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Abstract 
(This thesis is written in Swedish) 
 
In our thesis we examine goodwill accounting from a communicative perspective, we do this 
by conducting a literature study and a content analysis. Companies use their financial reports 
as their primary communicative tool. In order for trustworthiness to occur there needs to be a 
connection between the establishment and the communication of the goodwill information. 
The findings of our thesis support previous findings; goodwill reporting is filled with 
ambiguity. This reluctance is based on the fact that goodwill is a significant financial asset 
that is of a subjective nature. The new accounting standards regarding goodwill state that at 
least once a year a goodwill impairment test has to be conducted. The majority of the 
companies we studied had a significant value of goodwill. For companies with a significant 
goodwill amount there is a reluctance to make goodwill impairments. The implementations of 
these standards were to reduce the ambiguity associated with goodwill accounting. However, 
decisions about impairment charges are still based on subjective judgments regarding the fair 
value of goodwill made by corporate management. We also find that the communicative 
aspect of goodwill accounting constantly affects the treatment of goodwill. Companies are 
reluctant to report impairment losses because they fear the negative market reactions that are 
associated with goodwill impairments. Our content analysis supports this fact since we can 
only find impairment charges in 2 out of 33 cases. Even when impairment charges occur, an 
outsider that is reliant on financial information needs to be aware of the many management 
motives that may exist. 
 
Keywords: Goodwill, Accountability, Impairment, Communication, Management motives, 
Fair Value, Accounting,  
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Sammanfattning 
I vår uppsats studerar vi goodwillredovisning utifrån ett kommunikativt perspektiv. Vi 
genomför en litteraturstudie och en innehållsanalys för att finna samband mellan 
goodwillredovisning och kommunikation. Vi finner att årsredovisningar är företags främsta 
kommunikationsmedel gentemot intressenter och detta gör att posterna de presenterar bör 
kommuniceras på ett trovärdigt sätt. För att trovärdighet ska uppstå krävs det att ett samband 
uppstår mellan upprättandet och förmedlandet av informationen gällande goodwill. Det vi 
kommer fram till i vår studie styrker tesen, goodwill är problematiskt att förmedla på ett 
tillfredställande sätt. Av de företag vi studerat i innehållsanalysen finner vi att många företag 
har betydande andel goodwill sett till totala tillgångar vilket medför svårigheter vid 
kommunicerandet av goodwillnedskrivningar. Detta är något som leder till att företag många 
gånger undviker att göra nedskrivningar av goodwill. Ett nedskrivningsundvikande är något 
som strider mot de nya standardernas direktiv då nedskrivningarna ska spegla utvecklingen av 
förändrat verkligt värde. Vidare finner vi att den kommunikativa aspekten hos 
goodwillredovisningen ständigt påverkar sin omgivning. Företag drar sig för att rapportera 
händelser som kan medföra ekonomiska konsekvenser. Goodwillnedskrivningar tenderar att 
skicka negativa marknadssignaler, något som får företag att undvika goodwillnedskrivningar. 
Beslut om nedskrivningsbehov kan samtidigt vara grundade i olika ledningsmotiv, något som 
försvårar intressenters förståelse av den finansiella informationen. Vår innehållsanalys styrker 
detta då enbart 2 av 33 årsredovisningar visar på att nedskrivningar av goodwill har 
genomförts under perioden. Även om det förekommer nedskrivningar av goodwill bör 
utomstående intressenter ta hänsyn till företagsledningars bakomliggande motiv. 
 
Nyckelord: Goodwill, Redovisning, Nedskrivningar, Kommunikation, Verkligt värde, 
Ledningsmotiv,   
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1 Inledning 
Studien behandlar goodwillredovisning utifrån ett kommunikativt perspektiv. Första kapitlet 
blir en utgångspunkt för resterande delar av studien. Vi kommer i detta kapitel presentera 
bakgrunden till studien och även föra en diskussion om de problem och svårigheter vi finner 
som centrala. Avslutningsvis kommer vi även presentera den frågeställning som ligger till 
grund för resterande delar av studien.  
 

1.1 Bakgrund 
I sin presentation av kommunikationsteorier lyfter Luhmann (1990) fram ett stort antal 
sofistikerade begrepp för att beskriva förhållandet mellan ett kommunikationssystem och dess 
omgivning. Vi har identifierat tre huvudbegrepp som vi anser är relevanta för analys och 
förståelse av redovisningskommunikation. Dessa begrepp är (1) förtroende (trust); 
användarnas förtroende till informationen; (2) pålitlighet (reliability); informationens format 
samt den begreppsliga och textuella kvaliteten; (3) presentation (presentation); 
informationens framställande, kategoriseringar och syfte med kommunikationen.  
 
Två av begreppen, pålitlighet och presentation är centrala för att förstå företagets 
kommunikation gentemot externa intressenter utifrån ett tekniskt (språkligt) perspektiv. För 
att vidareutveckla vår förståelse behöver vi reflektera och analysera begreppet förtroende i 
samband med makt. Makt har stor kontroll över den tekniska aspekten av kommunikation. 
Enligt Luhmann (1990) har makt större kontroll över pålitlighet och presentation av 
information än vad förtroende har. Detta innebär att förtroende är ett problematiskt begrepp 
för de som har kontroll över kommunikationen (Luhmann, 1990). Anledningen till detta är att 
förtroende är något som uppstår som ett resultat av kommunikation och vid maktspel blir det 
svårt att kontrollera effekten av redovisningskommunikationen och därigenom även 
kontrollera förtroendet. 
 
Det huvudsakliga kommunikationsmedlet mellan företag och omvärld utgörs av 
årsredovisningar. Årsredovisningar är det billigaste och mest effektiva 
kommunikationsmedlet. Makt över ett kommunikationsmedel som redovisning leder 
ofrånkomligt till frestelser. Företag har ett intresse att rapportera starka resultat, till exempel 
för att attrahera investerare. Samtidigt ska redovisningen tillhandahålla användarna med 
trovärdig information om företagets finansiella position. Om överdrivna resultat tolkas av 
redovisningsanvändare som missvisande information riskerar företaget förtroendeproblem 
som kan leda till negativ publicitet och i värsta fall en förtroendekris (Hannan, Rankin, & 
Towry, 2006). Begreppet förtroende är mer komplext än andra begrepp. Förtroende är ett 
relationsbegrepp som formas ömsesidigt (utvecklas i den teoretiska referensramen).  
 
Bristande förtroende kan uppstå på flera olika sätt. Genom medias uppmärksammande av den 
aktuella mutanklagelsen mot TeliaSonera (SVT) kan vi lättare finna anledningar till hur en 
förtroendekris kan uppstå. Ibland kan upptäckten av en oetisk handling hjälpa till för att förstå 
att det finns ett förtroendeproblem mellan ett företag och marknaden. Förtroende är ett väldigt 
viktigt symboliskt kapital. Enligt Bradshaw (2011) är det väldigt få företag som förstår hur 
lång tid det tar att återuppbygga ett förlorat förtroende. Företagsledningen lägger lite vikt vid 
händelser som kan medföra negativ publicitet och på sikt även förtroendekriser (Johnson, 
Fleischman, Valentine, & Walker, 2012).  
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1.2 Goodwillredovisning 
Goodwillredovisning har en kommunikativ dimension som innebär att begrepp som 
pålitlighet, presentation och förtroende får betydelsefulla roller vid förståelse av 
goodwillredovisningens utformande. 
 
Standardiseringen av goodwillredovisning innebär stora svårigheter för standardsättare. Inom 
fältet redovisningskommunikation utgör goodwillredovisning ett mycket kontroversiellt 
ämne. Detta då det aldrig har funnits något enhetligt redovisningssätt gällande goodwill. 
Åsikterna kring standardisering av goodwillredovisningen genomgår konstanta förändringar. 
Analytiker, redovisare och företagsledare har alla olika åsikter om hur redovisningen av 
goodwill ska genomföras för att på bästa sätt passa en så bred publik som möjligt 
(Seetharaman, Balachandran, & Saravanan, 2004). 
 
Hur redovisning av goodwill ska standardiseras är en av de mest kontroversiella 
redovisningsfrågorna; detta då goodwill är en svårdefinierad tillgång som företag vill 
inkludera i balansräkningen. Företag har en tendens att välja det tillvägagångssätt som leder 
till det högsta värdet och även kortsiktiga vinster. Aktuella standarder tillåter att företag 
redovisar goodwillposten med värden som grundar sig i ledningsintentioner (Hamberg, 
Paananen, & Novak, 2011;Lhaopadchan, 2010;Beatty & Weber, 2006). Ett exempel på 
manipulation vid goodwillredovisning är att överdriva värdet och på så sätt använda goodwill 
som en framtida skattejusterande reserv (Seetharaman, Balachandran, & Saravanan, 2004). 
Trots en lång period av standardiseringsförsök saknas det fortfarande en generellt accepterad 
definition av vad som bör omfattas vid goodwillredovisningen. Enligt Seetharaman, 
Balachandran, & Saravanan (2004) kan en standardisering av goodwillredovisningen leda till 
disharmoni i redovisning.  
 
Goodwill har genom åren haft olika definitioner. Ett av de tidigaste försöken att definiera 
goodwill kan relateras till Bithell (1882). Enligt honom är goodwill de framtida 
förväntningarna på företaget. Förväntningarna kunde säljas, "selling the goodwill of the 
business" (Seetharaman, Balachandran, & Saravanan, 2004). Spacek definierade 1964 
goodwill som det nuvärde av förväntade framtida intäkter som överstiger normal nivå 
(Seetharaman, Balachandran, & Saravanan, 2004). Hundra år efter Bithell's definition så 
definierade Ma och Hopkins goodwill som det kapitaliserade värdet av framtida 
intäktsströmmar, detta är något som är väldigt svårt att förutspå då det inte på förhand går att 
känna till de framtida vinsterna (Seetharaman, Balachandran, & Saravanan, 2004).  
 
En mer generell definition av goodwill är: ett begrepp för kvantifiering av immateriella 
tillgångar inom ett företag. Primärt uppstår goodwill vid rörelseförvärv och utgör då 
differensen mellan värdet på de materiella tillgångarna inom företaget och förvärvsbeloppet 
(Ventureline). Grundtanken med goodwill är att det ska spegla värden, såsom kunddatabas, 
varumärke och andra svårvärderade tillgångar. Således ska företag inte ha betalt ett övervärde 
vid förvärv utan goodwillbeloppet är något som ska indikera högre framtida vinster. Värt att 
notera är att då goodwill ses som en immateriell tillgång separatredovisas den normalt under 
posten goodwill på balansräkningen (Ventureline). 
 
Det finns även ett begrepp som heter negativ goodwill, även refererat till som badwill. 
Negativ goodwill utgör motsatsen till goodwill. Detta innebär att köparen betalar ett lägre 
värde vid förvärvet än det bokförda värdet på nettotillgångarna. Negativ goodwill kan även 
bero på omständigheter så som felvärderade tillgångar eller att säljaren tvingas sälja till ett 
pris under marknadsvärdet (PakAccountants.com).   
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Uppkomsten av negativ goodwill är väldigt ovanligt och därför ställer det stora krav på att 
köparen verkligen verifierar informationen för att säkerställa att det inte begås några misstag 
(PakAccountants.com). 
 

1.3 Standardernas funktion inom goodwillredovisning 
Inom goodwillredovisning finns det två dominerande standarder. Den ena är upprättad av 
IASB (International Accounting Standards Board) IFRS 3 (International Financial Reporting 
Standard) och den andra är upprättad av FASB (Financial Accounting Standards Board) 
SFAS 142 (Statement of Financial Accounting Standards). Dessa standarder har generella 
likheter med varandra. På senare år förändrade FASB sin goodwillredovisning och anpassade 
sin standard till att efterlikna IASB (Hamberg, Paananen, & Novak, 2011). Med hjälp av 
avsnitten som berör IFRS 3 och SFAS 142 vill vi visa på strukturella skillnader men även 
likheterna mellan dessa två standarder. Vi nyanserar även forskningens kritiska syner på 
området som goodwillredovisning utgör. 
 
Vid redovisning av goodwill har de nya standarderna IFRS 3 och SFAS 142 erbjudit 
alternativa tillvägagångssätt. Detta innebär att beslutsfattare ställs inför flera subjektiva 
bedömningsmoment vid upprättandet av företags finansiella rapporter (Power, 2010). Tanken 
med SFAS 142 och IFRS 3 var att bättre spegla de bakomliggande ekonomiska 
förutsättningarna som goodwill innebär (Barth, 2007). 
 
Tidigare var standarderna kring goodwill inriktade på att avskrivningen av tillgångarna 
baserades på en förutbestämd livslängd. Men detta gav inte en korrekt spegling av de 
bakomliggande ekonomiska förutsättningarna. Goodwill kunde då användas som en 
resultatutjämnande tillgångspost strax efter det att ett förvärv ägt rum (Churyk, 2005). 
Nedskrivning av goodwill innebar att en diffus immateriell tillgångs livslängd kom att 
fastställas utifrån subjektiva bedömningar. Goodwill är en tillgång där livslängden kan variera 
oerhört, allt från obefintlig till oändlig (Wiese, 2005). Genom nedskrivningstester ska 
företaget därigenom besluta om nedskrivningsbehov av goodwilltillgångarna föreligger 
(Seetharaman, Sreenivasan, Sydha, & Yee, 2006).  
 
Tillämpningen av fair value (vad vi senare benämner som verkligt värde) anses vara en 
aktuell lösning på några av de problem redovisning av goodwill ger upphov till. Både IFRS 3 
och SFAS 142 baseras kring användandet av verkligt värde-principen. Grundtanken med 
verkligt värde är att visa vad något är värt just vid ett specifikt tillfälle (Seetharaman, 
Balachandran, & Saravanan, 2004). Ett marknadsvärde beror till stor del på vilken nytta 
någon har av en tillgång, ett företag med stor nytta av en tillgång kommer värdera denna 
högre än ett företag som anser att innehavet inte skulle erbjuda samma nyttoeffekt (Power, 
2010). Samtidigt blir det relevant att ifrågasätta vid vilken tidpunkt verkligt värde är 
användbart (Power, 2010). Att ständigt värdera något är kostsamt, både i tid och i pengar 
(Wiese, 2005). Detta illustrerar lite av vad som är problematiskt med verkligt värde.  
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1.4 Problemdiskussion  
Tidigare presenterade vi två typer av goodwillstandarder och diskuterade standardernas 
otydlighet och att goodwill saknar en av de nyckelegenskaper som Luhmann (1990) betonar 
under begreppet reliability. Ett annat kommunikativt problem är presentation, det vill säga hur 
informationen presenteras. Presentationen spelar en central roll vid framställandet av 
årsredovisningar.  

Huvudsyftet med finansiell rapportering är inte att tillhandahålla specifik finansiell 
information till ledning. Istället riktar sig den finansiella rapporteringen till externa aktörer för 
att tillgodose deras informationsbehov (Barth, 2007;Lhaopadchan, 2010). Investerare är 
beroende av informationen företag lämnar ut, exempelvis årsredovisningar. Informationen bör 
vara så trovärdig som möjligt och redovisningen av immateriella tillgångar och goodwill 
kräver stor noggrannhet. Skulle ledningen styras av egenintresse har de stora möjligheter att 
manipulera dessa tillgångsposter och uppvisa en goodwillredovisning som inte speglar 
verkligheten (Lhaopadchan, 2010;Hamberg, Paananen, & Novak, 2011). 
 
Goodwillpostens betydande värde gör att den blir en viktig komponent vid kommunikation 
med omgivningen (Lennartsson, 2011). För att kunna kommunicera värdet av goodwill på ett 
förtroendeingivande sätt krävs en tillämpning av erkännandekriterier för att kunna fastställa 
ett verkligt värde. När värdet är fastställt krävs det vidare vägledande tekniker för att kunna 
fastställa det framtida nedskrivningsbehovet. Detta i form av årliga nedskrivningsprövningar 
(Beatty & Weber, 2006). Det krävs även ett tekniskt övervägande och det gäller 
presentationen av upplysningarna i samband med värdering, avskrivning och balansering av 
goodwill i årsredovisningarna (Wiese, 2005).  
 
Det förväntas att årsredovisningarna innehåller både frivilliga och icke-frivilliga avslöjanden 
kring goodwillposten samt andra poster av signifikant betydelse. Årsredovisningarna är ett 
kommunikationsmedel avsett för de som inte kan få tillgång till informationen direkt från 
företaget (Wines, Dagwell, & Windsor, 2007). För att dessa rapporter ska ha någon 
kommunikationsbärande effekt krävs det att mottagarna finner informationen och 
informationens förmedlande tillförlitligt (Hirschey & Richardson, 2004). Informationens 
tillförlitlighet är ett ömsesidigt begrepp som först blir verkligt då förtroende mellan parterna 
uppstår, alternativ inte uppstår. Förtroendet kan vara grundat i både korrekt och icke-korrekt 
information, det är snarare själva förmedlandet av informationen som är det centrala (Duvall, 
Ross, Robinson, & Thompson II, 1992). Positionen inom företaget som företagsledningen 
innebär en möjlighet att genom deras maktposition kontrollera kommunikationsmedlet 
årsredovisningarna utgör. Till exempel kan företagsledningen tillämpa svårdefinierade 
redovisningsposter som goodwill på ett godtyckligt sätt för att uppnå specifika 
kommunikativa syften (Grinyer, Russel, & Walker, 1991;Lhaopadchan, 2010;Boumosleh, 
2009). Brister företaget i kommunikationen kan dessa felaktigheter resultera i en 
förtroendekris. Således är kommunikationen av finansiell information av stor vikt gällande 
hur goodwillredovisning kan relateras till företagsledningens incitament (Schultze & Weiler, 
2010). Siffrornas bakgrund, dess relevans och frivilliga/icke-frivilliga avslöjande är inte lika 
viktigt så länge det inte påverkar förtroendet för företaget (Duvall, Ross, Robinson, & 
Thompson II, 1992).  
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Standardsättare fokuserar på de tekniska parametrarna bakom årsredovisningarnas siffror 
(Schultze & Weiler, 2010). Företag bör låta trovärdigheten få ett större utrymme sett ur ett 
kommunikativt perspektiv (Wines, Dagwell, & Windsor, 2007). Lyckas standardsättarna med 
detta har framtida redovisningsprinciper möjlighet att på ett bättre sätt bidra till ökad 
jämförbarhet och förbättrad branschtilltro (Power, 2010). Goodwill är en redovisningspost där 
det kan finnas olika incitament för företagsledningar i hur de väljer att presentera den 
finansiella informationen. Detta gäller både vid anskaffandet och även vid de årligt 
förekommande nedskrivningsprövningarna, detta försvårar oerhört för mottagarna när 
informationens relevans ska bedömas (Churyk, 2005;Massoud & Raiborn, 2003). Är 
anskaffningsvärdet för högt? Är nedskrivningsbehovet verkligen inte aktuellt? Detta är bara 
några av de frågor som det går att ställa gällande värdet på goodwill, något som försvårar 
förståelsen av denna tillgångspost, för att inte tala om svårigheten att jämföra denna tillgång 
mellan olika företag. 
 
Vidare kan det upplevas problematiskt redan vid erkännandet av goodwill då denna post 
uppkommer som en differens mellan anskaffningspris och nettotillgångsvärdet hos det 
förvärvade bolaget (Seetharaman, Sreenivasan, Sydha, & Yee, 2006). Det vill säga, goodwill 
uppkommer då ett företag betalat vad som kan anses som mer än vad något är värt. Således 
uppkommer goodwill som en post för att motivera ett överpris. Detta överpris är därigenom 
något som är accepterat så länge det upprättas en tillgångspost motsvarande mellanskillnaden 
(Sevin, Schroeder, & Bhamornsiri, 2007), något som leder till att goodwill kan vara en 
möjlighet att dölja dåliga förvärv i, inte en post som ska motiveras av framtida positiva 
utsikter. På samma sätt är det då paradoxalt att både positiv och negativ goodwill har 
skattemildrande effekter för det anskaffande bolaget (Nethercott & Hanlon, 2002). 
 

1.5 Frågeställning 
Fråga 1: Hur skiljer sig goodwillredovisning från redovisning av övriga tillgångar? 
Fråga 2: Hur påverkar redovisningen av goodwill externa intressenters förtroende till de 
finansiella rapporterna? 
 

1.6 Syfte 
Syftet med vår uppsats är att undersöka bolag noterade på Large Cap, Nordic OMX, 
fortsättningsvis kallat ”Large Cap”, för att se hur deras redovisning och rapportering kring 
goodwillposten sker samt kan kopplas samman med ett kommunikativt perspektiv. 
 

1.7 Avgränsningar 
Vi begränsade vår studie till att inkludera de tre senaste årsredovisningarna från elva företag 
noterade på Large Cap. 
 

1.8 Empiriskt undersökningsområde 
Vi gjorde ett urval bestående av elva företag samtliga noterade på Large Cap. Anledningen till 
att vi valde noterade företag är att vi antog att det var sannolikt att dessa hade en goodwillpost 
av betydande storlek. 
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1.9 Disposition 
Uppsatsen disponeras i fortsättningen på följande sätt. I kapitel två behandlar vi den 
forskningsmetod vi tillämpar för att utföra vår studie, vi går in på de val och motiveringar som 
ligger bakom dessa ställningstaganden. Våra metodval kommer att genomgående prägla 
studien och vi diskuterar därför kring de komplikationer olika tillvägagångssätt kan tänkas 
bidra med. I det tredje kapitlet beskriver vi den teoretiska referensramen gällande de områden 
vi undersöker, det vill säga goodwill, verkligt värde, redovisningsteorier och 
kommunikationsaspekter. Det tredje kapitlet är tänkt att skapa förståelse kring de berörda 
frågorna för läsaren samt ge oss möjlighet att analysera det empiriska materialet. Vårt fjärde 
kapitel redogör för resultatet från den innehållsanalys av företagens årsredovisningar som vi 
utför. Här beskriver vi det som observerats och vi kopplar slutligen samman detta med 
avslöjanden i årsredovisningarna. I det femte kapitlet analyserar vi resultatet från 
innehållsanalysen utifrån den teoretiska referensramen. Här genomför vi samtidigt en analys 
utifrån ett etiskt perspektiv. I sjätte kapitlet presenterar vi våra slutsatser och vi kopplar 
samman våra egna tankar med de observationer vi gjort, både genom teori och empiri. Sista 
kapitlet, kapitel sju innehåller en diskussion samt våra förslag på fortsatt forskning. 
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2 Metod  
I följande del av uppsatsen kommer vi gå igenom hur vi resonerade kring val av 
forskningsdesign och framtagande av en forskningsmetod som passade just vår studie. 
 
I vår uppsats har vi valt att huvudsakligen fokusera på vetenskapliga artiklar, i den ingår en 
genomgång av facklitteratur inom områden gällande redovisning och kommunikationsteori. 
För att bredda studien har vi valt att utföra en innehållsanalys där vi granskar 
årsredovisningar. Genomgången av den teoretiska referensramen är det område vi ger störst 
utrymme i uppsatsen och innehållsanalysen syftar främst till att ge svar på frågor som 
teorigenomgången ger upphov till. Med genomförandet av innehållsanalysen önskar vi att på 
ett bättre sätt kunna koppla samman teorin med den praktiska tillämpningen av 
goodwillkommunikation. 
 

2.1 Analytiskt synsätt 
Vad som menas med ett analytiskt synsätt är att verkligheten grundas i oberoende enheter. 
Genom att göra stickprov och analysera dessa skilda från varandra skapas möjligheten att 
generalisera ett utfall. Detta gör att urvalet blir av stor vikt för en studie (Arbnor & Bjerke, 
1994, s. 239). 
 
Urval: Företagen vi valde att studera i vår innehållsanalys är vid studiens genomförande 
samtliga noterade på Large Cap. Vi valde att använda oss av företag noterade på Large Cap då 
större företag bör påverkas mer av valda redovisningsmetoder samt att större företag bör lägga 
en större vikt vid signalerna de kommunicerar gentemot omgivningen. 
 

2.1.1 Datainsamling 
Här redogör vi för vårt resonemang kring den teori och empiri vi använde oss av i studien. 
Informationen vi har använt oss av är vetenskapliga artiklar, årsredovisningar, böcker och 
internetkällor. 
 
Vetenskapliga artiklar 
Vetenskapliga artiklar ligger till grund för vår studie. Artiklarna har vi funnit genom 
sökningar i databaser som tillhandahålls genom högskolans bibliotek. Dessa artiklar bidrog 
med att öppna nya vägar genom att vi i vissa fall kunde använda oss av de referenser och 
källor författarna valt att referera till. Samtidigt blev det även en bekräftelse när vi i tidigare 
av oss olästa artiklar fann referenser till källor vi redan använt. 
 
Empiri  
Empiri från offentliga dokument är något som kan generera en stor mängd potentiellt 
användbar information. Genom att studera offentliga dokument går det många gånger att finna 
stöd i utformning av teoretiska modeller (Bryman & Bell, 2011, ss. 548-550). Till vår empiri 
har vi valt att inhämta årsredovisningar från företagens officiella hemsidor, dessa sträcker sig 
över de tre senaste publicerade åren. Syftet med detta urval är att observera eventuella 
förändringar som skett under denna tidsperiod.  
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Övriga källor 
Utöver vetenskapliga artiklar och årsredovisningar, har vi använt oss av böcker och 
internetkällor. Böckerna har främst berört klassiska publikationer inom kommunikationsteori 
och redovisning. De mest välkända författarna vi använt oss av är Paton, Littleton, 
Hendriksen och Luhmann. Internetkällorna har främst använts för att inhämta grundläggande 
definitioner gällande redovisningsbegrepp. Internetkällorna har även kunnat användas för att 
uppmärksamma intresseväckande aspekter. Vi har även använt oss av mer grundläggande 
redovisningslitteratur för förklaring av de redovisningsteorier vi använt till analysen i denna 
uppsats. Samtidigt har vi även med hjälp av metodlitteratur kunnat välja den mest passande 
designen för vår uppsats. 
 

2.1.2 Primärinformation via direkt observation 
Det finns många fördelar med att analysera data framtagen av andra forskare och även andra 
organisationer, så kallad sekundärdataanalys. Största fördelen är att denna information redan 
finns tillgänglig och besparar således forskaren mycket tid och resurser. Det finns samtidigt 
många nackdelar förknippade med sekundärdataanalys: forskaren är inte lika bekant med 
materialet, det kan vara svårt att säkerställa kvalitén och alla intressanta variabler behöver inte 
vara berörda då de ligger utanför det huvudsakliga undersökningsområdet (Bryman & Bell, 
2011, ss. 313-321). Detta har lett till att vår datainsamling har genomförts både med 
sekundärdata och med primärdata. Sekundärkällorna vi samlat in berör huvudsakligen 
redovisningsteorier, redovisningspraktik och kommunikationsteorier men även 
ämnesområden såsom sociologi och till viss del även psykologi. För att bredda studien och få 
en ökad praktisk tillämpning väljer vi att samla in primärdata genom en innehållsanalys av 
årsredovisningar.  
 
Fördelen med användandet av sekundärdata är att vi får tillgång till vad tidigare forskare 
studerat inom de områden vi finner intresserade av. Detta ger oss ökad möjlighet att bedöma 
områden där det inte finns lika mycket tidigare gjorda studier samt begränsa oss till en 
tidsperiod som inte är så väl undersökt. Helt enkelt underlättar detta studieutformningen så att 
vi bidrar till forskningen istället för att replikera tidigare studier. För och nackdelar vi kan se 
med urvalet är att ett större urval hade kunnat ge ökad generaliserbarhet. Dock är ett stort 
urval inte enbart positivt, risken är att materialet blir svårbegripligt och därigenom något som 
förhindrar oss från att finna mer djupgående samband. Ett mindre urval gör samtidigt att vi 
kan vara mera noggranna vid datainsamlandet, något som leder till minskad felmarginal. 
Genom att begränsa urvalet och hålla färre men mer omfattande analyser av de företag vi 
observerar hoppas vi ta del av ett mer specifikt material som bättre speglar just det vi önskar 
att observera. 

2.2 Problem med sekundärdata 
Mycket av den sekundärdata vi analyserat hade inte som huvudsaklig syfte att svara på exakt 
de frågeformuleringar vi intresserat oss av. Detta kan tänkas innebära att forskare skulle 
kunna komma fram till andra slutsatser och finna andra resultat om de hade genomfört studien 
med ett annat angreppssätt. Mycket av litteraturen vi grundat studien på är baserad på 
forskning och studier grundat på information från andra länder än Sverige. Då vi lever i en 
internationell värld anser vi att informationen är tillämpningsbar utifrån svenska förhållanden. 
Vi har även haft i åtanke att legala skillnader existerar mellan olika länder och att detta kan 
tänkas medföra skilda tillämpningar gällande redovisningsstandarderna av goodwill. Vårt 
fokus är att se samband bland svenska företag och därigenom kan vi anta att resultatet 
kommer avvika från tidigare gjorda observationer från andra geografiska områden.   
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För att försäkra oss om tidigare datas säkerhet har vi använt oss av korsreferering. Vi har även 
läst flertalet olika publikationer inom samma inriktning och område. Genom att använda oss 
av ett stort urval av publicerade vetenskapliga artiklar där flertalet är från välrenommerade 
journaler, så kan vi säkerställa att ursprungstexten redan är vetenskapligt granskad och 
accepterad. I studien kommer vår tolkning av litteraturen vi studerat lyftas fram. Det går inte 
att garantera att våra egna åsikter och tankar kring ämnet inte speglas i det vi skriver. Men 
medvetenheten om detta problem gör att vi ständigt diskuterar vikten av genomgående 
neutralitetsaspekter i uppsatsprocessen. Detta för att få en uppsats så fri som möjligt från 
personliga åsikter och istället grunda slutsatser på fakta och empiri.  
 

2.3 Varför inte intervju? 
Vad som är problematiskt vid ett stort användande av sekundärdatakällor är att data forskare 
samlat in inte alltid samlats in i kontexten eller i det syftet vi har för avsikt att utreda. Detta 
kan leda till att informationen är anpassad för en annan sorts variabler eller gräver djupare än 
nödvändigt inom ett område där vi inte behöver så ingående information. Det finns samtidigt 
en risk att informationen är felaktig och utan att vi själva replikerar den genomförda studien är 
detta ett problem som bör beaktas. Därför är det viktigt att fråga sig när, var, hur och varför 
informationen samlades in (Arbnor & Bjerke, 1994, s. 236).  
 
En risk med intervjuer är att vi som intervjuare genom vår närvaro påverkar respondenterna i 
hur de svarar. Detta kan tänkas leda till att resultatet vi uppnår genom intervjuerna inte 
återspeglar resultatet andra forskare uppnår vid en replikering av vår studie. Sättet vi ställer 
frågor på, kroppsspråket vi utstrålar, frågeformuleringarna och frågeföljderna är bara några 
exempel på faktorer som kan tänkas påverka utfallet. Genom att på ett grundligt sätt överväga 
dessa parametrar bör intervjuaren försöka finna en optimal frågeföljd, minimera frågor som 
kan uppfattas som stötande och även repetera frågorna innan en intervju för att ha minimal 
påverkan under själva intervjutillfället. Intervjuerna bör även hålla en likartad natur och inte 
ge upphov till olika sätt att tolka samma fråga.  
 
Då vi finner att goodwill är en tillgångspost som utsätts för väldigt mycket subjektiva 
bedömningsmoment från företagsledning vore det väldigt intressant att intervjua om denna 
tillgång för att få företagsledningens egna tankar kring värderingsförfarandet. Samtidigt 
önskar vi att utreda samband mellan finansiell rapportering kring goodwill, signaler olika 
åtgärder kan tänkas kommunicera till omgivningen och även företagsledningens påverkan på 
posten. Vi finner då att frågeunderlaget som skulle krävas för välgrundade intervjuer skulle 
bli oerhört känsligt, både gällande att lyckas få fram information om underliggande motiv 
samt i en ren känslighetsfråga, vad företag kan tänkas vara villiga att dela med sig av. På 
grund av dessa känsliga parametrar finner vi att det dels vore oerhört svåråtkomlig 
information vi är intresserade av samt att det slutligen blir en säkerhetsfråga för oss då företag 
kan råka lämna ut känslig information. Samtidigt kan det leda till oerhörda svårigheter att 
finna företag som är villiga att intervjuas om företagsledningens bakomliggande 
kommunikativa motiv vid goodwillvärdering eller deras resonemang kring 
nedskrivningsprövningarna gällande goodwill. 
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2.3.1 Anonymitet 
Anonymitet är en viktig fråga som absolut bör beröras, framförallt vid intervjuer. Då vi valt 
att inte göra intervjuer och istället rikta in oss på en innehållsanalys av årsredovisningar finner 
vi att informationen vi tar del av är så pass offentlig att vidare anonymiserande av denna är 
överflödig. Att i vårt läge utelämna exempelvis företagsnamn hade skadat både reliabiliteten 
och replikerbarheten av vår studie. 
 

2.4 Validering 
Genom korsreferering har vi säkrat vad forskare kommit fram till vid tidigare studier. Vi har 
med studier genomförda av andra forskare inom liknande forskningsområden kunnat ge en 
god avbildning av tidigare forskning utan att nyansera den med personliga åsikter. I urvalet 
till vår studie har vi därför artikelmässigt valt att vara mottagliga med artiklar från områden 
gällande goodwill, goodwillnedskrivningar, kommunikation, ledningsmotiv och verkligt 
värde. Detta för att på ett så tillförlitligt sätt som möjligt kunna genomföra en trovärdig studie. 
Urvalet till den innehållsanalys vi utför kunde varit mer omfattande men vi finner att vårt 
urval bidrar till tillräcklig generaliserbarhet för det vi önskar att undersöka. Värt att tänka på 
är att innehållsanalysen inte utgör merparten av studien utan kan mer ses som ett komplement 
till teorin. 
 
Vidare finner vi att det undersökningsområde vi valt att observera uppvisar generella 
samband, åtminstone för de parametrar vi intresserat oss av. Detta gör att studien bör vara 
möjlig att replikera med någorlunda liknande utfall som det vi observerat. Att kontinuerligt 
koppla samman olika teorier och relatera dessa till empirin är något vi finner bidragande till 
ökad validitet då vi visar på hur de samband vi observerat kan relateras till det andra forskare 
konstaterat.  
 

2.5 Urvalstyp 
Vid urvalet till en studie är det viktigt att överväga hur urvalet representerar det som önskas 
studeras. Samtidigt är det viktigt att försöka finna ett så genomsnittligt urval som möjligt för 
att öka generaliserbarheten (Arbnor & Bjerke, 1994, s. 239). Urvalet till de artiklar vi valt att 
använda oss av skedde till en början baserat på det område vi hade för avsikt att observera. 
Detta resulterade i att sökningar genomfördes på diverse termer i hopp om att finna relevanta 
artiklar. Utifrån de artiklar vi fann intressanta från våra databassökningar kunde vi utvidga vår 
förståelse av ämnet och även urvalsbasen. Vi fick ökad förståelse av vårt valda 
observationsområde genom sökningar i databaser och även referenser från vetenskapliga verk. 
 

2.6 Framtagande av frågeställning 
Frågeställningen är något vi reviderat under arbetsprocessen. Planen var att ha en 
inledningsvis grundläggande frågeställning som successivt konkretiserats. Framtagandet av 
själva frågeställningen har skett genom diskussioner, både mellan oss som författare och med 
handledaren. Att tidigt fastställa den slutgiltiga frågeställningen finner vi som inlåsande, detta 
gäller åtminstone vårt val av forskningsdesign och kan skilja sig för andra. En flexibel 
frågeställning låter forskarna anpassa frågeställningen allt eftersom studien fortskrider. 
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Genom att vi använt oss av en deduktiv ansats har vi genom vår grundliga 
litteraturgenomgång skapat oss en teori som vi sedan testat genom innehållsanalysen av 
årsredovisningar. Innehållsanalysen syftar därigenom till att stödja vår teoretiska referensram. 
 

2.6.1 Forskningsmetod 
Huvuddelen av vår studie är kvalitativ men det finns kvantitativa inslag, detta resulterar i att 
vi tillämpar en mixad forskningsmetod (Bryman & Bell, 2011, s. 628). Den kvalitativa delen 
av uppsatsen utgörs av litteraturstudier och det är även detta som genomgående ges störst 
utrymme. Dessa kvantitativa inslagen grundas i innehållsanalysen. Med den kvalitativa 
forskningen har vi för avsikt att lyfta fram de individuella faktorernas påverkan och med den 
kvantitativa önskar vi finna mer generella samband. Genom att kombinera dessa två metodval 
vill vi skildra komplexiteten goodwillredovisning medför, både ur ett individuellt och allmänt 
perspektiv. 
 

2.6.2 Identifikation av material 
För att på bästa möjliga sätt kunna svara på våra forskningsfrågor krävs det att vi lägger stor 
omtanke vid utformning av urvalet. Viktigt för urvalet är att det innefattar en population där 
vi finner det möjligt att observera det vi önskar att undersöka. Vi valde att studera företag med 
redovisning som riktar sig till externa intressenter och som har en betydande goodwillandel. 
För att vara säkra på att få del av företag med många externa intressenter valde vi företag som 
var föremål för aktiv handel. Då vi önskade att vidare begränsa urvalet fokuserar vi studien på 
en handfull företag noterade på Large Cap. Det är viktigt att överväga neutralitetsaspekter vid 
utformandet av undersökningens urval. Hade vi valt företag inom samma verksamhetsområde 
hade inte urvalet varit lika representativt för ett mer spritt urval och resultatet hade därigenom 
kunnat betraktas som nyanserat. Vi valde företag verksamma inom olika branscher för att öka 
generaliserbarheten och minska eventuell nyansering.  
 

2.6.3 Urval till innehållsanalys 
Avgränsningen till urvalet för vår innehållsanalys baserades på att företagen för vår studie 
skulle vara stora företag med verksamhet i Sverige. Valet av specifika bolag på Large Cap 
skedde slumpmässigt.  
 
Anledningen till att vi valde företag noterade på Large Cap är då de är större företag finner vi 
det rimligt att anta att mindre företag inte är lika sannolika att ha en goodwillpost av 
betydande storlek. Större företag är samtidigt föremål för granskning och ett större medialt 
tryck än mindre företag. Då vårt syfte är att analysera kommunikationsaspekten av goodwill 
blir större företag lämpligare då de är mer troliga att ha betydande redovisningsintresse av 
goodwill. Större företag kan samtidigt antas ha mer kontroll över signalerna de sänder och 
således kan handlingar lättare kopplas till kommunikativa syften. Samtidigt är även 
informationen rörande större företag mer lättillgänglig än mindre onoterade bolags. Vidare 
kan större företag ha mycket att vinna med effektiv skatte och resultatplanering samt mer 
konsekvensbetonade kommunikationsstrategier. 
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2.6.4 Innehållsanalys 
För vår studie valde vi att studera årsredovisningar då detta är den främsta informationen mot 
marknaden. Därigenom utgör årsredovisningarna det yttersta kommunikationsmedlet som 
företag använder sig av för att sända signaler till marknaden. Utifrån vårt syfte valde vi att 
begränsa innehållsanalysen till att beröra nedskrivningar gjorda på grund av förändrat verkligt 
värde hos goodwillposten. Därigenom utelämnar vi värdeförändringar beroende på 
anledningar såsom valutakursförändringar. Dessa val har vi gjort för att fokusera på 
värderingsförändringar baserade på goodwillpostens natur och inte makroekonomiska faktorer 
företag inte kan kontrollera. 
 
Resultatet från innehållsanalysen där vi primärt analyserar andelen goodwill i förhållande till 
totala tillgångarna inom företaget samt även nedskrivningen av goodwill i förhållande till 
totala tillgångsposten sammanställer vi i två diagram. Dessa diagram grundar sig i tabeller 
som går att finna i bilagan då vi finner att tabellerna snarare utgör en grund för de samband vi 
vill påvisa. De enligt oss mest relevanta delarna av innehållsanalysen är de som sammanställs 
i diagrammen under empirikapitlet.  
 

2.7 Trovärdighet och pålitlighet 
I denna rapport så har vi fokuserat på information från vetenskapliga artiklar. Vi har använt en 
stor variation av artiklar för att ge trovärdighet till vår studie och samtidigt bredda vår 
förståelse av ämnet. I vår studie så använder vi oss av accepterade teorier och renommerade 
författare och detta bör bidra till trovärdighet för informationen. I somliga fall väljer vi mindre 
välkända författare i hopp om att finna nya intressanta vinklingar. 
 

2.7.1 Replikerbarhet  
Vår studie fokuserar på en genomgång av vetenskapliga artiklar inom områdena goodwill, 
kommunikation och verkligt värde. Analysen vi genomförde är baserad på årsredovisningar 
från elva företag där samtliga är noterade på Large Cap. Då informationen vi använt oss av 
finns tillgänglig både i form av vetenskapliga artiklar och av årsredovisningar på företags 
hemsidor anser vi att vår studie är replikerbar.  
  

2.8 Metoddiskussion 
Studien kan ha begränsats av flertalet anledningar. Bland annat genom att vi valt att analysera 
elva företags årsredovisningar under en period av tre år. Hade vi istället för innehållsanalys 
använt oss av exempelvis intervjuer skulle vi troligtvis fått en djupare insikt i beslutsfattande 
personers tankar. Dock hade en användning av intervjuer säkerligen resulterat i svårigheter i 
generaliserbarheten av utfallet. Detta då intervjuer har en tendens att nyanseras både gällande 
frågeställning från oss som intervjuar, svar från respondenten och även vid tolkning av 
respondentens svar. Intervjuer hade även inneburit stora svårigheter och även risker vid 
känsligare frågeställningar, i vårt fall exempelvis hur kommunikation kring goodwill kan 
användas i ett mer manipulativt syfte.  
 
Vi anser nu att det främsta problemet med vår studie är att det blir en bedömning av en redan 
gjord bedömning. Då goodwill är en post som utsätts för subjektiva bedömningsmoment av 
företagsledningen kan dess existens vara svårgripbar om ledningen handskas oskickligt kring 
kontexten i vilken denna tillgångspost är aktuell.   
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Problemet uppstår då vi inte har fullständig insyn i beslutfattarnas bedömningsprocess 
gällande goodwill. Vi hamnar i samma problematiska situation som marknaden hamnar i när 
rapporterad goodwill ska bedömas utifrån ett investerarperspektiv. Problemet blir att finna de 
bakomliggande motiven och åtminstone någorlunda förstå det redovisade värdet och 
eventuella värdeförändringar till följd av exempelvis förvärv eller nedskrivningsprövningar.  
 

2.8.1 Hur hade ett större undersökningsunderlag påverkat studien? 
Då redovisningen kring goodwill på senare tid har genomgått stor förändring så har det 
genomförts många studier för tidsperioden som omger standardförändringen. Att vi då skulle 
göra en studie som enbart berör denna tidsperiod blir irrelevant, däremot är det intressant att 
se med tidigare studiers resultat hur väl dessa överensstämmer drygt ett decennium efter dess 
att standardförändringarna implementerades. Vi hade i vårt urval kunna bredda studien och 
inkludera från en tid innan standardförändringen tills nu men med begränsad tid och 
begränsade resurser hade för mycket av vår övriga studie blivit lidande. Vi ser vår studie mer 
som en ansats till att koppla samman de kommunikativa signalaspekterna av redovisning med 
goodwill och då främst goodwillnedskrivningar. Innehållsanalysen vi genomför utgör främst 
ett stöd för att stärka den teoretiska referensramen. Motiven för att välja den tidsperiod vi 
använde oss av är att vi finner den aktuell och informationen är lättillgänglig. Hade vi gått 
längre tillbaka hade vi inte bidragit till forskningen på samma sätt. Genom de artiklar vi läst 
har vi även kunna dra nytta av tidigare genomförd forskning på området som sträcker sig 
bortom den tidsperiod vi valt att observera. Vi fann en längre tidsperiod som irrelevant för vår 
undersökning. 
 

2.9 Etisk diskussion 
Reflektioner kring etik är något som ständigt bör vara närvarande, både vid design och vid 
utförandet av studien. Risker med att utelämna etikreflektioner är att det kan förorsaka skada, 
både för forskare och för studieobjekt. Samtliga risker som finns gällande etiska 
frågeställningar är inte uppenbara och detta kräver ett ständigt övervägande kring 
ställningstagandena. Vi finner att ett utelämnande av information för att det till viss del kan 
vara skadligt skulle påverka trovärdigheten i vår studie. Det blir mer trovärdigt både ur ett 
vetenskapligt och etiskt perspektiv om man är öppen med informationen som använts och 
även delger information som avviker från det förväntade.  
 

2.10  Källkritik 
I varje vetenskaplig artikel så finns det risk att författarnas egna åsikter eller motiv påverkar 
vad som skrivs. För att minimera risken för partiskhet så använder vi oss av flera olika källor 
för att lättare kunna verifiera vad de vetenskapliga källorna säger. Årsredovisningarna som vi 
använder oss av fokuserar naturligtvis på det egna företagets utveckling och då dessa även tas 
fram av samma företag som siffrorna gäller så krävs medvetenhet om företagens olika motiv 
med årsredovisningarna. Då vår uppsats handlar om goodwill måste vi vara medvetna om att 
det är en redovisningspost som är föremål för subjektiv bedömning både från företag och 
externa intressenter. Därför måste informationen gällande goodwill undersökas noga för att 
undvika feltolkningar. Målet med noggrann referering är centralt för att undvika plagiering 
och därför ser vi ett grundligt refererande som något positivt. Vi väljer även att undvika 
användandet av et al i refereringen eftersom vi använder oss vissa artiklar som i somliga fall 
har samma författare, allt för att minimera eventuella otydligheter.  
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3 Teoretisk referensram 
I detta kapitel kommer vi beröra teorierna vi använder oss av i arbetet. Genom att koppla 
samman vad flera forskare kommit fram till inom området har vi för avsikt att skapa en stabil 
kunskapsbas som ger läsaren förståelse av ämnet och som vi kan använda oss av i 
innehållsanalys, analys och slutsats. 
 

3.1 IFRS 3 
IFRS 3 berör rörelseförvärv. Vid ett rörelseförvärv ska företaget redovisa nettotillgångarnas 
verkliga värde vid förvärvstidpunkten. Differensen mellan nettotillgångarna och 
förvärvsbeloppet utgör goodwill. Goodwill är inte längre en tillgång som är föremål för årlig 
avskrivning utan nedskrivningsbehovet kommer från den årliga omprövningen av dess värde 
(IASB, 2004). 
 
Goodwill uppkommer vid rörelseförvärv och för att ett rörelseförvärv ska äga rum krävs att 
det uppstår en koncernrelation där moderbolaget får bestämmande inflytande över 
dotterbolaget. Den goodwill som uppkommer vid förvärvstidpunkten måste redovisas och 
klassificeras som en tillgång. Överpriset kan tolkas som en betalning för framtida ekonomiska 
vinster. Prövning för nedskrivningsbehov av goodwill ska årligen genomföras enligt ett 
särskilt test. Vid misstanke om nedskrivningsbehov kan detta test behöva genomföras mer 
frekvent (Lhaopadchan, 2010). 
 
Skulle förvärvsbeloppet istället understiga det samlade värdet av företagets nettotillgångar 
krävs det att det förvärvarande bolaget omedelbart gör en omidentifiering av förvärvet för att 
förvissa sig om att inga felberäkningar genomförts. Visar det sig att förvärvsbeloppet 
fortfarande understiger det samlade värdet av nettotillgångarna ska detta redovisas som 
negativ goodwill och hamnar då som vinst på resultaträkningen (IASB, 2004). Uppkomsten 
av negativ goodwill kan bero på flertalet olika anledning, exempelvis kan tillgångarna och 
skulderna vara felaktigt identifierade. Vidare kan det bero på standardkrav att värdera 
tillgångar till annat än verkligt värde. Detta kan även bero på att försäljningen skett till ett 
underpris. Skillnader i värdet kan också uppkomma om företagsförvärvet sker i olika steg, då 
kan värdet mellan olika tidpunkter förändras och detta bör i redovisningen behandlas som 
omvärderingar (IASB, 2004). Efter dess att IFRS 3 införts ökade mängden kapitaliserad 
goodwill. En effekt som var tydlig efter dess att IFRS 3 börjat gälla var att företag 
rapporterade ökade vinster, detta då standarden inte möjliggör avskrivningar av goodwill 
(Hamberg, Paananen, & Novak, 2011). 
 

3.1.1 Tillämpning IFRS 3 
IFRS 3 tog bort möjligheten att använda poolingmetoden, det vill säga att företag 
ackumulerade flera mindre belopp till ett stort och på så sätt undanhölls tillgångar. Det 
krävdes istället att förvärvande enheter tilldelades goodwill utifrån enskilda kassagenerande 
enheter. Målet med nedskrivningsprövningar var att öka kvalitén på 
redovisningsinformationen samt att minska företagsledningars redovisningsflexibilitet som 
fanns under tidigare standarder (AbuGhazaleh, Al-Hares, & Roberts, 2011). För att 
omställningen till den nya standarden inte skulle bli allt för krävande behövde bara de 
kassagenererande enheterna erkännas ner till den nivå som ledningen har direkt 
kontrollmöjlighet. Därigenom inte ner till den lägsta nivå som existentiellt kunde urskiljas 
(Carlin & Finch, 2010). 
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Nedskrivningsprövningar kom till för att underlätta värdebedömningar och samtidigt ge 
användarna av finansiell information ökad förståelse. Det blev dock inte riktigt så enkelt och 
ett av de problem som Hellman (2008) belyser kan beskrivas med följande citat: 
 

We make sort of impairment test, but it is based on parameters that the 
auditors cannot really understand  

(Hellman, 2008, s.94)   
 
En stor del av de beslut som ligger till grund för nedskrivning av goodwill kan döljas genom 
ledningsdiskretion. Detta gör att egenintresse bakom beslut inte går att undanröja och 
därigenom är det svårt att veta om nedskrivningsbehovet är berättigat eller om det snarare är 
ett sätt för ledningen att manipulera nyckeltal (AbuGhazaleh, Al-Hares, & Roberts, 2011).  
 
Samtidigt är många länders skattelagstiftning är en bidragande faktor bakom ökad 
konservatism då återhållsamma värderingar leder till minskad beskattningsbar inkomst 
(Hellman, 2008). Hellman (2008) påpekar även att överskattad inkomst innebär långt fler 
risker än vad underskattad inkomst gör. Detta innebär att den goodwill och dess 
nedskrivningsbehov som företag redovisar istället används som skattejusterande reserver 
istället för att spegla tillgångens verkliga värde. Företag har även en tendens att ta till sig 
förändringar som inte innebär något direkt merarbete för dem. Därför kan det ses som att de 
väljer att undvika förändringar som innebär allt för stora omstruktureringar. Detta har lett till 
att redovisningsförändringen gällande goodwillhantering inte förändrat hela 
redovisningsförfarandet, men somliga element har genomgått stora förändringar. Detta kan 
förklaras av en ovilja att förändra redovisningshanterandet då branschen agerar passivt mot 
nya förslag (Carlin & Finch, 2010). 
 
IFRS 3 ger möjlighet för användare att vara tillfälligt konservativa genom att exempelvis 
underskatta nettotillgångarna och skapa dolda reserver (Hellman, 2008). Konservatism (i dess 
operationella utformning innebär ett hinder vid presentation av data som annars hade varit 
trovärdig och relevant (Hendriksen & Breda, 1992). IFRS 3 innebär en förändring i att vara 
konstant konservativ men erbjuder istället åtskilliga möjligheter för tillfällig konservatism 
(Hellman, 2008). Huvudproblemet med redovisning är inte att periodisera kostnader och 
intäkter utan istället att definiera, erkänna och mäta tillgångar samt skulder på ett korrekt sätt 
(Paton & Littleton, 1940). Nya redovisningsstandarder har lett till ett ökat framtidsfokus och 
därigenom förändringar som leder till ökad förståelse av kommande händelser och även 
specifika enheters individuella prestationer (Hellman, 2008). Det är naivt att tro att 
upprättarna av finansiell information kommer vara mindre konservativa då IFRS 3 erbjuder 
förändrade möjligheter för tillfällig konservatism. En mix mellan ihållande och temporär 
konservatism kommer leda till svårbedömda tolkningar av underliggande ekonomisk 
prestanda. Detta är något som leder till minskad relevans för användarna av finansiell 
information (Hellman, 2008).  
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3.2 SFAS 142 
SFAS 142 är en standard som berör förvärvad goodwill och andra immateriella tillgångar. 
Standarden berör dels hur tillgångarna ska redovisas vid förvärvet men även hur de ska 
redovisas efter dess att de anskaffats. Anledningen till utfärdandet av denna standard är de 
immateriella tillgångarnas ökade omfattning i företagens redovisning. De immateriella 
tillgångarna utgör en stor del av företagens totala tillgångar och för att den finansiella 
informationen ska vara relevant krävs det tydligare upplysningar om denna tillgångspost 
(Financial Accounting Standards Board , 2001). 
 
Standarden bidrar till en omfattande förändring gällande hur goodwill redovisas och hanteras i 
redovisningen. SFAS 142 tar bort möjligheten att skriva av goodwill vilket är något som kan 
ge resultatsvängningar. Tidigare standarder tillhandahöll få riktlinjer kring hur värdering av 
goodwill skulle utföras. Till följd av detta varierade goodwillnedskrivningarna stort. SFAS 
142 anger att nedskrivningsbehovet av goodwill ska prövas minst årligen med hjälp av en 
tvåstegsmetod där första steget ser till det verkliga värdet av tillgången och det andra steget 
ser till nedskrivningsbehovet om nedskrivningsbehov föreligger. Standarden hjälper även till 
vid fastställandet av immateriella tillgångar som inte ska skrivas ner och dessa måste 
elimineras från nedskrivningsprövningen (Financial Accounting Standards Board , 2001). 
 
Vidare ställer standarden krav på företag att tillhandahålla information om redan upptagen 
goodwill som inte tidigare inkluderats i redovisningen. Tanken med standardförändringen är 
att redovisningen av goodwill och andra immateriella tillgångar på ett bättre sätt ska spegla 
det verkliga värdet. Detta ska leda till att användare av den finansiella informationen får ökad 
insikt i investeringar som dessa förvärv innebär och samtidigt på ett bättre sätt ha möjlighet att 
mäta deras prestation. Ökad information kring redovisningen av goodwill och immateriella 
tillgångar ska underlätta för investerare att på ett bättre sätt bedöma den framtida 
lönsamheten. En stor anledning till förändringen av goodwillredovisningen från avskrivning 
till nedskrivning kan förklaras av att FASB:s styrelse inte ansåg att avskrivningar bidrog till 
en rättvis representation av värdeutvecklingen (Financial Accounting Standards Board , 
2001). 
 

3.2.1 Tillämpning av SFAS 142 
Beatty och Weber (2006) diskuterar problem som kan uppstå då diskretion uppstår inom 
bolag vid tillämpning av SFAS 142 genom att undersöka hur chefer väljer att erkänna 
kostnader: direkt eller uppskjutet. SFAS 142 förändrade redovisningen av goodwill med 
eliminerandet av avskrivningar införandet av nedskrivningar (Bloom, 2009;Hamberg, 
Paananen, & Novak, 2011). Tanken med nedskrivningar istället för avskrivningar är att 
goodwillvärdet ska spegla marknadsvärdet av de immateriella tillgångar och således ge en 
mer rättvisande bild av företagets ekonomiska ställning (Beatty & Weber, 2006). 
Marknadsanpassning av goodwillvärdet påverkades i och med standardförändringen: från 
något som fastställdes vid ett tidigt stadium till en årlig bedömningspost. Denna förändring 
möjliggjorde för chefer att i större omfattning påverka redovisningen utformande (Beatty & 
Weber, 2006;Hamberg, Paananen, & Novak, 2011;Bens, 2006). Företag blev tvungna att göra 
en goodwillnedskrivning om de misstänkte att det bokförda värdet översteg det 
marknadsmässiga värdet (Beatty & Weber, 2006).  
 
2001 så förändrade SFAS 142 behandlingen av goodwill från avskrivning baserat på historiskt 
värde till nedskrivningar (Hamberg, Paananen, & Novak, 2011).   
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Vid första tillämpandet av SFAS 142 var det tänkt att nedskrivningsbehovet av goodwill 
bättre skulle spegla uppkomna värdeförändringar. Standarden medför att de kontinuerliga 
nedskrivningarna ska återspegla förändringarna i marknadsvärdet. Ledningen kan välja att 
genom en omfattande initial nedskrivning av goodwill minska det framtida 
nedskrivningsbehovet (Beatty & Weber, 2006). Samtidigt finns det situationer där ledningen 
inte vill skriva ner goodwill då det kan ses som att de gjort felaktiga bedömningar eller fattat 
felaktiga beslut (Hamberg, Paananen, & Novak, 2011). 
 
SFAS 142 ger också ledningen möjlighet att själva besluta hur omfattande nedskrivningen av 
goodwill ska vara och även hur fördelningen mellan olika företagsenheter ska se ut. Utifrån 
det bokförda värdet kontra marknadsvärdet måste de bedöma nedskrivningsbehovet för 
respektive enhet. Antingen väljer ledningen att realisera kostnaden omgående och iaktta ett 
försiktigt handlande eller ett Roll-the-Dice-scenario där de hoppas att de inte kommer behöva 
göra några framtida nedskrivningar av goodwill (Beatty & Weber, 2006). Hur företag väljer 
att göra är viktigt eftersom att företag använder redovisningen för att locka till sig investerare. 
För att locka till sig investerare är det positivt att rapportera stabila siffror (Boumosleh, 2009).  
 
Studier av goodwillredovisning visar att värdering och nedskrivningar av goodwill är 
problematiskt. Chefer kan genom manipulering av goodwillvärdet påverka företagets 
ekonomiska ställning, något som i sin tur påverkar de finansiella nyckeltalen. Många chefer 
har också resultatbaserade ersättningsnivåer vilket ytterligare kan uppmuntra dem att 
manipulera redovisningssiffror. Flertalet forskare debatterar ofta kring dagens 
goodwillredovisningar utifrån begreppet egenintresse. Detta ger upphov till en osann bild av 
företaget och möjliggör bonusuttag som utan möjlighet till manipulering inte hade varit 
genomförbara (Beatty & Weber, 2006;Bens, 2006;Hamberg, Paananen, & Novak, 2011). Har 
en chef prestationsbaserad bonus finns det incitament till att minska 
goodwillnedskrivningarna för att maximera periodintäkterna och därigenom påverka bonusen 
(Beatty & Weber, 2006). 
 
I dagens redovisning är goodwill en stor post och goodwill kan användas av företagsledningen 
för att påverka deras ersättning. Exempel på detta kan vara då nedskrivningar av goodwill 
genomförs godtyckligt av ledningen. Redovisningens tillförlitlighet kan då gå förlorad i och 
med manipuleringen bakom de uppvisade siffrorna (Lhaopadchan, 2010). På grund av detta så 
har det i samband med goodwillforskningen riktats kritik mot ersättningsnivåerna för chefer 
och företagsledningar (Boumosleh, 2009).  

3.3 Goodwill 
Innan företag började med nedskrivning av goodwill genomfördes det systematiska 
avskrivningar. Ett problem med detta var att goodwill kunde värderas högre än vad det 
egentliga marknadsvärdet var då det under perioden före införande av 
nedskrivningsprövningar fanns ett tvång på att genomföra årliga avskrivningar. Ändringen 
som skedde vid införandet av SFAS 142 och IFRS 3 är att goodwillhanteringen gick från 
avskrivning till årlig värdering. Detta kan ses som ett försök att bättre spegla 
goodwilltillgångens verkliga värde. Detta genom att ledningen upprättar ett test för att 
fastställa ett verkligt värde på goodwill (Churyk, 2005). 
 
Verkligt värde är relevant då det speglar det nuvarande ekonomiska läget gällande både 
tillgångar och skulder. Värdet grundar sig på tillgången eller skulden och värdet på tillgången 
eller skulden ska inte skilja sig mellan olika ägare. Trots detta råder inte verkligt värde bot på 
alla problem och det riktas en hel del kritik mot verkligt värde.   
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Tydligt i debatten är att det inte finns någon klar definition på vad verkligt värde är och det är 
inte direkt verifierbart och ledningen kan påverka det uppvisade värdet (Barth, 2007). 
 
Viktigt att tänka på är att det verkliga värdet är ledningens uppskattningar av marknadsvärdet 
och det ska således inte jämställas med ett exakt marknadspris. Debatten kring detta grundar 
sig primärt på olika uppfattningar av vad som utgör begreppet trovärdighet, i grund och botten 
blir det inte en redovisningsteknisk fråga utan snarare en fråga om vad som är politiskt 
acceptabelt (Power, 2010). 
 
Barth (2007) anser att bara för att ett värde går att beräkna tillförlitligt så betyder inte detta att 
värdet fullständigt representerar verkligheten. Exempel på detta kan vara värdering och 
redovisning av varumärken, ett område där tillförlitligheten i redovisningen kan debatteras då 
erkännandekriterierna ständigt förändras (Seetharaman, Balachandran, & Saravanan, 2004). 
 

3.3.1 Nedskrivning av goodwill 
Churyk beskriver hur företag bör fundera kring värdering av goodwill innan, vid och efter 
förvärv. Enligt Churyk finns det fyra tydliga händelser då företag bör testa om goodwill bör 
nedskrivas direkt efter förvärvet (Churyk, 2005). 
 
1. Köparen har betalat ett betydande överpris gentemot marknadsvärde då värderingen har 
skett innan diskussioner har förts om köpet. 
2. Köpet har föregåtts av budgivning eller auktion. 
3. Goodwillbeloppet i det förvärvade företaget utgör betydande del av köpeskillingen. 
4. En stor del av betalningen är i form av aktier från det förvärvande företaget (Churyk, 2005). 
 
Churyk (2005) nämner även fyra händelser som kan indikera nedskrivningsbehov efter 
förvärv, det vill säga nedskrivning av redan förvärvad goodwill. 
 
1. Nuvärdet på tillgångarna understiger tillgångens nettovärde på balansräkningen. 
2. Ett av företagens aktiepris har minskat sedan förvärvet. 
3. De ekonomiska förutsättningarna som fanns vid förvärvet har förändrats betydligt. 
4. En betydande förändring har skett gällande de framtida förväntningarna (Churyk, 2005). 
 
Problemet med de två sista punkterna är att endast företagsledningen har tillgång till denna 
information så externa parter har svår att verifiera sanningshalten i uttalandena (Churyk, 
2005). 
 
Seetharaman, Sreenivasan, Sydha och Yee (2006) beskriver med hjälp av tre punkter hur en 
korrekt beräkning av goodwill bör ske vid ett företagsförvärv.  
 
1: Identifiera enheten som ska förvärvas. 
2: Fastställa anskaffningskostnaderna.  
3: Allokera kostnaderna till anskaffade tillgångar och antagna skulder (Seetharaman, 
Sreenivasan, Sydha, & Yee, 2006). 
 
Vidare beskriver Seetharaman, Sreenivasan, Sydha och Yee (2006) omständigheter där 
nedskrivningsbehovet bör testas mer frekvent än en gång per år. Dessa indikatorer på när 
nedskrivningstest bör genomföras kan också delas in i interna och externa faktorer. 
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Indikatorer för berättigande av nedskrivningstest: 
• Förlorad nyckelkund är något som kan innebära stora förändringar då detta påverkar 

affärsförhållandena. 
• Förlorad nyckelpersonal, kan leda till att företaget behöver gå igenom stora 

omstruktureringar på grund av kompetensbortfall. 
• Omfattande lag och företagsmiljöförändringar, något företag själva inte har kontroll 

över men som kan innebära väldigt stora krav på omställningar. 
• Ofördelaktiga förändringar orsakade av lagstiftare, ganska snarlikt med föregående 

punkt och kan innebära stora konsekvenser för företaget. 
• Förändrade konkurrensförhållanden, bör vara möjligt att förutse åtminstone till viss 

del men kan i somliga situationer vara mer ovisst. 
• Tillgång ska avyttras, vid försäljning känns det väldigt relevant att bekräfta tillgångens 

värde och på så sätt kan en nedskrivningsprövning konstatera om det bokförda värdet 
är rimligt. 

• Vid misstänkt värdeförändring av tillgång, ganska snarlikt med föregående punkt men 
avsikten är att behålla tillgången (Seetharaman, Sreenivasan, Sydha, & Yee, 2006). 

 
Externa indikatorer på goodwillnedskrivning: 

• Förändrat affärsklimat 
• Förändrade konkurrensförhållanden 
• Ofördelaktiga lag/standardförändringar 
• Förändrade affärsrelationer 

 
Interna indikatorer på goodwillnedskrivning: 

• Bristande prognoser 
• Förlorad nyckelpersonal 
• Förändrat företagsnamn 
• Bristande förvärvsanalyser (Seetharaman, Sreenivasan, Sydha, & Yee, 2006). 

 
Enligt Churyk (2005) är goodwill en post som överlag inte övervärderas vid anskaffning och 
den systematiska avskrivning som tidigare gjordes var inte nödvändig. Nedskrivningsmetoden 
är enligt Churyk (2005) bättre än den tvingande avskrivningsmetoden då årliga 
nedskrivningsprövningar är att föredra framför tvingande årliga avskrivningar, framförallt 
speglar det värdeutvecklingen på ett mer lämpligt sätt.  
 
Det är samtidigt svårt att korrekt återspegla goodwillnedskrivningarna i de finansiella 
rapporterna. Det är lätt att överskatta värdet på goodwill, något som påverkar nettointäkterna 
och tillgångar på ett sätt som inte är förenligt med försiktighetsprincipen inom redovisning 
(Churyk, 2005). 
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3.4 Verkligt värde  
Tidigare baserades tillgångsvärderingen på den historiska kostnaden men detta ansågs 
otillräcklig för att korrekt kunna värdera ett företags tillgångar. För att hantera bristerna med 
värdering baserad på historisk kostnad introducerades verkligt värde-principen (Power, 2010). 
Principen att redovisa till verkligt värde började användas under 80-talet och syftet med 
användningen av verkligt värde var att värdera goodwill och anskaffade tillgångar till ett 
marknadsbaserat värde. Med verkligt värde gick det att bättre värdera goodwill och de 
komponenter som utgör goodwill, exempelvis varumärken och kundlistor (Seetharaman, 
Balachandran, & Saravanan, 2004). Anledningen till att företag började tillämpa verkligt 
värde var att den historiska kostnaden inte gav en rättvisande bild av företagets ekonomiska 
ställning (Power, 2010). 
 
Det är samtidigt viktigt att nämna att en stor del av de för och nackdelar debatten kring 
verkligt värde tar upp saknar bevisning (Power, 2010). Därför använder sig FASB och IASB 
huvudsakligen av definitionen att det verkliga värdet är priset ett företag skulle fått av att sälja 
en tillgång eller för att överföra en fordran mellan två marknadsaktörer vid tidpunkten då 
värdet fastställs. Denna definition har lett till att motståndare hävdar på det verkliga värdets 
imaginära natur och således att detta är en fiktiv konstruktion. Problem som lyfts fram är att 
uppskattade värden kan ha specifika och antagna kvalitéer, något som medför risk för 
manipulation (Power, 2010). Motståndarna till värdering enligt verkligt värde har som 
huvudargument att det leder till ett kortsiktigt fokus och principen leder vid värdering av 
mindre likvida tillgångar till minskad trovärdighet, detta gäller särskilt tillgångar företaget har 
för avsikt att behålla under en längre tidsperiod (Power, 2010).   
 
Enligt Barth (2007) är syftet med finansiella rapporter att ge investerare och andra intressenter 
användbar information. Redovisningsinformationen ska inte tillhandahålla uppskattningar av 
värden utan istället tillgodose marknadens informationsbehov. Verkligt värde ger en 
uppskattning av värdet vid en given tidpunkt och kan inte i sig själv bidra till mer transparent 
redovisning. För att uppnå önskad effekt med standardförändringarna krävs det att företag 
uppvisar tydligare information vid upprättandet av de finansiella rapporterna (Power, 2010). 
Barth (2007) påpekar vidare att redovisningsinformationen ska vara relevant, jämförbar, 
förståelig och presenteras på ett trovärdigt sätt. Relevansen underlättar utvärdering av 
finansiella händelser och trovärdig presentation innebär att informationen avspeglar den 
ekonomiska situationen så som den är. Jämförbarheten innebär att med konsekvent 
rapportering är det möjligt att jämföra affärshändelser över tid, och därigenom utvärdera 
dessa. Förståelse innebär att en som är någorlunda insatt förstår informationen som 
presenteras (Barth, 2007). 
 

3.4.1 Verkligt värde som värderingsgrund 
Det finns en mängd studier om den positiva redovisningsteorins påverkan på 
företagsledningars beslutsfattning och deras val av redovisningsmetod utifrån egenintresse. 
Nyckelpersoner har möjlighet att välja redovisningsprinciper för att maximera sin egennytta 
(Grinyer, Russel, & Walker, 1991). Har en chef nyligen tillträtt kan det finnas anledningar att 
försämra de finansiella siffrorna genom manipulering. På så sätt går det att hävda att 
förändringarna chefen åstadkommer får större betydelse än vad de egentligen bidragit till 
(Lhaopadchan, 2010).  
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Det finns flera olika anledningar för företagsledningar att manipulera tillgänglig 
redovisningsinformation. Boumosleh (2009) lyfter i sin artikel fram två huvudanledningar och 
dessa är följande.  
 
1: Att anpassa redovisningen och nyckeltalen så att cheferna får så höga bonusar som möjligt. 
 2: Att anpassa redovisningen till att visa på att företaget är en stabil investering med jämna 
inkomstströmmar och jämn lönsamhet (Boumosleh, 2009). 
 
Punkt 1 och 2 visar på den bakomliggande problematiken gällande företagsledningars olika 
motiv att manipulera. Manipulationen varierar i stor utsträckning beroende på vilket sätt 
bonusen länkas till resultatet och diverse finansiella nyckeltal. Vid en effektiv 
bonusutformning går det att undanröja stora delar av det manipulationsutrymmet som finns 
genom att bonusen inte påverkas av de manipulerade siffrornas effekt.  
 
Företaget kan samtidigt vara verksamt i en bransch där det råder stora fluktuationer gällande 
exempelvis lagersaldo, försäljning och så vidare vilket gör att företaget önskar att jämna ut 
bland annat intäktsströmmar för att framstå som en stabilare investering (Boumosleh, 2009). 
Enligt Grinyer, Russel och Walker (1991) är värderingsmetoderna av goodwill många. De finner att 
olika värderingsmetoder inte påverkar det överliggande resultatet i det långa loppet men att EPS 
(Earnings per Share) kortsiktigt kan påverkas positivt. De visar också på att ledningar föredrar att 
kunna rapportera högre intäktsströmmar efter förvärvet än innan. En anledning till detta kan vara att 
företag fick möjlighet att skriva av anskaffade goodwill mot reserverna och det belopp som skrevs av 
påverkade resultatet av framtida intäkter i samma utsträckning (Grinyer, Russel, & Walker, 1991). 
 
Verkligt värde, dess relevans och implementeringen av detta är något som har blivit kraftigt 
debatterat inom redovisningslitteraturen, trots detta har standardkommittéer världen över valt 
att öka implementeringen av verkligt värde i redovisningen. Förespråkarna bakom verkligt 
värde anser att det ger ökad tillförlitlighet (reliability) i redovisningen men begreppet 
tillförlitlighet är inte klart definierat och kan därigenom tolkas olika (Power, 2010). Vikten av 
värderingen av immateriella tillgångar som intellektuellt kapital och goodwill har blivit 
viktigare under senare år är., Det är nu mer frekvent använt inom redovisningen. Men till 
exempel kompetensrika företag som skulle ha väldigt höga värden av internt genererad 
goodwill får inte erkänna denna utan bara förvärvad goodwill får tas upp. Erkännandet av 
internt genererad goodwill skulle i dessa fall ge ett mer verkligt tillgångsvärde och gynna 
företaget positivt (Dunse & Hutchison, 2004). 
 

3.5 Luhmanns systemteori 
Vid all kommunikation finns det risk att mottagaren misstolkar informationen. På samma sätt 
kan felaktig information kommuniceras om sändaren tolkar denna som korrekt. Detta innebär 
att det kan uppstå en mängd olika komplexa situationer i informationsflödet mellan sändare 
och mottagare. 
 
Kommunikation är ett invecklat begrepp som många forskare försökt greppa. Det är inte 
möjligt att kommunicera ensam utan det är en process som kräver en motpart. Luhmann var 
en forskare som var väldigt tidig med att åsidosätta språket vid studier i hur 
kommunikationssystem är uppbyggda (Luhmann, 1990). Redovisningskommunikation är en 
form av språklig kommunikation. För att kunna använda sig av detta krävs inte att du förstår 
informationen men det underlättar. Framförallt i och med att sändaren då lättare kan förutse 
vad mottagaren av informationen tolkar in i det som kommuniceras. Vi anser att för att 
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kommunikationen ska vara givande krävs att båda parterna är på någorlunda liknande 
kunskapsnivåer, detta är något som är väldigt relevant gällande redovisningsinformation och 
specifikt kring goodwill då siffrorna i sig inte säger särskilt mycket om tillgångsposten. 
Företags redovisning utgör en form av kommunikation och Niklas Luhmann presenterar i sitt 
verk Essays on Self-Reference (1990) olika systems samverkan. För att kommunikation ska 
uppstå krävs det att de tre huvudbegreppen, Information: informationen som kan förmedlas, 
Utterance: en kommunikation av informationen, Understanding: förståelse av 
kommunikationen, samverkar med varandra (Luhmann, 1990). Kommunikationen måste 
således ske mellan två eller fler parter och Luhmann (1990) anser att språket inte utgör det 
yttersta kommunikationsmedlet, utan det är själva kommunikationen som är det främsta 
kommunikationsmedlet.  
 
Maurer (2010) går vidare i analysen av de tankar Luhmann presenterade kring 
kommunikation. Detta genom att belysa att oavsett hur bra du tror att du förstår 
kommunikationen betyder det inte att du förstår den bakomliggande informationen. Förståelse 
är samtidigt ett begrepp som inte behöver likställas med acceptans av sättet informationen 
kommuniceras på och inte heller att mottagaren godtar den kommunicerade informationen  
(Maurer, 2010). 
 
Vid kommunikation är det fördelaktigt om de båda parterna har kännedom om varandra, detta 
för att på bästa möjliga sätt anpassa kommunikationen dels till informationen som ska 
kommuniceras men även till mottagarens perceptionsförmåga (Seidl, 2004). Seidl (2004) går 
också in på ett begrepp vars innebörd har en central roll vid kommunikation, detta begrepp är 
Uncertainty Absorption vilket att innebär att beslut som tas idag är effekter av tidigare tagna 
beslut. Osäkerheten som fanns vid tidigare beslutstfattande har då absorberats i det 
ögonblicket och döljs på ett effektivt sätt vid framtida beslut som grundar sig i dessa tidigare 
osäkerheter (Seidl, 2004). Uncertainty Absorption går att koppla samman med goodwill där 
subjektiva bedömningar ligger till grund för framtida värderingar, något som lätt döljer 
tidigare värderingsosäkerheter. 
 
För att hantera kommunikationen vid redovisning använder vi oss av tre stycken 
huvudbegrepp: Trust (Förtroende) Detta begrepp baseras på uppfattningen mottagaren får av 
informationen, Reliability (Trovärdighet) Detta begrepp innebär hur utformningen av 
informationen ser ut, Presentation (Presentation) Detta begrepp baseras på hur väl 
framställandet av informationen sker. Först när dessa tre begrepp går att koppla samman kan 
det påstås att kommunikationen fungerar till fullo. Det är då erforderlig information 
presenteras på ett tillförlitligt sätt och sedan presenteras till användarna med rätt mängd 
transparens bakom siffrorna. Differensen som kan ses utgöras av transparensen får spegla 
förtroendet då det vid högre förtroende inte är lika viktigt med hög transparens. 
 

3.6 Kommunikationsproblematik 
Maurer (2010), Seidl (2004) och Luhmann (1990) belyser problematiken som uppstår när 
företag önskar att kommunicera framtida förväntningar, detta blir extra tydligt vid 
goodwillredovisning. Med goodwillredovisningen önskar företag att förmedla framtida 
positiva signaler till användarna. Det är väldigt problematiskt att försöka kommunicera 
förväntningar om en post som till största del grundar sig på subjektiva bedömningsmoment 
istället för tekniskt verifierbara fakta. Många gånger kräver kommunikationen av goodwill 
försvar av tidigare fattade beslut (Lerner & Tetlock, 1999).   
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Ledningen kan välja att signalera information men intressenterrna kan trots detta inte förstå 
ledningens tankar då de inte har samma informationsmöjligheter. 
 

Figur 1: Förtroendekommunikation 
 

 
(Egen figur) 
 
Det samband bilden ovan illustrerar visar på komplexiteten bakom en förtroendeskapande 
goodwillredovisning. För att skapa ett förtroende vid redovisning av goodwill måste företag 
hantera flera olika problematiska steg.  
1: Initialvärde värdet tillgången tas upp till vid anskaffande.  
2: Livslängd hur lång är den beräknade livslängden tillgången ska ge avkastning under 
3: Redovisning hur redovisas tillgången 
 
Dessa steg kräver att företaget är öppna och ärliga för att intressenterna ska uppfatta 
informationen som trovärdig och inte utsatt för manipulation. 
 
Följande steg berör informationen som presenteras till intressenterna. 
1: Obligatoriska avslöjanden information principer och standarder kräver. 
2: Tilläggsavslöjanden extra information företag tillhandahåller. 
3: Frivilliga avslöjanden information företag inte behöver lämna ut.  
 
Hur kan vår kommunikationsmodell kopplas samman med finansiell 
redovisning? 
 
Trust: Kan ses som aktieägarna och marknadens tilltro till företagsledning. Vid hög trust 
behövs inte lika stor transparens. Vid låg trust behövs mer transparens (Churyk, 2005). 
 
Reliability: Kan ses som den tekniska kvalitén i verktygen som används för att upprätta 
rapporternas siffror. Med posten goodwill krävs det att rapporterna innehåller utförliga 
avslöjanden kring tillgången för att ge trovärdighet till siffrorna (Churyk, 2005). 
 
Presentation: Redovisningen måste leva upp till ett visst mått transparens och en stor del 
avslöjanden. Företagens avslöjanden har tre olika karaktärer, tvingade, tilläggs och frivilliga. 
Genom hög avslöjningsgrad i rapporterna bör användarna presenteras med tillräckligt 
underlag för att kunna göra tillräckliga bedömningar av tillgångsposten goodwill (Churyk, 
2005). 
 
Trovärdigheten inom goodwillredovisning sätts på prov åtskilliga gånger, dels vid 
fastställandet av värdet vid den initiala värderingen och vid redovisning av goodwillpostens 
värde vid efterföljande värderingar (Pashang & Fihn, 2011).   



 

24 

3.6.1 Redovisning som kommunikationsmetod 
Kommunikation är en målinriktad handling vars huvudmål är att bibehålla en positiv 
företagsbild. Företagsledningar ser kommunikation som ett medel för att uppnå företagets mål 
(Erickson, Weber, & Segovia, 2011). Kommunikationen strävar efter att uppnå förståelse, 
representera organisationen på ett korrekt sätt, skapa tillit och förtroende samt kunna hantera 
osäkerhetsfrågor (Erickson, Weber, & Segovia, 2011). 
 
Sevin, Schroeder och Bhamornsiri (2007) beskriver hur det går att se goodwill som en 
kommunikationskälla genom att dela upp goodwillrapporteringen i tre delar. 
 
I: Rapporteringsenheten är goodwill. 
II: Mätsättet för att fånga prestationen är nedskrivningar. 
III: Kommunikationen sker genom både frivilliga och tvingade avslöjningskrav (Sevin, 
Schroeder, & Bhamornsiri, 2007). 
 
Enligt Erickson, Weber och Segovia (2011) är finansiell rapportering en form av 
företagskommunikation och rapporterna påverkar i stor utsträckning bilden av företaget, trots 
detta har inte redovisningsforskare lagt så stor vikt vid detta. På senare tid har dock 
kommunikationsteori fått en ökad roll inom redovisningsforskningen. Forskare fokuserar 
primärt på chefer och företagsledningens kommunikation av finansiell och icke-finansiell 
information (Erickson, Weber, & Segovia, 2011). 
 
Nu uppmärksammas redovisningskommunikationens inverkan på företaget vilket har lett till 
att de önskar kommunicera positiva händelser. Ericsson beskriver i deras årsredovisning från 
2011 att en goodwillnedskrivning är något som av många intressenter tolkas negativt 
(Ericsson, ÅRSREDOVISNING 2011, 2011). Nedan presenterar vi hur Dunse och Hutchison 
(2004) beskriver att företag kan undvika påtvingade nedskrivningar. 
 

• Grundligt undersöka förvärvet. 
• Hålla de anställda motiverade. 
• Upprätta ett anskaffningsschema. 
• Upprätta en stark prognos som tar med i beräkningen icke-kontrollerbara händelser. 
• Upprätta en stark och välfungerande rapporteringsenhet kring goodwill (Dunse & 

Hutchison, 2004). 
 
Istället för att upprätta en intern rapporteringsenhet finns det klara fördelar med att ha externa 
värderingsexperter som sköter detta. Några av fördelarna är. 
 

• Experterna kan göra en bättre uppskattning av goodwillvärdet. 
• Marknadens tilltro till dessa värden ökar då det inte är företaget själva som 

kommunicerar dessa. 
• Gör det lättare för företaget att skära ner på kostnader (Dunse & Hutchison, 2004). 

 
Det krävs att företagsledningen har en väl fungerande kommunikation med dessa externa 
värderingsexperter, detta för att försäkra sig om att informationens trovärdighet stämmer 
överens med verkligheten (Dunse & Hutchison, 2004).  
 
En nackdel med standardförändringarna kan utgöras av den ökade arbetskostnaden 
nedskrivningstestandet medför (Seetharaman, Sreenivasan, Sydha, & Yee, 2006).   
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Företag måste förbättra sitt rapporterande av betydande risker som kan komma att påverka 
den framtida lönsamheten (Sevin, Schroeder, & Bhamornsiri, 2007). Detta då intressenter som 
saknar information kan reagera negativt om det framkommer information som kan vara 
missgynnande för deras investeringar (Kim & Yoon, 2012). Ett mer transparent 
informationsflöde mellan företag och marknad kan på sikt leda till förbättrade relationer där 
avslöjandet om både risker och även möjligheter får ökat kommunikationsutrymme. 
 
Trovärdighet är en väldigt central komponent i redovisningen men trovärdighet grundar sig i 
empirin och inte förutbestämda fakta (Power, 2010). Bortser man från det verkliga värdets 
fiktiva natur går det att anse att det ger en spegling av vad som är trovärdigt vid en viss 
tidpunkt (Power, 2010). Erikson, Weber och Segovia (2011) beskriver hur utvecklingen gått 
mot mer transparenta och relevanta årsredovisningar, då det tidigare funnits problem med 
felaktig redovisningsinformation. Målet är att förbättra trovärdigheten och säkerheten i 
företagsrapporter, något som i sin tur leder till förbättrad transparens (Erickson, Weber, & 
Segovia, 2011). Marknaden efterfrågar transparenta finansiella rapporter och syftet med dessa 
är att öka förståelsen för användare utanför företaget (Sevin, Schroeder, & Bhamornsiri, 
2007). 
 
Trots kritiken som riktas mot verkligt värde är det viktigt att inte bortse från den bryggningen 
mellan teori och praktik denna princip strävar efter att skapa. Tanken med verkligt värde är att 
ge tillgångars värde ökad relevans och därigenom öka jämförbarheten mellan finansiella 
rapporter. Detta samtidigt som företags finansiella rapportering blir mer transparent och på ett 
bättre sätt visar på bakomliggande orsakssamband (Young, 2006). 
 
Standardsättarnas fokus ligger mer på trovärdighet än relevans vid upprättandet av de 
finansiella rapporterna. Ett exempel på detta är det faktum att företag ur redovisningssynpunkt 
inte får behandla internt genererad goodwill på samma sätt som med anskaffad goodwill. 
Huvudargumentet som lyfts vid värdering av olika former av goodwill på samma sätt är att 
det skulle underlätta värderingen samtidigt som redovisningen blir mer konsekvent. 
Nuvarande värderingsförfarande tillåter inte företag att ta upp internt genererad goodwill, 
något som speciellt drabbar kunskapsföretag negativt då deras bokförda tillgångsvärde inte 
speglar det verkliga värdet på företaget (Dunse & Hutchison, 2004). 
 
Företag kan använda väldigt många olika kommunikationsstrategier och dessa kan bland 
annat inkludera förnekelse, avsteg från ansvar och riktad marknadsföring. Företag kan 
använda korrigerad handling som ett sätt att hantera eventuella kommunikationsproblem, de 
väljer då att korrigera den felaktiga handlingen genom en motaktion. En risk som uppstår då 
företag använder en annan kommunikationsstrategi än korrigerande handling är att 
redovisningen riskerar att fortsätta vara icke-transparent. Därigenom är det svårt att se om 
ledningen tar sitt fulla ansvar och förbättrar istället för att sopa under mattan (Erickson, 
Weber, & Segovia, 2011). 
 
VD:n har ordet i de finansiella utlåtandena ger företagsledningen själva en möjlighet att 
kommunicera vad de anser om periodens finansiella resultat (Erickson, Weber, & Segovia, 
2011). Vid en välfungerande kommunikation mellan ledning och externa experter bör 
ledningen vara bättre på att belysa prestationerna som skett och vad som möjligvis ligger 
bakom misslyckanden. Skillnader mellan interna och externa siffror kan innebära svårigheter 
för chefer då de måste använda de externa siffrorna vid kommunikation med allmänheten. 
Många gånger har de full förståelse av logiken bakom besluten men de kräver många svåra 
bedömningar (Hellman, 2008).   



 

26 

3.7 Redovisningsteorier 
Nedan följer en redogörelse av de redovisningsteorier som vi använder oss av vid analys av 
det insamlade datamaterialet i kapitel fem. 
 

3.7.1 Positiv redovisningsteori 
Positiv redovisningsteori baseras på att utifrån empiriska observationer generalisera utfall och 
förutspå framtida händelser. Positiv redovisningsteori har samtidigt ett ekonomiskt fokus och 
utreder vilka möjligheter som finns genom att värdera olika alternativ med vilka möjligheter 
dessa ger och vilka kostnader som uppstår. För att kunna komma fram till några slutsatser 
krävs det att en del grundantaganden görs gällande individers beteende. Kontentan i dessa 
grundantaganden är att individerna är nyttomaximerande, både vad gäller egenvinning och 
företagets bästa (Godfrey, Hodgson, Tarca, Hamilton, & Holmes, 2010, ss 9-14). 
 
En svårighet med positiv redovisningsteori är att finna en redovisningspraxis som passar alla, 
det är svårt nog bara att finna vilka redovisningen främst ska fokusera på, aktieägarna, 
företaget eller investerare. Huvudproblemet med positiv redovisningsteori är att 
vinstmaximering blev svaret på alla frågor (Godfrey, Hodgson, Tarca, Hamilton, & Holmes, 
2010, ss 9-14). 
 

3.7.2 Agentteorin 
Godfrey, Hodgson, Tarca, Hamilton och Holmes (2010) beskriver i Accounting Theory 
huvuddragen för agentteorin. Aktieägarna är principaler och VD:n är agent. Utifrån detta är 
agentens uppgift att uppfylla principalernas önskningar och nå företagets mål. För att kunna 
göra detta så ges agenten beslutsfattande makt inom företaget. I förhållandet mellan agent och 
principal så uppstår det kostnader för att säkerställa att agenten agerar utifrån företagets och 
principalernas bästa och inte enbart utifrån egen vinning. Då uppstår det 
övervakningskostnader (monotoring costs) och ju lägre förtroendet mellan agent och principal 
är ju högre blir dessa kostnader. Det går inte att undkomma övervakningskostnaderna då den 
grundläggande principen i agentprincipen är att både principalen och agenten är 
vinstmaximerande sett utifrån egenintresse (Godfrey, Hodgson, Tarca, Hamilton, & Holmes, 
2010, ss 362-365). 
 

3.7.3 Signalteorin  
Signalteorin lyfter fram vikten av informationsperspektivet för företag. Inom detta perspektiv 
så lämnas information ut av chefer och företagsledningar för att underlätta för investerare att 
fatta välgrundade beslut. Företag lämnar ut informationen frivilligt för att det ger 
konkurrensfördelar gentemot företag som inte gör detta. Redovisningens roll i detta 
perspektiv är tvådelad. Första delen är att redovisningsinformationen hjälper till att bedöma de 
förväntade intäktsströmmarna som kommer påverka företagets värde. Andra delen är att 
redovisningsrapporterna används för att bekräfta att förväntningarna infriats. Ledningen 
använder helt enkelt signalteorin och information för att förmedla positiva signaler om sitt 
företag. Alla företag har motiv för att göra detta, även företag som har sämre ekonomisk 
utveckling. Bolaget som det går dåligt för får enligt signalteorin fördelar genom att det ökar 
deras trovärdighet på marknaden (Godfrey, Hodgson, Tarca, Hamilton, & Holmes, 2010, ss 
375-377).  
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Då alla företag har fördelar med att signalera positiv information så uppstår det ett 
trovärdighetsproblem. Som företag måste man särskilja sig från alla andra och informationen 
som signaleras via redovisning får inte vara lätt att replikera för andra bolag. Ett sett att få 
ökad trovärdighet hos investerare är att signalera om kommande utdelningar. Utdelningar är 
ett dyrt sett att signalera företagets positiva framtid men det är dock nödvändigt (Godfrey, 
Hodgson, Tarca, Hamilton, & Holmes, 2010, ss 375-377). 
 

3.7.4 Kopplingen mellan dessa redovisningsteorier 
De mest centrala och relevanta redovisningsteorier gällande vårt valda ämnesområde utgörs 
av positiv redovisningsteori, agentteori och signalteori. Dessa teorier speglar det existerande 
maktförhållandet mellan olika parter. Positiv teori grundar sig i att individen är 
nyttomaximerande och detta stämmer väl överens med agentteorins tillämpning av agent och 
principalbegreppen. Inom företag råder det en konstant kamp att få två skilda 
nyttomaximerande parter att jobba mot samma mål.  
 
Signalteorin kan här kopplas ihop med dessa teorier genom att den är beroende av 
maktförhållandet inom företag, ledning har kontroll över väldigt mycket information och kan 
utifrån ett nyttomaximerande fokus kontrollera vilken information som offentliggörs. Alla 
dessa teorier har en tydlig sammankoppling med goodwillbegreppet och motiven som kan 
ligga bakom offentliggörande av beslut rörande goodwillposten. Nedskrivningsbeslut gällande 
goodwill går också att koppla samman med ett nyttomaximerande utifrån egenintresse och 
även med signalteorin. 
 

3.8 Ledningsmotiv 
Företagsledningar och deras olika motiv gällande goodwillredovisning är något som 
debatteras omfattande inom litteraturen. Det kan i många fall vara väldigt svårt att identifiera 
bakomliggande motiv vid bedömning av nedskrivningsbehovets vara eller inte vara vid 
värdering av goodwill. Företagsledningen och deras olika motiv gällande goodwill och även 
övriga immateriella tillgångar är något som vidare ökar svårigheterna gällande 
goodwillredovisning. Företagsledningars påverkan bör inte underskattas och bör inte 
ignoreras. Det går att identifiera olika tillfällen vid goodwillredovisning där företagsledningen 
har möjlighet att direkt påverka, detta är hanteringar som kan påverka trovärdigheten vid 
redovisningen av goodwill och även övrig finansiell information på ett negativt sätt. 
Manipulering av siffror kan förekomma på många olika sätt och vi väljer att fokusera på: 
signaler, företagsledningsförändringar och belöningssystem (Lerner & Tetlock, 
1999;Boumosleh, 2009). 
 

3.8.1 Signaler  
I enighet med gällande standarder ska företagsledningen årligen genomföra ett test för att 
bedöma om det föreligger nedskrivningsbehov för företagets goodwill. Ett problem som går 
att se med detta är då företagsledningen finner att det föreligger ett nedskrivningsbehov av 
goodwill så kan det komma att leda till negativa effekter för företaget (Erickson, Weber, & 
Segovia, 2011). Detta skickar signaler till marknaden som inte överensstämmer med 
signalerna företaget har för avsikt att sända ut (Hannan, Rankin, & Towry, 2006).   
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Företagsledningar vill helst av allt undvika att göra nedskrivningar av goodwill och dessutom 
slippa signalera om kommande nedskrivningsbehov, detta då signaler om ett kommande 
nedskrivningsbehov kan tolkas som exempelvis dåliga förvärvsanalyser (Lerner & Tetlock, 
1999).  
 
Signaler från företag om kommande nedskrivningar får ofta negativa konsekvenser på ett 
företags aktiepris, något Hirschey och Richardson (2004) observerade i sin studie med en 
uppmätt försämring av aktiekursen på -2,94 % till -3,52 % vid offentliggörande av 
goodwillnedskrivningar. Detta då nedskrivningar av goodwill alltid förväntas bidra till 
försämrad aktiekurs (Francis & Hanna, 1996). Investerare måste även tänka på att det kan 
finnas risk för ytterligare reduceringar av företagets aktiepris även ett tag efter det att 
nedskrivningsbehovet har offentliggjorts (Li & Shroff, 2011). Hirschey och Richardson 
(2004) fann i deras studie hur aktievärdet kunde minska även på årsbasis med ett genomsnitt 
på -11,52%. 
 
Företag vill visa på framtida positiva ekonomiska prognoser och nedskrivning av goodwill 
sänder då helt fel signaler. Signalerna som sänds till marknaden vid nedskrivningar av 
goodwill är att det föreligger en prognostiserad negativ framtida ekonomisk utveckling 
(Wines, Dagwell, & Windsor, 2007). På grund av detta så kan företagsledningar försöka 
undvika behovet att behöva göra nedskrivningar av goodwill. Att samtidigt signalera ut att 
nedskrivningsbehov inte föreligger då marknadsvärdet överstiger bokfört värde visar 
dessutom på en ledning som är både försiktig och duktig på att bedöma framtida lönsamhet. 
Det vill säga stabilitetstecken för användarna av den finansiella informationen och därigenom 
blir företagets kommunikation gynnsam (Schultze & Weiler, 2010).  
 

3.8.2 Företagsledningsförändringar 
När ett företag genomför större omstruktureringar, bland annat genom förändring av 
ledningen kan den nya ledningen inledningsvis ha olika motiv. Dessa motiv syftar ofta till att 
förstärka den individuella effekten, något som kan innebära en temporär negativ ekonomisk 
utveckling för företaget (Grinyer, Russel, & Walker, 1991).  
 
Det finns ett begrepp som heter big-bath accounting och vad detta innebär är att en chef vid 
tillträde försämrar de ekonomiska ställningarna, genom att exempelvis välja att skjuta upp 
intäktserkännandet alternativt kostnadsföra omedelbart. Det vill säga allt för att försämra 
periodens resultat, något som går att motivera genom att skylla ifrån sig på tidigare 
företagsledning. Detta möjliggör en positiv ekonomisk utveckling då intäkterna ökar samtidigt 
som kostnaderna har belastat tidigare år (Wines, Dagwell, & Windsor, 2007). På det stora 
hela är inte detta något som påverkar resultatet sett över en flerårsperiod, mer än att det 
möjligtvis försämrar skatteminimerande åtgärder. Däremot går det att se hur ett eller flera 
liknande beslut kan ha en stor inverkan på tillförlitligheten vid bland annat bedömningen av 
nedskrivningsbehov av goodwill. Önskar chefen att minska resultatet kan denne bedöma att 
nedskrivningsbehov föreligger och önskar denne istället öka resultatet så föreligger inte längre 
något nedskrivningsbehov (Boumosleh, 2009).  
 
Incitamenten kan bli ännu större vid ersättningar i form av exempelvis aktieoptioner, då kan 
chefer med hjälp av subjektiva bedömningar påverka goodwillposten och därigenom även 
värdet på företagets aktier (Boumosleh, 2009;Sun, Cahan, & Emanuel, , 2009).  
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3.8.3 Belöningssystem 
Att ha ledningens bonus kopplad till finansiella nyckeltal kan få oanade konsekvenser. Genom 
manipulering av redovisningen går det att förvränga bilden av verksamheten och presentera 
siffror som inte speglar vad som verkligen sker (Sun, Cahan, & Emanuel, , 2009;Boumosleh, 
2009). Samtidigt ger de nya redovisningsstanderna utrymmen för många bedömningsmoment 
och därigenom ökar chefernas inflytande i vad som rapporteras (Bens, 2006;Beatty & Weber, 
2006). 
 

3.9 Etiska dilemman vid goodwillkommunikation 
Företag ställs i dagens ekonomi inför flera svåra etiska dilemman. Dessa dilemman har 
uppstått till följd av ett antal stora företagsskandaler. Idag kan företagsledningar inte ogrundat 
fatta beslut utan de är tvungna att vara medvetna om de etiska och moraliska implikationer 
besluten kan tänkas medföra. Visar företag på att de är ansvarstagande ökar deras trovärdighet 
på marknaden, dessa företaget kan värderas högre av potentiella investerare som lägger stort 
värde vid etiska värderingar. Dock måste företagens motiv alltid ifrågasättas då det är svårt att 
se det sanna motivet bakom de etiska besluten. Företag är inte uppbyggda utifrån ett 
altruistiskt perspektiv utan företag fattar beslut för att maximera det egna värdet. Därför är 
viktigt att försöka se de bakomliggande motiven för företagsbesluten och inte bara blint lita på 
vad de säger (Degeer & Trollestad, 2009, ss.22-44,62-80). 
  
Earnings-management är ett verktyg företagsledare kan välja att tillämpa i syfte att nå 
specifika mål. Detta innebär att ledningen reflekterar över beslut antingen 
redovisningsrelaterat eller operationsrelaterat. Med redovisningsrelaterad reflektion används 
redovisningsprinciper för att manipulera redovisningssiffrorna (Johnson, Fleischman, 
Valentine, & Walker, 2012). Operationsrelaterad reflektion är de val företagsledningen tar 
kring investeringar genom att bedöma hur dessa påverkas av olika val (Johnson, Fleischman, 
Valentine, & Walker, 2012). Som investerare eller ägare är det svårt att se vilka etiska och 
moraliska konsekvenserna ett beslut medför och denna problematik kan tydliggöras genom 
följande citat. 

 
Managers use their discretion and power to present financial 
statements in a way that appeals to investors. Firms might smooth 
earnings over time so that they appear as stable investments; others 
might present their earnings higher than they really are to meet certain 
targets, avoid violation or debt covenants or increase management 
compensation 

(Boumosleh, 2009, s530). 
 
Earnings-management kan graderas som antingen svart, vit eller gråskalig baserat på i vilken 
utsträckning redovisningens transparens påverkas av företagsledningarnas beslut (Johnson, 
Fleischman, Valentine, & Walker, 2012). Earnings-management kan ibland tillämpas då en 
person önskar att uppnå personliga mål och detta agerande ses generellt som ett oetiskt 
beteende. Skulle resultaten dock medföra positiva fördelar för företaget blir earnings-
management mer etiskt acceptabelt (Johnson, Fleischman, Valentine, & Walker, 2012). 
Användandet av earnings-management utifrån egenintresse kan illustreras med följande citat. 
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Our evidence suggests that accounting fundamentals (changes in 
accounting fundamentals) are significantly associated with bonus 
compensation (changes in bonus compensation) even in the presence 
of other known economic determinants of bonus compensation. 
Further, our results suggest that accounting fundamentals (changes in 
accounting fundamentals) are significantly associated with 
compensation committees’ decision to omit (reduce) CEO bonus 
compensation  

(Jackson, Lopez, & Reitenga, 2008, s.375). 
 
Bedömningen en chef gör gällande bestraffning eller inte då en anställd har betett sig oetiskt 
grundas i vilka konsekvenser detta kan ha för företaget. Denna tvetydighet komplicerar det 
etiska begreppet i företagsvärlden, så länge som målen helgar medlen och har gynnsamma 
effekter för företaget minskar benägenheten att bedöma ett beteende som oetiskt och 
vidtagandet av åtgärder för att förhindra detta beteende (Johnson, Fleischman, Valentine, & 
Walker, 2012). 
 
Det finns en klar risk att företagsledningar tänker mer på de organisatoriska effekterna av de 
anställdas agerande snarare än de etiska och moraliska implikationerna agerandet medför. 
Etiskt beteende kan i vissa fall motarbetas då det leder till negativa konsekvenser för 
företaget. Faktumet är att etik mer kan liknas vid ett modebegrepp som företaget inte har råd 
att utelämna på dagens konkurrensutsatta marknad (Johnson, Fleischman, Valentine, & 
Walker, 2012). Jordan, Clark & Vann (2007) beskriver i deras artikel hur ett mätfel gällande 
verkligt värde inte behöver vara just ett oavsiktligt beräkningsfel. Det kan i vissa fall grunda 
sig en avsiktlig felbedömning i syfte att gynna specifika mål. Redovisningen designas 
därigenom för att möjliggöra företagets mål. Det är väldigt svårt att se det som ett etiskt 
beteende när något designas för att passa ett specifikt syfte, exempelvis motiven gällande 
goodwillredovisning.  
 
Ledningen kan välja att vara ärliga i olika stor utsträckning och detta är något som speglas i 
deras kommunikation. Då ledningen kommunicerar med marknad och intressenter gällande 
exempelvis företagshändelser kan det vara relevant att avslöja olika mycket information. Det 
kan samtidigt också finnas anledningar för företag att inte vara helt öppna med informationen 
som kommuniceras då de önskar att behålla affärsmässiga fördelar (Hannan, Rankin, & 
Towry, 2006). Vid en selektiv avslöjningsgrad kan företagsledningens kommunikation skapa 
ett asymmetriskt kommunikationsförhållande där de vet mer än vad marknaden känner till. 
Detta är något som skapar möjlighet att vilseleda marknaden och exempelvis bidra till extra 
finansiering eller mer tid till ett forskningsprojekt eller en företagsenhet som kanske inte 
presterar så väl just nu (Hannan, Rankin, & Towry, 2006). Med redovisningsstandarder och 
principer finns det möjlighet att manipulera siffrorna för att försköna verkligheten (Johnson, 
Fleischman, Valentine, & Walker, 2012). 
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4 Resultat 
I detta kapitel presenteras det empiriska resultatet från innehållsanalysen. För att tydliggöra 
vad vi finner relevant har vi valt att sammanställa informationen från årsredovisningarna som 
vi presenterar fullständigt i tabeller i bilagan som två diagram här i resultatkapitlet. Dessa 
diagram har för avsikt att visa på de två enligt oss mest centrala analyskomponenterna hos 
företags årsredovisningar som hjälper oss besvara syftet med studien. Vi har även valt att 
inkludera motiveringar i form av citat från företags årsredovisningar som vi anser är 
hanteringar av goodwillnedskrivningarnas negativa kommunikativa konsekvenser. 
 

One of the most important rules about financial statements is that they 
should make full disclosure of all important and material accounting 
information. The plain implication of the rule is that a message 
consisting of too great a multitude of details would be unsuited for 
carrying the essential ideas to the reader's mind.  

(Littleton, 1953, s. 77) 
 

I detta citat hänvisar Littleton (1953) till en av redovisningens viktigaste uppgifter. 
Redovisningen utgör en kommunikativ länk mellan företag och läsare och syftet är att läsare 
ska ha stor förståelse för företagets finansiella rapportering och därigenom kunna göra 
analytiska bedömningar av informationen. Det är viktigt att tänka på en läsare trots den 
tillgängliga finansiella informationen kan ha svårigheter vid förståelse av exempelvis företags 
avslöjanden kring goodwillposten. 
 

4.1 Resultat från innehållsanalysen 
Genom att studera elva företags årsredovisningar för de senaste tre publicerade åren 
observerar vi flertalet parametrar. Dessa är hur stor andel goodwill utgör av de totala 
tillgångarna, hur många gånger goodwill nämns i rapporterna, nedskrivningsandelen av total 
goodwill och slutligen hur många gånger nedskrivning (impairment i de fall rapporterna är på 
engelska) nämns. Tanken är att denna studie av totalt 33 stycken rapporter ska utgöra en bas 
för en analytisk bedömning av hur stora börsnoterade bolag bedömer nedskrivningsbehovet av 
goodwill. Senare kommer vi koppla samman detta resultat med olika redovisningsteorier där 
huvudfokus ligger på kommunikationsaspekten i företags redovisning. Den goodwill som vi 
observerat är exklusive andra immateriella tillgångar.   
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Figur 2: Goodwillandel 
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 Figur 3: Nedskrivningsandel 
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4.2 Innehållsanalys - Goodwillandel 
Observation: Vad som tydliggörs av vår studie är att i många av de observerade bolagen 
utgör goodwill en betydande del av företags totala tillgångar. I de flesta fallen ser vi att 
goodwillposten är en betydande tillgångspost då den i genomsnitt utgör 13 % av företagets 
samlade tillgångar. Det förekommer samtidigt stora variationer mellan företagen som 
observerats. SSAB redovisar den överlägset största goodwillposten med ett snitt på 30 % över 
en treårsperiod, Stora Enso och Kinnevik redovisar däremot de lägsta andelarna med knappa 
1,5 % genomsnittlig goodwill för de senaste tre räkenskapsåren. 
 
Analys: Det går inte att bortse från goodwillpostens betydelse. För de senaste åren har 
goodwillposten haft ett ganska stabilt värde och det är endast i ABB som det går att observera 
en betydande värdeförändring av goodwillposten under de senaste tre räkenskapsåren.   
 

4.3 Innehållsanalys - Nedskrivningsbehov 
Observation: Av de 33 observationer vi gjort går det bara att finna två tillfällen då det 
genomförts goodwillnedskrivningar och detta var i företag med låg andel goodwill.  
 
I de företags årsredovisningar vi har studerat går det att finna att goodwill har hög signifikans 
och utgör i genomsnitt 13 % av de totala tillgångarna. Som högst uppgår goodwill till 30 % 
och detta är i SSAB. Lägst redovisad goodwillandel har Kinnevik och Stora Enso där båda 
ligger kring 1,5 %.  
 
Analys: Nya standarder gällande redovisning av goodwill möjliggör inte längre systematisk 
avskrivning av goodwill, istället ska årliga nedskrivningsprövningar genomföras för att 
verifiera ett marknadsmässigt värde på goodwillposten. Rimligtvis borde nedskrivningar vara 
ganska vanligt förekommande i och med att det tidigare gjordes avskrivningar av denna 
tillgångspost. I många artiklar argumenteras det för livslängden på goodwilltillgången så vi 
har förståelse för att somliga företag kan anse att posten skiftar form från anskaffad till internt 
genererad goodwill över tid. Samtidigt är det inte tillåtet att ta upp internt genererad goodwill 
något som borde innebära att goodwillposten minskar över tid förutsatt att inga 
företagsförvärv genomförs. 
 
I två av företagen förekom nedskrivning av goodwill, i de andra ansåg företagen att 
marknadsvärdet inte understeg bokfört värde och nedskrivning var således inte aktuell. 
Ericsson skrev i deras årsredovisning att goodwill är en stor post med obestämd livslängd och 
en nedskrivning av goodwill skulle kunna orsaka stora framtida tillgångsbortfall, detta 
illustreras med följande citat som är hämtat ur deras årsredovisning  

 

En nedskrivning av goodwill eller andra immateriella tillgångar kan 
medföra negativa effekter på vår ekonomiska ställning eller vårt 
resultat.   

(Ericsson, ÅRSREDOVISNING 2011, 2011, s.121) 
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Litteraturen beskriver att immateriella tillgångar utgör en allt större del av de totala 
tillgångarna, något som vår studie styrker. I de flesta fall ökar även goodwill konsekvent 
under åren som studerats, detta kan bland annat förklaras av en expansiv strategi då förvärv 
äger rum, men vi har en begränsad studieperiod vilket innebär att en mer omfattande 
innehållsanalys hade kunnat bidra till ett annorlunda utfall. Trots detta är det bara i två av 
trettiotre fall som nedskrivning av goodwill förekommer. En förklaring till detta kan ligga i att 
2002 gjordes det så pass stora nedskrivningar att framtida nedskrivningsbehov av goodwill 
neutraliserades. Detta kan illustreras av följande citat från Kinneviks årsredovisning,  

Ändringar i IFRS 3R medför ett antal förändringar i redovisningen av 
rörelseförvärv vilket kommer att påverka storleken på redovisad 
goodwill, rapporterat resultat i den period som förvärvet genomförs 
samt framtida rapporterade resultat. 

(Kinnevik, Årsredovisning 2010, 2010, s.43).  

Samtidigt har företag i negativa finansiella perioder en tendens att passa på att göra 
omfattande goodwillnedskrivningar, något som leder till minskat eller eliminerat behov av 
framtida nedskrivningar för åtminstone de kommande åren. Vår ekonomi har under den 
senaste tiden varit drabbad av finansiell osäkerhet, detta är något som kan förklara varför 
nedskrivningsbehov inte föreligger i så många av de observerade fallen. 

Då företag tidigare gjorde årliga avskrivningar av goodwillposten känns det underligt att 
årliga nedskrivningar är såpass ovanliga som de är. Detta kan tyda på att goodwill är mer 
lämpligt för nedskrivningar än avskrivningar då denna svårdefinierade immateriella tillgång 
kan vara svår att fastställa korrekt livslängd på. Det går också att tänka sig den negativa 
investerareffekten en tillgångsnedvärdering kan medföra och således går det att tänka sig att 
företag är försiktiga på grund av rädsla att tappa marknadens förtroende.  
 
Väljer ett företag att kommunicera om framtida nedskrivningar av goodwill kan de räkna med 
sänkt aktiekurs till följd av att investerare ser detta som negativ företagsinformation. Ett 
goodwillvärde ska i mångt och mycket signalera om de framtida ekonomiska 
förutsättningarna och ett överpris som betalats vid ett förvärv bör därigenom utgöras av 
positiva betalningsströmmar framöver. Vid nedskrivning av goodwill går det därför att tolka 
det som att dessa bedömda framtida betalningsströmmar var felaktiga eller så har helt enkelt 
marknaden förändrats. Inget som i något fall sänder positiva signaler till användarna av den 
finansiella informationen. 
 
Avsteg från nedskrivning kan också tänka förklaras av att bedömningar genomförts som helt 
enkelt inte signalerar något annat än att det bokförda värdet understiger marknadsvärde, en 
situation då nedskrivningsbehov således inte föreligger. Om detta stämmer är dock något som 
går att ifrågasätta då olika värderingsförfaranden kan användas och många gånger har 
företagsledningen stor inverkan på utfallet.  
 
Då vår studie samtidigt styrker att få företag väljer att göra goodwillnedskrivningar går det 
även att anta att företag kan resonera att då inga liknande företag inom samma bransch 
rapporterar om nedskrivningsbehov så borde det inte vara aktuellt för dem heller. Detta är 
något som ganska enkelt kan formas till en negativ spiral. Det går även att tänka sig att 
marknadens reaktioner på avslöjanden som brister gentemot normen blir kraftfullare än vid 
mer förväntade avslöjanden.  
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4.4 Avslöjanden kring goodwillnedskrivningar 
När en goodwillnedskrivning genomförs är detta något som sänder negativa signaler till 
marknaden och intressenter. Därför är det gynnande för företaget om de väljer att 
kommunicera öppet om rådande förhållande kring denna nedskrivning. Allt eftersom en ökad 
transparens leder till större förståelse från aktieägarna.  
 
Av denna anledning väljer vi att granska båda företagens avslöjanden och den allmänna 
transparensen gällande goodwill i årsredovisningarna under de år nedskrivningsbehov 
bedömdes föreligga. 
 

4.4.1 Kinnevik 2010  
Kinnevik väljer att vara relativt öppna om nedskrivningsbehovet av goodwill de anser 
föreligga för enheten Relevant Traffic. Vidare beskriver Kinnevik även hur de väljer att gå 
tillväga vid nedskrivningsprövning av goodwilltillgångarna. De uppvisar även tydligt genom 
noterna hur goodwill har skrivits ner och vilken skatteeffekt denna justering har medfört. I 
VD:n har ordet nämns dock inte nedskrivningen, vad som nämns är istället att företaget har en 
positiv resultatutveckling och att styrelsen valt att höja utdelningen efter ett oväntat starkt år. 
 
Det går att tänka sig att detta "mycket starka år" (Kinnevik, Årsredovisning 2010, 2010, s.5) 
har bidragit till att företaget känner möjlighet att skriva ned goodwill lite då det ändå går så 
bra. Sett till signal och kommunikationsaspekter väljer dessutom företaget att ganska 
frispråkigt orda om ett starkt läge, bra utsikter och även ökat ägarvärde. Detta är signaler som 
inte går att tolka annat än som positiva och kan därigenom tänkas vara ett hanterande av de 
negativa signaler goodwillnedskrivningen kan medföra. Nedskrivningen av Relevant Traffic 
var inte så stor (34MSEK) men det kan ge en indikation om att kommande nedskrivningar i 
andra enheter kan behöva genomföras. 
 

4.4.2 NCC 2011 
NCC genomförde under året en goodwillnedskrivning på 32MSEK och beskriver även hur 
skatten för perioden ökade något på grund av bland annat en goodwillnedskrivning som inte 
var avdragsgill. Likt Kinnevik beskriver även NCC förfarandet dels vid upptagande av 
goodwill, både vid anskaffad och redan anskaffad samt nedskrivningstillämpandet.  
 
Vidare delger NCC oss de antaganden företaget gör vid en nedskrivningsprövning av 
goodwill och de motiverar huvudsakligen nedskrivningsbehovet av goodwill i NCC Roads 
finska verksamhet med förändrade konkurrensförhållanden. I flerårsredovisningen går det 
också att se hur bland annat goodwillposten har förändrats år för år under de senaste tio åren. 
 
NCC väljer en annorlunda kommunikationsstrategi gentemot Kinnevik och väljer att i 
inledningen beskriva "Men året började tufft"(NCC, Årsredovisning 2011, 2011, s.2), "Det 
medförde högre kostnader och en resultatbelastning" (NCC, Årsredovisning 2011, 2011, s.2), 
VD:n beskriver vidare de "De svåra marknadslägen" (NCC, Årsredovisning 2011, 2011, s.5) 
som företaget precis tagit sig ur. Detta kan ses som en hantering att dölja lite av den påverkan 
goodwillnedskrivningen kan ha på företaget genom att belysa att det inte gått så bra på andra 
områden. 
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Något att överväga är att VD:n dessutom är nytillträdd koncernchef, detta är något som kan 
förändra bedömningarna av bland annat nedskrivningsbehov då studier har påvisat situationer 
där nytillträdd ledning har tendenser att i inledningen av deras ledningsperiod öka 
kostnaderna för att på så sätt kunna visa på större framtida resultatpåverkan. 
 

4.4.3 Kommunikativa konsekvenser 
Wiese (2005) diskuterar det faktum att företag ogärna gör nedskrivningar av goodwill 
eftersom detta kan medföra negativa framtida konsekvenser. Detta får stöd av Hirschey och 
Richardson (2004) som tolkar redovisningsinformationen utifrån ett investerarperspektiv. Det 
är viktigt för investerare att tänka på om ett företag kommer att behöva göra framtida 
nedskrivningar. Detta då investerare och analytiker vid indikation om en kommande 
nedskrivning reviderar sina framtidsprognoser för företagets ekonomiska förutsättningar. 
Företag kan samtidigt avstå från att göra nedskrivningar även fast ett nedskrivningsbehov 
föreligger. Detta kan orsaka onormala resultatsvängningar i och med att företaget tids nog blir 
tvungna att genomföra nedskrivningen något som då medför en negativ resultatpåverkan (Kim 
& Yoon, 2012). De nya redovisningsstandarderna har medfört ökad opportunism då 
företagsledningen ställs inför en mängd subjektiva bedömningar vid 
nedskrivningsprövningarna. 
 
Forskare anser att problemet med goodwill är att liknande företag har kunnat använda sig av 
olika värderingsmetoder gällande denna tillgångspost. Detta gör att företag verksamma inom 
samma bransch kan ha vitt skilda rapporteringsstrukturer. Något som gör att företag i sin 
redovisning skickar kraftiga signaler till marknaden om huruvida de bedömer att ett 
nedskrivningsbehov föreligger eller inte, samt med de konsekvenser detta beslut kan tänkas 
medföra. Nedskrivningar kan indikera framtida negativa utsikter för företaget (Li & Shroff, 
2011).  
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5 Analys 
I detta kapitel kommer vi analysera kring problematik som uppstår vid dels kommunikation 
men även vid beröring av de etiska aspekterna i goodwillredovisning. Både den 
kommunikativa analysen och den etiska analysen utgör viktiga komponenter vid 
goodwillredovisning. 
 

5.1 Analys utifrån redovisningsstandarder 
Förändringen till nedskrivningsprövning kan inte ses som ett steg mot en ny överlägsen 
redovisningsteknik. Den bör istället ses som ett försöka att minimera chansartat agerande där 
goodwill kan allokeras slumpmässigt mellan olika redovisningsenheter (Carlin & Finch, 
2010). I och med införandet av IFRS 3 ska företagsledningar göra nedskrivningsprövning av 
goodwill minst årligen. Misstänker ledning att betydande förändringar har ägt rum blir 
ledningen tvungen att göra dessa nedskrivningsprövningar mer än en gång per år, allt för att 
det redovisade värdet ska hamna så nära det faktiska marknadsvärdet som möjligt 
(AbuGhazaleh, Al-Hares, & Roberts, 2011).  
 
IFRS 3 kritiseras av akademiker, redovisningsutövare och även medlemmar av IASB:s 
styrelse. Detta på grund av att det inte går att komma bort ifrån företagsledningars olika motiv 
gällande om det föreligger nedskrivningsbehov eller inte. Kritik lyfts även fram mot att det 
finns en överhängande risk att anskaffad och internt genererad goodwill förväxlas 
(AbuGhazaleh, Al-Hares, & Roberts, 2011). Samtidigt finns det även svårigheter att veta 
exakt vad de underliggande motiven bakom ett nedskrivningsbeslut är och det är enligt 
AbuGhazaleh, Al-Hares och Roberts (2011) oklart om förändringen från avskrivning till 
nedskrivningsprövning bidragit till ökat relevans i redovisningen av goodwill. Detta trots att 
ökad relevans i redovisandet av goodwill var det huvudsakliga målet med IFRS 3. 
 
Något som skapar problematik vid nedskrivningsprövning är värdering till verkligt värde för 
att bedöma nedskrivningsbehovet hos goodwilltillgångarna. Lhaopadchan (2010) ser positivt 
på användning av verkligt värde vid värderingar av tillgångar som det handlas aktivt med. 
Handlas det sällan med tillgångarna så tappar det verkliga värdet relevans. Samtidigt ställer 
verkligt värde stora krav på tillgångens likviditet och vid låg likviditet blir värdet knappt ens 
en godtycklig gissning (Lhaopadchan, 2010). Trots denna svårighet vid tillämpningen av 
verkligt värde har debattörerna kring verkligt värde behandlat tillförlitlighet som något 
uppenbart. Detta är något som inte stämmer då en närmare analys tyder på att olika 
marknadsaktörer har klart skilda uppfattningar om vad tillförlitlighet är. Bland förespråkarna 
bakom värdering enligt verkligt värde finns det spänningar mellan idealisternas och 
pragmatikernas olika uppfattning av begreppet tillförlitlighet (Power, 2010).  
 
Vid införandet av SFAS 142 går det att se tydliga samband mellan kraftiga 
goodwillnedskrivningar och förändrade standarder gällande hanterandet av goodwill. 
Anledningen till att företag gjorde dessa överdrivet kraftiga goodwillnedskrivningar var bland 
annat att nedskrivningar de kommande åren skulle sända negativa signaler till marknaden. 
Nedskrivningar som gjordes vid införandet sågs som en standardjusterande handling. Att göra 
kraftiga omställningar vid en standardförändring kan även minska det framtida behovet, i 
detta fall framtida nedskrivningsbehov. Även nu förekommer det att företag i dåliga tider 
väljer att förstärka den negativa utvecklingen genom att göra stora nedskrivningar, detta då 
marknaden redan är inställda på negativa resultat (Jordan, Clark, & Vann, 2007).  
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Införandet av SFAS 142 hade som syfte att på ett bättre sätt spegla förvärvad goodwill, detta 
då behovet av en förbättrad standard ökat då allt större del av förvärvsbeloppen utgjordes av 
goodwill. SFAS 142 tillhandahåller sex tydliga punkter på moment som ska genomgås vid 
fastställandet av goodwillvärdet, dessa är: en identifiering av de immateriella tillgångarna, 
livslängdsbedömning av tillgångarna, identifiera rapporteringsenheter, allokera tillgångar och 
skulder till respektive rapporteringsenhet, identifiera framtida nedskrivningshändelser och 
slutligen fastställa verkligt värde på enheterna och tillgångarna (Massoud & Raiborn, 2003).  
 
Kritiker till SFAS 142 anser att manipulering av goodwillredovisningen innebär risker då 
dessa handlingar innebär ett förändrat riskbeteende. Har chefer resultatbaserade ersättningar 
så ökar deras motivation till att ta orimligt höga risker. Detta kortsiktiga risktagande kan 
komma att skada både chefer, företag och investerare. Bens (2006) finner att chefer med 
bonusbaserad lön där resultatet påverkas av goodwill kan välja att inte göra nedskrivningar av 
goodwill, även fast dessa vore marknadsmässigt motiverade. Chefer och ledning är de som 
har störst makt inom företaget och har därigenom möjligheter att påverka redovisningen 
utifrån deras egna önskemål, detta leder till att agentproblemet uppstår mellan parterna 
ledning och ägarna. Även redovisningens självständighet kan ifrågasättas om motiven bakom 
besluten är oklara (Boumosleh, 2009). 
 
Hur chefer och företagsledningars ersättningsnivåer ska behandlas har länge debatteras. Det 
går att fråga sig vilken typ av ersättning som egentligen är bäst? Tidigare undersökningar 
visar på att företagsledningar som har sin ersättning närmare länkat till aktieägarnas intressen 
genom aktieoptioner så presterar de bättre än chefer som inte har detta. Helt enkelt; då 
chefernas ersättningar länkas samman med aktieägarnas intressen så ökar deras motivation till 
att uppfylla dessa intressen. Men detta orsakar också problem: Utgörs ledningens ersättning 
av aktieoptioner så kan de bli lockade att manipulera redovisningen för att själva tjäna så 
mycket som möjligt (Sun, Cahan, & Emanuel, 2009). Exempelvis kan ledningen accelerera 
förloppet gällande information som påverkar aktiekursen negativt till en tidpunkt innan dess 
att aktieoptionerna betalas ut, samt vänta med positiv information till dess efter att 
aktieoptionerna betalats ut. Detta är situationer där chefer och företagsledningar kan använda 
sig av sin insiderinformation för att maximera egenintresset (Sun, Cahan, & Emanuel, 2009). 
Detta kommer även leda till att en handling som syftar till att förbättra företagsstyrningen får 
omvänd effekt, det vill säga att manipulering och styre utifrån egenintresse ökar (Sun & 
Cahan, 2009). 
 
Skillnader som finns mellan länder gällande redovisning av goodwill orsakar problem med 
värdering. Detta då det inte finns någon harmonisering mellan olika länder 
redovisingsstandarder. Hade olika länders redovisningsstandarder varit mer harmoniserade 
hade inte värderingsproblemen varit lika omfattande. Samtidigt hade det varit lättare att 
jämföra företagsenheters prestande mellan både olika länder och olika branscher. (Dunse & 
Hutchison, 2004). 
 

5.2 Kommunikationsanalys 
De steg som kommunikationsmodellen i kapitel 3.6 Kommunikationsproblematik visar på kan 
ses som självklara vid finansiell kommunikation men goodwill är som vi beskrivit en tillgång 
utsatt för subjektiva bedömningar. Detta innebär att även presentationen av goodwill kan bli 
utsatt för subjektivitet. Lyckas företag att presentera dessa centrala komponenter på ett av 
intressenterna trovärdigt sätt så ökar förtroendet för goodwillredovisningen.  
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Det är väldigt svårt för personer att korrekt bedöma företags finansiella information gällande 
goodwill. Den subjektiva natur som föreligger vid goodwillvärdering försvårar bedömningen 
av besluten. Utifrån litteraturen så framgår det att företag inte önskar att göra nedskrivningar 
av goodwill då detta kan innebära negativa ekonomiska konsekvenser för företaget. I vår 
innehållsanalys och även vid litteraturstudien gick det att se tydliga samband mellan företags 
kommunicerande av goodwillnedskrivningar och negativ företagsintresse från marknaden. 
Helt enkelt, företag vill in i det sista undvika att behöva stå inför beslutet att skriva ned 
goodwill då detta sänder negativa signaler. Istället väljer företagen att lämna en bedömning 
om att marknadsvärdet på goodwill överstiger det bokförda och således föreligger inget 
nedskrivningsbehov. Vår observation från innehållsanalysen styrker detta, i bara två av totalt 
trettiotre fall genomfördes en nedskrivning av goodwill. I de fall där det gjordes 
nedskrivningar uppstår även osäkerhet gällande bedömningen av informationens trovärdighet. 
I dessa fall bör en extern part inkludera företagsledningens motiv vid bedömningen av 
informationens trovärdighet.  
 
Det framgår av den omfattande litteraturen gällande goodwill att företagsledningar kan ha 
egna motiv för att antingen försämra eller förbättra företagets resultat. Utöver detta innebär 
goodwillvärderingar flertalet subjektiva bedömningsmoment som kan vara svårförståeliga för 
en extern part. Detta innebär att en person som inte har tillgång till företagsledningens 
förstahandsinformation inte kan lita på informationen till 100 %. Vid ett beslut om 
nedskrivning måste den utomstående tänka på eventuella företagsledningsmotiv som kan 
ligga bakom en manipulering av företagets resultat. Samma problematik uppstår även när 
företag väljer att inte göra nedskrivningar av goodwill, och då bör utomstående fråga sig 
varför det valdes att inte genomföra några nedskrivningar. 
 

5.3 Etisk analys 
Skulle ledningen i alla situationer vara fullkomligt ärliga kan detta tänkas medföra 
konsekvenser för både intressenter och ledning. Detta då det mellan ledning och marknad 
alltid kan anses råda ett asymmetriskt informationsförhållande är det rimligt att anta att 
marknadens tolkningar av relevanta företagshändelser inte alltid stämmer överens med hur 
verkligheten ser ut. Vid en informationstolkning reflekterar individen utifrån dess 
kunskapsnivå och med hjälp av den information som för tillfället finns tillgänglig. Företag 
byggs oftast upp utifrån grupper med specialkompetens inom det område där de är 
verksamma. Denna specialkompetens som råder inom företag ger företagsledning klart bättre 
tillgång till bland annat finansiell information än vad allmänheten har möjlighet att ta del av. 
Detta är något som ger företagsledningen ett övertag gentemot intressenterna gällande både 
tillgång och tolkning av informationen. Även om det kan ses som oetisk att alla inte har 
tillgång till samma information är det orealistiskt och omöjligt att tillhandahålla alla med 
samma informationsmöjligheter. Just i dessa fall handlar det inte om ett medvetet 
undanhållande av information utan helt enkelt att det är praktiskt omöjligt att genomföra. 
Goodwill är en tillgång som grundas i en mängd olika subjektiva antaganden, även om 
värderingsförfarandet går att ifrågasätta utifrån ett etiskt perspektiv så är det inte möjligt att 
tillhandahålla varje intressent med fullständig information gällande värderingen av 
tillgångsposten. 
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6 Slutsats 
I detta kapitel presenterar vi de slutsatser vi kommit fram till gällande frågeställningarna som 
presenterades i kapitel 1. 
 

6.1 Svar på frågeställningarna 
Hur	  skiljer	  sig	  goodwillredovisning	  från	  redovisning	  av	  övriga	  tillgångar? Vad som 
får ses som en grunddefinition av goodwill är att det är differensen mellan förvärvsbelopp och 
förvärvade nettotillgångar. Tanken är samtidigt att tillgången ska spegla framtida positiva 
betalningsströmmar. Dessutom kan goodwillpostens värde variera stort mellan olika företag. 
Detta då det råder stor skillnad i hur företag väljer att redovisa tillgångar. En del företag anser 
att goodwill har en stor inverkan på marknadens reaktioner på företaget, därför vill företag 
redovisa ett högt värde av goodwill för att indikera framtida positiva prognoser. Många 
företag väljer även att inte vara så öppna med hur goodwill redovisas vilket leder till stora 
svårigheter för intressenter att korrekt bedöma det framtida ekonomiska värdet. Det är 
samtidigt viktigt att tänka på att en goodwillnedskrivning kan innebära negativa 
konsekvenser, vid anskaffandet kan därför värderingen göras för att företag ska slippa den 
negativa kommunikation en nedskrivning kan medföra. 
 
Bakomliggande motiv kan påverka hur företag väljer att redovisa goodwill vid ett förvärv. Att 
behöva göra stora nedskrivningar är något som kan bli en kostsam historia för företaget. De 
nya standarderna kring redovisning av goodwill ställer höga krav på ökad transparens kring 
hur värden uppskattas och därigenom ska investerare på ett bättre sätt kunna bedöma deras 
relevans. 
 
Mycket av bedömandet av goodwillpostens värde utifrån verkligt värde är något som grundas 
i subjektiva beslut, detta är något som leder till mycket debatt och i somliga fall kan de 
påstådda värdena helt sakna substans. Trots hög transparens gällande redovisningen kan 
antaganden och beräkningar som genomförts leda till att goodwillposter som borde ha 
liknande värde varierar stort mellan företag. 
 
Goodwill spelar idag en viktig informationsroll vid ett företags finansiella rapportering. En 
stor del handlar om vilka signaler företaget skickar till marknaden. Goodwillvärdering är i 
väldigt hög grad påverkad av hur företagsledningar resonerar och gör antaganden. Många 
bedömningar som görs av företagsledningar grundar sig i kortsiktigt tänkande och många 
gångar även i egna motiv. Det kan exempelvis finnas incitament till att öka värdet mer än vad 
som är rimligt. 
 
De nya direktiven gällande goodwillredovisning leder till problematik kring subjektiviteten 
och de finansiella rapporternas trovärdighet. Antagandet av det verkliga värdet vid 
anskaffandet kan mycket väl tänkas påverka rapporternas transparens, detta då uppskattningen 
förlitar sig på erfarenhet istället för verifierbara transaktioner. Ett exempel på hur på hur 
subjektiva bedömningar orsakar problem med objektiviteten är de nedskrivningsprövningar 
som skall genomföras. Dessa kan vara lika osäkra och subjektiva som avskrivningstvånget var 
tidigare. Mycket beroende på att tillgångens livslängd är svårbestämd och ibland oändlig, 
samt att nya standarderna kräver fler bedömningsmoment och således förvårar 
värderingsförfarandet.   
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Årliga nedskrivningsprövningar är komplicerade och kostsamma i både tid och pengar. Wiese 
(2005) beskriver hur en korrekt bedömning av goodwillvärdet innebär svårigheter och kan 
likställas med att skåda i en kristallkula och försöka förutspå framtiden. Fastställande av 
verkligt värde på goodwillposten är allt annat än en enkel process, det är en process som till 
stor del förlitar sig på subjektiva antaganden och bedömningar. Vid de värsta situationerna 
kan verkliga värden helt sakna substans. 
 
Tidigare studier har visat på stor variation mellan olika företag på hur de väljer att hantera 
goodwillposten, bland annat vid redovisningen av intäkter, kostnader och avskrivningar. 
Goodwillavskrivningarna kunde variera stort mellan företag, bland annat beroende på hur 
pass transparenta företagen var i det finansiella rapporterandet (Duvall, Ross, Robinson, & 
Thompson II, 1992). Nedskrivningar istället för avskrivningar av goodwill är tänkt att på ett 
bättre sätt spegla värdeutvecklingen och nedskrivningen kan snarare ses som en konsumtion 
av tillgången. Det finns många incitament för företagsledningen att inte skriva ner, en 
goodwillnedskrivning har nämligen en tendens att sända ut negativa signaler till omgivningen. 
Exempelvis kan det tolkas som att företaget bedömer en sämre framtida lönsamhet än tidigare 
uppskattningar antagit. Nedskrivning av goodwill kan grunda sig i redovisningstekniska skäl 
och detta är något som kan leda till att exempelvis forskningsprojekt måste läggas ner 
(Schultze & Weiler, 2010). Tanken med goodwillnedskrivningar istället för avskrivningar är 
att tillgångens svårbestämda livslängd leder till att avskrivningar kommer spegla 
förbrukningsgraden felaktigt. Samtidigt grundar sig huvudparten av nedskrivningstestet i 
fastställandet av verkligt värde på goodwillposten, en process som består av en stor del 
bedömningsmoment och subjektiva antaganden.  
 
Hur påverkar redovisningen av goodwill externa intressenters förtroende till de 
finansiella rapporterna? Något som tydligt visar på svårigheten med redovisning av 
goodwill är det faktum att goodwill betraktas på olika sätt beroende på vilken yrkesgrupp man 
tillhör. Ett exempel där detta kan innebära problem är då definitionsskillnader mellan olika 
grupperingar kan innebära skilda åsikter om hur goodwill ska värderas. Goodwill är en term 
som tolkas olika beroende på vem som tolkar den, den kan betyder en sak för en revisor eller 
företagsledare och något helt annat för exempelvis en advokat. Dessa olikheter har varit 
bidragande till att det inte finns någon generell definition av goodwill. Definitionsskillnader 
gällande vad goodwill är blir central i exempelvis skatterättsliga frågor. Det legala systemet 
kan uppfatta goodwill i ett företag där en revisor inte bedömer att det finns någon betydande 
del av goodwill.  
 
Goodwill blir ett instrument för att mäta utveckling, något som företagsledningar använder för 
att fatta beslut och se hur framtiden kommer bli och om korrigeringar behöver göras. 
Svårigheten med att mäta framtida förväntade kassaflöden är att det inte räcker att studera 
endast en periods intäktsströmmar. Detta eftersom det inte ger en rättvisande bild över de 
värdeskapande aktiviteterna totalt sett och vid fokus på en specifik period är det lätt att gå 
miste om helhetsbilden. 
 
Sedan redovisningsstandarderna ändrades från årliga avskrivningar till årliga 
nedskrivningsprövningar så har det påverkat trovärdigheten och objektiviteten i redovisningen 
av goodwill. Enligt många forskare är det mer objektivt med årliga avskrivningar jämfört med 
godtyckliga nedskrivningar som görs utifrån företagsledningens subjektiva bedömningar. 
Företag vill generellt sett inte göra nedskrivningar av goodwill, men de flesta förespråkar 
nedskrivningsmodellen då det är lättare att påverka EPS.   
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Wiese (2005) diskuterar kring opartiskhet i goodwillbedömningar och han påpekar att det 
mest opartiska och verkliga värdet är det värdet som reflekteras på aktiemarknaden. 
 
Vid en finansiell kris påverkas samhällets förtroende till marknader och institutioner. En kris 
kan till stor del grundas i makroekonomiska modeller som inte speglar verkligheten 
tillräckligt väl. En stor del av de makroekonomiska systemens brister kan förklaras av att 
osäkerheten den mänskliga faktorn innebär inte tas med i beräkningarna (Power, 2010). Det 
finns även problem på andra ekonomiska områden, bland annat har standardsättare inte tagit 
principal och agentproblemen på tillräckligt stort allvar. En konsekvens av detta har varit att 
redovisningspolicys skapats utifrån en abstrakt bild om användaren av den finansiella 
informationen (Young, 2006). 
 
Det subjektiva värdet av en tillgång är något som kan variera stort beroende på vem som gör 
värderingen. Något som är värt mycket för mig behöver inte vara värt lika mycket för dig, 
eller vice versa. Värdet kan till stor del ses som att det grundar sig i nyttan och en tillgång 
någon har stor nytta av kommer därför värderas högre än vad någon som inte haft samma 
nytta hade gjort. Goodwill grundar sig till stor del i subjektiva bedömningar av en immateriell 
tillgång, exempelvis kompetens och därigenom kommer nyttan av denna tillgång kunna 
variera stort mellan vilket företag som har kontroll av tillgången. Detta är något som i sin tur 
kommer leda till att vad ett företag bedömer som ett rimligt värde på goodwill kan av ett annat 
företag ses som för högt, alternativt för lågt. Sett ur ett investerarperspektiv är dessa frågor 
väldigt centrala. Olika investerare kan finna olika stor nytta i samma tillgång, exempelvis en 
goodwilltillgång. Då företag kommunicerar goodwillvärderingar till intressenter är det därför 
viktigt att få dessa att inse vilken nytta goodwill innebär för företaget och även för dem. De 
enheter som goodwill utgörs av kan värderas till varierande värden beroende på vem som 
utför värderingen. Det saknas en entydig standard för hur goodwill ska värderas och detta kan 
grunda sig i nyttoperspektivet, det är helt enkelt väldigt komplext att standardisera hur företag 
ska bedöma nyttan av något. 
 
Hade det förekommit en avskrivning så hade följdeffekterna av denna på ett enkelt sätt varit 
mätbart år för år, marknaden hade säkerligen inte reagerat på samma sätt som vid en 
annonserad nedskrivning då överraskningsmomentet försvinner. Vi ställer oss dock inte för 
årliga avskrivningar då dessa på ett otillräckligt sätt speglar värdeutvecklingen hos goodwill 
som tillgångspost. Samtidigt ställer vi oss tveksamma till verifierbarheten i 
nedskrivningsbesluten. Detta innebär att vår slutsats landar i att nedskrivningstest inte är svar 
på frågan gällande optimal löpande värdering av goodwill utan istället en ansats att finna en 
mer lämplig hantering än vad årliga avskrivningar medförde. Årliga avskrivningar hade den 
positiva effekten att företag inte behövde lägga samma tankar bakom 
kommunikationsproblematiken och förtroendekriser som signalerna de sänder ut kunde tänkas 
medföra. Samtidigt som nedskrivningsprövningar trots dess problematik kan innebära 
möjlighet för företag att förbättra deras externa kommunikation och öka i trovärdighet hos 
marknaden genom generösa avslöjanden och stor öppenhet. Huvudproblematiken med 
goodwillnedskrivningar är att då nedskrivningen väl är genomförd finns ingen möjlighet att 
återföra beloppet. Detta även om framtidsutsikterna skulle innebära en positiv 
värdeförändring. Det går heller inte att komma ifrån problematiken gällande internt genererad 
goodwill och vi ser stora likheter mellan förbudet mot att erkänna internt generad goodwill 
samt att återföra tidigare genomförda nedskrivningar. 
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Vid ett företagsförvärv genomförs en värdering av företagets framtidsutsikter, denna 
värdering grundar sig på subjektiva bedömningsmoment som beroende på hur 
företagsledningen motiverar besluten kan komma att påverka värdet på det anskaffade 
företaget både positivt och negativt. Problemet som här kan tänkas uppstå är att värdet på 
goodwill kan vara beroende av rådande konjunkturcykel när köpet genomförs. Är framtiden 
osäker så kan detta komma att påverka faktumet om det behöver ske en nedskrivning av 
goodwill eller inte. Under de redovisningsstandarder som finns idag ska ett test genomföras 
årligen, detta test fastställer om det föreligger nedskrivningsbehov eller inte. Med förändrade 
tider och mer lovande konjunkturcykler i sikte kommer även de ekonomiska 
framtidsutsikterna för det enskilda företaget kunna förbättras. Situationen som då uppstår 
innebär att det inte är tillåtet att återföra tidigare gjorda nedskrivningar. Enligt nu gällande 
redovisningsstandarder avser denna behandling oavsett om återföringen av nedskriven 
goodwill skulle vara representativ eller inte för företagets ekonomiska ställning. Vad företag 
nu kan göra för att hantera återföringsproblematiken är att inte genomföra någon 
nedskrivning. Med andra ord så bedömer företagsledningen då att något nedskrivningsbehov 
inte föreligger. Denna orsak kan ligga bakom det faktum att företag väljer att inte göra någon 
nedskrivning, nuvarande redovisningsstandarder inom goodwillredovisning begränsar helt 
enkelt företagets kommunicerande av ekonomiskt prestanda. 
 
Problemet med internt genererad goodwill har liknande faktorer. De ekonomiska 
förhållandena kommer ha förändrats från anskaffning till eventuell försäljning. Internt 
genererad goodwill påverkar företagsvärdet oavsett om det är tillåtet eller inte.  
 
Vid ett företagsvärv ökar värdet på företaget på grund av interna åtgärder. Dessa åtgärder kan 
exempelvis vara kompetensutveckling av personalen, produktförädling av både produkter och 
märket samt stabilare leverantörsförhållanden med mera. Helt enkelt, efter ett köp och 
förädling av ett företag så kommer någon annan vara villig att betala mer för företaget då det 
helt enkelt är värt mer än vad det var vid den ursprungliga förvärvstidpunkten. Det är en naiv 
tro om standardsättare förväntar sig att eliminera effekten av internt genererad goodwill 
genom att förbjuda dess erkännande. Frågan är mycket mer komplicerad än så, det går inte att 
neutralisera effekten av internt genererad goodwill vid värderingen av ett företag genom 
förbud. En väldigt stor tillgång för dagens företag utgörs av den individers specifika 
kompetens och vid ett förvärv eller försäljning kommer även dessa tillgångar utgöra 
beräkningsgrund vid värderingsförfarandet.  
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7 Diskussion 
Utifrån vår analys av årsredovisningar så inser vi att det är väldigt svårt att göra korrekta 
bedömningar om nedskrivning är motiverat eller inte. Utan fullständig insyn i företagen så är 
det svårt att förstå motiven bakom många av de oklara besluten. Det blir mer eller mindre en 
subjektiv bedömning av beslut som fattas kring en redovisningspost som själv utsatts för 
subjektiva bedömningar. Detta leder till en form av asymmetrisk information då beslut ska 
fattas utan fullständig kunskap. Detta då externa intressenter inte har tillgång till samma 
information som företagsledningen hade då de gjorde bedömningen om nedskrivning behövde 
göras eller inte. Helt enkelt råder det ett asymmetriskt förhållande mellan ledning och 
utomstående intressenter gällande tillgänglig information.  
 
Goodwill är en tillgång som redan inledningsvis har ett diffust existensberättigande. 
Tillgången har för avsikt att utgöra differensen mellan köpeskilling och tillgångsvärde vid ett 
företagsförvärv. Det blir inte utan att fundera om denna tillgången någonsin existerar, posten 
goodwill kan helt enkelt användas för att maskera betalade överpriser som inte behöver 
grunda sig i annat än en otillräcklig förvärvsanalys. Vid framtida nedskrivningsprövningar 
kan det då framkomma att nedskrivningsbehov föreligger då en tillgång utan 
existensberättigande uppenbarligen är svår att anse ska ha ett positivt värde. Detta kommer 
leda till att periodresultatet minskar något som leder till kortsiktig minskning av vinsten. 
Händer detta i inledningsperioden av en nytillträdd ledning kan detta användas som en 
resultatmanipulering då kommande års resultat till följd av en kraftfull initialt 
resultatminskning kommer öka. Då kommer en handling som borde bedömas som negativ, det 
vill säga ett dåligt företagsförvärv som kan vara till följd av en dålig förvärvsanalys av 
ledningen att istället ses som att den nytillträdde ledningen har en positiv resultatpåverkan och 
därigenom överträffar föregående.  
 
Med kommunikationsaspekten i åtanke är det också möjligt att se hur företag drar sig för att 
behöva rapportera om nedskrivningsbehov hos goodwill, då detta är något som marknaden 
helt enkelt inte reagerar positivt på. Att istället rapportera hur marknadsvärdet överstiger det 
bokförda värdet sänder signaler om väl bedömda förvärv och en ledning som iakttar 
försiktighet genom att inte övervärdera tillgångarna. Något som av de flesta anses som väldigt 
positivt och bör locka till sig mer investerare än då ledningen tillämpar en mer aggressiv 
goodwillvärdering.  
 
Att nedskrivningsprövningar av goodwill skulle bidra till ökad relevans i de finansiella 
rapporterna är också något som kan ifrågasättas. Ett avsteg från avskrivning där tillgången 
successivt minskar i värde år för år, till att ledning genomför subjektiva bedömningar om 
nedskrivningsbehov föreligger eller inte kan uppfattas som problematiskt. Många gånger gav 
avskrivningar upphov till en otillräcklighet i att spegla tillgångars värdeutveckling men 
samtidigt finner vi det osäkert huruvida subjektiva nedskrivningsbedömningar kommer att 
spegla värdeförändringen på ett bättre sätt. Vid de tillfällen som nedskrivningar genomförs 
med en mer aggressiv framtoning kommer detta leda till att det bokförda värdet är för lågt 
gentemot vad som bör anses vara marknadsmässigt. Det går att fråga sig om inte detta skapar 
samma problematik som avskrivningarna medförde, det vill säga en otillräcklig 
värdeförändring. Rapportering om nedskrivningsbeslut är något som marknaden och 
intressenter reagerar kraftigt på, detta kan resultera i stora svängningar i aktiekursen. Vid årlig 
avskrivning var värdeminskningen mer en generellt accepterad komponent av det finansiella 
rapporterandet, detta innebar att avskrivningarna inte orsakade samma aktiekursturbulens.   
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Årliga avskrivningar innebär att marknaden vet vad som väntar, nedskrivningar innefattar 
istället subjektiva bedömningar och marknaden ställs inför överraskningsmomentet om 
nedskrivning ska förekomma eller inte. Vet marknaden vad som väntar bidrar detta till högre 
tillförlitlighet och mindre aktiekursfluktuationer. 
 
Samtidigt går det att se företags kommunikation av finansiell information likt vilken annan 
kommunikation som helst. Med andra ord är det trovärdigheten för vad som kommuniceras 
som bör ställas främst. Risken då trovärdigheten brister är att marknaden förlorar förtroendet 
för företaget vilket kan resultera i finansiell oro. För att trovärdigheten kring rapporterandet 
av goodwill ska kvarstå krävs det att kommunikatören är förtroendeingivande och att 
intressenterna finner rapporteringen trovärdig. Begreppet trovärdighet är på samma gång 
oerhört problematiskt då detta begrepp är en produkt av flera olika aspekter.  
 
Kommunikationens trovärdighet kräver en sammansättning av parametrar för att kunna 
uppstå. Först ska något kommuniceras för att trovärdighet ska kunna uppstå, det som sedan 
kommuniceras bör uppkomma genom tillämpandet av någon form av teknisk parameter. Med 
goodwill innebär detta att tillgångens nedskrivningsbehov prövas för att korrekt värdera 
tillgången utifrån aktuellt marknadsvärde. Sedan krävs det att finansiell data presenteras, i 
detta fall innebär det att de finansiella rapporterna upprättas och beskriver tillgångarna. 
 
Beskrivningen och själva presentationen kring goodwill består dels av lagstadgade 
avslöjanden, information som måste finnas med, samt tilläggsbeskrivningar. Många gånger 
underbygger dessa beskrivningar de lagstadgade genom att tillhandahålla användarna med 
bakgrundsinformation. Slutligen kommer de frivilliga avslöjandena, dessa kan utgöras av 
flera olika saker som exempelvis framtida förväntad utveckling. I de frivilliga avslöjandena 
finner vi stora möjligheter att påverka trovärdigheten. Dock är det viktigt att genom alla 
företagsinstanser kommunicera med stor öppenhet för att marknaden inte ska finna att 
företaget väljer att undanhålla viktig information. Även om alla företagsinstanser 
kommunicerar med maximal öppenhet krävs det fortfarande tolkningar av marknaden för att 
till fullo förstå den finansiella informationen. 
 

7.1 Förslag till fortsatt forskning 
Under vår studie så har vi flertalet gånger kommit in på och diskuterat problematiken som 
uppstår vid ledningens subjektiva bedömningar gällande goodwill som uppstår vid 
värderingsögonblicket. Vi har dock inte diskuterat hur detta problem skulle kunna elimineras, 
varken teoretiskt eller praktiskt. Vi anser dock att det i framtiden kommer bli en av de 
viktigaste frågorna som måste lösas för att öka trovärdigheten i redovisningen av goodwill. 
Det vore intressant att försöka finna en tillämpning av gällande standarder som minimerar 
subjektiva bedömningar i värderingsprocessen. Något som vore tacksamt både för företag och 
för intressenter. Exempelvis skulle det kunna tillsättas värderingsinstitut som hanterar 
goodwillfrågan för att minimera skillnader mellan olika företags förfarande. Neutrala 
värderingsinstitut skulle samtidigt möjliggöra ökad jämförbarhet mellan företag verksamma i 
olika länder då delar av det individuella nyttoperspektivet kommer åsidosättas.  
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9 Bilaga innehållsanalys 
Företag ABB (MUSD) 
År ABB 2010 ABB 2011 ABB 2012 
Goodwill (N, J) J J J 
Hur många gånger nämns goodwill? 44 56 58 
Goodwill 4085 7269 10226 
Tillgångar 36295 39648 49070 
Goodwill/tillgångar 11.25% 18.33% 20.84% 

    Goodwillnedskrivning (N, J) N N N 
Nedskrivning av goodwill 0 0 0 
Goodwill 4085 7269 10226 
Nedskrivning av goodwill/Goodwill 0.00% 0.00% 0.00% 

 
Impairment Impairment Impairment 

Hur många gånger nämns nedskrivning 
(impairment)? 62 61 68 

 

Företag Astra Zeneca (MUSD) 

År 
ASTRA ZENECA 
2010 

ASTRA ZENECA 
2011 

ASTRA 
ZENECA 2012 

Goodwill (N, J) J J J 
Hur många gånger nämns goodwill? 37 36 39 
Goodwill 9871 9862 9898 
Tillgångar 56127 52830 53534 
Goodwill/tillgångar 17.59% 18.67% 18.49% 

    Goodwillnedskrivning (N, J) N N N 
Nedskrivning av goodwill 0 0 0 
Goodwill 9871 9862 9898 
Nedskrivning av goodwill/Goodwill 0.00% 0.00% 0.00% 

 
Nedskrivning Nedskrivning Nedskrivning 

Hur många gånger nämns nedskrivning (impairment)? 88 93 94 

Företag Axfood (MSEK) 

År AXFOOD 2010 
AXFOOD 
2011 

AXFOOD 
2012 

Goodwill (N, J) J J J 
Hur många gånger nämns goodwill? 35 36 33 
Goodwill 1567 1613 1759 
Tillgångar 7664 8278 8798 
Goodwill/tillgångar 20.45% 19.49% 19.99% 

    Goodwillnedskrivning (N, J) N N N 
Nedskrivning av goodwill 0 0 0 
Goodwill 1567 1613 1759 
Nedskrivning av goodwill/Goodwill 0.00% 0.00% 0.00% 
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Nedskrivning Nedskrivning Nedskrivning 

Hur många gånger nämns nedskrivning 
(impairment)? 37 39 64 

Företag 
 

Boliden (MSEK) 

År 
 

BOLIDEN 
2010 

BOLIDEN 
2011 

BOLIDEN 
2012 

Goodwill (N, J) 
 

J J J 
Hur många gånger nämns goodwill? 

 
16 13 13 

Goodwill 
 

3084 3075 3044 
Tillgångar 

 
35128 37615 40035 

Goodwill/tillgångar 
 

8.78% 8.17% 7.60% 

     Goodwillnedskrivning (N, J) 
 

N N N 
Nedskrivning av goodwill 

 
0 0 0 

Goodwill 
 

3084 3075 3044 
Nedskrivning av goodwill/Goodwill 

 
0.00% 0.00% 0.00% 

  
Nedskrivning Nedskrivning Nedskrivning 

Hur många gånger nämns nedskrivning 
(impairment)? 

 
35 35 34 

Företag 
  

Ericsson (MSEK) 

År 
  

ERICSSON 
2010 

ERICSSON 
2011 

ERICSSON 
2012 

Goodwill (N, J) 
  

J J J 
Hur många gånger nämns goodwill? 

  
43 42 44 

Goodwill 
  

27151 27438 30404 
Tillgångar 

  
281815 280349 274996 

Goodwill/tillgångar 
  

9.63% 9.79% 11.06% 

      Goodwillnedskrivning (N, J) 
  

N N N 
Nedskrivning av goodwill 

  
0 0 0 

Goodwill 
  

27151 27438 30404 
Nedskrivning av goodwill/Goodwill 

  
0.00% 0.00% 0.00% 

   
Nedskrivning Nedskrivning Nedskrivning 

Hur många gånger nämns nedskrivning 
(impairment)? 

  
96 106 113 

Företag 
 

Husqvarna (MSEK) 

År 
 

HUSQVARNA 2010 
HUSQVARNA 
2011 

HUSQVARNA 
2012 

Goodwill (N, J) 
 

J J J 
Hur många gånger nämns goodwill? 

 
17 16 16 

Goodwill 
 

5995 6029 5733 
Tillgångar 

 
28402 29103 28024 

Goodwill/tillgångar 
 

21.11% 20.72% 20.46% 

     Goodwillnedskrivning (N, J) 
 

N N N 
Nedskrivning av goodwill 

 
0 0 0 

Goodwill 
 

5995 6029 5733 
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Nedskrivning av goodwill/Goodwill 
 

0.00% 0.00% 0.00% 

  
Impairment Impairment Impairment 

Hur många gånger nämns 
nedskrivning (impairment)? 

 
36 39 40 

Företag 
 

Investor (MSEK) 

År 
 

INVESTOR 
2010 

INVESTOR 
2011 

INVESTOR 
2012 

Goodwill (N, J) 
 

J J J 
Hur många gånger nämns goodwill? 

 
29 39 36 

Goodwill 
 

23914 24619 23996 
Tillgångar 

 
221328 213607 229645 

Goodwill/tillgångar 
 

10.80% 11.53% 10.45% 

     Goodwillnedskrivning (N, J) 
 

N N N 
Nedskrivning av goodwill 

 
0 0 0 

Goodwill 
 

23914 24619 23996 
Nedskrivning av goodwill/Goodwill 

 
0.00% 0.00% 0.00% 

  
Nedskrivning Nedskrivning Nedskrivning 

Hur många gånger nämns nedskrivning 
(impairment)? 

 
65 69 49 

Företag 
  

Kinnevik(brutet räkenskapsår) (MSEK) 

År 
  

KINNEVIK 
2009 

KINNVEVIK 
2010 

KINNEVIK 
2011 

Goodwill (N, J) 
  

J J J 
Hur många gånger nämns goodwill? 

  
21 18 16 

Goodwill 
  

836 802 940 
Tillgångar 

  
53240 64833 70068 

Goodwill/tillgångar 
  

1.57% 1.24% 1.34% 

      Goodwillnedskrivning (N, J) 
  

N J N 
Nedskrivning av goodwill 

  
0 34 0 

Goodwill 
  

836 802 940 
Nedskrivning av goodwill/Goodwill 

  
0.00% 4.24% 0.00% 

   
Nedskrivning Nedskrivning Nedskrivning 

Hur många gånger nämns nedskrivning 
(impairment)? 

  
37 31 40 

Företag NCC (MSEK) 
År NCC 2010 NCC 2011 NCC 2012 
Goodwill (N, J) J J J 
Hur många gånger nämns goodwill? 28 44 43 
Goodwill 1613 1607 1827 
Tillgångar 31104 32924 38958 
Goodwill/tillgångar 5.19% 4.88% 4.69% 

    Goodwillnedskrivning (N, J) N J N 
Nedskrivning av goodwill 0 32 0 
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Goodwill 1613 1607 1827 
Nedskrivning av goodwill/Goodwill 0.00% 1.99% 0.00% 

 
Nedskrivning Nedskrivning Nedskrivning 

Hur många gånger nämns nedskrivning 
(impairment)? 103 130 124 

Företag SSAB (MSEK) 
År SSAB 2010 SSAB 2011 SSAB 2012 
Goodwill (N, J) J J J 
Hur många gånger nämns goodwill? 27 33 31 
Goodwill 18643 18911 17882 
Tillgångar 61053 63439 58619 
Goodwill/tillgångar 30.54% 29.81% 30.51% 

    Goodwillnedskrivning (N, J) N N N 
Nedskrivning av goodwill 0 0 0 
Goodwill 18643 18911 17882 
Nedskrivning av goodwill/Goodwill 0.00% 0.00% 0.00% 

 
Nedskrivning Impairment Nedskrivning 

Hur många gånger nämns nedskrivning 
(impairment)? 36 33 43 

Företag 
 

Stora Enso (MEUR) 

År 
 

STORA 
ENSO 2010 

STORA ENSO 
2011 

STORA ENSO 
2012 

Goodwill (N, J) 
 

J J J 
Hur många gånger nämns goodwill? 

 
49 48 46 

Goodwill 
 

214.8 224.3 225.9 
Tillgångar 

 
13036.7 12999.1 13693.6 

Goodwill/tillgångar 
 

1.65% 1.73% 1.65% 

     Goodwillnedskrivning (N, J) 
 

N N N 
Nedskrivning av goodwill 

 
0 0 0 

Goodwill 
 

214.8 224.3 225.9 
Nedskrivning av goodwill/Goodwill 

 
0.00% 0.00% 0.00% 

  
Impairment Impairment Impairment 

Hur många gånger nämns 
nedskrivning (impairment)? 

 
108 83 85 

 



 

 

 
 
 
 
Högskolan i Borås är en modern högskola mitt i city. Vi bedriver utbildningar inom ekonomi och 
informatik, biblioteks- och informationsvetenskap, mode och textil, beteendevetenskap och 
lärarutbildning, teknik samt vårdvetenskap. 
 
På institutionen Handels- och IT-högskolan (HIT) har vi tagit fasta på studenternas framtida behov. 
Därför har vi skapat utbildningar där anställningsbarhet är ett nyckelord. Ämnesintegration, helhet och 
sammanhang är andra viktiga begrepp. På institutionen råder en närhet, såväl mellan studenter och lärare 
som mellan företag och utbildning. 
 
Våra ekonomiutbildningar ger studenterna möjlighet att lära sig mer om olika företag och förvaltningar 
och hur styrning och organisering av dessa verksamheter sker. De får även lära sig om samhällsutveckling 
och om organisationers anpassning till omvärlden. De får möjlighet att förbättra sin förmåga att analysera, 
utveckla och styra verksamheter, oavsett om de vill ägna sig åt revision, administration eller 
marknadsföring. Bland våra IT-utbildningar finns alltid något för dem som vill designa framtidens IT-
baserade kommunikationslösningar, som vill analysera behov av och krav på organisationers information 
för att designa deras innehållsstrukturer, bedriva integrerad IT- och affärsutveckling, utveckla sin förmåga 
att analysera och designa verksamheter eller inrikta sig mot programmering och utveckling för god IT-
användning i företag och organisationer. 
 
Forskningsverksamheten vid institutionen är såväl professions- som design- och utvecklingsinriktad. 
Den övergripande forskningsprofilen för institutionen är handels- och tjänsteutveckling i vilken kunskaper 
och kompetenser inom såväl informatik som företagsekonomi utgör viktiga grundstenar. Forskningen är 
välrenommerad och fokuserar på inriktningarna affärsdesign och Co-design. Forskningen är också 
professionsorienterad, vilket bland annat tar sig uttryck i att forskningen i många fall bedrivs på 
aktionsforskningsbaserade grunder med företag och offentliga organisationer på lokal, nationell och 
internationell arena. Forskningens design och professionsinriktning manifesteras också i InnovationLab, 
som är institutionens och Högskolans enhet för forskningsstödjande systemutveckling. 
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