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Problem: Hur värderas de framtida fördelar som goodwillen innebär och varför? Hur 
granskar revisorer den värderingen?  

Upplever revisorer några problem med goodwill vid granskningstillfället, 
varför eller varför inte? 

 Vad har revisorer för syn på goodwill som en tillgång och varför? 

Syfte: Uppsatsens syfte är att skapa en ökad förståelse för begreppet och revisorers 
syn på arbetet med goodwillposten. Syftet är även att beskriva vad begreppet 
innebär och vad revisorsprofessionen har för syn på goodwill. Vidare 
undersöks hur de intervjuade revisorerna går till väga vid en värdering av 
goodwill vid granskningstillfället samt om granskningen upplevs som 
problematisk.  

Metod: I uppsatsen tillämpas en kvalitativ metod för att få en djupare förståelse kring 
hur revisorer ser på goodwill. De primärdata som ligger till grund för 
uppsatsens empiriska del utgörs av tre personliga intervjuer. Intervjufrågorna 
är öppet formulerade för att återspegla revisorernas egna tankar.  

Slutsats: Bland de intervjuade revisorerna råder skilda meningar angående om något 
problem upplevs med goodwill. Ett problem grundar sig på att det är svårt att 
bedöma den framtida nytta som goodwill innebär. Kassaflödesmodeller 
används för att värdera ett företag som eventuellt ska förvärvas. Det värdet 
används sedan i förvärvsanalysen som i sin tur frambringar ett goodwillvärde. 
De intervjuade revisorerna har svårt att se goodwill som något annat än en 
tillgång, då ett företag varit villigt att betala ett överpris vid förvärvet. 
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Abstract 

Title:   Goodwill – to be or not to be: A study on auditor's view of goodwill and the 
examination of it in unlisted companies. 

Seminar date:  2010-06-03 

Institution:  Mälardalens Högskola, School of Sustainable Development of Society and 
Technology 

Course:  Bachelor thesis in business administration, 15 credits 

Authors:  Emilie Båvner Emelie Melin  Michael Sundh 

Advisor:  Ulla Pettersson 

Examiner: Cecilia Lindh 

Keywords: Goodwill, revision, auditor, valuation, amortization 

Problem:    How are the future benefits of goodwill valued and why? How do auditors 
revise that valuation? 

 Do auditors experience any problems with goodwill at the audit, why or why 
not? 

 What are auditors’ opinions of goodwill as an asset and why? 

Purpose: The purpose is to create a better understanding of the concept of goodwill and 
auditors opinion about working with goodwill. The purpose is also to describe 
what the concept means and which opinions the interviewed auditors have of 
goodwill. The thesis examines furthermore how auditors approach a valuation 
of goodwill at the audit and if the revision is perceived as problematic. 

Method:   In the thesis we have used a qualitative method in order to get a deeper 
understanding about auditors’ opinion of goodwill. The primary data, which 
forms the basis for the empirical part of the thesis, consists of three personal 
interviews. The questions in the interviews are openly formulated to reflect 
the auditors’ own thoughts. 

Conclusion: There are different opinions among the interviewed auditors about having any 
problems experienced with goodwill. One problem is based on the difficulty 
of estimating the future benefits that goodwill means. Cash flow models are 
used to determine the value of a company that might be acquired. This value 
is then applied in the acquisition analysis that brings forth goodwill. The 
interviewed auditors think it is difficult to see goodwill as anything but an 
asset, since a buying company have actually been willing to pay an overprice 
by the acquisition. 
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Förord 
Vi vill rikta ett stort tack till de revisorer vi fick möjlighet att intervjua till vår 
kandidatuppsats, då uppsatsen inte varit möjlig att genomföra utan de här intervjuerna. 

Vi vill även tacka vår handledare Ulla Pettersson och våra opponenter för stöd och 
reflektioner över vår uppsats under tidens gång. 

 

Västerås, den 3 juni 2010 
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Förkortningar 

BFL - Bokföringslagen 

BFN – Bokföringsnämnden 

BFNAR – Bokföringsnämndens allmänna råd 

IAS – International Accounting Standards 

IASB – International Accounting Standards Board 

IASC – International Accounting Standards Committee 

IFRS – International Financial Reporting Standards 

RR – Redovisningsrådets rekommendationer  

ÅRL – Årsredovisningslagen 
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1 Inledning 
Det här kapitlet börjar med en bakgrund till det valda ämnet och diskussionen om det. 
Bakgrunden leder till en problemformulering och mynnar sedan ut i ett syfte. Kapitlet kommer 
att avslutas med en disposition över uppsatsen, för att visa dess upplägg. 

1.1 Bakgrund 
Goodwill är en restpost som återstår i en förvärvsanalys efter att justeringar gjorts för 
tillgångars och skulders över- respektive undervärden, vilka exempelvis kan vara hänförliga 
till fastigheter (Ljungberg & Phillips, 2001, s. 42). Den här restposten är svår att definiera, 
eftersom även om företag vet ungefär vilka delar som ingår i goodwill kanske de ändå inte vet 
vilka värden som hänför sig till respektive del och om, samt när, de kan förväntas inbringa 
ekonomisk nytta. Goodwill kan enligt Eriksson (2002, s. 132) exempelvis bestå av ”kunnig 
personal, ändamålsenlig organisation, goda relationer med kunder och övriga intressenter” 
samt synergieffekter vilket innebär förväntningar om framtida ekonomiska fördelar vilka 
uppkommer genom det koncernförhållande som uppstår på grund av företagsförvärvet. 

Goodwill tillhör klassen immateriella tillgångar, vilka med tiden har blivit en allt viktigare del 
av företags balansräkningar. Redovisningen av poster utav immateriellt slag har, i samband 
med utbredningen av den anglosaxiska traditionen, och i sin tur även begreppet rättvisande 
bild, fått allt större fokus. (Smith, 2006, s. 200) 

Under 1990-talet kom goodwill att bli klassat som en tillgång (Johansson, 2005, s. 119). Det 
finns och har alltsedan dess funnits en diskussion om goodwill som en post i balansräkningen. 
I nuläget är det, bland både svensk och utländsk redovisningsprofession och myndigheter, 
vedertaget att goodwill är en immateriell tillgång. Det här är dock något som många aktörer 
inom redovisningsområdet har skilda tankar om. Sondhi (2001, refererat i Wennberg, 2001) 
menar att goodwill knappast kan ses som en tillgång, eftersom värdet av posten inte kan 
mätas. Rundfelt (1997) säger att de som förespråkar att goodwill inte är en tillgång delvis 
grundar sina argument på att det handlar om, av kapitalmarknaden, uppskattade värden på 
företags framtida vinster. Det här argumentet handlar om att objektivitet saknas eftersom det 
inte finns en aktiv marknad för goodwill och det i själva verket rör sig om en icke 
avyttringsbar tillgång. 

Ljungberg och Phillips (2001, s. 44) säger att den nyttjandeperiod, under vilken 
goodwillposten kan förväntas inbringa ett ekonomiskt värde för företaget i framtiden, är svår 
att bestämma. Enligt årsredovisninglagen 4 kap. 4 § anses immateriella tillgångars 
nyttjandeperiod inte överstiga fem år, om inte annan längre period kan motiveras. 
Redovisningsrådet har i sin tur i rekommendationen RR 1:00 p. 59 uttryckt att 
nyttjandeperioden ska ligga inom en 20-årsgräns, om inte motivering finns för en längre 
period. Goodwillpostens värde ska vara tillförlitligt, varför värdet årligen ska fastställas eller 
omvärderas. Tidigare hade företag möjlighet att direkt kostnadsföra goodwill mot eget kapital, 
vilket dock försvann under 1990-talet då Redovisningsrådet inte längre godkände det 
(Johansson, 2005, s. 119). 
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En revisors uppgift är att årligen granska verksamheters redovisning och förvaltning för att 
sedan kunna uttala sig om de här i en revisionsberättelse. Ett av granskningens ändamål är att 
bedöma huruvida tillgångar och skulder som redovisas i balansräkningen existerar, tillhör 
företaget och om de är rätt värderade. (FAR, 2006, s. 27ff)  

Vi ser att ett värderingsproblem föreligger då företag inte tillförlitligt kan värdera den 
framtida ekonomiska nytta, som med viss säkerhet kommer att inbringas i framtiden. Det här 
leder oss vidare till tanken på hur revisorer uppfattar en värdering av goodwill. För hur ska en 
framtida ekonomisk nytta kunna fastställas, och därefter granskas, på ett tillförlitligt sätt för 
en odefinierbar tillgång?  

1.2 Problemformulering 
Hur värderas de framtida fördelar som goodwill innebär och varför? Hur granskar de 
intervjuade revisorerna den värderingen?  

Upplever de intervjuade revisorerna några problem med goodwill vid granskningstillfället, 
varför eller varför inte? 

Vad har de intervjuade revisorerna för syn på goodwill som en tillgång och varför? 

1.3 Syfte 
Uppsatsens syfte är att skapa en ökad förståelse för begreppet goodwill och revisorers syn på 
arbetet med goodwillposten. Syftet är även att beskriva vad begreppet innebär och vad de 
intervjuade revisorerna har för syn på goodwill. Vidare undersöks hur revisorer går till väga 
vid en värdering av goodwill vid granskningstillfället samt om granskningen upplevs som 
problematisk.  

1.4 Avgränsningar 
Vi har valt att i vår uppsats avgränsa oss till koncernmässig goodwill och att endast behandla 
övriga former kortfattat. Vi har valt att titta på förvärvsmetoden vad gäller goodwillpostens 
uppkomst. En annan avgränsning vi har gjort är att enbart titta på värdering av goodwill enligt 
svenska regelverk och därmed i onoterade bolag. Vi har gjort ytterligare en avgränsning 
genom att inte behandla negativ goodwill, eftersom den inte redovisas som en tillgång. Vi har 
valt att behandla IASB och dess regelverk kortfattat, eftersom onoterade bolag har möjlighet 
att följa dem. 

1.5 Målgrupp 
Med vår kandidatuppsats riktar vi oss i första hand mot läsare som har grundläggande 
kunskaper inom företagsekonomi. Uppsatsens bidrag är att ge, de som har intresse för 
goodwill, kännedom om hur revisorer kan gå till väga vid granskning av en goodwillpost och 
hur de intervjuade revisorerna ser på definitionen av goodwill. 
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1.6 Uppsatsens disposition 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Metod 
Det här kapitlet behandlar uppsatsens tillvägagångssätt. 

 
 

 

Referensram 
Det här kapitlet tar upp den referensram som ligger till grund för ämnet. 

 

Analys 
I kapitlet kommer en analys ske av det som presenterats i empirin. 

Empiri 
I kapitlet kommer resultatet från intervjuerna att presenteras. 

Slutdiskussion 
Här förs en diskussion kring det som presenterats i analysen. 

Figur 1. Disposition. Egenarbetad figur. 

Slutsats 
Här besvaras problemformuleringen och förslag ges till vidare forskning. 



  Metod 

 
4 

2 Metod 
Det här kapitlet kommer att behandla den metod som ligger till grund för kandidatuppsatsen. 
Det här görs för att läsaren ska få en ökad förståelse för studiens tillvägagångssätt.  

2.1 Juridiskt synsätt 
Vilket metodsynsätt som antas, påverkar hur resonemang förs kring en problemformulering 
samt vilka perspektiv som studeras. Redovisning är i praktiken styrd av teori, normer och 
lagar. (Artsberg, 2005, s. 41)  

I kandidatuppsatsen används ett juridiskt synsätt, vilket har sin utgångspunkt i att tolka 
existerande regler och begripa empiriska fall. 

2.2 Kvalitativ metod 
En kvalitativ metod tillämpas främst när en djupare förståelse vill åstadkommas gällande den 
problematik som ska undersökas (Andersen, 1998, s. 31).  Det handlar om att analysera och 
försöka förstå helheter. En kvalitativ undersökning kan ofta komma att formas av de som 
utför undersökningen. (Patel & Davidson, 1994, s. 99f) 

I uppsatsen tillämpas en kvalitativ metod, eftersom en djupare förståelse kring hur revisorer 
ser på värdering av goodwill ville skapas. Uppsatsens empiriska data grundar sig på 
intervjuer. 

2.3 Informationsinsamling 
Informationsinsamlingen inleddes genom att söka sekundärdata, vilken utgörs av redan 
insamlad data i form av litteratur, artiklar och elektroniska källor (Arbnor & Bjerke, 1994, s. 
241). Vid sökning av litteratur och artiklar i Mälardalens högskolas bibliotekskatalog och 
olika databaser, såsom Far Komplett, ProQuest, ELIN@mälardalen och DiVA. Sökord som 
användes i sökningarna var, goodwill, koncernmässig goodwill, avskrivning, värdering och 
olika kombinationer dem emellan. Den för oss mest användbara databasen var Far Komplett, 
där vi bland annat använde oss av artiklar från tidsskriften Balans. Sökningar gjordes även 
efter utländska artiklar och litteratur, men ingen av de ansågs lämpliga för uppsatsen eftersom 
den endast behandlar det svenska regelverket. Tidigare gjorda undersökningars 
källförteckningar användes även för att finna lämpliga källor för vår kandidatuppsats. En del 
av den litteratur som valdes kan kännas lite inaktuell. Att den valdes kan motiveras av att de 
fakta som tillämpats inte har förändrats över tiden och att de styrks av gällande lagar och 
rekommendationer. 

Primärdata handlar om att samla in ny data (Arbnor & Bjerke, 1994, s. 241). Uppsatsens 
primära data grundar sig på personliga intervjuer med fyra revisorer, där två respondenter 
deltog på den ena intervjun.  

2.4 Urval av respondenter  
Vi har intervjuat fyra revisorer i Västerås, vilka arbetar på tre olika revisionsbyråer. De är 
KPMG, Öhrlings PricewaterhouseCoopers och Grant Thornton, vilka utgör tre av Sveriges 
större revisionsbyråer.  
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Vi fick kontakt med de här revisionsbyråerna vid arbetsmarknadsdagarna på Mälardalens 
högskola i Västerås. Vi berättade om vår kandidatuppsats och fick visitkort av dem, för att 
kunna kontakta dem för en framtida intervju med en person som de valt ut, som var insatt på 
området. Därefter kommunicerades via e-post med vald respondent och datum bestämdes för 
intervju. Vi valde att låta respondenterna vara anonyma i uppsatsen då vi ställde frågor om 
revisorernas personliga syn på goodwill och ville öka chansen till att få ärliga och uppriktiga 
åsikter. 

2.4.1 Utformning och bearbetning av intervjuer 
För att skapa en djupare förståelse användes en öppen intervju, vilken syftar till att erhålla 
skildringar av de intervjuades verklighet (Andersen, 1998, s. 161). När en intervju utformas, i 
syfte för informationsinsamling, är det viktigt att tänka på två olika aspekter. Det första som 
bör beaktas är graden av standardisering. Med det menas att det måste övervägas hur stort 
ansvar som ges den som ska utföra intervjun gällande frågornas ordning och dess utformning. 
Det andra som måste beaktas är graden av strukturering, vilket innebär i vilken grad frågorna 
är fria för den som blir intervjuad och hur fritt denne, beroende på tidigare kunskaper eller 
uppfattning, kan tolka frågorna. (Patel & Davidson, 2003, s. 71) 

I uppsatsen används intervjufrågor av ett öppet slag, för att kunna få en klar bild av 
revisorernas verklighet utan att de blir styrda av våra frågor. Intervjuerna hade en låg grad av 
strukturering och en relativt hög standardisering, eftersom det eftersträvades att göra en 
djupare analys av resultaten. Den relativt höga standardiseringen kom av att samma frågor 
som var på förhand bestämda ställdes i någorlunda samma ordning under samtliga intervjuer. 
Den låga struktureringen kom av att intervjufrågorna var formulerade på ett sätt som gjorde 
att intervjupersonerna fritt kunde svara på frågorna utifrån deras synvinkel, utan att bli 
påverkade av oss. Intervjufrågorna är bifogade i bilaga 1. 

När intervjuerna genomförts transkriberades de för att lättare kunna tillämpa materialet till 
empirikapitlet. När det här gjorts utarbetades uppsatsens empiri, vilken i alla tre avsnitt 
strukturerades på samma sätt för att underlätta genomförandet av analysen. 

2.5 Validitet och reliabilitet  
Validitet sägs vanligtvis finnas om en mätning mäter det som avses. Validiteten kan med 
andra ord sägas vara hög när det inte finns några systematiska fel i mätningen. Frågan som 
ska ställas är om empirin är giltig för den teori som angivits. (Rosengren & Arvidsson, 2001, 
s. 70)  

Efter intervjuerna gavs tillåtelse av samtliga respondenter att återkomma till dem om 
kompletterande frågor behövde ställas, vilket även gjordes då samtligas svar ansågs 
otillräckliga, varför validiteten i uppsatsen kan ha ökat.  För att öka validiteten utformades 
intervjufrågorna utifrån uppsatsens bakgrund, referensram och syfte. Validiteten kan ha 
minskats genom att intervjufrågorna var öppet ställda, eftersom frågorna kan ha tolkats olika 
av olika respondenter och det kan ha gjorts utan att vi som intervjuare reflekterat över det. För 
att minska risken för det här deltog alla tre och på det sättet ökades chanserna att rätta till om 
respondenten inte uppfattade frågan eller misstolkade den. 
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Reliabiliteten mäter den utförda undersökningens tillförlitlighet. När risken för slumpmässiga 
fel i mätningen är låg innebär det att mätningens reliabilitet är hög. En undersöknings 
reliabilitet kan ökas genom att minska påverkan av slumpen med hjälp av standardiserande 
åtgärder. (Rosengren & Arvidsson, 2001, s. 72f) Reliabilitet och validitet kan sägas ha ett 
samband genom att hög reliabilitet är en ofrånkomlig faktor för att uppnå en hög validitet, 
men det är långt ifrån den enda (Rosengren & Arvidsson, 2001, s. 76).  

Att frågorna ställdes av samma person under samtliga intervjuer, kan ha minskat risken för att 
frågorna ställdes på olika sätt till olika respondenter. Under intervjun användes både diktafon 
och mobiltelefon för ljudupptagning, för att minimera risken för bortfall av betydande delar 
av intervjun. En faktor som kan ha ökat reliabiliteten är att samtliga respondenter varit 
verksamma i över fem år och därmed anses de som insatta och kunniga inom uppsatsens 
ämne. Ytterligare en faktor som kan ha ökat reliabiliteten i uppsatsen är att när empirin var 
färdigskriven fick respondenterna läsa igenom den innan uppsatsen publicerades, det här för 
att minska risken för feltolkningar. Det som kan ha minskat reliabiliteten är att tre av fyra 
respondenter fick frågorna i förväg, genom att svaren då kan ha fått olika utfall. Det kan även 
ha ökat reliabiliteten genom att de tre på det viset kunde förbereda sina svar och att de kunde 
vara mer genomtänkta och tillförlitliga. Vid intervjutillfällena kom det upp olika diskussioner 
kring ämnet och frågorna, vilka blev svårare att standardisera och jämföra med de andra 
respondenternas svar och därmed kan reliabiliteten ha minskat. En ytterligare faktor som kan 
ha minskat reliabiliteten är, då två revisorer deltog på tredje intervjun, att de kan ha diskuterat 
frågorna i förväg och att de även kan ha påverkat varandra under intervjuns gång. Att frågorna 
eventuellt diskuterats i förväg kan, som ovan nämnts, även ha ökat reliabiliteten genom att 
svaren därmed kanske var mer genomtänkta. 

2.6 Analysmodell 
Analysen baseras på en jämförelse mellan empirin och referensramen. Analysen utgår från 
samma upplägg som används i empirin och alla tre empiri-avsnitten analyseras stycke för 
stycke gemensamt mot referensramen. Det här görs för att underlätta jämförelsen samt för att 
öka läsbarheten. 

 

Empiri Referensram 

Analys 

Figur 2. Analysmodell. Egenarbetad figur. 
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3 Referensram 
I det här kapitlet redovisas en, för problemformuleringen, relevant referensram. Den kommer 
bland annat att behandla begreppet goodwill och normer som är relevanta för begreppet. 
Referensramen kommer att ligga till grund för en jämförelse mot empirin i analysen.  

3.1 Begreppet goodwill 
Goodwill är ett brett begrepp och kan förekomma i olika former, vilka vi ska se nedan. 
Drefeldt (2009) ställer sig den, som hon själv uttrycker det, filosofiska frågan:  

 
”…vad är egentligen goodwill? Översatt till svenska blir det väl god 
vilja? Men speglar balansposten företagsledningens vilja att ett 
förvärv ska ge bra avkastning eller är det företagsledningens 
framtida förhoppning om en bra avkastning? Eller är det kanske en 
önskan om avkastning. Det senare är mer åt det drömmande hållet 
och ibland tror jag att det är precis vad det faktiskt är - en dröm. Då 
borde översättningen bli; vi vill så gärna.” 

 
Ljungberg och Phillips (2001, s. 42) definierar begreppet goodwill enligt följande: 
 

”När skillnaden mellan anskaffningsvärdet för 
dotterföretagsandelarna och det förvärvade egna kapitalet, justerat 
för över- och undervärden i förvärvade tillgångar och skulder, är 
positivt uppstår ett övervärde. Detta övervärde är av immateriell 
karaktär och benämns koncerngoodwill.” 
 

3.1.1 Koncernmässig goodwill 
Koncernmässig goodwill uppstår när ett företagsförvärv görs, som omfattar mer än hälften av 
rösterna för samtliga aktier (ÅRL 1 kap. 4 §) och det finns en skillnad mellan köpeskillingen 
och det köpta bolagets egna kapital. Den här skillnaden ska vara möjlig att förklara och 
redovisa på ett korrekt sätt. Företagsförvärv och den analys genom vilken företag tar fram 
goodwillvärdet skrivs mer om nedan. Koncernmässig goodwill kan bli antingen positiv eller 
negativ. (Johansson, 2005, s. 117) 

Eriksson menar att koncernmässig goodwill kan delas upp i två delar, vilka är 
dotterföretagsgoodwill och integrationsgoodwill. Dotterföretagsgoodwill innefattar ”vissa 
immateriella tillgångar som inte är direkt identifierbara och var för sig direkt mätbara, men 
som kommer till uttryck i den förvärvade rörelsens övernormala lönsamhet”. 
Integrationsgoodwill innefattar istället förväntningar hos moderföretaget om att i framtiden 
erhålla ekonomiska fördelar genom kommande förbättringar av moderföretagets resultat, så 
kallade synergieffekter. (Eriksson, 2002, s. 132) Eriksson medger dock att de här delarna, i 
praktiken, kan vara svåra att separera, varför det är lämpligt att koncernmässig goodwill 
värderas enhetligt som integrationsgoodwill (Eriksson, 2002, s. 157). 
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3.1.2 Inkråmsgoodwill 
Ett inkråmsförvärv innebär, enligt RR 1:00 punkt 3, att ett företag förvärvar ett annat företags 
nettotillgångar och det redovisas likadant som ett andelsförvärv. Här uppstår dock en 
resultatmässig skillnad, som beror på att avskrivningen på inkråmsgoodwill är en avdragsgill 
kostnad som sker på det obeskattade resultatet, medan avskrivning på koncernmässig 
goodwill sker på beskattat resultat. (Johansson, 2005, s. 120) 

3.1.3 Internt upparbetad goodwill 
Internt upparbetad goodwill uppstår när ett företag stiger i värde. I RR 15 punkt 37 förklaras 
det i meningen: ”Utgifter som syftar till att generera framtida ekonomiska fördelar innebär 
inte alltid att en immateriell tillgång skall tas upp i balansräkningen.” Eftersom den internt 
upparbetade goodwillens anskaffningsvärde inte kan fastställas objektivt och företaget inte 
kan sägas ha kontroll över den, får den inte redovisas som en tillgång i balansräkningen. (RR 
15 p. 36)  

3.2 Företagsförvärv 
När ett företag planerar att förvärva andelar i ett annat företag gör de en värdering av det 
företag som eventuellt ska förvärvas. Nedan behandlas kortfattat några modeller för hur en 
företagsvärdering kan göras. Blir det sedan aktuellt med ett förvärv ställs en förvärvsanalys 
upp, vilken även den behandlas nedan.  

3.2.1 Värderingsmodeller 
Vid företagsvärdering finns huvudsakligen tre tekniker, vilka är avkastningsvärdering, 
jämförande värdering och substansvärdering. De två förstnämnda används ofta parallellt för 
att undvika de svårigheter och de osäkerheter båda är förenade med. Om teknikerna används 
rätt, bör de resultera i samma värdering. Båda teknikerna baseras på en bedömning av företags 
förväntade framtida kassaflöden och risksituation. (Dahlén, Lundblad, Nyllinge & Stattin, 
1998, s. 15) 

Avkastningsvärderingar går till så att prognoser av förväntad framtida avkastning görs, som 
sedan diskonteras till nuvärden. Den här diskonteringen görs med användning av en 
kalkylränta som grundar sig på kapitalkostnaden. Svårigheterna med avkastningsvärderingar 
är att de är lättpåverkade av de antaganden som görs vid prognoserna och även av den 
kalkylräntenivå företagen väljer att använda. (Dahlén et al., 1998, s. 15) 

Jämförande värderingar utgår från likvärdiga företag och de transaktionspriser som uppstår 
när de bolagen överlåts. De jämförande värderingarna blir lätt osäkra på grund av att det är 
svårt att hitta objekt som är relevanta att jämföra. Osäkerheten ligger även i att det är svårt att 
hitta rätt jämförelsevärden för de skillnader som föreligger mellan det objekt som värderas 
och det objekt som används för jämförelsen. (Dahlén et al., 1998, s. 15) 

3.2.1.1 Kassaflöde baserad på DCF 
För avkastningsvärdering finns olika metoder att tillämpa beroende på hur avkastningens 
värde och avkastningskrav preciseras. Den vanligaste av de här metoderna är DCF-tekniken 
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(Discounted Cash Flow), vilken grundar sig på företags kassaflöden. Med den så kallade 
DCF-tekniken uppskattas avkastningen i flera steg. (Dahlén et al., 1998, s. 15ff) 

Det första steget går ut på att ställa upp prognoser över företagets framtida avkastning genom 
ett så kallat fritt kassaflöde, vilket är en mycket tidskrävande del av värderingen. Det fria 
kassaflödet ”utgörs av rörelsens kassaflöde före påverkan av poster relaterade till företagets 
finansiering, såsom ränta, amortering och utdelning, men efter belastning med schablonskatt 
på rörelseresultatet.” (Dahlén et al., 1998, s. 16) 

3.2.1.2 Kassaflöde baserad på uthållig vinst 
Avkastningsvärdering baserad på uthållig vinst är en enklare modell och enligt den värderas 
företag med utgångspunkt i endast tre faktorer, vilka är 

• ”Förväntad genomsnittlig vinst efter skatt 
• Tillväxttakt i vinstnivån 
• Avkastningskrav på eget kapital” 

När den här modellen tillämpas förbises flera faktorer som kan ha stor påverkan på ett 
företags värde. Modellen tillämpas, trots det här, ibland i situationer där det är ont om tid och 
knappt med information om företaget. (Dahlén et al., 1998, s. 18) 

3.2.2 Förvärvsanalys 
Vid ett företagsförvärv kan fyra olika metoder användas för att fastställa goodwillen. Vilken 
som väljs beror på förvärvets art. De olika metoderna är klyvningsmetoden, 
kapitalandelsmetoden, poolningsmetoden och förvärvsmetoden. Den vanligaste metoden är 
förvärvsmetoden. (Thomasson, 2008, kap. 12)  

3.2.2.1 Förvärvsmetoden 
Vid ett förvärv av ett företag upprättas en förvärvsanalys, för att fastställa moderföretagets 
anskaffningsvärde dels på andelarna men även på koncernens del av tillgångarna och 
skulderna i dotterföretaget. Förvärvsanalysen ska upprättas när moderföretaget får ett 
bestämmande inflytande över dotterföretaget. (Ljungberg & Phillips, 2001, s. 33)  

Moderföretagets anskaffningspris för andelarna i dotterföretaget utgörs av betald köpeskilling 
med tillägg för de kostnader som är hänförliga till förvärvet som till exempel konsultarvode 
(Ljungberg & Phillips, 2001, s. 34). Rekommendationerna för fastställande av 
anskaffningspris återfinns i RR 1:00 punkt 33-40.  

De tillgångar och skulder som återfinns hos dotterföretaget vid förvärvet ska värderas till dess 
verkliga värde. Vid värderingen av tillgångarna och skulderna ska ett antal riktlinjer följas 
som är utfärdade av Redovisningsrådet. Det är även bra att få ett utlåtande från en oberoende 
part, om det är möjligt. Det är först när anskaffningsvärdet inte kan hänföras till en specifik 
tillgång eller skuld, det vill säga efter det att justering skett för alla över- respektive 
undervärden, som den återstående delen kan benämnas goodwill. De här över- respektive 
undervärdena kan vara hänförliga till exempelvis maskiner eller fastigheter och ska då 
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bokföras under berörd post. (Ljungberg & Phillips, 2001, s. 35) Rekommendationerna om 
värdering av dotterföretagets tillgångar och skulder återfinns i RR 1:00 punkt 46-52. 

Normalt sett redovisas skatt under samma år som den aktuella transaktionen 
(företagsförvärvet) fullbordas. Ibland kan det uppstå skillnader på värdet av tillgångar och 
skulder enligt skattelagstiftningen och god redovisningssed, vilka är en grund till uppskjutna 
skattefordringar eller skatteskulder. Uppskjuten skatt för över- respektive undervärden ska 
alltid redovisas i en koncern vid ett företagsförvärv. (Ljungberg & Phillips, 2001, s. 39) 
Rekommendationerna för uppskjuten skatt återfinns i RR 9 punkt 13-37.  

En förvärvsanalys kan ställas upp enligt följande figurer, vilka dock är något förenklade. För 
ytterligare förklaring till hur en förenklad förvärvsanalys ställs upp, se exemplet i bilaga 2. 

 

 

 

 

 

 

                    

 

 

 

 

 

 

 

När en förvärvsanalys upprättats och det, efter att korrigeringar gjorts för över- respektive 
undervärden det vill säga skillnaden mellan bokfört och verkligt värde, återstår ett positivt 
värde kan det benämnas koncernmässig goodwill. I balansräkningen för koncerner redovisas 
den här restposten som en immateriell anläggningstillgång. (Ljungberg & Phillips, 2001 s. 42)  

3.3 Redovisningsprinciper 

3.3.1 Kontinental och anglosaxisk tradition  
Sverige tillhör den kontinentala redovisningstraditionen i vilken kopplingen mellan 
redovisning och beskattning är starkare än i den anglosaxiska traditionen (Smith, 2006, s. 

Anskaffningspris    X 
Tillgångar    X 
-Skulder    X 
-Uppskjuten skatt, övervärden  X 
+Uppskjuten skatt, undervärden  X 
-Uppskjuten skatt, obeskattade reserver X               +/-X 

=Restpost (Goodwill)                     +/-X
  
 

Anskaffningspris    X 
Eget kapital, bokfört värde  X 
+Obesakttade reserver, netto  X                  -X  
=Skillnad     X 
-Övervärden, netto   X 
+Undervärden, netto   X               +/-X 

=Restpost (Goodwill)                    +/- X 
 

Figur 3. Förvärvsanalys enligt Redovisningsrådet. Egenarbetad figur. 

Figur 4. Förvärvsanalys enligt Årsredovisningslagen. Egenarbetad figur. 
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67f). De skillnader som kan uppstå mellan Sveriges och andra länders redovisning, och 
mellan onoterade och noterade bolags redovisning i Sverige, kan därmed bero på att ÅRL 
utgår får den kontinentala traditionen och internationell reglering, genom IAS/IFRS, utgår 
från den anglosaxiska. Länder som ingår i den kontinentala traditionen har under den senaste 
tiden mer eller mindre gått mot att tillämpa delar av den anglosaxiska traditionen. (Smith, 
2006, s. 69ff) 

3.3.2 God redovisningssed 
God redovisningssed som begrepp har länge betraktats kunna utgöra en generell grund för 
normgivningen. Begreppet återfinns i bokföringslagen 4 kap. 2 § där god redovisningssed 
benämns som ”En faktiskt förekommande praxis hos en kvalitativt representativ krets av 
bokföringsskyldiga”. (Nilsson, 2005, s. 14f) 

3.3.3 Rättvisande bild 
Rättvisande bild är och har varit ett väl diskuterat ämne och det finns ingen direkt förklaring 
till vad som anses vara en rättvisande bild. Ursprungligen kommer begreppet från den 
engelska termen ”a true and fair view”. Artsberg skriver att det är en självklarhet att ett 
företags redovisning ska bygga på sann fakta. (Artsberg, 2005, s. 155f) Ett problem som kan 
uppstå när redovisningen ska framhäva en rättvisande bild är att den då går emot till exempel 
försiktighetsprincipen, vilken nämns mer om nedan. Rättvisande bild innebär att det i 
redovisningen läggs fokus på dess funktion som informationskälla till ett företags intressenter. 
Nilsson skriver att en rättvisande bild mer är en målsättning med redovisningen än en 
redovisningsprincip, vilken kan åstadkommas genom att använda sig av sunda 
redovisningsprinciper. (Nilsson, 2005, s. 41f) 

3.3.4 Försiktighetsprincipen 
Försiktighetsprincipen är en av de viktigaste principerna inom redovisning. Den innebär att 
redovisningen, så långt det är möjligt, ska säkerställa att en överskattning av företagets 
resultat och ställning inte sker. Det här görs genom att tillgångar värderas lågt, det vill säga 
försiktigt, och endast de resultat som har realiserats får tas upp i bokslutet. Det sagda om 
försiktig värdering gäller även för skulder, vilket innebär att skulder inte bör undervärderas. 
(Nilsson, 2005, s. 34) 

3.4 Lagar, rekommendationer och normgivande organ 
De instanser som idag ger råd och rekommendationer om företags redovisning, utöver 
lagstiftningen, är Rådet för finansiell rapportering och Bokföringsnämnden. Internationell 
instans är IASB, vilka även till viss grad påverkar svensk redovisning genom vårt 
medlemskap i EU. 

3.4.1 Årsredovisningslagen 
Årsredovisningslagen ”innehåller bestämmelser om upprättande och offentliggörande av 
årsredovisning, koncernredovisning och delårsrapport.” (ÅRL 1 kap 1 §). ÅRL tillämpas av 
företag som enligt BFL har skyldighet att avsluta räkenskapsåret med en årsredovisning. ÅRL 
infördes när Sverige blev medlem i EU och började därefter tillämpas år 1997. (Nilsson 2005, 
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s. 48) Det lagrum i ÅRL som uppsatsen främst behandlar, gällande kostnadsföring av 
goodwill, är värderingsreglerna i det fjärde kapitlet. 

3.4.2 Rådet för finansiell rapportering 
Rådet för finansiell rapportering ersatte i april år 2007 Redovisningsrådet, vilket var ett privat 
organ som grundades år 1989 (Far:s webbplats). Deras uppgift blev att utveckla 
rekommendationer gällande redovisning samt att informera om aktuella frågor inom 
redovisning. (Thomasson, 2008, s. 10). Rekommendationerna utformades med utgångspunkt i 
de internationella redovisningsstandarder som gavs ut av IASB, tidigare IASC, och om dem 
nämns mer nedan (Nilsson, 2005, s. 69ff). De rekommendationer som berör ämnet goodwill 
och som uppsatsen behandlar är bland andra RR 1:00 Koncernredovisning och RR 15 
Immateriella tillgångar. Redovisningsrådet skötte redovisningsområdets normgivning 
tillsammans med den statliga myndigheten Bokföringsnämnden (Nilsson, 2005, s. 73).  

3.4.3 Bokföringsnämnden 
BFN bildades år 1976. BFN arbetade med att ge ut allmänna råd om tillämpningen av BFL 
och ÅRL och om i vilken utsträckning RR är tillämpliga för onoterade företag. (Nilsson, 
2005, s. 72ff) År 2004 beslutade dock BFN att inte fortsätta med det här utan istället skriva 
fyra samlade regelverk för olika kategorier av företag, K1 – K4. År 2005 då den så kallade 
IAS-förordningen började gälla, infördes ändringar i ÅRL, som gav onoterade bolag samma 
möjlighet som noterade bolag att följa de internationella redovisningsreglerna i sin 
koncernredovisning vilket nämns mer om nedan. Vilken normgivning som kan eller ska 
användas av onoterade bolag framgår idag ur BFNAR 2000:2 punkt 5. (FAR SRS, 2009, s. 
510) 

3.4.4 International Accounting Standards Board 
År 1973 bildades IASB:s föregångare International Accounting Standards Committee (IASC). 
År 2001 bildades sedan IASB, vilket är en organisation som bland annat arbetar för att 
samordna och förbättra redovisningen världen över och att deras utgivna rekommendationer 
följs. De standarder som utarbetas av IASB benämns IFRS, tidigare utgavs standarderna av 
IASC och benämndes då IAS. (Förord från Rådet för finansiell rapportering) Noterade bolag 
är tvungna att, genom vårt medlemskap i EU, följa de internationella redovisningsreglerna 
medan onoterade bolag kan välja om de vill följa dessa (FAR SRS, 2009, s. 510).  

3.5 Kostnadsföring av goodwill  
Nedan behandlas hur goodwill kostnadsförs i onoterade respektive noterade företag. 

3.5.1 Onoterade bolag 

3.5.1.1 Avskrivning av goodwill  
Anläggningstillgångar, som har övervärden och som tillhör koncernen genom ett förvärv, ska 
skrivas av under den period de förväntas inbringa ekonomisk nytta (Ljungberg & Phillips, 
2001, s. 41). 
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Koncernmässig goodwill i onoterade bolag ska skrivas av över tillgångens ekonomiska 
nyttjandeperiod. När den här perioden ska fastställas behöver företaget göra en form av analys 
för att se vilka faktorer som kan anses ha medfört goodwillvärdet. Exempel på faktorer som 
bör analyseras är information om goodwillpostens karaktär och de kostnader som erfordras 
för att ha kvar de förväntade framtida fördelarna. (Ljungberg & Phillips, 2001, s. 43)  

 
 ”Anläggningstillgångar med begränsad nyttjandeperiod skall 
skrivas av systematiskt över denna period.  
 Nyttjandeperioden för en immateriell anläggningstillgång som 
avses i 2 § skall anses uppgå till högst fem år, om inte annan längre 
tid med rimlig grad av säkerhet kan fastställas.” (ÅRL 4 kap. 4 §) 

 

 ”Goodwill skall skrivas av på ett systematiskt sätt över 
nyttjandeperioden. Nyttjandeperioden skall återspegla företagets 
uppskattning av den period under vilken framtida ekonomiska 
fördelar som goodwillposten representerar kommer företaget 
tillgodo. Om inte annat kan visas antas att nyttjandeperioden inte är 
längre än tjugo år, räknat från förvärvstidpunkten.” (RR 1:00 p. 54) 

 
Det kan vara svårt att fastställa den ekonomiska nyttjandeperioden för företaget även om 
analysen är omfattade och grundligt utförd (Ljungberg & Phillips, 2001, s. 44). I och med att 
det är svårt att fastställa en framtida ekonomisk fördel, antas normalt sett att goodwill inte har 
en längre nyttjandeperiod än 20 år (RR 1:00 p. 59). Det kan dock förekomma 
nyttjandeperioder som sträcker sig över en längre period än 20 år (RR 1:00 p. 60).  

Företag, både noterade och onoterade, ska årligen pröva goodwillpostens återvinningsvärde. 
Det görs för att kunna säkerställa att den immateriella anläggningstillgången har ett 
tillförlitligt värde, eller om en eventuell nedskrivning eller ändring av avskrivningstiden är 
nödvändig. (Ljungberg & Phillips, 2001, s. 45) Reglerna för det här återfinns i RR 1:00 punkt 
64. 

”Om tillgångens förväntade nyttjandeperiod skiljer sig väsentligt 
från tidigare bedömningar, skall avskrivningstiden ändras i enlighet 
med detta.” (RR 1:00 p. 64) 
 

3.5.1.2 Nedskrivning av goodwill  
Om en tillgångs värde har minskat, jämfört mot det som är bokfört, ska värdet skrivas ned 
med det belopp som fordras. Värdet ska dock endast skrivas ned om värdeminskningen ses 
som bestående. Om nedskrivningen vid ett senare tillfälle inte längre är motiverad ska den 
återföras. (ÅRL 4 kap. 5 §)  
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”Har en anläggningstillgång på balansdagen ett lägre värde än det 
värde som följer av 3 § och 4 § första stycket, skall tillgången 
skrivas ned till detta lägre värde, om det kan antas att 
värdenedgången är bestående.” (ÅRL 4 kap. 5 §) 

 
Hur en nedskrivning ska beräknas och hur den ska redovisas återges i rekommendationerna i 
RR 17. 

3.5.2 Noterade bolag 

3.5.2.1 Nedskrivning av goodwill 
Noterade bolag inom EU ska följa andra rekommendationer än ovanstående, vilka är 
framtagna av IASB (IAS-förordningen). En av de här berör rörelseförvärv och benämns IFRS 
3 (IFRS 3). I Sverige infördes IFRS 3 år 2005 och den senast uppdaterade versionen ska 
tillämpas från och med den 1 juli 2009 (IFRS 3 p. 64). IFRS 3 säger bland annat att goodwill 
fortsättningsvis inte ska skrivas av enligt plan, utan istället, varje år, eller oftare om det 
behövs, ska nedskrivningsprövas enligt de regler som anges i IAS 36 (IFRS 3, bilaga B, p. 
B69 d). 

 
”Oavsett om det finns någon indikation på en värdeminskning eller 
ej, ska ett företag också:  
a. Varje år pröva om en immateriell tillgång med obestämbar 
nyttjandeperiod eller en immateriell tillgång som ännu inte är färdig 
för användning har minskat i värde genom att jämföra dess 
redovisade värde med dess återvinningsvärde.” (IAS 36 p. 10) 
 

3.6 Revisorns roll 
En betydande del av revisorns arbete utgörs av planering. Revisorn måste ha en omfattande 
kännedom om företags verksamhet och deras unika förhållanden för att kunna avgöra hur 
granskningen ska utföras och slutligen hur resultatet ska rapporteras. Grunden till 
kännedomen skapas genom en informationsinsamling där revisorn tar del av företagets interna 
och externa förhållanden, vilka exempelvis omfattar marknad, bransch och 
konkurrenssituation. Resultatet av informationsinsamlingen används sedan i både 
förvaltningsrevisionen och revisionen av företagets årsredovisning och bokföring. (FAR, 
2006, s. 33f) Granskningen av räkenskaperna innebär även den ett relativt avgörande moment 
i en revision (FAR, 2006, s. 90). Det moment som utförs när balans- och resultatposter, och de 
transaktioner som orsakat dem, granskas benämns substansgranskning (FAR, 2006, s. 63). 

3.7 Goodwill – En tillgång eller inte?  
Ända sedan goodwill kom att bli klassificerat som en tillgångspost under 1990-talet har det 
varit ett omdiskuterat ämne. Jonmyren och Magnusson tar upp olika sätt att se på goodwill 
och skriver att ”Det som gjort goodwill till ett omtalat begrepp är egentligen inte begreppet 
goodwill i sig utan snarare hur goodwill ska hanteras.” (Jonmyrens webbplats)  
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3.7.1 Tillgångsdefinition 
Artsberg (2005, s. 183) sammanfattar tre kriterier en tillgång, enligt IASB:s Föreställningsram 
för finansiella rapporter, måste uppfylla: 

• ”Vara under företagets kontroll 
• Vara ett resultat av inträffade händelser 
• Förväntas innebära ekonomiska fördelar för företaget i framtiden” 

De här kriterierna återfinns även i punkt 2 i inledningen till RR 15. 

3.7.2 Immateriella anläggningstillgångar 
En anläggningstillgång anses enligt ÅRL 4 kap. 1 § vara en ”tillgång som är avsedd att 
stadigvarande brukas eller innehas i verksamheten.” Anläggningstillgångar kan delas upp i tre 
klasser; immateriella, materiella och finansiella. Immateriella anläggningstillgångar skiljer sig 
från de andra två tillgångstyperna genom att varken vara monetär eller av fysisk natur (RR 15 
p. 7). Exempel på anläggningstillgångar som ingår i klassen immateriella är aktivering av 
kostnader som hänförs till forskning och utveckling, varumärken, patent, licenser och 
hyresrätter samt just goodwill (Thomasson, 2008, s. 31ff). 

Enligt Smith (2006, s. 202) ska en immateriell anläggningstillgång redovisas först när: 
• ”Det är troligt att de förväntade framtida ekonomiska fördelar som kan hänföras till 

tillgången kommer att tillfalla företaget 
• Tillgångens anskaffningsvärde kan beräknas på ett tillförlitligt sätt.” 

Det här anges även i punkt 3 i inledningen till RR 15. 

Enligt RR 15 punkt 56 ska utgifter för immateriella tillgångar kostnadsföras direkt om de inte 
har uppkommit som en del i ett företagsförvärv, vilket alltså blir fallet för goodwill. Med det 
här anses också immateriella tillgångar, och goodwill, uppfylla de ovanstående 
redovisningskriterierna. På grund av att tillgångarna utgör en del av företagsförvärvet, uppstår 
det lätt en svårighet i att avskilja tillgångarnas anskaffningsvärden från det anskaffningsvärde 
som hänför sig till de framtida fördelar, som inte går att identifiera, som goodwillen delvis 
representerar. Anskaffningsvärde är med ett allmänt synsätt lika med den immateriella 
tillgångens verkliga värde vid förvärvet. (Smith, 2006, s. 202) I definitionerna i RR 15 punkt 
7 anges att ”Verkligt värde är det belopp till vilket en tillgång skulle kunna överlåtas mellan 
kunniga parter som är oberoende av varandra och som har ett intresse av att transaktionen 
genomförs.” Det vill säga att verkligt värde är det samma som tillgångens marknadsvärde 
(Smith, 2006, s. 202f). 

3.7.3 Uttalanden om goodwill som tillgång 
Enligt Jonmyren och Magnusson (Jonmyrens webbplats) finns förespråkare som, på grund av 
argumentet att goodwill inte är en riktig tillgång, tycker att goodwill ska kostnadsföras direkt 
vid förvärvet. De säger också att andra experter påstår att goodwill är en typ av tillgång som 
inte behöver skrivas av alls eftersom värdet inte behöver minska över tiden. 

Sondhi (2001, refererat i Wennberg, 2001) påpekar att ”Tanken är att goodwill är en restpost. 
Definitionsmässigt kan goodwill inte mätas. Den ska tekniskt sett inte ses som en tillgång. En 
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tillgång representerar ett framtida värde – och summan måste kunna mätas. Alltså är goodwill 
en restpost som varken kan hänföras till materiella eller immateriella tillgångar.” 

3.8 Intervjufrågor 
Med det som sägs ovan i referensramen, anser vi att vissa tvivelaktigheter föreligger angående 
goodwill och dess klassificering som en tillgång. De här tvivelaktigheterna låg sedan till 
grund för utvecklandet av uppsatsens intervjufrågor. Att finna litteratur om revisorns roll vid 
ett företagsförvärv var svårt, varför vi kom att ställa en fråga om det på intervjuerna. Vi kände 
dock att de här svaren inte var relevanta för uppsatsens problemformulering, varför dem inte 
behandlas i analys och slutdiskussion. I och med att det bland experter föreligger skilda 
åsikter om vad goodwill egentligen är och står för, kom vi att ställa frågan till respondenterna 
om hur de ser på goodwill till exempel som en tillgång. I referensramen nämns att det är svårt 
att fastställa avskrivningstiden för goodwill, varför vi ställde frågan om hur revisorer granskar 
den av företaget bestämda avskrivningstiden. Det finns flertalet olika modeller att använda sig 
av vid en företagsvärdering och med det här kom vi att fråga respondenterna om de använder 
sig av modeller vid granskningen samt vilka de i så fall är. 
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4 Empiri 
I det här kapitlet redogörs för den information som inhämtats från genomförda intervjuer. 
Varje intervju presenteras separat. I den tredje intervjun presenteras båda respondenternas 
svar under samma avsnitt, då de till stor del hade samma tankar och åsikter om ämnet. 

4.1 Intervju med person A 
Vi intervjuade person A den 19 april 2010, som vi valt att kalla Anton, som är anställd som 
auktoriserad revisor på en revisionsbyrå i Västerås. Anton har en civilekonomexamen från 
Mälardalens högskola. Innan han började som revisorsassistent år 1991, arbetade han bland 
annat som redovisningschef i ett annat företag. Anton har arbetat på revisionsbyrån sedan år 
1995 och blev auktoriserad revisor år 1997. Han arbetar med både noterade och onoterade 
bolag. 

4.1.1 Revisorns roll vid ett företagsförvärv 
Anton förklarar inledningsvis att revisorer inte har en särskilt stor roll vid den 
företagsvärdering som sker vid ett företagsförvärv, eftersom revisorn i slutet av året alltid gör 
en granskning av klientens finansiella rapporter. En sådan granskning får inte utgöra ett 
självgranskningshot, vilket innebär att en revisor inte kan granska det han eller hon själv en 
gång gjort. Företag kan välja att utföra en företagsvärdering själva, vilket enligt Anton är 
vanligt för onoterade företag. Anton menar att företagen kan besitta den kunskap som krävs 
för att själva kunna utföra en företagsvärdering. Alternativt kan företag välja att anlita 
värderingsexperter, till exempel en corporate finance-avdelning, som hjälper företaget att 
utföra en tillförlitlig värdering. Den roll en revisor kan få när företagen själva utför 
värderingen är rådgivande, genom att se över balansräkningen i det företag som ska förvärvas 
och kontrollera dess ingående poster. Revisorn kan eventuellt få en roll vid förvärvstillfället, 
om förvärvet görs genom en apportemission, genom att skriva på ett värderingsutlåtande om 
företagets aktier. 

Enligt Anton är det inte särkilt åtråvärt hos företag att ha en goodwillpost. Han menar att ju 
mindre den här goodwillposten är, desto mindre har företaget betalt och desto bättre affär 
kanske de har gjort. Å andra sidan är bra företag dyra och dåliga är billiga säger Anton. 
Vidare säger han att det går att vrida och vända på det, men det är klart att företaget ändå 
måste betala någon premie för företaget som förvärvas. 

4.1.2 Granskning av en goodwillpost  
Revisorns huvudsakliga roll, vid ett företagsförvärv, uppkommer först vid den årliga 
granskningen av företags finansiella rapporter. Den här rollen kan innebära olika stor 
omfattning vid granskningen, beroende på om företag har gjort värderingen själva eller om de 
använt sig av värderingsexperter. Om företag gör värderingen själva, kan granskningen bli 
mer omfattande och revisorn kan då, i sin tur, behöva ta hjälp från värderingsexperter. 
Goodwillposten granskas, enligt Anton, en gång per år i onoterade bolag, om inte företaget 
specialbeställt en ytterligare granskning. Granskningen av posten utförs på samma sätt som 
för alla andra tillgångar i balansräkningen. 
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Anton tror att både längre yrkeserfarenhet och erfarenhet inom klientföretagets bransch, 
underlättar en granskning av goodwillposten, eftersom revisorn lättare kan känna till de 
fallgropar som finns i företagets bransch. En ytterligare faktor som Anton pekar på, är att 
företag oftast gör företagsförvärv inom en relativt likartad verksamhet och att 
branschkännedomen därmed underlättar för revisorn att göra en bra granskning. Det är dock 
alltid upp till revisorn att bedöma om han eller hon har tillräcklig kunskap för att ta sig an 
uppdraget.  

Anton berättar att revisorer använder sig av särskilda kassaflödesmodeller vad gäller 
granskning av goodwillpostens värdering. De modellerna är av teoretisk karaktär och den 
mest använda modellen, på den revisionsbyrån där Anton är verksam, bygger på uthållig 
vinst. Resultatet av modellerna ska vara rimligt, det vill säga om det inte finns någon historik 
att utgå från får företaget använda sig av, för framtiden, budgeterade värden. Anton säger att 
alternativet till att använda en kassaflödesmodell är om revisorn kan få en annan trovärdig 
indikation av vad värdet är. Det kan till exempel handla om att företaget har ett bud på 
verksamheten där de kan se att någon extern part är villig att betala det pris som verksamheten 
är bokförd till i balansräkningen. Det kan också handla om bud på likartade verksamheter. 
Anton säger att revisorerna på byrån, i sin granskning, alltid utgår från den modell som 
klienten själv har använt och bedömer om det är rätt modell och om den används på rätt sätt. 

Anton förklarar att företag och revisorer troligen har samma värdering utifrån en och samma 
modell, men att företag oftast kan vara lite mer optimistiska gällande framtiden. Anton säger 
vidare att även revisorer sannolikt bör få exakt samma värdering vid granskning av en 
goodwillpost, utifrån att de använder samma komponenter i modellen. Om värderingen inte 
skulle bli densamma, beror det troligen på att revisorerna inte använder samma komponenter 
eller att de har olika grad av optimism gällande företagets framtid. Anton säger att det hela 
tiden handlar om bedömningar av framtiden och att det just är det som gör det hela svårt, 
gällande värdering av goodwill. 

4.1.3 Kostnadsföring av en goodwillpost 
En faktor som är avgörande för hur avskrivningstiden sätts är om och i så fall hur 
goodwillposten delas upp. Anton menar att om de kända delarna separeras bort från 
goodwillposten är det lättare att motivera olika tid för restposten, själva goodwillen och 
övriga immateriella tillgångar. I Sverige har, historiskt sett, goodwill i onoterade bolag 
normalt inte delats upp. Anton menar att det i slutändan inte har någon betydelse eftersom det 
ändå sker en avskrivning på immateriella tillgångar.  

Personligen tycker Anton att det är bättre med avskrivningar, jämfört med 
nedskrivningsprövning enligt IFRS 3. Han säger att det blir mer förutsägbart. Fördelen med 
avskrivning är enligt Anton att det blir mer lättanalyserat och det är lättare att se hur resultatet 
kommer att påverkas i framtiden av just goodwillposten. Nackdelen med att göra 
avskrivningar enligt ÅRL, är att det är svårt att avgöra hur goodwillposten ska periodiseras. 
Anton tycker att en nackdel med IFRS 3 är att företag inte behöver belasta resultatet med 
avskrivningar, eftersom det kan locka företag till att göra dyra förvärv. Företaget måste, enligt 
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IFRS 3, förr eller senare göra en nedvärdering av posten och då kommer en större smäll som 
istället kunnat fördelas genom flera års avskrivningar. 

Anton nämner att grundregeln för avskrivning av goodwill är fem år enligt ÅRL. Han 
tillägger dock att det är få företag som skriver av goodwill på så kort tid. De flesta företag 
försöker nog motivera en längre avskrivningstid, till exempel genom att förvärvet är mer 
långsiktigt. Mindre företag väljer generellt avskrivning enligt huvudregeln, fem år, för att det 
är enkelt.  

Anton säger vidare att avskrivningar återger en försiktigare bild, eftersom det sker en 
avskrivning varje år oavsett om det behövs eller inte. Anton poängterar att om värdet på 
goodwill minskar mer än beräknat, måste företaget skriva av tillgången med en högre takt och 
det kan även bli tal om att göra en nedskrivning av goodwillposten. Ett tillfälle när inte båda 
åtgärderna görs är exempelvis när postens värde på grund av någon drastisk händelse har gått 
ned till noll. 

Vid en värdering av goodwill läggs mycket vikt vid de regelverk som finns. Anton säger att ju 
mer tveksam en revisor blir vid en värdering, desto viktigare är det att titta tillbaka på 
reglerna. Det kan även vara så att tveksamheten inte finns, men att posten är extremt 
svårbedömd och även då är det viktigt att gå tillbaka till regelverken. Om ett företag har haft 
en stor förlust, till exempel vid finanskrisen år 2009, och en kassaflödesanalys då upprättas 
blir den väldigt mager. Vid ett sådant tillfälle får den som gör värderingen därmed försöka se 
på vad som är normalt och göra rimliga antaganden, om till exempel tillväxten, för att på det 
sättet kunna återge en rättvisande bild. Anton poängterar att värderingen inte bör beräknas på 
ett förlustår, eftersom då skulle alla företag behöva skriva ner goodwillposten till noll bara för 
att det varit ett dåligt år för företaget.  

4.1.4 Antons syn på goodwill 
Goodwill ska ses som en tillgång, för vad skulle det annars vara, frågar sig Anton. Han menar 
att eftersom ett företag har varit beredd att betala mer än det förvärvade företagets bokförda 
värde, måste det därmed finnas ett värde i det. Åtminstone borde goodwill ses som en tillgång 
vid förvärvstillfället. Den svåra frågan är därefter hur goodwillposten ska periodiseras. 

Angående tillgångsdefinitionen tillägger Anton att banker inte riktigt är övertygade om att 
goodwill är en tillgång såsom andra tillgångar. Banker ställer ibland villkor gällande företags 
soliditet när de lämnar krediter. När det här villkoret ställs kan det formuleras så att företag 
vid beräkningen av soliditeten max får ta upp 50 % av goodwillposten som en tillgång, eller 
ingenting alls.  

Det Anton ser som ett problem med goodwill är alltså hur posten ska periodiseras. 
Svårigheten med att periodisera kommer av det osäkra som framtiden innebär. Om företaget 
periodiserar posten fel kan det i sin tur leda till att stora summor belastar företagets resultat 
under fel period. Anton tror att företag kan ta lite för lätt på periodiseringen.  

Antons bild av goodwill har kommit att ändras under åren. Han menar att från studietiden till 
han blev verksam inom yrket har han fått mer insikt i vad som kan vara rimliga grunder vid en 
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värdering av goodwill. Under hans verksamma tid har han kommit att bli mer ödmjuk över 
hur svårt det faktiskt är att kunna se in i framtiden. 

4.2 Intervju med person B 
Vi intervjuade person B den 29 april 2010, som vi valt att kalla Birgitta, som är anställd som 
godkänd revisor på en revisionsbyrå i Västerås. Hon har en examen i ekonomi från 
Mälardalens högskola. Hon blev anställd på revisionsbyrån som nyexaminerad och har arbetat 
där i 12 år. Birgitta blev godkänd revisor år 2006 och arbetar enbart med onoterade bolag. 

4.2.1 Revisorns roll vid ett företagsförvärv 
Birgitta börjar med att berätta att revisorns roll vid ett företagsförvärv delvis beror på vilken 
typ av förvärv som görs, det vill säga antingen inkråmsförvärv eller aktieförvärv. Det beror 
även på vilken typ av företag som gör förvärvet och vilken kompetens deras egen 
ekonomiavdelning besitter. Hennes roll vid förvärvet blir stödjande och rådgivande genom att 
till exempel ge en mall till företaget över hur en förvärvsanalys upprättas. Revisorns roll vid 
ett företagsförvärv kan inte bli mer omfattande, eftersom hon i egenskap av revisor inte får 
granska en balanspost som hon själv varit med och upprättat. Birgitta tror att merparten av 
onoterade bolag inte innehar den kunskap som krävs för att utföra ett företagsförvärv och att 
de därför ofta behöver någon form av rådgivning. 

Goodwill är inte något åtråvärt bland företag i allmänhet säger Birgitta. Hon anser att 
goodwill är något företag betalar för framtida vinster och att ju mer företaget betalar desto 
mer kostar det dem. Företagen vill alltså få ner köpesumman, och därmed goodwillen, och 
med det menar Birgitta att företagen alltså vill undvika den så långt som möjligt. 

4.2.2 Granskning av en goodwillpost 
Revisorns roll vid granskningen av goodwillposten är, enligt Birgitta, att kontrollera postens 
rimlighet och om den kan motiveras. Företag gör en bedömning för att se om postens värde är 
aktuellt på balansdagen och revisorn får sedan säkerställa om värdet är rimligt. Birgitta 
förklarar att goodwillposten normalt sett, om inte något verkar konstigt, granskas först vid den 
årliga revisionen. Skulle postens värde verka orimligt kommer den att granskas mer ingående, 
vilket då kan ske antingen vid den årliga revisionen eller under räkenskapsåret. Ett exempel 
på när det kan ske är när obeståndsfrågor aktualiserats under året. Hon framhåller att det har 
skett mer än vanligt under år 2009 på grund av lågkonjunkturen. 

Birgitta säger att hon som revisor med tiden får mer erfarenhet av, och blir mer insatt i, ett 
företags verksamhet och bransch. Birgitta arbetar mest med ägarledda företag och menar då 
att hon blir väldigt involverad i företaget som helhet. Hon säger att revisorer inte alltid är lika 
insatta i det förvärvade företagets verksamhet och bransch, som hon är i klientföretagets. Hon 
poängterar dock att förvärvet ofta sker inom likartad bransch och därmed finns även 
erfarenheten om det förvärvade företagets bransch. Birgitta säger även att goodwillposten 
ändå blir vad den blir oavsett i vilken bransch förvärvet sker. 

Birgitta säger att det som vid förvärvet är odefinierbart blir goodwill, själva restposten. Värdet 
grundar sig på en gissning om den del av företagets framtida intjäningsförmåga som är 
hänförlig till förvärvet. Värderingen av den framtida intjäningsförmågan görs med hjälp av 
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olika modeller. Den modell Birgitta främst nämner är baserad på kassaflöde. Vilken modell 
som tillämpas är dock upp till företaget. Hon poängterar att kassaflödesvärderingen är den 
som används mest vid större förvärv och vid mindre bolag fokuseras mer ”på historiken och 
vad man tror”. Värderingen sköts, normalt sett, av en corporate finance-avdelning och den 
kan ske enligt två olika tillvägagångssätt. Antingen går corporate finance-avdelningen själva 
ut och gör värderingen och bildar sig en egen uppfattning om värdet. Det andra 
tillvägagångssättet grundar sig på att företaget tar fram uppgifter som corporate finance-
avdelningen implementerar i ett program. Det första förfarandet är mer tidskrävande och blir 
då mycket dyrare för företaget. 

När två olika revisorer granskar en och samma post säger Birgitta att det alltid kommer att 
finnas olikheter i deras bedömningar, men tillägger dock att slutsatsen borde bli densamma. 
Att det blir samma slutsats tror Birgitta beror på att oavsett om det finns skillnader i 
bedömningen är de inte alltid av väsentlig storlek. Med det här menar hon att skillnaderna inte 
har någon stor påverkan på företags resultat och ställning. 

4.2.3 Kostnadsföring av en goodwillpost 
Birgitta tycker att det finns en fördel med att skriva av goodwill enligt ÅRL, genom att de 
förutsättningar som fanns vid förvärvet sällan är desamma tio år senare. Om det sker 
förändringar i postens värde, beror det förmodligen på företags egna handlingar och därmed 
bör avskrivningar göras. Hon pekar egentligen aldrig på några nackdelar med avskrivningar 
av goodwill. Birgitta menar dock att en rättvisande bild återges på bästa sätt genom att 
tillämpa nedskrivningsprövning enligt IFRS 3. Hon påpekar att det för små företag, 
kostnadsmässigt, är mer motiverat att göra en förenklad avskrivningsplan enligt ÅRL, även 
om det kanske inte blir helt rätt med en femårig avskrivningstid. Birgitta återkommer till IFRS 
3 och poängterar att inte heller de reglerna är helt säkra, utan att de bygger på bedömningar 
och antaganden. 

Normalt sett tillämpas, säger Birgitta, en avskrivningstid på fem år. Dock tillägger hon att det 
i regel handlar om en avskrivningstid på mellan fem och tio år. Birgitta menar att det kan vara 
svårt att motivera en längre avskrivningstid. Som exempel nämner hon att även om ett företag 
övertar långa kundkontrakt vid ett företagsförvärv, kanske det inte räcker som en motivering 
för en längre avskrivningstid eftersom kunden kan komma att gå i konkurs.  

Det kan, med tiden som går, ske värdenedgångar för goodwillposten och det påverkar inte 
avskrivningstiden utan då gör företaget endast en nedskrivning av posten säger Birgitta. Hon 
tillägger att företaget skulle kunna ändra avskrivningstiden, men normalt sett sker inte det.   

Enligt Birgitta läggs inte mer vikt vid någon specifik norm, lag eller princip vid värdering av 
en goodwillposts framtida fördelar. Det viktigaste är istället att det i slutändan blir rätt, eller så 
rätt det är möjligt, tillägger hon. Om Birgitta, som revisor, inte tycker att postens värde är 
rimligt, föreslår hon till företaget att en ändring av posten bör ske. Om en föreslagen ändring 
inte sker, ska hon anmärka på posten i revisionsberättelsen genom ett avstyrkande av 
balansräkningen. Birgitta säger dock att hon aldrig har behövt göra en anmärkning i 
revisionsberättelsen gällande en goodwillpost. 



  Empiri 

 

22 

4.2.4 Birgittas syn på goodwill  
Birgittas första tanke om goodwill är att det är något som varken företag eller revisorer vill ha. 
Hon menar att det alltid uppkommer diskussionsfrågor och problem runt goodwill. Det 
föreligger alltid ett riskmoment när det rör sig om immateriella tillgångar och därmed även 
goodwill. Birgitta menar att risken beror på att det alltid finns en osäkerhet hos icke 
kvantifierbara tillgångar.  Birgitta säger att hon förstår båda teorierna om att goodwill ska ses 
som en tillgång och inte. Hon menar å ena sidan att företaget betalar för förväntningar om 
framtida vinster som företaget inte kan förutspå och därmed finns i dagsläget inget som kan 
ses som en tillgång. Å andra sidan kan det för företaget bli väldigt svårt att göra ett förvärv, 
eftersom posten då istället kostnadsförs första året. Det skulle kunna innebära att det inte finns 
någon möjlighet att genomföra förvärvet på grund av den stora kostnadsbelastningen. Med det 
sistnämnda tycker Birgitta att det är svårt att se goodwill som något annat än en tillgång. 

Goodwill är, enligt Birgitta, inte alltid förenat med problem. Hon nämner dock att det kan 
uppstå ett värderingsproblem, exempelvis om det blir tal om en nedskrivning av 
goodwillpostens värde.  

Att ett införande av tydligare lagar skulle underlätta problemet tror inte Birgitta eftersom 
nästan alla situationer är unika genom att det handlar om antaganden. Att hitta en lösning blir 
därmed svårt, eftersom om ett antagande fastställs kan det bli väldigt fel i många situationer. 

Under Birgittas studietid hade hon egentligen ingen syn på goodwill, förändring på synen har 
kommit under hennes verksamma tid som revisor. Skillnaden ligger i att hon varit tvungen att 
ta ställning till posten och lära sig regelverket för den, hon säger att det har ändrats från att 
hon inte har tänkt på det till att hon tänker på det. 

4.3 Intervju med person C och D  
Vi intervjuade person C och D den 4 maj 2010. Person C, som vi valt att kalla Cecilia, är 
anställd som auktoriserad revisor på en revisionsbyrå i Västerås. Cecilia har en 
magisterexamen i ekonomi och har bland annat studerat i Sundsvall och Karlstad. Cecilia har 
varit anställd på revisionsbyrån i 12 år och blev auktoriserad revisor år 2006. Person D, som 
vi valt att kalla Diana, är anställd som godkänd revisor på samma revisionsbyrå som Cecilia. 
Även hon har en magisterexamen i ekonomi och läste första tre åren vid Högskolan Dalarna 
för att sedan läsa fjärde året vid Uppsala universitet. Innan Diana började arbeta på 
revisionsbyrån arbetade hon som ekonomiassistent på ett annat företag. Diana blev anställd på 
revisionsbyrån år 2004 och blev godkänd revisor år 2009. Både Cecilia och Diana arbetar till 
större del med onoterade företag. 

4.3.1 Revisorns roll vid ett företagsförvärv 
Vid ett företagsförvärv, säger Diana, att de som revisorer inte har någon roll. De kan dock 
komma att få en rådgivande roll, till exempel genom att besvara frågor gällande hur 
redovisningen ska upprättas tillägger Cecilia. Vidare berättar Diana att storleken på företag 
har betydelse för om företag utför sina förvärv själva, det vill säga utan rådgivning från en 
revisor. Större företag kan anlita externa konsulter när de utför sina förvärv. Diana fortsätter 
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med att berätta att banker ofta är involverade vid företagsförvärv till exempel genom 
finansiering eller juridisk handledning.  

Cecilia tror inte att en goodwillpost är något som företag eftersträvar att uppvisa i 
balansräkningen.  Posten är något som uppkommer automatiskt på grund av att de köper ett 
företag, till exempel en konkurrent eller en underleverantör, vilket kan medföra framtida 
fördelar.  

4.3.2 Granskning av en goodwillpost 
Diana berättar att deras roll som revisor vid granskning av goodwill ser ut på samma vis som 
vid granskningen av andra anläggningstillgångar. Hon menar att de bedömer värdet utifrån 
den värdering som är gjord, av antingen företagsledningen eller en extern part, och granskar 
då goodwillpostens avskrivningstid och dess kvarvarande värde. Cecilia säger att det första 
revisorn måste beakta är den historik som ligger till grund för postens nuvarande värde. Det 
kan även handla om att kontrollera tidigare års avskrivningsprinciper och om postens värde är 
rimligt. Diana forstätter att berätta att när hon får en ny klient, som har en goodwillpost, är det 
svårt att veta vad posten grundar sig på och att hon inte kan förlita sig på att värdet är 
motiverat enbart på grund av att företagsledningen säger det. Vid ett sådant tillfälle är det 
viktigt att gå tillbaka till ursprungsanskaffningen och förstå den, för att sedan ha den till grund 
för sin granskning av substansen i det återstående värdet. En goodwillpost granskas varje år 
berättar Cecilia. Om det handlar om en återkommande klient och om värdet verkar rimligt, 
finns det ingen anledning till djupare granskning av goodwillposten och den stäms av i 
räkenskaperna.  

Att förstå ett företags verksamhet och bransch, är enligt Cecilia, en stor del av det revisionen 
går ut på. Hon tillägger att de är mycket väl insatta i företags verksamhet och bransch och att 
en längre klientkontakt bidrar till att hon blir mer insatt.  En längre kontakt kan också 
innebära stora fördelar när hon får en ny klient inom samma bransch. 

Diana förklarar att en granskning av en goodwillposts värde ofta görs utifrån en beräkning av 
framtida kassaflöden. Det här görs genom att se på hur branschen och marknaden ser ut 
framöver, men även på ekonomin i stort. Cecilia instämmer med att det ofta är en 
kassaflödesmodell som används vid värdering. Diana tillägger att hon inte känner till om det 
finns några andra modeller för värdering än de som grundar sig på kassaflöden.  

Två revisorer skulle, om samma förutsättningar förelåg, enligt både Cecilia och Diana, göra 
en relativt likvärdig bedömning, eftersom båda skulle utgå från försiktighetsprincipen. Diana 
tillägger att revisorer i grunden är väldigt försiktiga. Om ett företag skulle utgå från samma 
förutsättningar i sin bedömning, säger Cecilia, skulle deras bedömning oftast bli mer positiv 
än revisorernas.  

4.3.3 Kostnadsföring av en goodwillpost 
Fördelen med att tillämpa avskrivning enligt ÅRL är, enligt Diana, att företaget blir av med 
goodwillposten under en relativt kort period. En anledning till att företag vill bli av med 
posten på kort tid, kan vara att det är svårt att se substansen i den eftersom den är 
odefinierbar. Cecilia har svårt att, ur en revisors synvinkel, se några nackdelar med att göra 
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avskrivningar. Cecilia säger att om avskrivningar ger en mer rättvisande bild är svårt att säga, 
eftersom det beror på vilken typ av tillgång det handlar om. Hon säger att det till exempel kan 
handla om starka varumärken, såsom Coca-Cola, som inte kräver avskrivning på samma sätt 
som andra tillgångar. Att företag ändå gör årliga avskrivningar på den posten, kan leda till 
missvisande räkenskaper. Cecilia och Diana är överens om att den mest rättvisande bilden 
återges genom att tillämpa IFRS 3 och årligen göra nedskrivningsprövningar. 

Enligt Diana sätts avskrivningstiden i onoterade bolag, för en goodwillpost, vanligen till fem 
år, vilket också är fallet hos hennes klienter som har en goodwillpost. Cecilia säger att 
avskrivningstiden kan sättas under fem år, vilket kan ske om företaget känner att de har råd 
med det.  Cecilia tillägger att avskrivningstiden generellt sätts till fem år, även om postens 
värde efter avskrivningstidens slut egentligen kanske består. Cecilia påpekar senare att 
regeringen har satt den korta avskrivningstiden i syfte att förenkla för företagarna. 

När värdet på en goodwillpost minskar, säger Cecilia att företaget i första hand gör en 
nedskrivning av den. Hon tillägger också att orsaken till värdeminskningen avgör om företag 
bör göra en nedskrivning eller en ändring av avskrivningstiden. Hon menar att avgörandet kan 
bero på om orsaken är en engångseffekt som påverkar goodwillposten eller om dess livslängd 
har minskat.  

Det viktigaste vid en värdering, säger Cecilia, är att grundprinciperna om rättvisande bild och 
försiktighet följs. Hon menar att det är viktigt att kunna visa att posten verkligen genererar 
någonting och att ett kassaflöde finns. 

4.3.4 Cecilias och Dianas syn på goodwill 
Cecilias första tanke beträffande goodwill är att det är en restpost som uppstår vid ett 
företagsförvärv. Hon berättar att hon som revisor blir lite ifrågasättande när hon ser att en 
klient har en goodwillpost i balansräkningen, vilket Diana håller med om. Vidare säger 
Cecilia att det är mer naturligt att hon ställer sig frågan hur goodwillposten har uppstått. Diana 
håller med och tillägger att den frågan inte är lika naturlig när det gäller andra 
anläggningstillgångars balansposter, till exempel maskiner. Cecilia säger att i motsats till 
andra immateriella tillgångar, exempelvis en aktiverad kostnad för nedlagd tid för att utveckla 
en programvara, är goodwill oftast inte något som företag behöver för att generera en intäkt i 
sin verksamhet. Om goodwill inte skulle ses som en tillgång säger Cecilia att det istället 
skulle handla om att företaget då får göra en direktavskrivning, det vill säga att hela restposten 
kostnadsförs under det räkenskapsår då förvärvet görs. Hon tillägger dock att det antagligen 
inte är populärt hos företag, men Diana menar dock att det skulle vara det bland revisorer.  

Både Cecilia och Diana har svårt att se några direkta problem med goodwill, men de säger att 
posten kan kräva en lite större arbetsinsats av dem som revisorer. Att det krävs mer insats 
beror, enligt dem, på att de behöver sätta sig in i hur posten uppkom och vad den består av. 
Att det inte föreligger något problem med goodwill, enligt Cecilia och Diana, grundar sig på 
att posten uppkommer som en skillnad mellan vad en marknad värderar företaget till och vad 
det är upptaget till i redovisningen.  
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Ett införande av ytterligare och utförligare lagstiftning skulle, enligt Cecilia, inte fungera, 
eftersom varje fall är individuellt. Hon menar att det finns så många olika marknader, 
branscher och storlekar på företag och att det helt enkelt är för mycket att ta hänsyn till. 

Cecilia säger att hennes syn på goodwill har förändrats från studietiden till då hon blev 
verksam inom yrket. Under studietiden såg hon goodwill enbart som en restpost, då hon inte 
hade någon djupare kunskap. När hon sedan blev verksam tyckte hon att goodwill var lite 
farligt, eller att hon inte riktigt visste vad det var för något. Hon menar att hon inte riktigt 
förstod. Diana tror att utbildningen gör studenter mer kritiska än vad de behöver vara till 
goodwill, för hon säger att i verkligheten finns det någonting mer konkret bakom posten än att 
det blir en restpost. 
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5 Analys 
Det här kapitlet avser att analysera det empiriska materialet med utgångspunkt från 
referensramen. Kopplingar mellan referensram och empiri, men även med tidigare uttalanden 
kommer att göras för att i sin tur ligga till grund för diskussion och slutsats i kommande 
kapitel. Analysen görs för att kunna besvara uppsatsens problemformulering.   

5.1 Granskning av en goodwillpost 
Alla respondenterna är överens om att erfarenhet av företags verksamhet och bransch är till 
stor nytta vid en revision i allmänhet. Anton och Birgitta säger att de kanske inte är insatta i 
det förvärvade företagets verksamhet och bransch, men menar att företagsförvärv ofta sker 
inom en likartad bransch och att de på det viset har nytta av sin erfarenhet inom branschen. 
Cecilia menar att erfarenheten av bransch även är till nytta när en ny klientkontakt skapas 
inom samma bransch. Det respondenterna säger om vikten av erfarenhet och kännedom om 
företaget stämmer överens med det som sägs av FAR (2006, s. 34) i uppsatsens referensram.  

Generellt sett granskar respondenterna goodwillposten vid den årliga revisionen, men det kan 
även ske under räkenskapsåret om något verkar orimligt. Goodwillposten granskas, enligt alla 
respondenter, på samma sätt som övriga tillgångsposter. Diana säger dock att det vid 
granskning av goodwillposten kan innebära att hon behöver gå tillbaka till 
ursprungsanskaffningen, för att se hur posten egentligen uppstod och vad den består av. Den 
årliga granskningen av en goodwillpost, som respondenterna nämner, bekräftas av det som 
Ljungberg och Phillips (2001, s. 45) säger om att goodwillposten årligen ska prövas för att 
säkerställa dess värde. Vidare framkommer i referensramen, av FAR (2006, s. 63), att 
bakomliggande transaktioner till posten även granskas, vilket kan jämföras med det Diana 
säger om att gå tillbaka till ursprungsanskaffningen. Det kan även kopplas till den analys som 
Ljungberg och Phillips (2001, s. 43) säger ska upprättas vid förvärvet. 

Vid granskningen av en goodwillpost ser respondenterna tillbaka på företags värderingar 
enligt olika modeller. Vanligtvis används samma modeller, vilka är kassaflödesmodeller. 
Anton säger att på den byrån där han är anställd används en modell som baseras på uthållig 
vinst, men nämner även en annan modell för värdering som grundar sig på jämföring av 
likartade verksamheter. Diana nämner att hon inte känner till några andra modeller än att 
värdera utifrån kassaflöde. Birgitta nämner ingen specifik modell, utan talar bara om att 
beräkningar generellt görs utifrån framtida kassaflöden som sedan diskonteras. En respondent 
nämner att deras beräkningar baseras på uthållig vinst, vilket är en modell som Dahlén et al. 
(1998, s. 18) skriver om. Den är dock enligt Dahlén et al. en förenklad modell som har sin 
utgångspunkt i endast tre faktorer och därmed kan faktorer som skulle haft stor påverkan 
förbises. Den jämförande modellen som nämns av respondenten tas även den upp av Dahlén 
et al. (1998, s. 15), som dock nämner att de jämförande värderingarna lätt blir osäkra. 

Det viktiga vid en värdering, enligt Cecilia och Diana, är att den ska återge en rättvisande bild 
och att den görs försiktigt. Birgitta menar att det vid en värdering är viktigt att det i slutändan 
blir så rätt som möjligt. Ju mer osäkerhet som uppkommer desto viktigare är det, säger Anton, 
att han som revisor ser tillbaka på de regelverk som finns. I referensramen sägs att Artsberg 
(2005, s. 156) ser en självklarhet i att ett företags redovisning ska bygga på sann fakta, vilket 
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kan jämföras med en respondents uttalande om att redovisningen ska vara så rätt som möjligt. 
Båda säger att redovisningen ska vara rätt, men å andra sidan säger respondenten att det inte 
fullt ut är möjligt. Det finns alltså en koppling mellan empirin och referensramen, men den är 
dock inte fullständig. I empirin framgår att några av respondenterna tror att de skulle göra en 
likartad värdering eftersom de anser att revisorer alltid utgår från försiktighet. Samma 
respondenter säger även att det är viktigt att ett företags redovisning återger en rättvisande 
bild. Att både försiktighetsprincipen och principen om rättvisande bild är viktiga kan innebära 
problem i redovisningen i och med det Nilsson (2005, s. 41) säger om att de kan strida mot 
varandra. 

Av empirin framkommer att samtliga respondenter tror att de skulle göra en likvärdig 
värdering av en goodwillpost om alla förutsättningar är desamma. Cecilia och Diana säger sig 
utgå ifrån försiktighetsprincipen vid värdering, och att alla revisorer i grunden är försiktiga 
och menar att värderingen på det sättet borde bli lika. Anton anser även han att samma 
värdering bör ske, men han grundar det på att samma modell med samma komponenter 
används för värderingen. Birgitta menar att det kan förekomma olika bedömningar, men att 
skillnaderna i dem inte skulle bli så väsentliga att revisorer skulle komma till olika slutsatser 
gällande postens värde. Om en jämförelse görs mellan en värdering gjord av en revisor och en 
av ett företag och de inte blir lika, tror Anton, Cecilia och Diana att det beror på att företag är 
mer optimistiska gällande framtiden. Anton poängterar att samma modell och komponenter är 
en förutsättning för att samma värdering ska kunna göras. Det här kan bekräftas av Dahlén et 
al. (1998, s. 15) genom det de säger om att värderingsmodellernas antaganden är 
lättpåverkade och därmed att det kan bli svårt att göra två lika värderingar om inte samma 
antaganden görs. Vissa av respondenterna utgår från försiktighetsprincipen, vilket stämmer 
överens med det Nilsson (2005, s. 34) säger om att det är en av de viktigaste principerna inom 
redovisningen. 

5.2 Kostnadsföring av en goodwillpost 
Birgitta, Cecilia och Diana är överens om att företag tillämpar reglerna som återfinns i ÅRL 
när det handlar om avskrivning av en goodwillpost, och därför sätts avskrivningstiden 
vanligen till fem år. Cecilia nämner också att fem år väljs även om det kanske inte är helt 
rimligt. Anton säger att företag gärna försöker motivera en längre avskrivningstid än den i 
ÅRL på grund av att förvärvet är mer långsiktigt, medan Birgitta säger att det är väldigt svårt 
att motivera en lång avskrivningstid på en goodwillpost. I referensramen återges att företag 
enligt ÅRL 4 kap. 4 § kan motivera en avskrivningstid längre än fem år, vilket även 
respondenterna säger men de poängterar att det är svårt. Även i RR 1:00  punkt 54 återges att 
företag kan, om det är möjligt, motivera en längre avskrivningstid, dock antas den inte vara 
längre än 20 år. 

Om goodwillposten inte är motiverad menar Anton att företaget antingen kan göra en 
nedskrivning av postens värde i balansräkningen, eller göra en ändring av dess 
avskrivningstid. De ändringarna kan, enligt honom, även göras i kombination med varandra. 
Enligt Birgitta sker normalt sett bara en nedskrivning av postens värde, men hon tillägger att 
företaget även kan ändra avskrivningstiden. Cecilia har samma åsikt som Birgitta om att 
företag i första hand gör en nedskrivning av postens värde. Det respondenterna säger om 
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ändring av goodwillpostens värde stämmer överens med det som återges av ÅRL 4 kap. 5 § i 
referensramen, där det står att en anläggningstillgångs värde ska skrivas ned om det inte 
stämmer överens med det bokförda värdet. Det som två respondenter säger om ändring av 
avskrivningstiden kan jämföras med RR 1:00 punkt 64, där det sägs att om nyttjandeperioden 
skiljer sig väsentligt från tidigare bedömningar ska avskrivningstiden ändras. 

Att göra avskrivningar enligt ÅRL kan innebära både för- och nackdelar enligt 
respondenterna. Anton tycker att fördelen med avskrivning är att goodwillpostens påverkan, 
på resultatet, blir mer lättanalyserad. En ytterligare fördel, tillägger Anton, är att företag 
skriver av posten varje år oavsett om det behövs eller inte. Företag blir, med avskrivning 
enligt ÅRL, fortare av med posten vilket Cecilia och Diana ser som en fördel. Birgitta anser 
att en fördel är att posten skrivs av eftersom förvärvets förutsättningar förmodligen inte är 
desamma under kommande år. En nackdel med avskrivning kan vara, enligt Anton, att det är 
svårt att avgöra vilken avskrivningstid som ska användas. Cecilia och Diana säger att en 
nackdel kan vara att företag skriver av mer än vad som egentligen är motiverat, om postens 
värde består. Det en respondent nämner om svårigheten att periodisera kan återkopplas till det 
som Ljungberg och Phillips (2001, s. 44) säger angående att det kan vara väldigt svårt att 
fastställa den ekonomiska nyttjandeperioden. Två respondenter nämner att företag eventuellt 
skriver av en post trots att dess värde består. Den åsikten förekommer även bland experter 
enligt Jonmyren och Magnussons (Jonmyrens webbplats) uttalande som återfinns i 
referensramen. 

5.3 Respondenternas syn på goodwill 
Även om goodwill inte uppfyller tillgångsbegreppet, menar Anton, att det ändå borde ses som 
en tillgång då han inte kan se vad det annars skulle vara. Det grundar han på att företag är 
villiga att betala mer för ett företag än det är värt, eftersom de anser att det finns ett mervärde 
för dem. Han påpekar ändå att goodwill inte är en åtråvärd post ur företagets synvinkel. Diana 
och Cecilia håller med om att goodwill är en tillgång, men tillägger att om den inte skulle vara 
det skulle den kostnadsföras direkt. De håller även med Anton om att företag inte vill ha en 
goodwillpost, vilket även Birgitta stämmer in i. Birgitta kan se det både som en tillgång och 
inte, men tar i slutändan ställning till att det är en tillgång. Alla respondenter är överens om att 
goodwill ska ses som en tillgång, medan Sondhi (2001, refererat i Wennberg, 2001) säger att 
den knappast kan ses som en tillgång eftersom den inte kan mätas. I definitionen för 
immateriella tillgångar, enligt RR 15, sägs att en sådan måste kunna beräknas på ett 
tillförlitligt sätt. Respondenterna är eniga om att goodwill inte är något åtråvärt hos företag, 
medan Drefeldt (2009) i referensramen, ställer sig frågan om goodwill kan översättas till att 
företag får en förhoppning om god avkastning genom förvärvet. Det en respondent säger om 
att kostnadsföra goodwillen direkt kan kopplas till det som Jonmyren och Magnusson 
(Jonmyrens webbplats) säger, om att de som förespråkar att goodwill inte är en tillgång också 
tycker att den ska kostnadsföras direkt. Att goodwillposten direkt skulle kostnadsföras om den 
inte ska klassas som en tillgång som två respondenter säger, kan jämföras med det som 
Johansson säger om att det här förfarandet tidigare godkändes. 

Problemet med goodwill är, enligt Anton, förknippat med hur posten ska periodiseras. Cecilia 
och Diana kan egentligen inte peka på något särskilt problem hänförligt till posten, då den 
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bara uppstår genom en bokförings- och marknadsmässig skillnad. Birgitta tycker att 
problemet med goodwill uppstår om en nedvärdering av posten blir aktuell. En respondent 
tycker att problemet med goodwill är förknippat med hur posten ska periodiseras, det handlar 
återigen om det som Ljungberg och Phillips (2001, s. 44) säger om att det är svårt att bedöma 
nyttjandeperioden för en goodwillpost.  

Birgitta tror inte att svårigheterna med goodwill kan undvikas genom ett införande av 
tydligare lagar, eftersom alla situationer är unika. Cecilia och Diana har en liknande åsikt som 
Birgitta och menar att ytterligare lagstiftning inte skulle minska svårigheterna eftersom varje 
fall är individuellt. Det respondenterna nämner om att varje fall är unikt, kan kopplas till det 
som står i referensramen om att FAR (2006, s. 33) säger att varje företag har unika 
förhållanden. Dahlén et al. (1998, s. 15) skriver om att antaganden i värderingsmodeller är 
lättpåverkade, vilket kan jämföras med det några av våra respondenter säger om att de tvivlar 
på att en lösning genom mer lagstiftning skulle lyckas, eftersom varje fall är individuellt. 
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6 Slutdiskussion 
I det här kapitlet diskuterar vi kring vad som hittills presenterats och analyserats för att i 
nästa kapitel komma fram till en slutsats av studiens resultat.  

6.1 Granskning av en goodwillpost 
Respondenterna talar om vikten av kunskap och erfarenhet av ett företags verksamhet och 
bransch vid en revision. Goodwill handlar om framtida fördelar i verksamheten, på en viss 
marknad eller inom en viss bransch och därmed anser vi att revisorns erfarenhet kommer till 
användning även vid granskning av goodwill.  

Enligt respondenterna sker granskning av goodwillposten normalt sett en gång per år i likhet 
med övriga tillgångar. I och med att det kan vara svårt att veta vad posten består av tycker vi 
att den kan behöva granskas mer ingående än övriga, eftersom den inte har lika mycket 
substans som till exempel maskiner, men den har ändå mer substans än att bara vara en 
restpost. Goodwillposten kan även bestå av flera olika delar och då kan det bli tal om att 
granska posten djupare för att se om de delar som fanns vid förvärvet även finns kvar idag. En 
annan anledning till att posten bör granskas mer djupgående är hänförlig till det som 
Ljungberg och Phillips (2001, s. 43) säger om den analys som bör göras vid ett 
företagsförvärv. Med det menar vi att revisorn kanske bör göra en liknande analys vid den 
årliga granskningen av posten. Å andra sidan kanske posten borde granskas på samma sätt 
som de övriga tillgångarna, eftersom goodwill ändå en gång har blivit klassad som en tillgång.  

Vi tycker det är märkligt att en respondent säger att värdering sker enligt en modell som 
baseras på uthållig vinst, eftersom Dahlén et al. (1998, s. 18) nämner att den här modellen är 
väldigt förenklad och att den inte tar hänsyn till alla faktorer som kan påverka ett företags 
värde. Dahlén et al. säger att den här modellen används när det finns för lite information samt 
om det vid värderingen är ont om tid. Det vi ser märkligt är att respondenten säger sig 
använda den förenklade modellen, trots att denne, under intervjun, inte nämnde något om att 
modellen används på grund av bristfällig information. Respondenterna nämner att det är 
företaget som väljer vilken modell som ska tillämpas vid en företagsvärdering och en av dem 
tillägger att det är sedan är upp till revisorn att bedöma om det är rätt modell som företaget 
valt och om den använts på rätt sätt. Det får oss att fundera över om revisorer, genom den 
rådgivande roll som de får vid ett företagsförvärv, påverkar företaget att välja den modell som 
revisorerna själva vill utgå ifrån. 

Vad som anses vara viktigt vid granskningen av en goodwillpost skiljer sig åt mellan 
respondenterna. Vi tror en respondents tanke skiljer sig från de andra respondenternas på 
grund av att vi får känslan av att den utgår från en osäkerhetssynvinkel, gällande vad som är 
viktigt vid en granskning. De andra respondenterna anser att det viktiga vid en granskning är 
att en rättvisande bild återges. Vi undrar då hur en rättvisande bild kan återges när posten 
grundar sig på bedömningar om framtida fördelar. Vi anser precis som Artsberg (2005, s. 156) 
att ett företags redovisning självklart ska bygga på sann fakta. Vi tycker det är svårt att se att 
goodwill och avskrivningen av den grundar sig på sann fakta i och med att de bara bygger på 
bedömningar om framtiden, vilket vi tycker borde påverka den rättvisande bilden. Å andra 
sidan används framtidsbedömningarna i allmänt antagna modeller och därmed borde en 
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rättvisande bild, enligt oss, ändå kunna återges. I empiri och analys framgår att några av 
respondenterna tror att de skulle göra en likartad värdering av en goodwillpost, eftersom de 
anser att revisorer alltid utgår från försiktighet. Samma respondenter säger att det även är 
viktigt att ett företags redovisning återger en rättvisande bild. Nilsson (2005, s. 41) säger att 
försiktighetsprincipen och principen om rättvisande bild kan strida mot varandra, varför vi 
ifrågasätter om en likvärdig värdering kan göras. En värderings utfall, anser vi, beror på hur 
stor vikt respektive revisor lägger vid de två principerna. 

Några av respondenterna tror att två revisorer skulle göra samma värdering av en 
goodwillpost, eftersom de i grunden är försiktiga. Vi tycker det är bra att 
försiktighetsprincipen finns som utgångspunkt vid värderingen, då Nilsson (2005, s. 34) säger 
att den är en av de viktigaste principerna inom redovisning. Att alla revisorer är försiktiga 
tycker inte vi behöver innebära att en värdering blir lika. Respondenterna talar om att företag 
ofta har en mer optimistisk syn gällande framtiden. Olika grader av optimism tycker vi även 
borde kunna påverka revisorer, varför vi tror att en värdering inte alltid blir densamma av två 
olika revisorer trots att alla förutsättningar är lika. En ytterligare orsak till att revisorer kanske 
inte gör samma värdering, kan enligt oss bero på att de är mer eller mindre kritiska till 
företagsledningens värdering av goodwillposten.  

6.2 Kostnadsföring av en goodwillpost 
Hur mycket vikt som läggs vid att bedöma nyttjandeperioden är en fråga vi ställt oss, eftersom 
det sägs att företag ändå väljer fem års avskrivningsperiod med motiveringen att det är enkelt. 
Hur kan företag välja en avskrivningsperiod utifrån att det är enkelt och i ett senare skede få 
den godkänd av en revisor? ÅRL säger att en immateriell tillgång ska skrivas av under den 
begränsade nyttjandeperioden, varför vi tycker det känns fel att välja fem år bara för att det är 
enkelt. Vi tror att det kan bli omotiverat kostsamt för företaget om det visar sig att 
nyttjandeperioden i verkligheten är längre. Att avskrivningstiden sätts till fem år trots att en 
längre är motiverad, tycker vi även står i motsättning till rättvisande bild eftersom företagets 
resultat då, på grund av för stora kostnadsföringar, påverkas felaktigt under avskrivningstiden. 
Å andra sidan säger ÅRL att en längre avskrivningstid än fem år kan väljas om den kan 
fastställas med rimlig grad av säkerhet. Att fastställa en längre avskrivningstid kan bli både 
mer tidskrävande och mer kostsamt, vilket vi tror kan ligga till grund för att företag inte 
motiverar en längre avskrivningstid. Att företag vill motivera en längre avskrivningstid, kan 
vara hänförligt till att företagets förvärv var dyrt och att en kort avskrivningstid hade inneburit 
alltför stora årliga kostnadsföringar. Att en motivering eventuellt inte sker, tror vi kan grunda 
sig på respondenternas tanke om att företag vill bli av med sin goodwillpost så fort som 
möjligt. Vi har fört en diskussion angående om hur revisorer blir påverkade av deras 
erfarenhet av andra verksamheter och branscher när de ser på nyttjandeperioden som 
goodwillen står för. Vi tror att erfarenheten omedvetet skulle kunna leda till att en jämförelse 
sker mellan det aktuella företaget och andra företag, och att fem år i vissa fall rekommenderas 
av revisorn för att det är vanligt förekommande.  

Att företag, enligt respondenterna, normalt sett gör en nedskrivning istället för en ändring av 
avskrivningstiden tycker vi endast känns befogat om det nu är så att goodwillpostens värde 
har minskat istället för att postens livslängd har förkortats. Vi tycker att valet av åtgärd ska 
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grunda sig på händelsens beskaffenhet. Görs det normalt sett nedskrivningar tror vi att det kan 
bero på att det också normalt sett är goodwillpostens värde som förändras istället för dess 
livslängd. Vi tycker att beroende på händelsens beskaffenhet kan en kombination av 
nedskrivning och ändring av avskrivningstiden vara befogad för att återge en rättvisande bild. 
Eftersom avskrivningstiden från början sätts utifrån bedömningar av framtida fördelar tycker 
vi att det kan bli väldigt missvisande att inte, vid behov, göra en ändring av avskrivningstiden, 
eftersom principen om en rättvisande bild med det åsidosätts. Fallet blir detsamma om inte en 
nedskrivning görs när goodwillpostens värde sjunker. 

De för- och nackdelar med avskrivningar som respondenterna nämner, får oss att fundera över 
varför bara en respondent tar upp problemet gällande hur goodwillposten ska periodiseras. 
Problemet med periodiseringen handlar återigen om framtida fördelar och bedömningar av 
dem, vilka alltid innebär olika grader av ovisshet. Det vi tycker är intressant är att samtliga 
respondenter ser det som en fördel att tillgången skrivs av och försvinner, medan en 
respondent även ser en nackdel med avskrivningar. Som nämnts i analysen menar en av 
respondenterna att nackdelen är att i princip alla tillgångar måste skrivas av enligt ÅRL, 
medan det kanske inte är motiverat för en viss goodwillpost på grund av att den har ett värde 
som består. Att en respondent ser en fördel med att bli av med posten, men ändå som en 
nackdel, tror vi, beror på att dennes resonemang utgår ifrån att två olika fall kan ha olika 
behov av avskrivning. 

6.3 Respondenternas syn på goodwill 
Vi tror att respondenternas slutliga ställningstagande till att goodwill ska ses som en tillgång 
grundar sig på att goodwill är vedertaget som en sådan och att det är anledningen till att 
samtliga har svårt att se det som något annat. Enligt definitionen för immateriella tillgångar i 
RR 15 måste en sådan kunna beräknas på ett tillförlitligt sätt. Vi tycker inte att ett 
goodwillvärde alltid kan vara tillförlitligt, då det grundar sig på bedömningar om framtiden, 
och därmed att goodwill inte kan ses som en tillgång. Men å andra sidan anses definitionen 
enligt RR 15 vara uppfylld när goodwillposten uppkommer som en del av ett företagsförvärv. 
Vi tycker det här är konstigt och det får oss att fundera över varför goodwill accepteras att 
redovisas som en tillgång bara för att den utgör en del av ett företagsförvärv. Vi anser även att 
goodwill ska ses som en tillgång i och med att ett företag har varit villigt att betala ett överpris 
på det förvärvade företaget och att det då finns något som är värt det här överpriset. Något 
annat vi diskuterat är om goodwill, jämfört med andra tillgångar, kan avyttras eller inte. Vi 
tycker att det indirekt går att avyttra goodwill genom att någon varit villig att betala ett 
överpris vid förvärvet, och att goodwill därmed kan ses som en tillgång. Å andra sidan tror vi 
inte att det går att avyttra enbart goodwillposten, varför vi inte kan se den som en tillgång. 
Som en av respondenterna nämnt är banker inte helt övertygade om att goodwill är en 
tillgång. Det här märks genom att posten bara får tas upp delvis eller inte alls vid beräkning av 
företags soliditet vid kreditgivning. Goodwill är idag vedertaget som en tillgång varför vi 
tycker att det är konstigt att banker inte ser det som en tillgång. Varför får vissa tillgångar 
räknas in i soliditeten och inte goodwill? Vi anser att det här grundar sig på att banker 
troligtvis inte ser goodwill som något avyttringsbart och att de med det inte har någon 
säkerhet i posten vid kreditgivningen. 
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Generellt sett är det bara en av respondenterna som framhåller att det faktiskt finns ett 
problem med goodwill och hur posten behandlas, medan de andra respondenterna medger att 
det i vissa situationer kan förekomma problem med den. Två respondenter är ändå överens om 
att ett problem finns gällande värdering av goodwill. Vi tycker det är konstigt att det ändå 
bara är en av samtliga respondenter som ser periodiseringen av posten som ett problem. 
Samma respondent säger att den med tiden i yrket som revisor fått mer respekt för hur svårt 
det är att se in i framtiden. En respondents tanke om att problemet uppstår vid en 
nedvärdering av goodwillposten, tycker vi känns lite märkligt eftersom om den ser att ett en 
värdenedgång skett borde värdet av nedgången, utifrån postens grundförutsättningar, inte vara 
svårt att fastställa. Å andra sidan kan respondenten mena att det är svårt att se om postens 
värde minskat och därmed om en nedskrivning bör göras. Två respondenter säger inte rakt ut 
att de upplever ett problem, men det framkommer ändå att granskningen av en goodwillpost 
kan bli mer krävande för dem än granskningen av andra tillgångar. Därmed ser vi att det 
föreligger ett problem även för de här respondenterna genom en mer krävande granskning. 

Angående respondenternas åsikter om ett införande av ytterligare lagstiftning tror vi att en 
lag, precis som några av respondenterna säger, skulle vara svår att utforma på grund av varje 
falls individualitet. Vi tror istället att en rekommendation möjligen skulle kunna utformas i 
syfte att tydliggöra riktlinjerna för värderingen av goodwill. 

Vi tycker det är intressant att respondenternas syn på goodwill har ändrats från deras studietid 
till det att de blev verksamma. Den här synen kan enligt oss ha ändrats på grund av att det 
odefinierbara med goodwill kanske inte är så odefinierbart i verkligheten, utan bara en bild 
som vi studenter får. Att en förenklad bild av goodwill ges till studenter, tror vi beror på att vi 
måste veta grunden till posten för att förstå den och den här är svår och alltför omfattande för 
att kunna exemplifiera för studenter. För att få den kunskap som behövs för att förstå posten, 
tror vi att det krävs en verklig kontakt med posten. Å andra sidan tänker vi samtidigt att 
många av de som idag har åsikter om goodwill är mer insatta i ämnet än oss. De vidhåller, 
trots att de är mer insatta, att goodwill är förknippat med svårigheter, eftersom det hela tiden 
handlar om att göra bedömningar om framtiden vilken ingen med säkerhet kan veta något om. 
I och med det här tror vi att det kanske ändå inte behövs en verklig kontakt med posten för att 
få förståelse för den, utan det som kan ses som svårt och odefinierbart med goodwill är en bild 
som finns oberoende av om stor eller liten kunskap och erfarenhet innehas. 

Under uppsatsskrivandets gång har vi diskuterat om goodwill ska ses som en tillgång eller 
inte. Tankarna har varit många, men diskussionen har många gånger slutat i varför goodwill 
kom att bli en tillgång. Vi tror delvis att goodwill blev en tillång för att det var en bra och 
enkel lösning på ett redovisningsproblem. Goodwillposten har ett avskrivningsbehov, på 
grund av att företaget har en begränsad nyttjandeperiod av de framtida fördelar som är 
hänförliga till posten. I och med det här ser vi att den enda klassificeringsmöjligheten av 
goodwill är som en tillgång. Å andra sidan ser vi även att avskrivningar på posten kanske görs 
på grund av att goodwill en gång blev klassificerad som en immateriell anläggningstillgång 
och att merparten av anläggningstillgångar skrivs av. 
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Med genomförandet av den här undersökningen, har stora delar av ämnet goodwill 
förtydligats. Trots det här känner vi att det fortfarande återstår många frågor gällande 
begreppet goodwill och hanteringen av posten i redovisningen, varför frågan om 
goodwillpostens vara eller icke vara kvarstår. 
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7 Slutsats 
I det här kapitlet presenteras svar på uppsatsen problemformulering och det ges även förslag 
till vidare forskning. 

• Hur värderas de framtida fördelar som goodwillen innebär och varför? Hur 
granskar de intervjuade revisorerna den värderingen? 

När företag värderar ett annat företag för ett potentiellt förvärv, gör de det utifrån 
kassaflödesmodeller. Modellerna används eftersom det inte kan påstås finnas en öppen 
marknad för de framtida fördelar som ett företagsförvärv kan medföra. När revisorerna sen 
ska granska goodwillposten tittar de både på företagets beräkning enligt kassaflödesmodellen 
och på postens avskrivningsplan, för att avgöra om dess värde är så korrekt som möjligt och 
om de då kan fastställa det i räkenskaperna. 

• Upplever de intervjuade revisorerna några problem med goodwill vid 
granskningstillfället, varför eller varför inte?  

Det råder till viss del skilda meningar gällande om revisorerna upplever något problem med 
goodwill vid granskningstillfället eller inte. Ett problem som upplevs är angående hur 
goodwillposten ska periodiseras, då det är svårt att fastställa den framtida nyttjandeperioden. 
Ett annat problem berör värdeminskning av goodwillposten och även det här problemet är 
hänförligt till svårigheten med att bedöma framtiden. Vissa av revisorerna upplever inte något 
problem med goodwill, då dess uppkomst faktiskt bara är en skillnad mellan ett 
marknadsvärde och ett bokfört värde.  

• Vad har de intervjuade revisorerna för syn på goodwill som en tillgång och 
varför? 

Goodwill är idag vedertaget som en tillgång och har länge varit det, varför revisorerna har 
svårt att se goodwill som något annat än en tillgång. En anledning till varför goodwill, enligt 
revisorerna, ska ses som en tillgång är att ett företag trots allt varit villiga att betala ett 
överpris vid ett företagsförvärv, vilket genom förvärvsanalysen leder till att en goodwillpost 
uppkommer.  

7.1 Förslag till vidare forskning  
En förslag vi tyckte vore intressant innebär att låta flera revisorer granska ett företags 
nyuppkomna goodwillpost, för att se om tillvägagångssättet vid granskningen är lika och se 
om de kommer fram till samma resultat. Vi tror dock att det kan vara väldigt svårt, eftersom 
det krävs mycket tid och arbete från revisorerna.  

När de nya regelverken K1-K4 införs kommer indelningen i företagskategorier att förändras. 
Om företagens redovisningskrav gällande goodwill kommer att förändras, vore det intressant 
att se hur det påverkar goodwillposten och hur den i sin tur påverkar företagens resultat och 
ställning. 
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Ett företag, som har en goodwillpost, som ska noteras måste på grund av det ändra sättet att 
redovisa, från att göra avskrivningar på goodwillposten enligt ÅRL till att tillämpa årliga 
nedskrivningsprövningar enligt IFRS 3. Här vore det intressant att undersöka hur ett företag 
påverkas till exempel kostnadsmässigt av den skillnaden som redovisningsförändringen 
medför vid noteringen. 
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Bilaga 1: Intervjufrågor 
 
Uppgifter om revisorerna 
 
Namn: 

Byrå: 

Befattning: 

Tid i befattning: 

Utbildning: 

Tidigare erfarenheter (yrke):  

 
 

Revisorns roll 
• Vad och hur stor roll har ni som revisor vid värdering av goodwill vid ett 

företagsförvärv?   

• Vet ni om många företag utför sitt företagsförvärv själva, utan rådgivning från revisor? 

• Vad har företag för syn på goodwill?  

 

Värdering 
• Ljungberg säger att ”Goodwill kan redovisas först efter det att justeringar skett för 

samtliga över- och undervärden i tillgångar och skulder, inklusive immateriella 
tillgångar, i det förvärvade företaget” 

Hur kan man värdera något som inte är definierbart? 

• Hur går värdering av framtida fördelar till? 

• Använder ni (på byrån) er av några specifika modeller eller parametrar vid 
värderingen? 

• Om ni använder parametrar, hur stor vikt läggs vid de olika parametrarna?  

• Har företag några specifika parametrar, är de olika? 

• Hur väl insatt är ni i ett företags verksamhet och bransch vid värdering av goodwill? 

• Vid värdering delas goodwillposten upp?  
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Avskrivning 
• Hur granskar ni avskrivningstiden efter den modell som använts och det som beaktats i 

denna? 

• Kan en goodwillpost ha olika avskrivningstider?  

• Vad ser ni för några fördelar och nackdelar med avskrivning av goodwill?  

• Att det görs avskrivning, anser ni att det återger en rättvisande bild på goodwillposten?  

• Vad är viktigt vid värdering och bedömning av framtida fördelar sett utifrån principer, 
normer och lagar?  

Granskning 
• Vad för roll har ni som revisor vid granskning av goodwillposten? 

• Hur och hur ofta granskas posten och hur ingående görs granskningen? 

• Om en omvärdering/nedvärdering blir aktuell, vad blir din roll då? 

• Hur ofta sker en omvärdering/nedvärdering?  

• Vid en omvärdering, görs då en nedskrivning av posten eller en ändring av 
avskrivningstiden? 

• Hur troligt är det att samma granskning sker mellan två olika revisorer, om alla 
förutsättningar är lika? Inom och utanför revisionsbyrån. 

Personlig syn på goodwill 
• Hur ser du på goodwill som en tillgång och varför? 

• Föreligger det något värderingsproblem och varför?  

• Vad hade du för syn på goodwill under din utbildning jämfört med nu i ditt yrke?  

• Har du under din verksamma tid haft olika syn på goodwill? 

• Har IFRS 3 haft någon roll vid värdering av onoterade bolag?  

• Skulle man kunna ”lagstadga” parametrar eller viss metod? T.ex. för att 
tillförlitligheten. 



  Bilagor 

 
 

Bilaga 2: Förvärvsanalys 
Ett moderbolag köpte, i början av januari år 2009, 75 % av aktierna i ett företag för 625 tkr. 
Det köpta företagets ekonomiska ställning vid förvärvstillfället framgår av balansräkningen 
nedan. 

Bland företagets tillgångar finns en fastighet som är bokförd till 400 tkr, men som antas ha ett 
värde om 650 tkr. Dotterföretaget har en pensionsskuld på 75 tkr, som endast är bokförd till 
50 tkr. Skattesatsen beräknas uppgå till 30 %. 

 
 

 

 

 
 
 
 

 

Förvärvsanalys enligt Redovisningsrådet 

Anskaffningsvärde 625,000  
 Tillgångar 873,750 (915+(650-400))*0,75
 -Skulder 243,750 (300+(75-50))*0,75
 -Uppskjuten skatt övervärde, byggnad 56,250 (0,3*0,75*(650-400)) 
 -Uppskjuten skatt, obeskattade reserver 22,500 (0,3*0,75*100) 
 +Uppskjuten skatt undervärde, pensionsskuld 5,265 -556,880 (0,3*0,75*(75-50) 
= Restpost (Goodwill) 68,125 
 

 

Förvärvsanalys enligt ÅRL 

Anskaffningsvärde 625,000  
 Eget kapital, bokfört värde 386,250  ((300+50+125+40)*0,75)
 +Obeskattade reserver, netto 55,250 -438,750 (100*0,7*0,75) 
=Skillnad 186,250 
 -Övervärden, netto 131,250 ((650-400)*0,7*0,75) 
 +Undervärden, netto 13,125 -118,130 ((75-50)*0,7*0,75) 
= Restpost (Goodwill) 68,125 
 

Balansräkning per 2009-01-02 (tkr) 
Diverse tillgångar 915 Aktiekapital  300 

    Reservfond  50 
    Balanserad vinst 125 
    Årets vinst  40 
    Obeskattade reserver 100 
    Diverse skulder 300 

Summa  915 Summa  915 
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