av 
nuvarande redovisad goodwill, enligt Gauffin och Nilsson (2019, mars), att ta över ett hundra 
år att redovisa.  
 
Regelverken är således olika avseende värdeminskningsmetoderna för goodwill. Båda 
metoderna påvisar för- och nackdelar sett ur olika perspektiv. Detta leder vidare till följande 
forskningsfråga.  

1.3 Forskningsfråga 
Hur skiljer sig metoderna åt, i regelverken K3 och IFRS, gällande värdeminskningen av 
förvärvad goodwill, och vilka konsekvenser medför de olika metoderna?  

1.4 Syfte  
Syftet med denna studie är att förstå och förklara hur regelverken K3 och IFRS:s olika metoder 
för värdeminskning av goodwill påverkar företagets finansiella rapporter. Samt vilka 
konsekvenser detta medför för investerare, som bland annat använder de finansiella rapporterna 
som beslutsunderlag, men även för företagen.  
                                                
3 Gäller noterade företag på Stockholmsbörsen, enligt Gauffin och Nilssons (2019, mars) undersökning. Se 1.1 
4 Siffrorna för 2017 exkluderar bolaget Ericsson (Gauffin & Nilsson, 2019, mars) som, på grund av omstrukturering, skrev ner goodwill med 13,4 
miljarder kronor (Ericsson, 2018). Detta skulle innebära en total nedskrivning om 2,3 % (Gauffin & Nilsson, 2019, mars).  
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1.5 Disposition 
Uppsatsen disponeras på följande sätt; nästkommande kapitel innehåller arbetets teoretiska 
referensram. Begreppet goodwill definieras, de aktuella regelverken presenteras och vi redogör 
för den teori vårt arbete tar stöd i samt nyckeltalen studien använder sig av. Kapitel tre redogör 
för arbetets metod och den strategi som använts för att besvara vår forskningsfråga. Vidare 
innehåller kapitel fyra studiens empiri, i form av fyra stycken typfall. Kapitel fem omfattar 
uppsatsens analys fördelat på ett avsnitt som behandlar empirin och ett avsnitt som bearbetar 
den teoretiska referensramen, vilken även kopplas till empirin. Avslutningsvis, i uppsatsens 
sjätte kapitel, framförs våra slutsatser och åsikter om analysens resultat, följt av en kortare 
diskussion kring studiens bidrag samt våra tankar och förslag till fortsatt forskning. 
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2 Teoretisk referensram 

2.1 Goodwill vid rörelseförvärv 
Goodwill är en immateriell tillgång som är föränderlig. Endast när den är kopplad till ett 
rörelseförvärv, så kallad förvärvad goodwill, får den redovisas som en tillgång i 
balansräkningen hos det förvärvande företaget (Carlsson & Sandell, 2018). Om köpeskillingen 
överstiger det förvärvade företagets nettotillgångar, bildas ett positivt skillnadsbelopp. Detta 
belopp ska hänföras, i största möjliga mån, till specifika identifierbara immateriella tillgångar. 
Resterande värde, som inte kan knytas till dessa tillgångar, förklaras som goodwill. (Marton et 
al., 2018) I teorin innebär detta att goodwill redovisas i balansräkningen till ett så lågt belopp 
som möjligt. Goodwill kan bestå av bland annat en etablerad kundkrets, ett gott rykte samt en 
stark position på marknaden.  
 
Vidare består goodwill av icke-identifierbara enheter, som även behöver genererar ett positivt 
kassaflöde för att få redovisas i företagets balansräkning. Definitionen av en icke-identifierbar 
tillgång innebär att den inte enskilt kan säljas, bytas eller överlåtas av företaget (BFNAR 
2012:1; FAR, 2018). Termen avser således inte att tillgången inte går att identifiera. Goodwill 
producerar dock inte något kassaflöde på egen hand, då tillgången är beroende av de 
kassaflöden som företagets identifierbara tillgångar genererar (FAR, 2018). Med en 
kassagenererande enhet menar K3 “den minsta identifierbara grupp av tillgångar som ger 
upphov till inbetalningar” (BFNAR 2012:1, s.226). Goodwill kan därmed inte stå för sig själv, 
utan tillgången behöver kopplas samman med en eller flera specifika enheter som förväntas 
producera nytta genom det rörelseförvärv som genererade goodwill (Drefeldt & Törning, 2013). 
 
För att på ett tydligt och enkelt sätt förklara de mest väsentliga skillnaderna, mellan regelverken 
och deras hantering av värdeminskningen av goodwill, har figur 1 framställts. Som framgår av 
modellen skiljer sig K3 och IFRS åt, angående vilken metod som används för att redovisa 
värdeminskningen. Modellen visar även de båda metodernas krav för hanteringen av goodwill.  
 

 
 

Figur 1: Egenkonstruerad modell över skillnaderna mellan K3 och IFRS, kopplat till värdeminskningen av goodwill.    
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2.1.1 Nationella regler kring värdeminskning av goodwill 
Bokföringsnämndens Allmänna Råd (2012:1), Årsredovisning och koncernredovisning, som 
även benämns K3, är ett svenskt regelverk som utvecklats av Bokföringsnämnden (BFN). BFN 
är en statlig myndighet som etablerades år 1975 (Johansson, 2010), med ansvaret att utveckla 
god redovisningssed i företagens bokföring och i deras offentliga redovisning (FAR, 2018). 
Utvecklingen av K3, som är en del av Kategori-regelverken5, startade år 2004 (Drefeldt & 
Törning, 2013; FAR, 2018). Tanken bakom utvecklingen och införandet av k-regelverken är att 
varje företagskategori ska, på ett enkelt sätt, hitta de regler som är av relevans för just deras 
redovisning. K3 ska tillämpas av samtliga större företag som är onoterade. Med detta menas 
alla företag som har; (1) över 50 anställda i genomsnitt under året, (2) över 40 miljoner kronor 
i balansomslutning, eller (3) över 80 miljoner kronor i nettoomsättning; mer än en av dessa 
punkter ska vara uppfyllda två år i rad för att företaget ska klassas som ett större företag (SFS 
1995:1554).  
 
K3 är ett principbaserat regelverk, det vill säga att redovisningens principer ska utgöra ramen 
för företagets redovisning. Vägledningen som ges utifrån denna ram är begränsad och i motsatt 
till regelbaserad normgivning öppnar det, i högre grad, upp för enskilda tolkningar och 
bedömningar hos företagen. (Marton et al., 2018) K3 ska dessutom tillämpas i sin helhet, vilket 
innebär att det inte är tillåtet att blanda de olika k-regelverken med varandra (Drefeldt & 
Törning, 2013; FAR, 2018). I princip har K3 samma kapitelindelning som IFRS for Small and 
Medium-sized Entities (SME:s), då BFN har utgått från den internationella standarden när de 
skapat vägledningen för K3. Trots detta är K3 ett självständigt regelverk som är upprättad inom 
ramen för Årsredovisningslagen (ÅRL) och Inkomstskattelagen (IL). ÅRL och IL kopplas 
samman med regelverket på grund av sambandet som existerar mellan redovisning och 
beskattning i Sverige (BFNAR 2012:1). 
  
Goodwill är en immateriell tillgång med en begränsad nyttjandeperiod och posten ska skrivas 
av enligt denna, detta i överensstämmelse med K3 och ÅRL (Drefeldt & Törning, 2013). K3 
kräver att nyttjandeperioden för goodwill ska uppskattas, men den får inte överstiga fem år. 
Detta om inte företaget, med en rimlig grad av säkerhet, kan fastställa en längre tid. (BFNAR 
2012:1; SFS 1995:1554) För att få igenom den förlängda nyttjandeperioden, måste företaget 
kunna påvisa att goodwillposten kommer att generera ett värde under hela den utökade 
avskrivningsperioden (KPMG, 2016). Det vill säga tillgången måste generera ett positivt 
kassaflöde för företaget under hela perioden. Det är sällsynt att företagen påvisar en förlängd 
nyttjandeperiod, men när det sker är maxgränsen tio år (BFNAR 2012:1; SFS 1995:1554). ÅRL 
har krav på förklarande upplysningar om företaget vill göra avskrivningar på goodwill under 
mer än fem år (Drefeldt & Törning, 2013). K3 anser att nyttjandeperioden för goodwill är 
begränsad men obestämbar, och regelverket ser därför att avskrivning över en godtycklig period 
är en praktisk lösning. Att uppskatta nyttjandeperioden för goodwill är problematiskt, mer än 
för andra tillgångar, då representationen av framräknad goodwill egentligen är okänd. (Carlsson 
& Sandell, 2018) Postens första avskrivning sker i redovisningen samma år som 
rörelseförvärvet genomförs, givet att goodwill har uppstått.  
 
Kassaflödesanalysen, det vill säga den finansiella rapporten som visar ett företags likvida flöde, 
är inte påverkad av poster som kräver bedömningar. Detta kan ge kassaflödesanalysen en fördel, 
jämfört med resultaträkningen, då företagets egna bedömningar och antaganden om poster inte 
påverkar utfallet av denna rapport. (Jonäll & Lumsden, 2018) K3:s metod för värdeminskning 
av goodwill, det vill säga avskrivningar, bidrar inte till något kassaflöde och 
värdeminskningsmetoden har därmed ingen inverkan på den finansiella rapporten. Anledningen 
till detta är att företaget genomför bedömningar, genom uppskattning av nyttjandeperioden 

                                                
5 Även benämnd k-regelverken. 
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(BFNAR 2012:1), avseende hur länge goodwillposten förväntas gynna företaget. Utbetalning 
sker när förvärvet, som genererar goodwill, genomförs och följaktligen inte när avskrivningarna 
redovisas (Smith, 2018). Detta innebär att förvärvet påverkar kassaflödet, men varje enskild 
avskrivning av goodwillposten har således ingen effekt på företagets likviditet. 

2.1.2 Värdeminskning av goodwill enligt internationell standard 
Organisationen IASB har utvecklat principbaserade6 redovisningsstandarder, bland annat 
standarden IFRS. Syftet med denna standard är att minska skillnaderna i redovisningens 
utformning mellan länder. Inledningsvis togs det upp att EU, år 2002, antog en förordning som 
innebar att från och med år 2005 måste alla noterade företag inom EU tillämpa IFRS i 
koncernredovisningen. Sedan år 2005 har majoriteten av länder i övriga världen börjat tillämpa 
dessa standarder. (Marton et al., 2018) Detta för att internationellt använda sig av en gemensam 
redovisningsstandard som skulle underlätta jämförelsen, förståelsen och transparensen inom 
redovisningen (Seay, 2014). 
 
Goodwill definieras, enligt IASB, som framtida ekonomiska fördelar som varken går att enskilt 
identifiera eller redovisa separat (Marton et al., 2018). Som tidigare nämnts är tillgången en 
icke-identifierbar enhet som ska generera ett positivt kassaflöde för företaget, så länge den 
redovisas i balansräkningen. Efter införandet av IFRS 3, Rörelseförvärv, återger standarden en 
mer omfattande vägledning än tidigare, angående identifiering och värdering av goodwill 
(Marton et al., 2018). Vägledningen i IFRS är således mer detaljerad än K3:s anvisning. 
Standarden kräver även att företag ska fokusera mer på att redovisa identifierbara immateriella 
tillgångar separat från goodwill. Kravet existerar för att säkerställa att posten för goodwill inte 
blir överskattad i företagets balansräkning. Företaget måste dessutom lämna en beskrivning av 
vilka immateriella tillgångar som redovisas inom goodwillposten. (Carlsson & Sandell, 2018) 
 
IFRS har tidigare tillämpat avskrivningsmetoden för goodwill. Nackdelen med denna metod, 
enligt IASB, var att den inte avspeglade den verkliga värdeminskningen av de underliggande 
ekonomiska värdena, utan istället byggde på antagandet att värdet minskade i rak linje över tid 
(Van Hulzen, Alfonso, Georgakopoulos & Sotiropoulos, 2011). Med andra ord behövde 
företaget inte ta hänsyn till den reala förbrukningen av de underliggande kassagenererande 
enheterna, när avskrivningsmetoden tillämpades. IASB tvivlade även på användbarheten av den 
information som genererades från avskrivningen (Carlsson & Sandell, 2018). Detta på grund 
av den godtyckliga nyttjandeperioden, då IASB anser att den är obestämbar (Carlsson & 
Sandell, 2018). IASB beslutade år 2005 att införa en årlig nedskrivningsprövning av goodwill, 
med tillhörande nedskrivning, istället för avskrivning (Gauffin & Nilsson, 2018, juni). 
Förändringen genomfördes således då avskrivningarna inte ansågs generera tillräckligt med 
användbar information (Carlsson & Sandell, 2018). Med IASB:s ändring var det väntat att den 
skulle bidra med finansiella rapporter som motsvarar den ekonomiska realiteten (Šapkauskienė 
& Leitonienė, 2014). På så sätt skulle rapporterna spegla goodwillpostens bidrag till 
kassaflödet, via de underliggande kassagenererande enheterna, på ett mer realistiskt sätt. 
Rapporterna förväntades bli mer transparenta för användarna genom övergången (Šapkauskienė 
& Leitonienė, 2014). När informationen är av högre kvalitet, genererar den en stadigare grund 
för beslutsfattande, hävdar IASB, och investerarna kommer då att föredra detta (Van Hulzen et 
al., 2011). 
 
IAS7 36, Nedskrivningar, kräver att företag årligen ska kontrollera behovet av nedskrivning av 
goodwill, vilket ska ske oavsett om det finns en indikation på en värdeminskning eller inte 
(Carlsson & Sandell, 2018). Vid denna nedskrivningsprövning måste kassaflödet, kopplat till 
goodwillposten, behandlas tillsammans med de identifierbara kassagenererande enheterna som 

                                                
6 För beskrivning av principbaserat regelverk, se 2.1.1 
7 International Accounting Standards. 
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goodwill tillhör (Marton et al., 2018). Upplysningar kring vad prövningen antyder ska redovisas 
genom noter i företagets årsredovisning, och detta ska rapporteras vare sig nedskrivning sker 
eller ej (Schatt et al., 2016). Om något indikerar att denna tillgång har försämrats i värde, ska 
nedskrivningsprövningen ske oftare än årligen, detta i samklang med IAS 36. Målet med denna 
nedskrivningsprövning, enligt IASB, var att uppnå en högre nivå av användbar information för 
bland annat investerare, som genereras vid värdeminskningen av goodwill (Carlsson & Sandell, 
2018).  
 
När IASB fastställde ändringen i redovisningen av goodwill, ådrog sig företagen ytterligare 
kostnader till följd av mer frekventa tester. Dessa tester är relativt komplexa och dyra att 
genomföra, till skillnad mot systematiska avskrivningar av goodwill. Det anses tidskrävande då 
ledningen måste göra betydande bedömningar på varje kassagenererande enhet vid varje 
prövning. Dessa bedömningar kan i sin tur öka risken för opålitliga mätningar av enheternas 
värde. (Schatt et al., 2016) Trots detta förmodade IASB att fördelen med 
nedskrivningsprövningen skulle överväga de extra kostnaderna, till följd av de mer frekventa 
testerna, då informationen i redovisningen skulle ses som mer relevant (Johansson et al., 2016). 
Nedskrivningsprövningarna påverkar, till viss del, företagets kassaflöde, något som 
nedskrivningarna inte gör. Detta eftersom den redovisade värdeminskningen inte är en 
utbetalning (Smith, 2018), utan en periodiserad kostnad.  

2.2 Information i form av signaler 
När ett beslut ska fattas påverkas investerare av flera olika faktorer. En viktig faktor kan vara 
information, som i sin tur kan delas upp i två delar. Den ena delen är publik, det är den typ av 
information som är fritt tillgänglig för allmänheten, såsom offentliga handlingar eller uttalanden 
från företagsledningen, som berör företaget. Den publika informationen används kontinuerligt 
av investerarna för att omvärdera sina förväntningar på företagets framtida kassaflöden (Schatt 
et al., 2016). Den andra delen är privat, till exempel information som endast företagsledningen 
känner till, det vill säga den är intern. Om den privata informationen är av stor vikt vid 
beslutsfattande, bildas informationsasymmetri mellan parterna. Denna asymmetri genererar en 
klyfta mellan den part som innehar privat information och den part som, givet tillgång till dessa 
interna upplysningar, potentiellt hade kunnat genomföra mer gynnsamma beslut. När 
informationsasymmetri existerar mellan två parter är signalteori användbar för att bland annat 
beskriva beteendet mellan sändaren och mottagaren av informationen. (Connelly, Certo, Ireland 
& Reutzel, 2011) 
 
Signalteorin har många grenar och är en väl utvecklad teori. Teorins grundare, Michael Spence, 
använde arbetsmarknaden som modell när han undersökte vilka signaler en arbetssökande 
kunde skicka till den tänkta arbetsgivaren. Spence (1973) menade att den potentiella 
arbetsgivaren saknar, i utgångsläget, information om den arbetssökandes observerbara 
egenskaper och attribut. Den arbetssökande kan till viss mån påverka sina observerbara 
egenskaper i form av att investera tid och pengar i till exempel utbildning. Utbildningen kan 
sedan ses som en signal till arbetsgivaren angående den arbetssökandes kvalitet (Spence, 1973). 
På samma sätt som utbildning fungerar som en signal till en arbetsgivare kan företagets 
redovisade värdeminskning av goodwill fungera som en signal till investerarna.   
 
Signalteori fokuserar mestadels på händelser, handlingar och funktioner som sändaren av 
informationen utför, detta för att avsiktligt kommunicera positiv information som inte redan är 
publik. Signalerna måste därför vara effektiva för att ge effekt på mottagaren (Connelly et al., 
2011). En parameter för effektivitet är att signalerna måste vara observerbara. Det vill säga att 
om signalerna är svåra att upptäcka, är det svårt att använda dessa händelser för att 
kommunicera med mottagaren. En annan parameter för att uppnå effektivitet är 
signalkostnaden, med andra ord hur väl signaler bär sina kostnader. Ett företag kan vara 
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motiverad att sända ut falska signaler, om de tror att fördelarna överväger kostnaderna med att 
producera signalerna. Effektiviteten kommer att avta när mottagaren har lärt sig att ignorera de 
signaler som är falska. Signalkostnaden måste därmed vara strukturerad på ett sådant sätt att 
falska signaler inte ska vara fördelaktiga att producera, om effekten av signalen ska kunna 
bibehållas. (Connelly et al., 2011) 
 
Under avsnitt 2.1 har en förklarande modell visat hur goodwillpostens värdeminskning 
behandlas utifrån de två olika regelverk som denna uppsats är baserad på, se figur 1. Denna 
modell har omarbetats för att, på ett överskådligt sätt, påvisa hur ett företags redovisning kan 
fungera som signaler ut mot investerare. Företagsledningen kan i vissa fall påverka 
informationen, som investerarna är i behov av, genom de finansiella rapporterna. Hur detta 
hänger samman framgår av figur 2.  
 

 
 

Figur 2: Egenkonstruerad modell över värdeminskningsmetoderna kopplat till signaler. 
 
 

2.2.1 Ledningen kan påverka signalerna 
Sändaren av signalerna, till exempel företagsledare och chefer inom en organisation, har ett 
informationsövertag i förhållande till aktieägarna, vilket kan skapa intressekonflikter mellan 
ledning och investerare (Hartwig, 2018). När det finns en stark asymmetri av information 
mellan dessa parter kan det vara relevant att använda goodwillnedskrivning. Detta då ledningen, 
utefter sina egna antaganden om framtiden, beskriver detaljerad information i noterna, vilket 
medför att nämnd information därmed blir tillgänglig för investerarna. (Schatt et al., 2016) Om 
informationen som signaleras anses och uppfattas som sann, kan investerarna ha nytta av den 
och informationsasymmetrin reduceras per automatik (Connolly et al., 2011).  
 
De som sänder ut signalerna måste bestämma sig för vilka typer av signaler de vill kommunicera 
till utomstående. Det vanliga är att ledningen besitter både positiv och negativ information. 
Signalteorin som sådan fokuserar mest på att företag försöker framhäva sina positiva attribut 
(Connelly et al., 2011). Hartwig (2018) menar att högpresterande företag är mer benägna att ge 
ut signaler om sina prestationer än vad lågpresterande företag är. Negativa signaler sänds oftast 
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ut av misstag, det vill säga att de är ofrivilliga påföljder av sändarens aktiviteter (Connelly et 
al., 2011). Det kan också finnas en anledning till att ledningen inte vill avslöja för detaljerad 
privat information, då denna kan komma att användas av konkurrenter (Schatt et al., 2016).  
 
I de fall då ledningen inte vill ge ut tillförlitliga siffror till investerarna, kan de ändå bli tvingade 
till det genom nedskrivningen av goodwill. Nedskrivningsprocessen kan driva fram ett 
avslöjande om företagets siffror, och genom detta anses informationen vara tillförlitlig (Schatt 
et al., 2016). Denna information kring siffrorna kan dock tolkas som värdelös, om investerarna 
redan har påverkats av publik information eller om de inte litar på ledningen i företaget. 
Information om nedskrivning kan signalera att det framtida kassaflödet är sämre än vad 
investerarna förväntat sig, vilket kan komma att påverka ledningen negativt genom bland annat 
minskad ersättning. Schatt et al. (2016) syftar på att detta kan förklara varför ledningen ibland 
väljer att undanhålla eller manipulera informationen.  
 
När de redovisningsmässiga kraven inte är tydliga, eller fullt utvecklade, kan det finnas en 
tendens att företagsledningen börjar bete sig själviskt. Detta kan innebära manipulation av 
informationen i redovisningen, genom testet för nedskrivning (Zang, 2008). Vid otydliga krav, 
eller om företaget gör en tvetydig tolkning av regelverken, kan majoriteten av beslutstagandet 
grunda sig på själviska intressen gjorda av ledningen (Šapkauskienė & Leitonienė, 2014). 
Vidare kan deras handlingsfrihet, i form av antaganden och uppskattningar, påverka utfallet vid 
nedskrivning av goodwill (Van Hulzen et al., 2011). Företag, vars ledning nyligen bytts ut, är 
mer benägna att skriva ner sin goodwill enligt Zang (2008), detta för att demonstrera ett bättre 
finansiellt resultat för de kommande åren. Däremot kan en ledning som planerar att avgå, inom 
en snar framtid, vara mer benägen att hålla uppe värdet av goodwill. Detta för att ge sken av att 
företaget innehar en starkare marknadsposition, än vad de i själva verket har, och därigenom 
har ledningen möjlighet att påverka sitt avgångsvederlag. Således kan företagsledningens rykte, 
beteende och bonusar influera nedskrivningen av goodwill. De anses inte vara benägna att 
genomföra en nedskrivning, om detta har en negativ inverkan på deras bonusutdelning (Beatty 
& Weber, 2006) eller rykte. Genom detta beteende kan ledningen sända ut falska signaler om 
företagets kondition, vilket bland annat kan komma att påverka investerarnas beslutsunderlag 
samt förtroendet för företaget. 

2.2.2 Investerarnas behov av information 
Nuvarande och potentiella investerare kan bedöma att informationen, som företaget sänder ut, 
är av olika relevans för dem. Vanligtvis vill dessa investerare få en transparent bild av företaget 
och bli tilldelad trovärdig information av dess ledning. Det väsentliga för ledningen är att se till 
att informationen ses som tillförlitlig så att den inte förkastas, vilket sker om investerarna ser 
informationen som opålitlig och värdelös (Schatt et al., 2016). Oftast utgör de finansiella 
rapporterna investerarnas enda kommunikation med företaget. 
 
Investerarna är för det mesta intresserade av både privat och publik information angående 
företaget, om denna information kan påverka deras investeringsbeslut. Ur ett externt perspektiv 
skulle förändringen i IFRS 3, från avskrivning till nedskrivning av goodwill, kunna ses som 
positiv då den kan underlätta förståelsen för investerarna. IASB hävdar att när informationen är 
av högre kvalitet kommer investerare att föredra detta eftersom det är mer användbart för 
investeringsbeslut (Van Hulzen et al., 2011). En nackdel med nedskrivningsprövningen kan 
dock vara att det är svårt för investerare att identifiera när värdet på goodwill kommer minska 
och när företaget faktiskt väljer att skriva ner posten (Šapkauskienė & Leitonienė, 2014).  
 
Utöver bland annat resultat- och balansräkningen, är det även för större svenska företag lag på 
att presentera en kassaflödesanalys i sin årsredovisning (Thomasson et al., 2013). En 
kassaflödesanalys visar förändringen av företagets likvida medel under räkenskapsåret (Jonäll 
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& Lumsden, 2018). Som beslutsunderlag för investerare kan denna finansiella rapport bidra till 
nyttig och användbar information, något som även medfört att företag som inte är tvingade att 
redogöra för sitt kassaflöde ändå gör det (Thomasson et al., 2013). Då kassaflödesanalysen 
endast belyser företagets likviditet påverkas inte rapporten av skillnaderna mellan nationella 
och internationella lagar, angående företagets bedömningsposter (Jonäll & Lumsden, 2018). 
Vidare menar Jonäll och Lumsden (2018) att det därför kan vara enklare för investerare, som 
har ett intresse i olika företag som är verksamma i olika länder, att fokusera på denna rapport 
istället för företagens resultaträkningar.   
 
Gällande regelverket K3 och avskrivning av goodwill, ses metoden som en nackdel för att den 
inte avspeglar den verkliga värdeminskningen. Istället bygger metoden på antaganden om att 
värdet minskar i rak linje över tid (Van Hulzen et al., 2011). Det här innebär att den verkliga 
användningen av goodwill, och det kassaflödet som posten bidrar med, inte beaktas av det 
nationella regelverket. Avskrivningsmetoden ger inte heller någon användbar information till 
investerarna hävdar Johansson et al. (2016). En av fördelarna kan dock vara att företag 
undkommer kostnader som uppstår vid nedskrivningsprövningen (Johansson et al., 2016; 
Schatt et al., 2016) samt den tid och de resurser som används för att årligen värdera tillgången. 

2.3 Nyckeltal kan påverka investerarnas beslut 
För att kunna urskilja om ett företag går bra eller dåligt, räcker det inte med att granska resultatet 
när bokslutet upprättas. Det behövs mer utförlig information än så. För att få en väldisponerad 
bild av ett företags resultat, vilka konsekvenser resultatet genererar och styrkan bakom 
företagets finansiella mått, kan nyckeltal med fördel användas (Larsson, 2008). Nyckeltalen 
konstrueras utifrån de siffror som genereras av ett företags balans- och resultaträkning. Dessa 
nyckeltal kan användas vid planering och analys, för att underlätta när en utvärdering av 
företagets prestationer ska upprättas. (Greve, 2008)  
 
Investerare kan också ha nytta av nyckeltalen, då de kan bidra med en bra överskådlig bild över 
det ekonomiska tillståndet som råder i företaget. Vid ekonomiska förändringar kan dessa tjäna 
som beslutsunderlag. De kan även användas vid till exempel en jämförelse mellan olika företag. 
Nyckeltal är viktiga för att visa hur det har gått för företag historiskt, men dessa kan även 
användas som styrmedel inför framtiden (Holmström, 2007). En annan användning är att 
företagsledningens ersättningar och bonusar kan kopplas till en del av lönsamhetsmåtten 
(Larsson, 2008).  

2.3.1 Soliditet  
Med hjälp av nyckeltalet soliditet kan företaget visa hur stor motståndskraft de har mot förluster. 
Det vill säga med hur stor del av företagets tillgångar som har finansierats med egna medel. 
(Larsson, 2008) Nyckeltalet indikerar på företagets betalningsförmåga på lång sikt. En låg 
soliditet innebär en hög skuldsättningsgrad, vilket betyder att företaget har förhållandevis höga 
räntekostnader (Greve, 2008). Detta resulterar i att rörelseöverskottet till ägarna blir mindre. 
Förvärv som genererar goodwill är antingen finansierade med eget kapital eller främmande 
kapital, alternativt en kombination av dessa. Förvärvet påverkar således detta nyckeltal. 
Uträkningen av soliditet ser ut som följer:  
 
 

𝑆𝑜𝑙𝑖𝑑𝑖𝑡𝑒𝑡	 = 	 *+,-	./01-/2
34-/2-	./01-/2

  
 
 



 11 

2.3.2 Räntabilitet på eget kapital 
Detta nyckeltal är intressant för aktieägare att analysera eftersom det visar avkastningen på det 
kapital ägarna har satsat. Vidare kan ägarna också förvänta sig en rimlig räntabilitet på det egna 
kapitalet. Beroende på om företaget lever upp till förväntningarna eller ej, står ägarna inför valet 
om de ska satsa mer pengar i företaget eller om placeringen ska avvecklas. (Larsson, 2008) En 
riktlinje är tio procent; under denna procentsats bedöms räntabiliteten vara svag, medan god 
räntabilitet anses vara över tio procent (Visma, 2018).  
 
Goodwillpostens avskrivning eller nedskrivning influerar företagets resultat efter finansiella 
poster, det vill säga täljaren i nyckeltalets ekvation. Ekvationens nämnare påverkas initialt av 
finansieringen för rörelseförvärvet, om det är helt eller delvis finansierat av eget kapital. 
Fortlöpande förändras företagets egna kapital av värdeminskningen av goodwill i och med 
inverkan på resultatet. Nämnaren påverkas även av beslut kring utdelning. Nyckeltalet brukar 
betecknas 𝑅* och beräknas enligt följande: 
 
 

𝑅* =
𝑅𝑒𝑠𝑢𝑙𝑡𝑎𝑡	𝑒𝑓𝑡𝑒𝑟	𝑓𝑖𝑛𝑎𝑛𝑠𝑖𝑒𝑙𝑙𝑎	𝑝𝑜𝑠𝑡𝑒𝑟

𝑆𝑢𝑚𝑚𝑎	𝑒𝑔𝑒𝑡	𝑘𝑎𝑝𝑖𝑡𝑎𝑙  

 

2.3.3 Skuldsättningsgrad 
Ett nyckeltal som används för att värdera och kontrollera hur ett företags ekonomiska ställning 
ser ut är skuldsättningsgraden, betecknad S/E. Detta mått visar på företagets kapitalstyrka och 
den relation som finns i företaget mellan skulder och eget kapital. En tumregel att följa är att 
denna kvot ska vara högst 1,0, vilket innebär att företagets totala kapital består av lika delar 
eget som främmande kapital (Larsson, 2008). Överstiger kvoten 1,0 har företaget en större andel 
främmande kapital än eget kapital (Visma, 2018).  
 
Bakom ett rörelseförvärv existerar en finansieringskälla. Antingen har företaget ökat det egna 
kapitalet för att finansiera förvärvet, eller så har finansieringen skett via främmande kapital. 
Sker finansieringen genom främmande kapital, till exempel genom ett nytt banklån, uppstår en 
skuld hos företaget. Företaget kan även välja att kombinera eget och främmande kapital, varpå 
den uppkomna skulden blir mindre. Oberoende av finansieringskälla, kommer antingen 
nämnaren eller täljaren, alternativt båda, att påverkas. Detta i sin tur påverkar 
skuldsättningsgraden initialt. 
 
Skuldsättningsgraden är starkt kopplad till nyckeltalet soliditet8, som visar andelen av tillgångar 
som företaget har finansierat med eget kapital. Relationen mellan dessa mått påvisar att när S/E 
är lågt i företaget, kommer soliditeten att vara hög, och tvärtom (Visma, 2018). Nyckeltalets 
ekvation ser ut som följande: 
 
 

𝑆/𝐸	 =
𝑆𝑢𝑚𝑚𝑎	𝑠𝑘𝑢𝑙𝑑𝑒𝑟	
𝐸𝑔𝑒𝑡	𝑘𝑎𝑝𝑖𝑡𝑎𝑙  

  

                                                
8 Se 2.3.1 



 12 

3 Metod 

3.1 Övergripande forskningsansats 
Inledningsvis mynnade bakgrunden och problemdiskussionen ut i följande frågeställning: Hur 
skiljer sig metoderna åt, i regelverken K3 och IFRS, gällande värdeminskningen av förvärvad 
goodwill, och vilka konsekvenser medför de olika metoderna? För att besvara vår 
forskningsfråga behövde vi ha en fördjupad förståelse kring begreppet goodwill. Vidare krävdes 
en djupare kunskap om K3 och IFRS, för att förstå skillnaderna mellan regelverken, givet deras 
hantering av goodwill. Dessutom, i studiens empirikapitel, undersökte vi vilka konsekvenser de 
båda regelverken resulterade i.  
 
I detta arbete hade vi en preliminär föreställning av vad som var viktigt av det vi skulle analysera 
och vi utgick ifrån en explorativ ansats. Denna ansats är utforskande och vi vävde samman detta 
med en kvalitativ forskning, vilket innebär att vi hade en tolkande och analyserande struktur på 
studien. Vår explorativa och kvalitativa forskning är sammankopplad med induktion, och detta 
innebär att förbindelsen mellan datainsamling och litteraturgenomgång är mindre bestämmande 
(David & Sutton, 2011), än om vi utgått från deduktion. Med en induktiv ansats menas att 
forskningen startar i den empiriska verkligheten för att sedan gå vidare till att utforska relevanta 
teorier, samt tar del av dessa teorier för att uppfylla studiens syfte och besvara forskningsfrågan 
(Söderbom & Ulvenblad, 2016). Diskussion kan ske kring vårt arbete om det har en deduktiv 
eller induktiv ansats, då vi startade med att läsa in oss på vårt valda forskningsområde. Vår 
empiriska undersökning utgick även från egenkonstruerade typfall och inte verkligheten som 
sådan. Trots detta är vi av uppfattningen att vår studie har en induktiv ansats eftersom vi utgick 
från studiens egenutformade verklighet, det vill säga arbetets empiri. Härifrån utforskade vi 
sedan teorier, däribland signalteorin, som gjorde det möjligt för oss att besvara vår 
forskningsfråga. Studien kan därmed sägas ha en induktiv kärna.  

3.2 Litteraturgenomgång 
Vår uppstart av detta examensarbete bestod av att utforska vad som redan var undersökt i vårt 
forskningsämne, det vill säga vi började med att genomföra en sekundäranalys. Vi startade med 
att läsa tidigare uppsatser och vetenskapliga artiklar som behandlade olika kombinationer av 
goodwill, K3 och IFRS. Detta för att få inspiration och tillgång till potentiella källor. 
Genomgående under arbetets gång har vi sökt väsentlig och användbar information i form av 
textuell sekundärdata, såsom litteratur i form av böcker och vetenskapliga artiklar, för att 
besvara vår forskningsfråga. Vi har även sökt aktuell forskning med hjälp av olika ekonomiska 
tidskrifter för att kunna få en mer nyanserad bild av den aktuella debatten inom vårt ämne.  
 
Arbetet bygger även på information hämtad från lagar och regelverk; såsom ÅRL, K3 och IFRS. 
För att vi ska förstå hur redovisningen påverkas av goodwill och vilka regler företagen har att 
förhålla sig till, har dessa lagar och regelverk undersökts noga. För att förstå hur lagtexten 
påverkar redovisningen och hur redovisningen påverkar ett företags finansiella rapporter, har 
kurslitteratur studerats. Givet vårt syfte med studien känns kurslitteratur som en relevant källa, 
eftersom denna typ av litteratur återger fakta och information på ett sakligt och pedagogiskt 
sätt. 
 
Sökningar har även gjorts via Högskolebibliotekets databas i Halmstad och genom denna 
databas har vi kunnat hämta användbar och trovärdig kunskap. Detta eftersom vi endast har 
sökt material som blivit vetenskapligt granskat. Vi har kontinuerligt diskuterat och analyserat 
den information som samlats in under arbetets gång. När sökningen genomfördes användes 
nyckelord såsom “goodwill”, “impairment”, “write-off”, “accounting”, “amortization”, “K3”, 
“IFRS”, “signalteori”, “signal theory” och “signaling theory”. Dessa nyckelord har vi försökt 



 13 

kombinera på olika sätt för att komma åt kärnan i vårt arbete. När tillräckligt stor del av 
vetenskapliga artiklar samlats in, lästes artiklarnas sammanfattningar för att vi skulle få en 
bättre föreställning huruvida artikeln skulle vara värd att läsa i sin helhet eller ej. Valet föll på 
flera olika artiklar men sammanfattningarna illustrerade inte alltid artiklarnas innehåll och syfte 
på rätt sätt, varpå en ny sållning gjordes. 
 
Under sökprocessen insåg vi att de flesta artiklar vi studerat inte exakt behandlade den 
jämförelsen mellan regelverken, angående goodwill, som vi skriver om. Detta är en del av det 
gap som vårt arbete är tänkt att fylla. I de artiklar vi hittade, som inte spelade i samklang med 
vårt syfte, har de antingen utgått från ett annat geografiskt läge, som indirekt har påverkat val 
av regelverk, eller så har de bara handlat om värderingen av goodwill. Genomgående under 
datainsamlingen tillämpades induktiv analys, det vill säga att vi identifierade teman och 
skapade koder för att underlätta vår genomgång av artiklarna. Kontinuerligt arbetade vi med 
färgteman för att bland annat identifiera och skilja på regelverken samt de olika 
värdeminskningsmetoderna. Detta tillvägagångssätt har förenklat arbetets gång, framförallt i 
skapandet av vår egen text.  

3.3 Utveckling av studiens typfall 
Vi konstruerade ett fiktivt företag med identiska intäkter, kostnader och tillgångar som 
utgångspunkt. Genom vår teoretiska referensram har vi utvidgat vår kunskap om goodwill, och 
regelverkens olika metoder för att hantera postens värdeminskning. Till följd av att vi 
fokuserade på goodwill och dess påverkan på de finansiella rapporterna, valde vi att hålla 
intäkter och kostnader oföränderliga. Under konstruktionen valde vi även att det fiktiva 
företaget inte skulle genomföra någon utdelning under något av de observerade åren. 
Anledningen som ligger till grund för detta beslut är att utdelning av vinstmedel i sig 
frambringar fler situationer som kräver ännu fler beslut. Vi kände att vår bedömning och 
värdering av utdelningen skulle ha för stor inverkan på utfallen. Vi är dock medvetna om att 
det inte är så realistiskt att inte ha någon utdelning alls under samtliga observerade år. Vidare, 
genom att vi höll intäkter och kostnader konstanta och inte delade ut företagets vinst, förväntade 
vi oss att få ett utgångsläge för vår empiriska analys som är opåverkat av andra händelser i 
företaget. Åtgärderna genomfördes för att tydligare kunna visa hur avskrivningar eller 
nedskrivningar påverkar siffrorna i rapporterna. Finansieringen av rörelseförvärvet, som 
genererade goodwill, skedde med eget kapital. Valet togs för att finansiering med främmande 
kapital hade bidragit med fler bedömningar och beslut, bland annat kring låneränta och 
amortering. 
 
För att i detta arbete förstå skillnaderna mellan regelverken, angående värdeminskningen av 
goodwill, skapades olika typfall. Vi diskuterade enskilda förutsättningar som typfallen kunde 
utgöras av och valet föll på att konstruera nedanstående fyra typfall. Då skapandet av dessa 
medför många tabeller och mycket information, kände vi att fler än fyra typfall hade försvårat 
för läsaren. Samtidigt hade endast två typfall medfört att vi inte kunnat jämföra de skillnader 
som faktiskt finns inom de olika regelverken. Därmed kändes det logiskt att konstruera och 
analysera fyra typfall i vår studie; två stycken för varje regelverk. Vi har illustrerat skillnaderna 
mellan regelverken genom att applicera de fyra typfallen på det fiktiva företaget. Vidare 
observerade vi det fiktiva företagets olika typfall under fem år, för att kunna se hur 
goodwillposten inverkar på företagets finansiella rapporter och dess nyckeltal. Typfallen utgör 
underlaget för studiens empiri, analys och slutsats.  
 
För de två typfall som utgår från K3 föll valet på att, i typfall A, använda regelverkets maximala9 
nyttjandeperiod, nämligen fem år. Avskrivningarna sker linjärt, det vill säga med lika stora 

                                                
9 Undantag finns vid specialfall, se avsnitt 2.1.1 
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belopp under alla dessa år. Vidare beslutade vi att, i typfall B, utnyttja det undantag som finns i 
regelverket kring avskrivning, vad gäller specialfall. Företaget har, med en rimlig grad av 
säkerhet, kunnat fastställa ett sådant specialfall och därmed har nyttjandeperioden angetts till 
tio år. Detta typfall utformades för att belysa vad som sker i rapporterna när nyttjandeperioden 
förändras. Det är av intresse att maxgränsen för nyttjandeperioden, vid undantag, kan 
fördubblas. 
 
För de två typfall med utgångspunkt i IFRS, grundade sig typfall C på Gauffin och Nilssons 
undersökning från år 2018. Deras rapport fastslår, som tidigare nämnts, att svenska 
börsnoterade företag i genomsnitt skriver ner goodwill med 0,6–0,7 % av total goodwill per år. 
Just denna siffra skulle i vår undersökning, under våra observerade år, ge en sådan liten effekt 
i de finansiella rapporterna, att det knappt skulle märkas av. Därför beslutade vi att öka 
procentsatsen något för att lättare kunna påvisa skillnaderna. Procentsatsen landade på 1,0 %, 
en siffra som fortfarande är väldigt låg i förhållande till total goodwill, men som inte känns 
orimlig. Vi ställer oss kritiska till typfall C, då Gauffin och Nilssons procentsats grundar sig på 
att ett fåtal företag har skrivit ner goodwill med en ansenlig summa, medan flertalet företag inte 
har skrivit ner goodwill alls. Detta resulterar i den låga procentsatsen. Vi tycker ändå att 
typfallet är av relevans, för att visa på hur lite som faktiskt skrivs ner av total goodwill. Det 
andra typfallet, typfall D, som också följer IFRS, har ingen nedskrivning de första tre åren. Först 
år 4 har nedskrivningsprövningen indikerat på en värdeminskning av goodwill, och då med      
25 % av postens totala redovisade värde. Det här tillvägagångssättet, det vill säga ej årlig 
nedskrivning, känner vi återger verkligheten på ett mer rättvisande sätt. Detta då vi tror att det 
är betydligt vanligare, om inte normalfallet, att skriva ner goodwill med en ansenlig summa när 
nedskrivningsprövningen tyder på en större värdeminskning, än en återkommande procentsats. 
Motivet för detta typfall var även att visa på hur de finansiella rapporterna påverkas när 
goodwill märkbart har minskat i värde, efter flera år utan indikationer.  

3.4 Dataanalys  
Studiens analyskapitel har delats upp i två avsnitt; den första delen behandlar den empiriska 
analysen och den andra delen redogör för den teoretiska analysen. Denna uppdelning gjordes 
då vi kände att en sammanslagning, av vår egenkonstruerade empiri och vår teoretiska 
referensram, hade resulterat i en tyngre och mer svårläst analys.  
 
Inledningsvis, i den empiriska delen, upplyste vi läsaren om typfallens olika förutsättningar 
genom en matris, som skapats utifrån empirin. Med hjälp av matrisen ville vi ge läsaren en 
påminnelse om typfallens olika förutsättningar. Vidare analyserade vi hur regelverken skiljer 
sig från varandra och hur regelverkens värdeminskningsmetoder påverkar siffrorna i de 
finansiella rapporterna. Vi jämförde typfall A och B, som följer K3, med typfall C och D, som 
följer IFRS. Detta för att vi på ett överskådligt sätt skulle kunna sammanfatta hur metoden för 
värdeminskning påverkar det fiktiva företagets resultat, givet typfallens individuella 
förutsättningar. Fortsättningsvis analyserade vi vad som sker i resultat- och balansräkningen 
när en värdeminskning av goodwill redovisas. Därefter undersökte vi typfall A enskilt, för att 
sedan kunna jämföra med typfall B. Därpå skrev vi om typfall C och fortsatte sedan med     
typfall D, där en jämförelse rörande övriga typfall öppnades upp. Detta avsnittet i analysen 
skapade vi för att mer i detalj kunna förklara vad som händer i redovisningen, rent teoretiskt, 
utifrån regelverken och våra egenutformade typfall.  
 
Fortsättningsvis, i den empiriska analysen, tog vi upp nyckeltalen som presenterades i den 
teoretiska referensramen. Med hjälp av de beräkningar vi har gjort, och som tillhör empirin10, 
kunde varje nyckeltal diskuteras ingående var för sig, men även jämföras sinsemellan. Tre 

                                                
10 Tabellerna presenteras i bilaga 1–4, med en sammanställning av de beräknade nyckeltalen, för respektive typfall, i bilaga 5.  
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diagram har skapats, ett för varje finansiellt mått. Detta gjorde vi för att läsaren, på ett 
överskådligt och underlättande sätt, ska kunna följa med i vår analys. Vidare beskrev vi varför 
respektive diagrams grafer skiljer sig åt mellan de olika typfallen. Vi analyserade utfallen för 
det första och sista observerade året mer i detalj, jämfört med år 2 till år 4. Däremot kände vi 
att typfall D krävde en djupare analys av år 3 till år 4, detta då graferna för samtliga nyckeltal 
avviker från övriga typfalls grafer under dessa år. 
 
I den teoretiska analysen har vi undersökt varför regelverken påverkar den information som 
företaget sänder ut till investerarna. Inledningsvis, i detta avsnitt, analyserade vi på vilket sätt 
denna information kan ses som signaler och vad dessa, i sin tur, kan medföra till investerarna. 
Genom K3 och IFRS får investerarna tillgång till olika mängd information, utifrån 
redovisningen kopplat till goodwill. Vi fortsatte analysera hur de olika typfallen påverkas och 
vilka krav regelverken ställer, angående den information som företagen måste upplysa sina 
investerare om. Därefter analyserade vi de typfall som följer IFRS, och försökte finna likheter 
och skillnader mellan typfall C och D. Vi gick vidare i vår analys och fokuserade på regelverket 
K3 samt typfall A och B. På samma sätt som jämförelsen i IFRS mellan typfall C och D, 
analyserade vi likheterna och skillnaderna på den information som det nationella regelverket 
bidrar med. Avslutningsvis jämförde vi hur metoderna i sig påverkar företaget, och därmed 
också investerarna. Vi analyserade även hur K3 och IFRS:s olika tillvägagångssätt kring 
bestämmelsen av nyttjandeperioden, eller avsaknaden av den, påverkar den information som 
investerarna får ta del av genom årsredovisningen.  

3.5 Trovärdighet 

3.5.1 Validitet 
För att ett arbete ska bli trovärdigt behöver det ha ett visst mått av validitet, det vill säga hur väl 
du mäter det som du i arbetet har avsikt att mäta (Söderbom & Ulvenblad, 2016).  Då vår avsikt 
är att mäta hur de olika regelverkens värdeminskningsmetoder av goodwill påverkar resultatet, 
och därigenom de finansiella rapporterna, är det viktigt för oss att utesluta övriga poster och 
händelser i det fiktiva företaget. Om vi hade studerat existerande företags årsredovisningar hade 
jämförelsen mellan företagen blivit mer komplicerad. Övriga poster och affärshändelser 
påverkar rapporterna och därmed blir det svårt att isolera goodwillpostens påverkan, vilket är 
syftet med vårt arbete. Om vi istället hade intervjuat personer, hade undersökningen kommit att 
handla om agerande, tolkningar och uppfattningar, vilket inte tangerar vårt syfte.  
 
Validitet kan delas in i en intern del och en extern del, med en anpassad definition för kvalitativ 
forskning. Denna definition förekommer eftersom en kvalitativ undersökning ofta studerar 
specifika fall eller utgår från små urval. (Bryman & Bell, 2013) Givet denna förklaring, 
fokuserar intern validitet på överensstämmelsen mellan studiens observationer och det vi tror 
att vi observerar (LeCompte & Goetz, 1982). I form av intern validitet, kommer nivån vara 
förhållandevis hög, då vi mäter skillnaderna mellan värdeminskningsmetoderna för goodwill i 
regelverken K3 och IFRS. Vi har exkluderat poster som inte är relevanta för att kunna analysera 
våra empiriska resultat, samt hållit övriga existerande poster, utöver goodwillposten, konstanta. 
Till följd av att vi genomfört studien på detta sätt, känner vi att vi uppnår en god intern validitet; 
våra observationer stämmer därmed överens med vad vi tror att vi observerar.  
 
Vidare står den externa validiteten för hur väl dina resultat kan generaliseras till andra sociala 
miljöer och situationer (LeCompte & Goetz, 1982). Då vår studies resultat kommer vara 
applicerbar på goodwillposten, givet att företaget följer antingen K3 eller IFRS, anser vi att 
extern validitet kommer att uppnås. Oavsett företagshändelser i övrigt, kommer goodwillposten 
att hanteras enligt vår analys. Även andra tillgångar som skrivs av utifrån en nyttjandeperiod, 
såsom byggnader och maskiner, kommer hanteras på samma sätt som i studien, utifrån de två 
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observerade regelverken. Vidare måste läsaren av denna studie vara medveten om att våra 
typfalls specifika villkor kan skilja sig från verkliga företags förutsättningar. Till exempel kan 
nyttjandeperioden variera hos företagen som följer K3 (typfall A och B), eller så kan den årliga 
nedskrivningsprövningen i IFRS-standarden ha indikerat på en annan värdeminskning än just 
våra valda typfall (typfall C och D). Vidare behöver läsaren även ha i åtanke att i det stora hela 
är det så mycket annat som påverkar ett företag; till exempel affärshändelser, ledningens 
agerande, marknadens agerande och konjunkturer.  

3.5.2 Reliabilitet 
Reliabilitet behandlar frågan om huruvida en studies resultat är repeterbar eller ej (Bryman, 
2016). Begreppet står för hur troligt det är att få samma eller liknande resultat om mätningen 
skulle upprepas (Söderbom & Ulvenblad, 2016), och därmed beskriver den hur tillförlitlig en 
viss mätning är. Precis som med validitet, kan reliabilitet delas upp i en intern och en extern 
del. Intern reliabilitet behandlar huruvida forskningsgruppen är överens om vad som 
observerats under studiens gång (Bryman, 2016). För att i studien uppnå en så hög grad av 
intern reliabilitet som möjligt, har vi diskuterat utfall och resultat genomgående under hela 
arbetet. Genom detta har vi kunnat sätta ord på våra egna observationer och tankar, vilket har 
lett till givande och intressanta diskussioner. Härifrån har vi kunnat konstatera att vi uppfattat 
och tolkat studiens utfall och resultat likadant, om än uttryckt på olika sätt.  
 
Extern reliabilitet står för den grad till vilken en studie är repeterbar (Bryman, 2016). Vårt val 
att konstruera egna typfall, istället för att samla in material från verkligheten, komplicerar 
möjligheten att åstadkomma extern reliabilitet. Det vill säga, svårighetsgraden i att rekonstruera 
just vår studie växer. Detta då våra tankar och idéer inte fullt ut kan förmedlas eller återges till 
andra som önskar genomföra samma typ av studie. Det är dock inte omöjligt för andra att 
återskapa vår grundtanke. Om en annan arbetsgrupp skulle använda våra typfall, med samma 
siffror och samma förutsättningar, skulle deras studie resultera i samma utfall som vår studie. 
Däremot kan det tänkas att arbetsgruppen delvis skulle kunna dra andra slutsatser än vad vi har 
gjort, givet deras valda fokus i studien. Vikten av repeterbarhet i vår studie känns inte så stor, 
detta då reliabiliteten är av större vikt vid kvantitativa undersökningar än vid kvalitativ 
forskning, enligt Bryman (2016). Däremot är vi av uppfattningen att våra generella resultat 
kommer att kunna appliceras på studier av liknande karaktär. 

3.6 Källkritik 
Den största konsekvensen av att analysera sekundära källor är att författarna till artiklarna och 
litteraturen, som analyserats, kan ha påverkats av någon annans uppfattning eller tolkning 
(David & Sutton, 2011). Då viss del av materialet som studerats dessutom är på engelska finns 
en risk att någon information kan ha gått förlorad, eller att feltolkningar har gjorts i 
översättningen till svenska. Detta har tagits hänsyn till när materialet behandlades genom 
kritiskt granskande och diskussioner, kring det relevanta i artiklarna, under arbetets gång. Vi 
har gått tillbaka till ursprungskällan för att undvika andra författares tolkningar av materialet. 
För att öka tillförlitligheten av källorna har tidskrifterna, vars artiklar använts i denna studie, 
kontrollerats enligt det norska registret för vetenskapliga tidskrifter (NSD, 2018). Detta för att 
säkerställa att informationen vi behandlat är granskat och tillförlitligt.  
 
Kurslitteratur har kontinuerligt använts, framför allt i avsnittet som behandlar nyckeltal men 
även i metodkapitlet. Denna typ av litteratur anser vi är väsentlig med tanke på ämnet vi skriver 
om och hur arbetet är strukturerat. För att undvika enskilda författares åsikter och tolkningar 
har vi, i största möjliga mån, försökt styrka informationen från flera källor och flera författare. 
Detta för att dels kritiskt granska det som kurslitteraturen säger, samt få stöd från flera håll för 
det som sägs. Vi anser att kurslitteraturen vi använt oss av är av hög relevans för vårt arbete. 
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4 Empiri 

4.1 Utgångsläget för det fiktiva företaget 
Utgångsläget för samtliga typfall är ett fiktivt företag där ett rörelseförvärv skett under år 1. Det 
positiva skillnadsbeloppet, det vill säga goodwill, landade på 10 000 tkr. Förvärvet är finansierat 
med eget kapital och bidrar därmed inte med några ökade räntekostnader. Företagets totala 
kapital uppgår till 100 000 tkr, fördelat på 40 000 tkr eget kapital och 60 000 tkr främmande 
kapital. Av det främmande kapitalet innehar företaget ett banklån på 36 000 tkr, med en ränta 
på 3,2 %. Den aktuella bolagsskattesatsen uppgår till 22 % av årets redovisade resultat efter 
bokslutsdispositioner. 
 
I studiens bifogade bilagor återfinns tabeller för samtliga typfall, som visar summerade utdrag 
från det fiktiva företagets resultat- och balansräkning. Företaget har en nettoomsättning på        
85 000 tkr, rörelsekostnader på 68 500 tkr och räntekostnader 1 152 tkr. Dessa hålls konstanta 
genom de fem undersökta åren. Det sker ingen utdelning av årets redovisade vinst under något 
av de observerade åren. Utdragen ur resultat- och balansräkningarna förutsätter att inga nya 
rörelseförvärv har skett under de observerade åren, som har genererat goodwill. Likaså har 
ingen avyttring skett som påverkat goodwillposten. Nyckeltal har beräknats för alla fyra typfall, 
för samtliga observerade år, och dessa återfinns i bilagorna för respektive typfall. 

4.2 Typfall med utgångspunkt i det nationella regelverket K3 
4.2.1 Typfall A - Avskrivning enligt plan, 5 år 
I typfall A följer det fiktiva företaget K3 och de anser att deras förvärvade goodwill har en 
nyttjandeperiod på fem år. Redovisningsmässigt innebär det att tillgångens värde fördelas jämnt 
över denna tidsperiod. Med jämnt fördelat över nyttjandeperioden menas att avskrivning sker 
med lika stora belopp varje år, tills hela posten är avskriven. I enlighet med K3 ska avskrivning 
ske redan det första året tillgången redovisas.  
 
Tabell 1 påträffas i bilaga 1 och visar hur den årliga avskrivningen ser ut i det fiktiva företagets 
resultaträkning. Varje år, under den bestämda nyttjandeperioden, kostnadsförs avskrivningarna 
med -2 000 tkr. Detta medför att företagets resultat minskar och på grund av detta kommer även 
skattekostnaden att minska. Skatteposten kommer därmed att justeras med 22 %, det vill säga 
+440 tkr. Skillnadsbeloppet motsvarande -1 560 tkr, det vill säga resterande 78 %, kommer att 
justeras mot årets resultat.  
 
De ackumulerade avskrivningarna, i företagets balansräkning, minskar årligen värdet av 
goodwill, se tabell 2 i bilaga 1. Det innebär att tillgångssidan i balansräkningen minskar med   
-2 000 tkr varje år, under hela den bestämda nyttjandeperioden. Från resultaträkningen överförs 
-1 560 tkr till balansräkningens eget kapital och skuldsida, detta för att även här justera posten 
årets resultat. Eftersom skattekostnaden minskade i resultaträkningen, med +440 tkr, medför 
det att skatteskulden även måste minska i balansräkningen, varpå en justering görs med                  
-440 tkr. Detta gör att tillgångssidan hamnar i jämvikt med eget kapital och skuldsidan. Efter 
avslutad nyttjandeperiod har hela det redovisningsmässiga värdet av goodwill skrivits av, värdet 
är nu 0 kr. De beräknade nyckeltalen, för samtliga år, återfinns i tabell 3 i bilaga 1, och utgörs 
av; soliditet, räntabilitet på eget kapital och skuldsättningsgrad.  

4.2.2 Typfall B - Avskrivning enligt plan, 10 år 
K3:s regel om att avskrivningsperioden högst får uppgå till fem år är inte fri från undantag, som 
nämns i den teoretiska referensramen. Undantaget innebär att om företaget kan fastställa en 
längre avskrivningstid än fem år, givet en rimlig grad av säkerhet, får de lov att skriva av 
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goodwill under maximalt tio år. Detta gäller endast vid specialfall, något som sällan 
uppkommer, men som det fiktiva företaget i typfall B kan påvisa. Typfallet följer en linjär 
avskrivningsplan, och skriver därför av goodwill med lika stora belopp varje år under den 
konstaterade nyttjandeperioden. Tabell 4, som finns i bilaga 2, visar hur typfall B:s avskrivning 
av goodwill ser ut i resultaträkningen. Avskrivningarna sker under tio år och 
avskrivningsbeloppet som kostnadsförs under vart och ett av åren är därmed -1 000 tkr.    
 
Redovisningen för det fiktiva företaget, givet typfall B, påminner till stor del om typfall A, men 
den årliga avskrivningen är som sagt lägre. Företagets rörelseresultat minskar med hälften i 
jämförelse med typfall A, det vill säga med -1 000 tkr, vilket beror på att nyttjandeperioden är 
dubbelt så lång. Detta medför att skattekostnaden minskar och att denna post i resultaträkningen 
kommer att justeras med +220 tkr. Skillnadsbeloppet som kommer att justeras mot årets resultat 
i balansräkningen blir således -780 tkr.  
 
Precis som i typfall A, kommer de ackumulerade avskrivningarna att minska värdet på goodwill 
varje år under nyttjandeperioden, vilket framgår av balansräkningen, se tabell 5 i bilaga 2. 
Justeringsbeloppet i resultaträkningen, kopplad till årets resultat, överförs till balansräkningen 
och justerar motsvarande resultatpost, med -780 tkr. Justeringen av skattekostnaden i 
resultaträkningen minskar företagets skatteskuld i balansräkningen och därmed sker en 
justering även där med -220 tkr. De uträknade nyckeltalen för typfall B, för respektive år, 
återfinns i tabell 6 i bilaga 2. 

4.3 Typfall som utgår från den internationella standarden IFRS 
4.3.1 Typfall C - Nedskrivning, 1,0 % årligen 
Det tredje typfallet, för det fiktiva företaget, är typfall C och det följer IFRS och genomför 
därför en årlig nedskrivningsprövning. Prövningen bidrar till en värdeminskning, av degressiv 
karaktär, i form av en kontinuerlig nedskrivning på 1,0 % av det totala värdet av goodwill för 
varje observerat år. Redovisningsmässigt innebär det att kostnadsposten för ackumulerade 
nedskrivningar ökar i en avtagande takt.  
 
Tabell 7 i bilaga 3 visar hur den årliga nedskrivningen ser ut i typfall C:s resultaträkning. År 1 
skriver företaget ner goodwill med 100 tkr; år 2 med 99 tkr; år 3 med 98 tkr; år 4 med 97 tkr 
och i år 5 med 96 tkr. Detta påvisar att värdeminskningen avtar med 1 tkr varje år, under de 
observerade åren. Då nedskrivningsbeloppen skiljer sig åt mellan åren kommer även 
justeringsbeloppen att vara olika stora. Skattekostnaden kommer att minska, genom justering i 
resultaträkningen, med 22 % och årets resultat kommer justeras med resterande 78 %.  
 
Goodwill som tillgång i företagets balansräkning minskar årligen med 1,0 %, se tabell 8 i bilaga 
3. De justeringar som gjordes i resultaträkningen överförs, precis som i typfall A och B, till eget 
kapital och skuldsidan i företagets balansräkning. Dessa justeringar gör att det förblir jämvikt i 
balansräkningen. Efter de fem observerade åren redovisar företaget fortfarande ett stort värde i 
goodwillposten, nämligen 9 510 tkr. För typfall C:s beräknade nyckeltal, se tabell 9 i bilaga 3. 

4.3.2 Typfall D - Nedskrivning sker först år 4 
Typfall D följer den internationella standarden IFRS, liksom typfall C. De årliga 
nedskrivningsprövningarna, som företaget genomför, leder inte till någon nedskrivning av 
goodwill förrän det fjärde året. Det här innebär att prövningen för år 1 till år 3 inte har indikerat 
på en värdeminskning av goodwill. Däremot har goodwillposten sjunkit i värde under det fjärde 
året, vilket resulterar i en nedskrivning på 2 500 tkr, motsvarande 25 % av företagets totalt 
redovisade goodwill. Nedskrivningsprövningen för år 5 indikerar återigen inte på någon 
värdeminskning av tillgången.  
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Under de första tre åren påverkas inte resultaträkningen av goodwillposten, då ingen 
nedskrivning sker. Däremot, år 4, fångar nedskrivningsprövningen upp en värdeminskning av 
den immateriella tillgången, se tabell 10 i bilaga 4. Då minskar rörelseresultatet med -2 500 tkr 
och företagets skattekostnad minskar med beloppet +550 tkr, varpå en justering görs. 
Sammantaget leder detta till en minskning och justering av årets resultat med -1 950 tkr.  
 
Endast i år 4 kommer goodwillposten att påverka balansräkningen, se tabell 11 i bilaga 4. 
Postens värde kommer minska på tillgångssidan och justeringar sker för skatteskulden och årets 
resultat på eget kapital och skuldsidan, precis som vid tidigare typfall. Vid utgången av det sista 
observerade året återstår 7 500 tkr av goodwill i företagets balansräkning. Nyckeltalen som är 
beräknade, utifrån siffrorna i typfall D, kan avläsas i tabell 12 i bilaga 4.  
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5 Analys 

5.1 Hur påverkas de finansiella rapporterna och nyckeltalen? 
 Regelverk Värdeminskningsmetod Övriga förutsättningar 

Typfall A K3 Avskrivning Nyttjandeperiod, 5 år 

Typfall B K3 Avskrivning Nyttjandeperiod vid specialfall, 10 år 

Typfall C IFRS Nedskrivning Värdeminskning årligen, 1,0 % av redovisad goodwill 

Typfall D IFRS Nedskrivning Värdeminskning år 4, 25 % av redovisad goodwill 

Matris 1: Sammanfattning av typfallens förutsättningar. 
 
Det fiktiva företaget följer K3 i förutsättningarna för typfall A och B. Nyttjandeperioden för 
goodwillposten uppskattas till fem respektive tio år och skrivs av enligt detta. 
Avskrivningsbeloppet påverkar resultaträkningen i form av att värdeminskningen, i sin helhet, 
kostnadsförs och minskar rörelseresultatet. Detta resultat förändras inte under de observerade 
åren, eftersom avskrivningarna är av linjär karaktär. I Typfall C och D följer företaget IFRS och 
de har ingen skyldighet att uppskatta en nyttjandeperiod för goodwill, till skillnad från vad 
regelverket K3 kräver. Tillgången värderas istället årligen genom nedskrivningsprövningen 
(Carlsson & Sandell, 2018). Givet prövningen kan det uppstå stor variation i värdeminskningen, 
vilket kan påverka och förändra resultatet år för år. En övergripande sammanfattning av 
samtliga typfalls förutsättningar återfinns i matris 1, se ovan. 
 
För samtliga typfall bokas årets resultat i resultaträkningen mot årets resultat i 
balansräkningen, vilket medför en ökning av det egna kapitalet och därigenom även det totala 
kapitalet. Detta beror bland annat på att det fiktiva företaget inte genomför någon utdelning, 
som annars hade resulterat i en delvis reducering av det egna och totala kapitalet. Det egna 
kapitalet ökar för varje år med årets resultat minus 78 % av den årliga värdeminskningen av 
goodwillposten. När rörelseresultatet i resultaträkningen reduceras, minskar också 
skattekostnaden. Detta medför att skatteskulden, i balansräkningen, minskar med resterande   
22 % av värdeminskningsbeloppet, vilket innebär att den främmande delen av totalt kapital 
också kommer att minska. Balansräkningens tillgångssida påverkas också genom att de 
ackumulerade av- och nedskrivningarna influerar det bokförda värdet av goodwillposten.  
 
Goodwillposten måste kunna kopplas till ett positivt kassaflöde, som skapas tillsammans med 
en eller fler av företagets identifierbara tillgångar (FAR, 2018). I avsaknad av detta kassaflöde 
får goodwill inte redovisas som en tillgång i balansräkningen. En avskrivning påverkar inte 
företagets kassaflöde och därmed inte heller deras kassaflödesanalys (Jonäll & Lumsden, 2018). 
Detsamma gäller vid nedskrivning av goodwill. Även om värdeminskningen i sig reducerar 
rörelseresultatet, i form av en periodiserad kostnad, sker inte en direkt påverkan på kassaflödet 
eftersom kostnaden inte bidrar med någon in- eller utbetalning. Detta på grund av att 
utbetalningen genomförs i samband med rörelseförvärvet (Smith, 2018) som i sin tur 
genererade goodwill. 
 
Givet K3:s värdeminskningsmetod behöver inte företaget ta hänsyn till de kassaflöden som 
goodwill är med och skapar under den begränsade nyttjandeperioden, i och med de systematiska 
avskrivningarna. Detsamma gällde för IFRS innan övergången till nedskrivningsmetoden. På 
grund av denna övergång behöver nu företagen årligen undersöka de underliggande 
kassagenererande enheterna inom goodwillposten. Detta för att undersöka om tillgången 
fortfarande är med och genererar ett gynnande kassaflöde, tillsammans med en eller fler 
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identifierbara kassagenererande enheter som tillgången tillhör (Marton et al.,  2018). Om inte 
goodwillposten genererar ett tillräckligt stort kassaflöde, jämfört med vad tillgången är 
upptagen till i balansräkningen, måste den skrivas ner helt eller till viss del.   
 
Förutsättningarna i typfall A gör att goodwillposten minskar i högre grad eftersom livslängden 
för tillgången är kortast, jämfört med övriga observerade typfall. Givet detta står typfall A för 
den effektivaste värdeminskningen, då hela nyttjandeperioden för goodwill ryms inom de 
observerade åren. Innebörden blir att tillgångens redovisade värde uppgår till 0 kr år 5. Även 
årets resultat påverkas i större omfattning än i övriga typfall, men posten förblir oförändrad 
mellan åren, då avskrivningarna är av linjär karaktär.  Precis som i typfall A sker det årliga 
linjära avskrivningar i typfall B, dock med ett lägre belopp men över en längre tidsperiod. Den 
bakomliggande orsaken är att nyttjandeperioden, i typfall B, uppgår till tio år. Rörelseresultatet 
blir därför högre och skattekostnaden blir lägre, jämfört med typfall A. Efter de fem observerade 
åren återstår hälften av tillgångens värde i det fiktiva företagets balansräkning.  
 
Typfall C har en nedskrivning varje år motsvarande 1,0 % av det redovisade värdet av goodwill, 
då detta är vad nedskrivningsprövningen har indikerat på. Det innebär att beloppet som 
goodwill skrivs ner med är av degressiv karaktär, vilket leder till att rörelseresultatet ökar 
årligen. Ett bättre redovisat resultat gör att skattekostnaden ökar i resultaträkningen, jämfört 
med föregående år, vilket även medför att skatteskulden i balansräkningen ökar, kontra tidigare 
år. Angående nedskrivningen i rapporterna innebär dock justeringen att skattekostnaden och 
skatteskulden minskar totalt sett, men således inte med lika mycket som föregående år. Efter de 
fem observerade åren redovisas ett högt restvärde och goodwillposten kommer, rent teoretiskt 
sett, aldrig att skrivas ner helt om indikationen på 1,0 % pågår i oändlighet. För typfall D visar 
nedskrivningsprövningen inget incitament på värdeminskning under de tre första observerade 
åren. Resultat- och balansräkningen påverkas således inte år 1 till år 3, som i övriga typfall. Den 
kraftiga nedskrivningen, som sker år 4, minskar resultatet betydligt och även det redovisade 
värdet av goodwill. Detta leder till att typfall D uppvisar en avvikelse11, från de andra typfallen, 
i nyckeltalens siffror. År 5 sker återigen ingen nedskrivning och rörelseresultatet är tillbaka på 
samma nivå som år 1 till år 3 och avvikelsen kring nyckeltalen bromsas därmed upp. 

5.1.1 Soliditet: Företagets finansiella styrka vid förluster  
Nyckeltalet soliditet används för att se hur stor del det egna kapitalet är i förhållande till det 
totala kapitalet i ett företag (Larsson, 2008). Som nämnts tidigare är rörelseförvärvet, som 
generade goodwill i det fiktiva företaget, finansierat med eget kapital i samtliga typfall. 
Inledningsvis, i analysen, nämndes också hur det egna kapitalet och det totala kapitalet påverkas 
under de observerade åren i det fiktiva företaget. Dessa poster utgör täljaren respektive 
nämnaren i ekvationen för soliditet12.  
 
Soliditeten för det första året kommer vara förhållandevis jämnt, då utgångsläget är samma för 
alla fyra typfall, se diagram 1. Förändringen som uppstår mellan typfallen år 1 beror på den 
redovisade värdeminskningen av goodwill. Desto högre redovisad värdeminskning, ju lägre 
vinst kommer det fiktiva företaget att generera. Detta medför att det egna och totala kapitalet 
kommer öka med ett mindre belopp, än om värdeminskning inte hade skett. Det här är 
anledningen till att typfall A, med störst värdeminskning av goodwillposten, visar den lägsta 
soliditeten. Typfall D, som inledningsvis inte redovisar någon värdeminskning alls, påvisar 
således den högsta soliditeten av de fyra typfallen. 
 

                                                
11 Se samtliga diagram i 5.1 
12 Se 2.3.1 för mer information om soliditet. 
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Diagram 1: Soliditet för typfall A-D. 

 
För typfallen som följer det nationella regelverket K3 drar typfall B ifrån typfall A under de 
observerade åren, se diagram 1. Det här innebär att soliditeten i typfall B ökar i en högre takt, 
jämfört med typfall A. Den bakomliggande orsaken till detta är att typfall B redogör för en lägre 
avskrivning, vilket leder till en högre soliditet genom ett bättre redovisat resultat. Typfall C, 
som följer den internationella standarden IFRS, ligger just under den graf som visar typfall D:s 
soliditet, som också följer IFRS. Positionen beror på den lilla, men ändå påverkande, 
nedskrivningen som sker i typfall C. Denna värdeminskning kan jämföras med en låg 
avskrivning, av degressiv karaktär, och följer i princip samma utveckling som typfall A och B. 
Grafen visar att soliditeten ökar för varje observerat år, men i en avtagande takt. Detta innebär 
att ökningen, rent procentmässigt, blir mindre för vart och ett av de fem observerade åren. 
Soliditeten i typfall D ökar likt de andra typfallen, år 1 till år 3, men år 4 planar grafen ut. 
Orsaken till förändringen beror på den betydande nedskrivningen av goodwill som genomförs 
detta år. Implikationen av denna värdeminskning blir att soliditetens ökning bromsas in, det vill 
säga nyckeltalet ökar med färre procentenheter än om nedskrivningen hade uteblivit.  
 
Vid det femte och sista observerade året illustrerar diagram 1 en större spridning mellan 
typfallen, än vad som kunde avläsas inledningsvis. Typfall A har fortfarande lägst soliditet, 
vilket beror på den korta nyttjandeperioden och att goodwillposten nu är helt avskriven.    
Typfall B har hunnit skriva av hälften av tillgångens ursprungliga värde, vilket är anledningen 
till att detta typfall demonstrerar en högre soliditet än typfall A. När observationerna avslutas är 
det typfall C som uppvisar den högsta soliditeten. Anledningen till detta är inte att typfallet 
avvikit från tidigare hantering av tillgångsposten, utan att typfall D har gjort det med den 
kraftiga nedskrivningen år 4. Det bör dock tilläggas att soliditeten i typfall D återigen börjar 
öka i en högre takt, eftersom ingen nedskrivning sker år 5. Sammanfattningsvis minskar     
typfall C:s ökning av soliditeten i en lägre takt kontra typfall B, som i sin tur visar på en ökning 
som minskar långsammare än typfall A. 
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5.1.2 Räntabilitet på eget kapital: Investerarnas avkastning 
Detta nyckeltal13 visar avkastningen på det kapital ägarna har satsat i företaget (Larsson, 2008). 
Allt eftersom ägarna tillskjuter kapital förväntar de sig att företagets resultat ska öka och att det 
ska leda till högre räntabilitet. Varje satsad krona ska generera avkastning efter ägarnas 
förväntningar. Beroende på om företaget lever upp till dessa förväntningar eller ej, påverkas 
aktieägarnas agerande (Larsson, 2008). Nyckeltalet påverkas av resultat efter finansiella poster, 
hämtat från resultaträkningen, och summan av företagets egna kapital, hämtat från 
balansräkningen.  
 
 

 
Diagram 2: RE för typfall A-D. 

 
Inledningsvis har typfall A lägst räntabilitet på det egna kapitalet, jämfört med de övriga tre 
typfallen, se diagram 2. Anledningen till detta är att värdeminskningsbeloppet är högst i    
typfall A, vilket bidrar till det lägsta redovisade resultatet efter finansiella poster. Till följd av 
den höga värdeminskningen, kommer även det egna kapitalet att öka med lägst belopp av de 
fyra typfallen. Högst räntabilitet år 1 uppvisar typfall D, eftersom dess belopp för 
värdeminskningen är obefintlig och de redovisar därmed den högsta vinsten. Med anledning av 
detta kommer både täljaren och nämnaren i ekvationen att öka med det maximala beloppet, 
givet det fiktiva företagets förutsättningar. 
 
Den årliga redovisade vinsten, för typfall A och B som följer K3, är oföränderlig under alla fem 
år, medan typfall C påvisar en liten årlig ökning. Ökningen grundar sig på den degressiva 
nedskrivningen av goodwillposten som rapporteras. Typfall D har under de första tre åren inte 
redovisat någon värdeminskning alls, vilket medför att den redovisade vinsten är statisk och 
högst under dessa år, jämfört med övriga typfall. På grund av den höga rapporterade vinsten, 
faller räntabiliteten i typfall D i större omfattning än hos de andra typfallen, se diagram 2. I år 
4 reduceras vinsten för typfall D på grund av den kraftiga nedskrivningen, vilket resulterar i att 
grafen kraftigt dalar och att typfall D därmed påvisar lägst räntabilitet för år 4. Däremot återgår 

                                                
13 Se 2.3.2 för mer information kring räntabilitet på eget kapital. 
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vinsten år 5 till initial nivå, då det återigen inte sker någon nedskrivning. Detta resulterar i att 
räntabiliteten ökar och blir något bättre år 5 mot föregående år.  
 
I samtliga typfall ökar företagets egna kapital, vilket beror på att det inte sker någon utdelning 
alls under något av de observerade åren. Denna ökning av det egna kapitalet leder till att 
avkastningen, i typfall A, B och C oavbrutet minskar, vilket diagram 2 åskådliggör genom den 
negativa lutningen av graferna. Med undantag från typfall D, uppvisar typfall C initialt den 
högsta räntabiliteten, typfall A visar fortfarande den lägsta och däremellan placerar sig        
typfall B. Trots att typfall A inledningsvis har den lägsta avkastningen, slutar den med högst av 
dessa tre typfall. Tvärtom sker med typfall C, den börjar högst och slutar lägst, medan typfall B 
förblir i mitten. Orsaken bakom skiftningen är att ju mer det egna kapitalet i typfallen ökar, 
desto mer faller räntabiliteten. Tillväxten i det egna kapitalet för typfall C är större än för    
typfall B, vilket i sin tur är större än för typfall A. Anledningen bakom variationen i ökningen 
av det egna kapitalet är den redovisade värdeminskningen av goodwill. En återanslutning av 
typfall D påvisar att detta är det enda typfallet som uppvisar en liten positiv utveckling av 
räntabiliteten, detta mellan år 4 och år 5. Anledningen är dels den rejäla nedskrivning år 4, dels 
frånvaron av en värdeminskning år 5. Trots att avkastningen, för samtliga typfall, nästan 
halverats mellan år 1 och år 5, betraktas ändå räntabiliteten som god givet tumregeln om att 
nyckeltalet bör uppnå minst 10 % (Visma, 2018). 

5.1.3 Skuldsättningsgrad: Relationen mellan skulder och eget kapital 
Skuldsättningsgraden14 visar företagets kapitalstyrka och med hjälp av detta kan företagets 
ekonomiska ställning kontrolleras (Larsson, 2008). Nyckeltalet visar på relationen som finns i 
företaget mellan skulder och eget kapital. Det fiktiva företagets skulder minskar årligen i liten 
grad i typfall A, B och C samt år 4 för typfall D. Detta eftersom skatteskulden successivt minskar 
i balansräkningen, till följd av värdeminskningen av goodwill. I samtliga typfall ökar det egna 
kapitalet på grund av att årets resultat för varje observerat år är positivt, samt att det inte sker 
någon utdelning. Skuldsättningsgraden kommer därmed att minska från år till år. Nyckeltalet 
har även en stark koppling till det finansiella måttet soliditet; när skuldsättningsgraden faller 
ökar soliditeten, och tvärtom, vilket en jämförelse mellan diagram 3 och 1 visualiserar.  
 
Som tidigare nämnts, ökar det egna kapitalet för samtliga typfall varje år. Den här tillväxten, 
tillsammans med den sakta minskande skatteskulden, gör att kvoten för skuldsättningsgraden 
faller och graferna får en negativ lutning, se diagram 3. Till skillnad mot den ogynnsamma 
effekten av den negativa lutningen i räntabiliteten, betraktas den avtagande kvoten i 
skuldsättningsgraden som positiv. Tumregeln, enligt Larsson (2008), är att kvoten ska uppgå 
till högst 1,0. Samtliga typfall överstiger detta under det första observerade året, vilket innebär 
att det fiktiva företaget har mer främmande kapital än eget kapital. Emellertid visar diagrammet 
att kvoten underskrider 1,0 redan år 2 för typfall B, C och D, samt år 3 för typfall A.  
 
 
 

                                                
14  För mer information om skuldsättningsgraden, se 2.3.3  
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Diagram 3: S/E för typfall A-D. 

 
Typfall A visar högst skuldsättningsgrad år 1, eftersom det egna kapitalet har ökat i minst grad 
jämfört med de övriga typfallen. Den bakomliggande orsaken är att typfall A redovisar den 
högsta värdeminskningen av goodwill. I och med denna höga avskrivning förblir kvoten större 
än 1,0 fram till år 3, då nyckeltalet först detta år visar på ett eget kapital som överstiger 
främmande kapital. Beträffande typfall B så följer den i stort sett samma förlopp som typfall A, 
men den påvisar en bättre skuldsättningsgrad under samtliga år. Detta beror på den längre 
nyttjandeperioden och påverkan denna har på det egna kapitalet. Den lägsta initiala 
skuldsättningsgraden uppvisar typfall D, vilket beror på avsaknaden av en rapporterad 
nedskrivning. Som diagram 3 demonstrerar, uppvisar typfall C en minimalt sämre 
skuldsättningsgrad gentemot typfall D, något som bottnar i den låga degressiva nedskrivning 
som typfall C implementerar.  
 
Under observationens sista år är det fortfarande typfall A som påvisar den högsta 
skuldsättningsgraden, samt den lägsta förbättringen av nyckeltalet. Det här beror på att       
typfall A, under de fem observerade åren, har skrivit av hela goodwillposten. Typfall B och C 
följer, i princip, samma utveckling som typfall A, men båda dessa typfall åstadkommer en 
fördelaktigare förbättring. Typfall C demonstrerar den lägsta, och därmed bästa, 
skuldsättningsgrad vid observationens slut. Den bakomliggande orsaken till detta är att 
typfallets totala värdeminskning under de observerade åren är lägst och därmed har det egna 
kapitalet, alltså nämnare i ekvationen, ökat mest. Det enda typfallet som avviker från övriga är 
typfall D, precis som vid soliditeten och räntabiliteten. Till skillnad från den påtagliga 
minskningen i räntabiliteten15 mellan år 3 och år 4, sker i skuldsättningsgraden en utplaning av 
typfall D:s graf mellan dessa år, se diagram 3.  Det här innebär att skuldsättningsgraden minskar 
med mindre i förhållande till tidigare år. Anledningen är den reducerade ökningen av det egna 
kapitalet, detta på grund av den kraftiga nedskrivningen som sker år 4. Som tidigare nämnts 
påverkar även denna värdeminskning skatteskulden positivt, det vill säga skulden i 
balansräkningen minskar. Avvikelsen som sker i typfall D gör att typfall C, vid det sista 
observerade året, uppvisar den lägsta skuldsättningsgrad av de fyra typfallen.  
                                                
15 Se diagram 2.  
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5.2 Vilka signaler sänder företaget ut? 
Signalteori16 fokuserar bland annat på händelser utförda av en sändare för att kommunicera 
information, som inte redan är publik, till en mottagare (Connelly et al., 2011). Utifrån 
signalteorin kan tabellerna17 och nyckeltalen samt diagrammen i detta arbete ses som just publik 
information, det vill säga signaler. Detta eftersom företagens årsredovisningar, och branschens 
nyckeltal, finns tillgängliga för offentligheten. De siffror som återfinns i företagens resultat- 
och balansräkning samt kassaflödesanalys används flitigt av investerare för att bland annat 
analysera framtida kassaflöden (Schatt et al., 2016). Företagets privata information existerar 
endast internt och skillnaden mellan den privata och publika informationen kan likställas med 
informationsassymmetri (Connelly et al., 2011). Informationsasymmetri kan, enligt Hartwig 
(2018), skapa intressekonflikter mellan sändaren och mottagaren, det vill säga ledningen 
respektive investerarna. Investerarna har ofta ett behov av den privata informationen, då den 
kan hjälpa och påverka dem vid beslutsfattning kring framtida investeringar. För att 
investerarna ska ha nytta av informationen som förmedlas från företaget måste signalerna 
uppfattas som sanna och tillförlitliga (Connelly et al., 2011; Schatt et al., 2016).  
 
I relation till goodwill kan konflikten, mellan ledningen och investerarna, till viss del lösas 
genom IFRS:s metod för värdeminskning av tillgången, det vill säga nedskrivning. Detta då 
den privata informationen, såsom antaganden om framtiden, blir tillgänglig för investerarna i 
form av noter tillhörande goodwillposten (Schatt et al., 2016). Informationen kan till och med 
komma att tvingas fram genom nedskrivningen av goodwill (Schatt et al., 2016). I samband 
med nedskrivningen, som sker årligen i typfall C och i år 4 i typfall D, måste företagets ledning 
noggrant upplysa om och redogöra för anledningen till genomförd värdeminskning. Med andra 
ord måste båda typfallen årligen redovisa för vad nedskrivningsprövningen indikerade, oavsett 
utfall, och detta underlag får investerarna tillgång till genom det fiktiva företagets 
årsredovisning.  
 
Vidare kräver IFRS att företaget lämnar en beskrivning som inkluderar samtliga tillgångar som 
redovisas inom goodwillposten (Carlsson & Sandell, 2018). Trots detta krav kan all information 
kring tillgången tolkas som värdelös ur investerarnas perspektiv om de inte känner förtroende 
för företagets ledning. Om ledningen tolkar standarden på ett tvetydigt sätt, kan det innebära att 
deras själviska intressen kommer att påverka deras beslut (Šapkauskienė & Leitonienė, 2014). 
Ett sådant beteende kan vara orsaken till att ledningen manipulerar informationen i 
redovisningen genom testet för nedskrivning (Schatt et al., 2016; Zang, 2008). Om detta sker 
kommer informationen inte att ses som användbar för investerarna (Van Hulzen et al., 2011). 
Typfall C och D:s investerare får inte tillgång till några upplysningar som i förväg indikerar på 
om nedskrivning kommer att ske eller inte. Besked förekommer först när 
nedskrivningsprövningen är genomförd av företaget och utfallet av testet är rapporterat i 
årsredovisningen. Givet detta är det problematiskt för investerarna att, på förhand, identifiera 
när värdet på goodwill minskar och i vilken takt tillgången avtar i värde (Šapkauskienė & 
Leitonienė, 2014). Samtidigt får investerarna ingen förvarning från företagets ledningen 
gällande när posten faktiskt kommer skrivas ner (Šapkauskienė & Leitonienė, 2014).  
 
Till skillnad från IFRS:s hantering, genererar inte avskrivningsmetoden någon fortlöpande 
indikation på goodwillpostens värde. Det nationella regelverket K3:s värdeminskningsmetod 
ger, enligt Johansson et al. (2016), inte heller någon användbar information till investerarna. 
Däremot vet investerarna i typfall A och B när, och med hur mycket, tillgången kommer att 
minska i värde. Detta då K3 har fastställt en maximal gräns för nyttjandeperioden av tillgången 
(BFNAR 2012:1; SFS 1995:1554) och den uppgår till fem år för typfall A. Denna period, som 
företagen måste uppskatta (BFNAR 2012:1; SFS 1995:1554), presenteras genom de publika 
                                                
16 Se 2.2  
17 Se bilaga 1-5 för tabeller och siffror för samtliga typfall.  
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handlingarna, det vill säga de finansiella rapporterna. Detta är den enda information som 
investerarna, tillhörande typfall A, får tillgång till. Emellertid omfattas typfall B av undantaget 
som möjliggör för företag att skriva av goodwill över tio år. För att få tillämpa detta måste 
företaget kunna påvisa att tillgången, under hela den utökade nyttjandeperioden, kommer att 
åstadkomma ett ekonomiskt värde för dem (KPMG, 2016). Dessa upplysningar, i form av 
förklarande noter, redovisas i årsredovisningen (Drefeldt & Törning, 2013). Detta bidrar till att 
investerarna, i typfall B, får tillgång till ytterligare viss mängd information, jämfört med     
typfall A:s investerare. K3:s avskrivningsmetod för värdeminskningen av goodwill återger dock 
inte den reala reduceringen av tillgångens underliggande värden (Van Hulzen et al., 2011), 
vilket omfattar både typfall A och B. Metoden som K3 använder sig av grundar sig istället på 
antaganden om att goodwill minskar i rak linje över tid (Van Hulzen et al., 2011). Detta innebär 
att det verkliga kassaflödet, som skapas utifrån goodwillposten, således inte behöver stämma 
överens med antaganden kring nyttjandeperioden.  
 
I anslutning till redovisningen av goodwill ställer det nationella regelverket och den 
internationella standarden olika krav på företagen. K3 tillämpar, som nämndes ovan, en 
begränsad nyttjandeperiod för tillgången. Detta innebär att oavsett kvarvarande värde kommer 
goodwill vara förbrukad inom maximalt tio år, enligt företagets redovisning. I IFRS finns ingen 
egentlig motsvarighet kring en begränsad nyttjandeperiod. Det är istället 
nedskrivningsprövningen som avgör hur länge goodwillposten, i typfall C och D, uppvisar ett 
värde. Komplexiteten som omger nedskrivningsprövningen medför både ökade och fler 
kostnader för företag, i form av tid och resurser (Schatt et al., 2016). Detta jämfört med K3:s 
metod gällande systematiska avskrivningar, som typfall A och B genomför. 
Nedskrivningsprövningen kräver att företaget genomför frekventa bedömningar av varje 
kassagenererande enhet som kan kopplas till goodwill, något som kan öppna upp för både 
felbedömningar och medveten manipulation från företagets sida (Schatt et al., 2016). Detta i 
sin tur kan leda till att investerarna varken får relevant eller korrekt information. 
Sammanfattningsvis medför båda metoderna för värdeminskningen att investerarna, i samtliga 
typfall, får tillgång till information, dock i olika grad och med varierande relevans.  
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6 Slutsats 

6.1 Slutsatser 
Syftet med denna studie var att förstå och förklara hur metoderna för värdeminskning av 
goodwill påverkas, i de finansiella rapporterna, av det nationella regelverket K3 och den 
internationella standarden IFRS. Dessutom var vårt syfte även att undersöka vilka konsekvenser 
metoderna medför, både för investerarna och för företagen. Forskningsfrågan blev således: 
 
“Hur skiljer sig metoderna åt, i regelverken K3 och IFRS, gällande värdeminskningen av 
förvärvad goodwill, och vilka konsekvenser medför de olika metoderna?” 
 
I regelverken K3 och IFRS skiljer sig metoderna åt, gällande värdeminskning av goodwill, 
genom tillämpningen av avskrivning respektive nedskrivning. K3 kräver att en nyttjandeperiod 
ska uppskattas och att tillgången ska skrivas av enligt denna. Detta medför att tillgångens värde 
minskas under en begränsad period. Vid periodens slut kommer därmed tillgångens redovisade 
värdet att vara noll. Regelverket har beslutat att nyttjandeperioden får uppgå till maximalt fem 
år, dock medför undantaget att denna kan utökas till tio år. Givet undantaget måste företaget 
redovisa ytterligare information genom noterna. Någon motsvarighet till begränsningen av 
goodwillpostens livslängd, liksom den K3 har, återfinns inte i standarden IFRS. Istället kräver 
standarden att tillgången årligen ska genomgå en nedskrivningsprövning. Indikerar 
nedskrivningsprövningen på en värdenedgång av tillgången, ska nedskrivning ske. Resultatet 
av testet måste rapporteras, i form av noter, i årsredovisningen, vilket ska ske oavsett om 
nedskrivning genomförs eller ej. Givet den årliga nedskrivningsprövningen anser vi att IFRS:s 
värdeminskningsmetod är mer komplicerad med tanke på testet, jämfört med K3:s motsvarande 
metod. Dessutom är nedskrivningsprövningen problematisk då den kräver mer resurser än K3, 
i form av tid, kunskap och kapital. 
 
Givet metoderna kommer nedskrivningsprövningen, med tillhörande nedskrivning, att generera 
mer användbar information till investerarna, än vad K3:s systematiska avskrivningar gör. Vi 
anser dock att kvaliteten av informationen inte nödvändigtvis behöver vara bättre, i IFRS 
jämfört med K3. Detta då informationen, i högre grad, baseras på bedömningar, tolkningar och 
antaganden. Dessa kan utgöras av oavsiktliga felbedömningar, men kan även grundas på 
själviska intressen och agerande gjorda av företagets ledning. Vidare kan det själviska beteendet 
leda till manipulation av utfallet av nedskrivningsprövningen, som således påverkar 
investerarnas beslutsunderlag. En manipulativ ledning, tillsammans med avsaknaden av en 
begränsad nyttjandeperiod, möjliggör för en högre värderad tillgångspost, redovisad över en 
längre tidsperiod, kontra företagen som följer K3. 
 
Vi anser att investerarna till företag som följer K3 bör uppfatta informationen, som 
värdeminskningsmetoden genererar, som mer säker jämfört med IFRS:s metod. Investerarna 
vet på förhand, med större säkerhet, hur goodwillposten kommer att förändras och minska i 
värde över nyttjandeperioden. Investerarna till företag som redovisar enligt IFRS får 
information om den eventuella värdeminskningen först efter att nedskrivningsprövningen 
genomförts. Detta då resultatet av prövningen blir publik först via företagets årsredovisning. 
Först då blir investerarna varse om när och till vilket belopp goodwill har minskat i värde. 
Dessutom kan nedskrivningsprövningen leda till att det uppstår stor variation i 
värdeminskningen, vilket kan påverka och förändra resultatet år för år på ett mer volatilt sätt, 
jämfört med avskrivningsmetoden i K3.  
 
Vi konstaterar att om enheterna som utgör goodwillposten inte genererar något kassaflöde, 
skall tillgången inte heller existera i företagets balansräkning. På grund av avsaknaden av 
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bestämd nyttjandeperiod, i IFRS, är nedskrivningsprövningen av stor vikt. Detta för att undvika 
att goodwillposten redovisas till ett värde som inte motsvarar den ekonomiska realiteten. K3 
och IFRS skiljer sig åt gällande beaktandet av den reala förbrukningen av de underliggande 
kassagenererande enheterna, kopplade till goodwillposten. IFRS tar mer hänsyn till dessa 
enheter och deras tillhörande kassaflöden, än vad K3 gör, eftersom tillgången årligen måste 
genomgå en nedskrivningsprövning. K3 följer, till förmån för en enklare 
värdeminskningsmetod, en godtycklig nyttjandeperiod. I sin tur gör detta att den ekonomiska 
realiteten, som IFRS kan uppnå, inte kan åstadkommas i det nationella regelverket. 
 
Utifrån våra egenkonstruerade typfall kan vi fastslå att typfallen som utgår från K3 
genomgående har lägst soliditet. Detta på grund av att avskrivningsmetoden, som typfall A och 
B använder, är den mest effektiva hanteringen av goodwillpostens värdenedgång, i och med den 
begränsade nyttjandeperioden. En motsats återfinns inte inom standarden IFRS och detta 
medför att tillgången, under en längre tidsperiod, kan redovisas till ett högre värde, något som 
typfall C och D indikerar. Ett företag med hög soliditet kommer ha en låg skuldsättningsgrad. 
Utifrån detta samspel kan vi dra slutsatsen att typfall A och B uppvisar högst skuldsättningsgrad. 
Givet våra typfall, beror detta på att det egna kapitalet har ökat i mindre grad, jämfört med 
typfall C och D. Sammanfattningsvis, utifrån våra typfall, anser vi att en mindre reducering av 
goodwill kommer att ses som mer positiv ur investeringssynpunkt, än om 
värdeminskningsbeloppet är större, sett utifrån dessa två nyckeltal. Detta eftersom 
goodwillpostens värdeminskning bidrar till dels en minskad andel främmande kapital, dels en 
högre motståndskraft vid förluster. 
 
Räntabiliteten på det egna kapitalet, utifrån vår empiri, påvisar att det typfall med lägst 
värdeminskningsbelopp har en inverkan på nyckeltalet i högre grad, jämfört med typfallen som 
redovisar en större värdeminskning. Givet våra typfall är det typfall C och D, vars redovisade 
värdeminskning totalt sett är lägst, som påverkar det fiktiva företagets avkastning mest. Sett ur 
investerarnas perspektiv, och utifrån våra typfall, drar vi slutsatsen att en större reducering av 
goodwill uppfattas som mer gynnsam, med hänsyn till räntabiliteten på eget kapital.  
 
Utifrån typfallen, i vår empiri, ligger typfall D till grund för den graf som, i samtliga nyckeltal, 
avviker från övriga typfall. Avvikelsen bottnar i den kraftiga nedskrivningen som sker i det 
fiktiva företaget år 4. Den positiva trenden för soliditet och skuldsättningsgrad avtar och 
räntabiliteten för det egna kapitalet faller påtagligt, jämfört med tidigare år. Vi tror att 
investerarna bedömer effekten av den kraftiga värdeminskningen år 4 som negativ. Detta 
eftersom avkastningens negativa trend påtagligt försämras och de annars gynnsamma 
nyckeltalen, soliditet och skuldsättningsgrad, planar ut.  
 
Vi bedömer att vårt val kring att bortse från utdelning har påverkat de finansiella rapporterna, 
och därigenom nyckeltalen, för samtliga typfall. I och med att ingen utdelning sker påverkas 
det egna kapitalet, och därmed även det totala kapitalet. Med det sagt är vi ändå av 
uppfattningen att detta beslut, att inte genomföra någon utdelning alls, har lett till att vår 
påverkan på utfallen har minimerats.  
 
Avslutningsvis kan vi konstatera att skillnaderna är betydande mellan regelverken i hanteringen 
av goodwillpostens värdeminskning. Även om denna hantering inte har en inverkan på 
företagets kassaflöde, medför värdeminskningsmetoderna en påverkan på resultat- och 
balansräkningen och därmed även på de studerade nyckeltalen. Detta resulterar i att investerare, 
givet det regelverk som företaget följer, får tillgång till information av varierande mängd och 
kvalitet. 
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6.2 Bidrag 
Studien bidrar teoretiskt till förståelsen av hur goodwillpostens värdeminskning skiljer sig åt 
mellan K3 och IFRS. Kunskapen kring skillnaderna, och hur dessa påverkar de finansiella 
rapporterna, blir allt viktigare att förstå i takt med att den totala redovisade goodwillposten 
stadigt ökar i värde. Empiriskt kan studien förklara vad metoderna, teoretiskt sett, resulterar i 
och hur företagets resultat- och balansräkning påverkas. Även om vår empiri inte är 
verklighetsbaserad, bland annat med tanke på de statiska posterna och avsaknaden av andra 
affärshändelser, förklarar ändå empirin vad som sker i företagets redovisning, kopplat till 
goodwillposten.  
 
Övergången, från avskrivning till nedskrivning som IASB genomförde, var tänkt att bidra med 
mer användbar information, för bland annat investerare. I studien kom vi fram till att mängden 
information var högre vid nedskrivning, men att den inte nödvändigtvis var mer användbar eller 
av bättre kvalitet, än vid avskrivning. Vår uppfattning är att nedskrivningsprövningen, i för hög 
grad, grundas på tolkningar och bedömningar från ledningens sida, vilket vi ser som ett praktiskt 
problem. Detta, i sin tur, öppnar upp för ofrivilliga felbedömningar men också för medveten 
manipulation. Givet detta kan normgivningsorganet IASB dra nytta av vår studie för att se att 
det finns grund för justering av deras värdeminskningsmetod. Detta då en förändring behöver 
ske för att investerarna ska se informationen och signalerna, som förmedlas av företaget, som 
mer tillförlitliga. 

6.3 Fortsatt forskning 
I studiens slutsats kom vi fram till att den ökade mängden information som IFRS genererar, 
genom nedskrivning, inte nödvändigt behöver bestå av mer användbar information, vilket var 
IASB:s mål med övergången. Den intressanta frågan är om investerarna upplever att målet har 
uppnåtts. För att besvara detta hade investerare, till företag som följer IFRS, kunnat intervjuas. 
Undersökningens fokus hade kunnat vara investerarnas uppfattning kring övergången, det vill 
säga skiftet från avskrivning till nedskrivning. Utgångspunkten skulle kunnat vara den 
information som investerarna får tillgång till genom redovisningen av goodwill.  
 
Utifrån vår fördjupade kunskap om regelverken K3 och IFRS, kring hanteringen av goodwill, 
hade det även varit intressant att studera hur större svenska onoterade företag redovisar. Sett ur 
ett mer generellt perspektiv, och inte enbart med hänsyn till goodwill, hade studien kunnat 
intervjua dessa företag angående deras val mellan regelverken. Undersökningen kan besvara 
frågan kring vilket regelverk företaget följer samt varför de valde just detta regelverk. Vidare 
kan studien även undersöka om det existerar en tendens att företag inom samma bransch väljer 
samma regelverk.  
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Bilaga 1 - Typfall A 
Tabell 1: Utdrag ur resultaträkning (tkr); tillhörande typfall A. 

 År 1 År 2 År 3 År 4 År 5 

Rörelsens intäkter      

Nettoomsättning 85 000 85 000 85 000 85 000 85 000 

Rörelsens kostnader      

Rörelsekostnader -68 500 -68 500 -68 500 -68 500 -68 500 

Avskrivningar Goodwill -2 000 -2 000 -2 000 -2 000 -2 000 

Rörelseresultat 14 500 14 500 14 500 14 500 14 500 

Finansiella kostnader -1 152 -1 152 -1 152 -1 152 -1 152 

Resultat efter finansiella poster 13 348 13 348 13 348 13 348 13 348 

Skatt, 22 % -2 936,56 -2 936,56 -2 936,56 -2 936,56 -2 936,56 

Årets resultat 10 411,44 10 411,44 10 411,44 10 411,44 10 411,44 

 
 
Tabell 2: Utdrag ur balansräkning (tkr); tillhörande typfall A. 

 År 1 År 2 År 3 År 4 År 5 

Tillgångar      

Goodwill 10 000 10 000 10 000 10 000 10 000 

-Ackumulerade avskrivningar -2 000 -4 000 -6 000 -8 000 -10 000 

Summa tillgångar 8 000 6 000 4 000 2 000 0 

 
 
Tabell 3: Beräknade nyckeltal; tillhörande typfall A. 

Nyckeltal -Typfall A År 1 År 2 År 3 År 4 År 5 

Soliditet (%) 45,06 49,39 53,14 56,42 59,31 

RE (%) 27,32 23,13 20,06 17,70 15,84 

S/E  1,219 1,025 0,882 0,772 0,686 
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Bilaga 2 - Typfall B 
Tabell 4: Utdrag ur resultaträkning (tkr); tillhörande typfall B. 

 År 1 År 2 År 3 År 4 År 5 

Rörelsens intäkter      

Nettoomsättning 85 000 85 000 85 000 85 000 85 000 

Rörelsens kostnader      

Rörelsekostnader -68 500 -68 500 -68 500 -68 500 -68 500 

Avskrivning Goodwill -1 000 -1 000 -1 000 -1 000 -1 000 

Rörelseresultat 15 500 15 500 15 500 15 500 15 500 

Finansiella kostnader -1 152 -1 152 -1 152 - 1 152 -1 152 

Resultat efter fin. poster 14 348 14 348 14 348 14 348 14 348 

Skatt, 22 % -3 156,56 -3 156,56 -3 156,56 -3 156,56 -3 156,56 

Årets resultat 11 191,44 11 191,44 11 191,44 11 191,44 11 191,44 

 
 
Tabell 5: Utdrag ur balansräkning (tkr); tillhörande typfall B. 

 År 1 År 2 År 3 År 4 År 5 

Tillgångar      

Goodwill 10 000 10 000 10 000 10 000 10 000 

-Ackumulerade avskrivningar -1 000 -2 000 -3 000 -4 000 -5 000 

Summa tillgångar 9 000 8 000 7 000 6 000 5 000 

 
 
Tabell 6: Beräknade nyckeltal; tillhörande typfall B. 

Nyckeltal - Typfall B År 1 År 2 År 3 År 4 År 5 

Soliditet (%) 45,75 50,53 54,56 58,00 60,98 

RE (%) 28,46 23,59 20,14 17,57 15,59 

S/E 1,186 0,979 0,833 0,724 0,640 
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Bilaga 3 - Typfall C 
Tabell 7: Utdrag ur resultaträkning (tkr); tillhörande typfall C. 

 År 1 År 2 År 3 År 4 År 5 

Rörelsens intäkter      

Nettoomsättning 85 000 85 000 85 000 85 000 85 000 

Rörelsens kostnader      

Rörelsekostnader -68 500 -68 500 -68 500 -68 500 -68 500 

Nedskrivning Goodwill -100 -99 -98 -97 -96 

Rörelseresultat 16 400 16 401 16 402 16 403 16 404 

Finansiella kostnader -1 152 -1 152 -1 152 -1 152 -1 152 

Resultat efter finansiella poster 15 248 15 249 15 250 15 251 15 252 

Skatt, 22 % 3 354,56 3 354,78 3 355 3 355,22 3 355,44 

Årets resultat 11 893,44 11 894,22 11 895 11 895,78 11 896,56 

 
 
Tabell 8: Utdrag ur balansräkning (tkr); tillhörande typfall C. 

 År 1 År 2 År 3 År 4 År 5 

Tillgångar      

Goodwill  10 000 10 000 10 000 10 000 10 000 

-Ackumulerade nedskrivningar -100 -199 -297 -394 -490 

Summa Goodwill 9 900 9 801 9 703 9 606 9 510 

 
 
Tabell 9: Beräknade nyckeltal; tillhörande typfall C. 

Nyckeltal - Typfall C År 1 År 2 År 3 År 4 År 5 

Soliditet (%) 46,35 51,49 55,73 59,29 62,33 

RE (%) 29,43 23,96 20,21 17,48 15,39 

S/E 1,158 0,942 0,794 0,687 0,604 
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Bilaga 4 - Typfall D 

Tabell 10: Utdrag ur resultaträkning (tkr); tillhörande typfall D. 
 År 1 År 2 År 3 År 4 År 5 

Rörelsens intäkter      

Nettoomsättning 85 000 85 000 85 000 85 000 85 000 

Rörelsens kostnader      

Rörelsekostnader -68 500 -68 500 -68 500 -68 500 -68 500 

Nedskrivning Goodwill 0 0 0 -2 500 0 

Rörelseresultat 16 500 16 500 16 500 14 000 16 500 

Finansiella kostnader -1 152 -1 152 -1 152 -1 152 -1 152 

Resultat efter finansiella poster 15 348 15 348 15 348 12 848 15 348 

Skatt, 22 % -3 376,56 -3 376,56 -3 376,56 -2 826,56 -3 376,56 

Årets Resultat 11 971,44 11 971,44 11 971,44 10 021,44 11 971,44 

 
 
Tabell 11: Utdrag ur balansräkning (tkr); tillhörande typfall D. 

 År 1 År 2 År 3 År 4 År 5 

Tillgångar      

Goodwill 10 000 10 000 10 000 10 000 10 000 

-Ackumulerade nedskrivningar 0 0 0 -2 500 -2 500 

Summa Goodwill 10 000 10 000 10 000 7 500 7 500 

 
 
Tabell 12: Beräknade nyckeltal; tillhörande typfall D. 

Nyckeltal - Typfall D År 1 År 2 År 3 År 4 År 5 

Soliditet (%) 46,42 51,59 55,86 58,55 61,75 

RE (%) 29,53 24,00 20,22 15,30 16,00 

S/E 1,154 0,938 0,790 0,708 0,620 
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Bilaga 5 - Sammanställning av nyckeltalen, typfall A-D 
 
Tabell 13: Soliditet för typfall A-D. 

Soliditet (%) År 1 År 2 År 3 År 4 År 5 

Typfall A 45,06 49,39 53,14 56,42 59,31 

Typfall B 45,75 50,53 54,56 58,00 60,98 

Typfall C 46,35 51,49 55,73 59,29 62,33 

Typfall D 46,42 51,59 55,86 58,55 61,75 

 
 

 
Tabell 14: Räntabilitet på eget kapital för typfall A-D. 

RE (%) År 1 År 2 År 3 År 4 År 5 

Typfall A 27,32 23,13 20,06 17,70 15,84 

Typfall B 28,46 23,59 20,14 17,57 15,59 

Typfall C 29,43 23,96 20,21 17,48 15,39 

Typfall D 29,53 24,00 20,22 15,30 16,00 

 
 
 
Tabell 15: Skuldsättningsgrad för typfall A-D. 

S/E År 1 År 2 År 3 År 4 År 5 

Typfall A 1,219 1,025 0,882 0,772 0,686 

Typfall B 1,186 0,979 0,833 0,724 0,640 

Typfall C 1,158 0,942 0,794 0,687 0,604 

Typfall D 1,154 0,938 0,790 0,708 0,620 
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