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Problem: Vad är egentligen koncernmässig goodwill?  

Vilka problem finns kring de föreskrifter som reglerar goodwill? 

Och hur ser de intervjuade revisorerna på redovisningen av koncernmässig goodwill i svenska 

noterade och onoterade bolag? 

Syfte: Syftet med denna uppsats är att beskriva koncernmässig goodwill som tillgång för personer 

med grundläggande kunskaper i företagsekonomi liksom att beskriva vad de intervjuade revisorerna 

har för uppfattning av goodwill som tillgångspost och granskningen av denna. 

Metod: I uppsatsen har en kvalitativ metod används för att få en tydligare och djupare bild av de 

intervjuade revisorernas syn på goodwill och regelverken kring detta. Primärdata har samlats in via 

personliga intervjuer med två av respondenterna och via mejlkonversation med en . 

Slutsats: Slutsatserna av denna studie påvisar att goodwill är något svårt att sätta ett exakt värde på. 

Tillsammans med att de olika regelverken har olika för och nackdelar, då ÅRL är mer lätt hanterat 

samtidigt som värdeprövning enligt IAS ger ett mer korrekt värde. De intervjuade revisorerna har en 

delad åsikt om att goodwill är något svårbedömt men deras uppfattning skiljer sig åt på vilket 

regelverk som bör användas. 
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Problem: What is the definition of goodwill?  

What problems are there about the rules governing goodwill? 

What is the auditor’s view of the accounting of goodwill in Swedish companies? 

Purpose: The purpose is to describe goodwill as an asset for student with a basic knowledge in 

business administration and describe the interviewed auditor’s view of the accounting of goodwill. 

Method: In the study we have used a qualitative method in order to get a more clear view of 

goodwill and the interviewed auditor´s opinions. The basis of the study is the primary data which 

consists of two personal interviews and one email conversation. 

Conclusion:  The conclusions of this study indicate that goodwill is something difficult to put an exact 

value to. Along with that the different regulatory frameworks have different advantages and 

disadvantages, as ÅRL is more easily managed while the value of IAS provides a more accurate value. 

The interviewed auditors have a shared view that goodwill is something difficult to assess, but their 

perceptions differ on regulatory framework to be used. 
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1. Inledning 

Det inledande kapitlet kommer behandla bakgrunden till det valda ämnet och vara grunden för 

uppsatsens problemformulering och syfte. Kapitlet avslutas med hur arbetet avgränsas och en figur 

över hur det disponeras. 

1.1 Bakgrund 

Vårt intresse för Goodwill väcktes under koncernredovisningsdelen av kursen Redovisning och 

revision på Mälardalens Högskola. Under kursen arbetade vi med förvärvsanalyser och 

koncernredovisning. Redan då tyckte vi att det var ett intressant ämne och ville utveckla vår egen 

kunskap inom området. Då förstod vi också problematiken med att göra värdeprövningar och 

redovisa goodwill, framförallt ställde vi oss frågan om hur en revisor ser på sitt arbete med att 

granska redovisningen av koncernmässig goodwill. 

Koncernmässig goodwill är en immateriell anläggningstillgång i företag som visualiseras vid ett 

företagsköp och uppstår som en restpost vid en förvärvsanalys. Restposten kan bestå av ett gott 

rykte eller anseende, kundkrets, kunskap och varumärke (Carlsson & Nygren, 2004, s. 122). Goodwill 

är då skillnaden mellan anskaffningsvärdet för dotterföretagsandelarna (marknadsvärdet) och 

summan av eget kapital efter justeringar för över- och undervärden av tillgångar och skulder 

(Ljungberg & Philips, 2001, s. 42). Är skillnaden mellan anskaffningsvärdet och köpta egna kapitalet 

negativt så benämns detta som negativ goodwill, även detta är av immateriell karaktär (Ljungberg & 

Philips, 2001, s. 45). Endast förvärvad goodwill får tas upp som en tillgångspost i 

koncernbalansräkningen. Den ska då enligt ÅRL ha en avskrivningstid på fem år om inte en längre tid 

på exempelvis tio år kan styrkas med rimlig säkerhet (ÅRL, 2012, s. 4:2). ÅRL:s regler för immateriella 

anläggningstillgångar gäller enbart för de svenska onoterade bolagen. 

 Att goodwill är något svårbedömt och svårhanterat är enligt respondenterna den generella 

uppfattningen bland företagare inom onoterade och noterade svenska bolag. Även om bolagen vet 

vad goodwill är och hur det ska redovisas så är det fortfarande ibland oklart vad som ingår i posten 

och hur stor del som kan hänföra till varje område. Med område menas till exempel hur stor del som 

antas vara framtida vinster, liksom hur stor del som kan hänföras till varumärke, kunskap och 

kundstock. Denna osäkerhet bland företag har gjort att många gör det lätt för sig och använder 

årsredovisningslagens regler om att immateriella tillgångar ska skrivas av linjärt under fem år.  
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Noterade bolag ska rätta sig efter IAS/IFRS regler för avskrivning och redovisning. IAS står för 

International Accounting Standards och är normer framtagna av International Accounting Standards 

Board (IASB). Dess syfte är att harmonisera den finansiella information som presenteras av bolag och 

garantera hög grad av insyn och jämförbarhet i redovisningen. (europa.eu) 

Efter att IAS år 2005 tog fram nya normer för hur goodwill ska hanteras i en koncernbalansräkning, 

har det skapats en mer aktiv behandling av goodwill som kräver att bolagen varje år gör en 

värdeprövning. I värdeprövningen ska hänsyn tas till flera aspekter hos verksamheten, till exempel 

företagets karaktär och förväntade livslängd. Det finns även aspekter inom branschen som ska 

värderas vid en analys, såsom stabilitet, konkurrens, tekniskt åldrande och allmänt tillgänglig 

information om goodwillposten. (Ljungberg & Philips, 2001, s. 43) 

När goodwill redovisas som en tillgångspost i balansräkningen har det med IAS regler från 2005 blivit 

viktigt att separera identifierbara immateriella anläggningstillgångar var för sig och att dessa 

redovisas separerat. Detta görs dels för att bolagen ska få en bättre översikt på sin goodwill och dels 

för att effektivare kunna justera tillgångsposten, vilket skapar ett verkligare värde i balansräkningen. 

Enligt IAS regler om värde prövning ska ett företag minst en gång om året göra en värde prövning av 

goodwill för att på bästa sett kunna avgöra hur dess värde förändras under året och hur stor den 

ekonomiska nyttan är i framtiden. (IAS 36, 2012) 

1.2 Problemdiskussion 

Problematiken vi ser är hur framtida avkastning i form av goodwill ska värderas, hanteras och 

redovisas i svenska noterade och onoterade bolag. Det finns flera olika regelverk och normgivande 

organ både nationellt och internationellt som är teoretiskt uppbyggda. Vi anser att detta skapar en 

problematik för företag och revisorer.  

1.3 Problemformulering 

Vad är egentligen koncernmässig goodwill, vilka problem finns kring de föreskrifter som reglerar 

goodwill och hur ser de intervjuade revisorerna på redovisningen av koncernmässig goodwill i 

svenska noterade och onoterade bolag? 

1.4 Syfte 

Syftet med denna uppsats är att beskriva koncernmässig goodwill som tillgång för personer med 

grundläggande kunskaper i företagsekonomi liksom att beskriva vad de intervjuade revisorerna har 

för uppfattning av goodwill som tillgångspost och granskningen av denna.  
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1.5 Avgränsning 

Vi har valt att i uppsatsen behandla koncernmässig goodwill och därför endast behandla övriga 

former av goodwill kortfattat med en förklaring. Vi kommer undersöka hur goodwill redovisas i 

svenska noterade och onoterade företag med de regelverk som finns för dessa.  

1.6 Disposition  

 

 

Figur 1. Disposition. Egen arbetad figur. 

 

Metod 

Detta kapitel behandlar uppsatsens 
tillvägagångssätt 

Referensram 

Här behandlas den referensram som ligger till 
grund för arbetet 

Empiri 

I Empirin presenteras resultaten från 
intervjuerna 

Analys 

Detta kapitel kommer analysera  materialet från 
Empirin 

Slutsats 

Här besvaras problemformuleringen och ges 
förslag till vidare forskning 
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2. Metod  

Detta kapitel är till för att ge läsaren en ökad insikt av tillvägagångssättet i arbetet. Vi kommer här 

behandla den metod som ligger till grund för arbetet.  

2.1 Juridiskt synsätt 

Redovisningen är ett reglerat område som i praktiken är styrd av normer, lagar och teorier. Det krävs 

därför en grundläggande kunskap om redovisning för att kunna tolka verkliga fall och att kunna 

identifiera problem i regelsystemet. (Artzberg, 2005, s. 41) 

Valet av synsätt påverkar hur problemformuleringen angrips och hur ett resonemang förs i 

uppsatsen, denna studie kommer att använda ett juridiskt synsätt. Det juridiska synsättet är en 

dialektisk process som används för att tolka och identifiera fall och vilka regler som är tillämpbara. 

(Artzberg, 2005, s. 41) 

2.2 Metodval 

För att besvara de frågor som ställs i problemformuleringen krävs insamling av data från olika 

vetenskapliga källor. Data behandlas och ställs mot varandra för att sedan sammanställas och 

analyseras. Tillvägagångssättet för insamling och sammanställande av data kan ske på olika sätt. Det 

finns en kvantitativ metod som används när data består av värden som kan mätas eller värderas 

numeriskt och det finns en kvalitativ metod som används för att skapa djupare förståelse för ett visst 

ämne, händelse eller situation. (Björklund & Paulson, 2003, s. 63)  

I denna studie tillämpas den kvalitativa modellen för datainsamling. Detta för att syftet med studien 

är att skapa en större kunskap om koncernmässig goodwill och beskriva hur revisorer ser på goodwill. 

För att bearbeta de insamlade data har vi valt en deskriptiv/deduktiv metod. Den deduktiva metoden 

utgår från redan befintlig teori. (Artzberg, 2005, s. 31) Den deduktiva metoden används i studien för 

att förklara verkligheten med hjälp av redan existerande teori och det främsta syftet med metoden 

är att testa och pröva den existerande teorin. Men den används även för att förfina, omkullkasta och 

utveckla teorin. Att studien även är deskriptiv betyder att den förklarar och talar om hur något är. 

Den deskriptiva metoden är den vanligaste i den samhällsvetenskapliga forskningen. (Artzberg, 2005, 

s. 32) Som tidigare nämnts så kommer denna uppsats använda sig av den deskriptiva/deduktiva 

metodmodellen och kommer utgå från och undersöka rådande lagar, regler och praxis om hur 

koncernmässig goodwill hanteras i balansräkningen. 
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2.3 Datainsamling 

Data kan delas in i två olika former: primärdata och sekundärdata. Primärdata är data som samlas in 

av författaren speciellt för den aktuella studien. Exempel på källor till primärdata är intervjuer och 

enkäter. Sekundärdata är data som redan finns tillgänglig. Exempel på sekundärdata kan vara olika 

former av litteratur och vetenskapliga artiklar. Dock så kan man säga att det som är primärdata för 

en person är sekundärdata för någon annan då källan blir de ena eller de andra beroende på vad den 

används till. (Artzberg, 2005, s. 45) 

För insamling av sekundärdata till denna studie genomfördes en litteratursökning. För att underlätta 

sökningen gjordes en sökning i Mälardalens Högskolan Digitala Vetenskapliga Arkiv (DIVA) efter 

tidigare studier som behandlar samma eller ett likartat ämne. I de tidigare studier som får anses ligga 

närmast denna studie granskades källförteckningar. Ur källförteckningarna påträffades vilka källor 

och artiklar som även kunde vara aktuella för denna studie. Vidare genomfördes sökningar i 

Mälardalens Högskolas bibliotekskatalog och databaser, så som Emerald. De mest frekventa sökord 

som användes under litteratursökningen var goodwill, revision, koncernredovisning, värdeprövning 

och koncernmässig goodwill.  Vi har för att göra studien djupare och ge den bättre tyngd har vi läst 

flertalet vetenskapliga artiklar men inte hittat någon vi anser passa studiens syfte. 

Efter införskaffandet av den grundläggande kunskapen om koncernmässig goodwill började 

insamlingen av primärdata. Primärdata bestod av intervjuer med revisorer från tre olika stora 

revisionsbyråer. En respondent har intervjuats via mejl och personlig intervju har skett med de andra 

två. Vid de personliga intervjuerna användes ljudupptagning för att spela in svaren.   

2.4 Våra respondenter 

Vi har intervjuat tre olika revisorer i Västerås från revisionsbyråerna PWC, KPMG och LHA Revision 

AB, de två förstnämnda tillhör de absolut största i Sverige medan LHA är storleken mindre. Genom 

det personliga kontaktnätet på de olika byråerna har vi sammankopplats med den som de på 

företaget anser vara lämplig att svara på våra frågor. Genom mejlkonversation har sedan tid och 

plats bokats för personlig intervju. KPMG valde dock att svara på alla frågor via mejl, då vårperioden 

är väldigt intensiv för dem och föredrog därför denna intervjuform. Efter de personliga intervjuerna 

har vi via mejl återkopplat med kompletteringsfrågor för att få bästa möjliga svar och resultat från 

intervjun.  
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2.5 Validitet, reliabilitet och objektivitet  

Validitet är ett mått på hur väl det teoretiska och empiriska begreppet stämmer överens och är det 

viktigaste måttet på att en studie är tillförlitlig (Rosengren & Arvidson, 2002, s. 196). Detta innebär 

att studien utan systematiska fel ska mäta det den faktiskt avser att mäta. Validiteten blir då ett 

begrepp för trovärdigheten och hur giltig studien bör anses vara (Rosengren & Arvidson, 2002, s. 

195). Intervjufrågorna grundar sig på bakgrund, syfte och problemformulering för att säkerställa 

studiens validitet. 

 För att öka validiteten i uppsatsen har författarna till denna uppsats gemensamt genomfört 

intervjuer med respondenterna vilket minskade risken att intervjufrågorna tolkades på olika sätt. I 

studiens används en strukturerad intervjuteknik som bygger på att frågor och ämnen är 

förutbestämda. (Björklund & Paulson, 2003, s. 68) Denna teknik har använts för att respondenternas 

svar enklare skulle kunna ställas och analyseras gentemot varandras. Då båda författarna deltog vid 

intervjuerna kunde feltolkade frågor enkelt åtgärdas. Detta var extra viktigt eftersom frågorna var 

öppet ställda utan att vara styrda, vilket annars kan leda till en minskad validitet (Björklund & 

Paulson, 2003, s. 60). Efter intervjuer gavs även tillåtelse att återkomma med följdfrågor och 

funderingar kring svar. För att öka validiteten gjordes kompletteringar av intervjuerna via mejl. 

Reliabilitet är ett sätt att se graden av tillförlitligheten i mätinstrument (Björklund & Paulson, 2003, s. 

59). Reliabiliteten mäts ofta genom att kontrollera om upprepade studier ger samma resultat. För att 

minska risken av slumpmässiga fel kan metoden ”test-retest” användas. Metoden innebär att 

respondenterna får svara på ett antal frågor för att sedan svara på samma frågor igen. Svaren kan 

sedan jämföras (Rosengren & Arvidson, 2002, s. 199). 

För att öka denna studies reliabilitet och minska risken för eventuella slumpmässiga mätfel har alla 

respondenter fått svara på samma frågor och vid de personliga intervjuerna har frågorna ställts av 

samma person. Om frågorna skulle ha ställts av olika personer ökar risken att dessa frågor tolkas på 

olika sätt, vilket skulle minska reliabiliteten. 

Objektivitet är ett mått på hur olika värderingar påverkar studien. Genom att tydligt ange och 

motivera de olika val som finns i studien kan läsaren bilda sig en egen uppfattning och ta ställning till 

studiens resultat. Det är också viktigt att ge korrekt fakta och information från de källor som används 

så inte betydelsen av dem förvrängs i meningsbyggnaden. Med objektiv fakta innebär att all fakta 

presenteras utan urval vilket annars enbart skulle visa en sida av problemet. (Björklund & Paulson, 

2003, s. 61) 



   
   

7 
 

För att öka objektiviteten i detta arbete har vi noga granskat de källor som använts och varit neutrala 

i vår värdering. För att vara extra tydliga har olika val noga förklarats och motiverats. 

 

 

2.6 Källkritik 

Källor är grunden till all kunskap. Källor kan till exempel bestå av muntliga intervjuer eller offentliga 

tal. De kan även vara skriftliga brev, böcker och tidningar. Eller materiella såsom fotspår, 

fingeravtryck och byggnader. Källkritikens uppgift är då att bedöma trovärdigheten i källorna. 

(Thurén, 1997, s. 7) För att säkerställa de källor och den information vi har använt oss av i denna 

studie har flera olika källor jämförts och ställts mot varandra. Respondenternas svar har kontrollerats 

och undersökts genom studier av andra källor. En del av källorna är några år äldre, men dessa har 

undersökts och konstaterats att de fortfarande är aktuella via jämförelser med nya källor och 

intervjuer. 
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3 Referensram 

I detta kapitel presenteras den teoretiska referensram som ligger till grund för empirin i kommande 

kapitel. Referensramen tar upp de lagar och regler som behandlar avskrivning och värdeprövning av 

koncernmässig goodwill. Regler och lagar kommer att presenteras för både noterade och icke 

noterade bolag. 

3.1 Immateriella anläggningstillgångar 

En immateriell tillgång är en identifierbar icke-monetär tillgång utan fysisk form (FAR komplett, 2012, 

s. IAS 38). Vanligtvis är det något som är svårt att bedöma och sätta ett exakt värde på. Exempel på 

immateriella anläggningstillgångar kan vara hyreskontrakt, varumärken, patent, licenser samt 

goodwill vilket beskrivs som differensen när ersättningen vid förvärv av rörelse överstiger det totala 

värdet av tillgångar och skulder (s. ÅRL 4:2). Företag skulle inte investera kapital i dessa aktiviteter 

om företaget inte förväntade sig att det framtida diskonterade värdet av kassaflödena skulle täcka 

utgifterna (Smith, 2006, s. 102).  

Det finns även inkråmsgoodwill som är en egenupparbetad goodwill. Inkråmsgoodwill får, men 

behöver inte aktiveras i balansräkningen som en tillgång. (Jan Thomasson, 2011, s. 32) 

Egenupparbetade immateriella anläggningstillgångar ska kostnadsföras direkt när de uppkommer (RR 

15). De egenupparbetade immateriella anläggningstillgångarna ska skrivas av systematiskt under 

nyttjandeperioden, denna period bör vara mindre än 20 år. Enligt (RR 17) så ska en tillgångs 

återvinningsvärde fastställas om det finns någon indikation som tyder på att värdet på tillgången kan 

ha minskat. RR 17 gäller inte för finansiella tillgångar med undantag för aktier och andelar i 

dotterföretag och intresseföretag. (FAR komplett, 2012, s. RR 17)  

I Sverige har det länge varit ovanligt att företag aktiverar kostnaderna för utveckling i 

balansräkningen. Detta förhållande har ändrats enligt RR 15 och IAS 38, vilket underlättar för större 

företag att ta upp immateriella tillgångar i sin balansräkning, främst sådana av karaktären 

utvecklingsutgifter. (Nilsson, 2010, s. 131) 

I svensk lag anges vilka typer av immateriella tillgångar som får aktiveras. Utgifter för patent, 

utveckling och dylikt får aktiveras i bolaget om dessa är av väsentligt värde för företaget. Att en post 

aktiveras innebär att den tas upp som en tillgångspost i bolaget och kostnadsförs därför inte 

omedelbart. Kostnadsföringen sker successivt och kostnader fördelas på flera år. Att posten är av 

väsentligt värde innebär att den under de kommande åren ska kunna föranleda ökade intäkter eller 

minskade kostnader för bolaget.  
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3.1.1 Koncernmässig goodwill 

Koncernmässig goodwill uppstår när ett bolag förvärvar ett annat bolag och priset för andelarna 

överstiger det förvärvade bolagets egna kapital. Det är endast sådan goodwill som uppstår vid ett 

företagsförvärv som i balansräkningen får tas upp som en tillgång. Vid förvärvet utförs en analys för 

att fastställa andelarnas värde vid anskaffningstillfället, liksom för att fastställa det verkliga värdet på 

företagets tillgångar och skulderna. (Andersson & Söderquist, 1996, s. 88)  

Återstår det efter avräkningen ett positivt skillnadsbelopp ska detta tas upp i balansräkningen, om 

det utgör ett väsentligt värde för bolaget under de kommande åren. Detta belopp ska sedan hanteras 

i enlighet med de lagar och normer som finns för koncernmässig goodwill, beroende på om det är i 

ett noterat eller onoterat bolag. (Andersson & Söderquist, 1996, s. 167) 

För att vid ett företagsförvärv kunna bedöma hur mycket företaget är värt och fastställa andelarnas 

anskaffningsvärde för koncernen måste en förvärvsanalys göras. Det framgår inte av svensk lag hur 

en förvärvsanalys bör utföras, det framgår endast att det koncernmässiga anskaffningsvärdet ska 

fastställas med beaktande av det värde som en tillgång, skuld eller avsättning har för koncernen. 

(Andersson & Söderquist, 1996, s. 165) 

Vid värdering av ett företag tas hänsyn till bolagets tillgångar och skulder för att få en bild av bolagets 

storlek av verksamheten. Det viktigaste vid värdering är dock att göra en prognos för framtida 

vinster. Detta innebär att två bolag med samma tillgångar och skulder kan värderas väldigt olika 

beroende på att de har olika vinstprognoser. Tillgångsposten goodwill är en bedömning av framtida 

intäkter och vad köparen tror att företaget förväntas inbringa. Vid förvärv av ett bolag kan en köpare 

därför tänka sig att betala mer än vad dotterbolaget har i tillgångar, detta för att köparen tror att 

framtida intäkter kommer täcka upp denna restpost. (Lönnqvist, 2005 , s. 33) 
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Figur 2, Egen omarbetad version  (Hult, 1998, s. 12) 

3.1.2 Företagsvärdering 

När ett bolag förvärvar ett annat bolag utförs en förvärvsanalys. Syftet med förvärvsanalys är att som 

ovan nämnts värdera bolagets tillgångar och skulder till verkligt värde direkt efter förvärvstillfället. 

När man fastställer det verkliga värdet på tillgångarna och skulderna har redovisningsrådet ett antal 

riktlinjer och rekommendationer som ska följas. För att göra värderingen så verklig som möjligt ska 

de olika beräkningar och utredningar som genomförts vara väl dokumenterade och värderaren ska i 

den mån det går vara oberoende. För att fastställa bolagets verkliga värden kan förvärvsmetoden 

användas. Anskaffningsvärdet för det förvärvade bolagets aktier ska så långt det är möjligt fördelas 

på identifierbara tillgångarna och skulder som finns i bolaget. Efter fördelningen återstår det 

eventuellt en del av anskaffningsvärdet som inte går att definiera som tillgångar eller skulder. Det är 

detta belopp som kan hänföras till koncernmässig goodwill. (Ljungberg & Philips, 2001, s. 35) Det ska 

dock innan beloppet för koncernmässig goodwill fastställs göras justeringar för de under respektive 

övervärden som kan finnas i bolaget (Ljungberg & Philips, 2001, s. 43). Övervärdena kan hänföras till 

övervärden i mark och byggnad och undervärden kan hänföras till undervärde på skulderna 

(Ljungberg & Philips, 2001, s. 47). 
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3.2 ÅRL 

Årsredovisningslagen från 1995 är en ramlag och innehåller bestämmelser om upprättande och 

offentliggörande av årsredovisning, koncernredovisning och delårsrapporter för svenska onoterade 

bolag.  

Lagen är förutom ett fåtal undantag tillämplig på företag som avses i 6 kap 1§ bokföringslagen. Lagen 

innehåller även allmänna definitioner av företag och koncerner med bestämmelser för dess storlek 

och regler. Enligt ÅRL 4 kap 4§ så ska koncernmässig goodwill ha en avskrivningstid på fem år. Vid en 

längre nyttjandeperiod än fem år krävs det att en rimlig grad av säkerhet kan fastställas. Om en 

längre avskrivningstid används så ska det i not lämnas upplysningar om detta (ÅRL, s. 4:4).  

Redovisning är ett ämne som är svårt att reglera och styra med strikta lagar och regler. Därför har 

flera länder valt att endast ha enkla regler och lagar. Tillvägagångssättet att redovisa på bestäms 

istället av normer, praxis och uttalande från branschorganisationer så som Redovisningsrådet. (Per 

Thorell, 1995)      

3.3 God redovisningssed 

God redovisningssed är faktiskt förekommande praxis hos en kvalitativ representativ krets 

bokföringsskyldiga som tillämpas vid upprättande av årsredovisning och koncernredovisning.  

Bokföringsnämnden, och tidigare även redovisningsrådet, uttalar sig och kommer med 

rekommendationer för hur praxis bör tillämpas. (Eriksson, 2002, s. 76) Redovisningsrådet har dock 

upphört, men deras rekommendationer tillämpas fortfarande. 

Finansinspektionen och redovisningsnämnden uttalanden kan tillsammans med tidigare nämnda 

rekommendationer tillmätas stor betydelse i hur regler och lagar ska hanteras. Tillsammans med 

redan inarbetade praxis och allmänt accepterade redovisningsprinciper kan de användas för att fylla 

ut lagens regler. (Andersson & Söderquist, 1996, s. 33) 

När nya lagar stiftas inom redovisningen är det viktigt att hänsyn tas till redan accepterad och 

inarbetad praxis. De nya lagar får då agera ramlag som sätter begränsningar och minimikrav på 

redovisningen, för att den ska ge en rättvisande bild. (Andersson & Söderquist, 1996, s. 33) 

God redovisningssed förändras kontinuerligt då det grundar sig på praxis och uttalanden från 

normgivande organ. Om en kvalitativt representativa krets med flera större inflytelserika företag 

börjar använda sig av en viss typ av redovisningsmodell, bör denna modell anses utgöra god 

redovisningssed och ha påverkan på hur lagar utformas och hur andra företag redovisar. (Andersson 

& Söderquist, 1996, ss. 58-59) 
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3.4 Rättvisande bild 

Begreppet rättvisande bild är vid upprättande av balans och resultaträkning ett övergripande mål för 

att ge en rättvisande bild. (Eriksson, 2002, s. 76) 

När en balans och resultaträkning upprättas tas hänsyn till den tilltänkta läsaren. I förarbeten till 

svensk lag har det påpekats att rättvisande bild bör vara ett krav i upprättande av balans- 

resultaträkning och noter. Detta ska göras för att läsaren ska få en riktig och verklig bild av företagets 

ekonomiska situation och få den informationen som söks. (Andersson & Söderquist, 1996, s. 60) Den 

som är ansvarig för upprättande av årsredovisning ska med andra ord använda sig av ett 

användarperspektiv vid framställandet av materialet. Problemet blir att den redovisningsansvarige 

sällan vet eller har fullständig information om vem som kan tänkas ha verkliga behov av 

informationen. (Eriksson, 2002, s. 76) 

Svensk lagstiftning säger att bolagen är tvungna att göra avsteg från rekommendationer, allmänna 

råd och vedertagen praxis om dessa skulle motsäga sig kravet på rättvisande bild och inte går att 

förena. Skulle företaget bli tvungna att göra avvikelser från praxis och normer så skall detta redovisas 

och lämnas i noter. Detta för att den som läser årsredovisningen så långt som möjligt ska kunna följa 

och uppmärksamma de avvikelser som bolaget gör från god redovisningssed. (Andersson & 

Söderquist, 1996, s. 61) 

Begreppet rättvisande bild är en översättning av det engelska uttrycket ”true and fair view ”. 

Eftersom begreppet är något svårt att få grepp om har det efter introduktionen i lagstiftning färgats 

och anpassats lite efter varje lands redovisningstraditioner och praxis. (Andersson & Söderquist, 

1996, s. 59) En stor del av rättvisande bild är försiktighetsprincipen som innebär att kostnader 

värderas högt och tillgångar så lågt som möjligt när de realiseras (Lidgren, 2012). 

3.5 IASB/ IAS & IFRS 

International Accounting Standards Board (IASB) är ett oberoende expertorgan som är baserat i 

London med 14 medlemmar från olika länder och bakgrunder som är med och röstar när nya förslag 

tas fram. IASBs uppdrag är att arbeta för en harmonisering av de internationella 

redovisningsprinciper som finns i länder världen över. De ska även verka för utveckling och 

publicering av IFRS (International Financial Reporting Standards) och är ansvariga för att godkänna 

nya tolkningar som kommer från IFRS.  IFRS är en del av en tolkningskommitté men tidigare utgivna 

regler från 2005 heter IAS. Tolkningskommitténs mandat bygger på att dagligen granska och 

undersöka de redovisningsproblem som finns världen över samt försöka utveckla och hitta lösningar 

på problemen. Arbetsprocessen inom IFRS sker i nära kontakt med liknande nationella kommittéer 
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och alla dokument är offentligt tillgängliga för allmänheten. (IFRS, 2012)  Normer som arbetas fram 

av IASB antas av EU och publiceras i EUT, Europeiska unionens officiella tidning, på varje 

medlemslands språk och blir efter det gällande för hela EU. (FAR , 2006) 

 Det finns tydliga regler för hur IASB ska arbeta och hur deras arbetsprocess ska se ut. Alla möten och 

dokument är offentligt tillgängliga för allmänheten. IASB har länge haft ett nära samarbete med 

investerare, analytiker, företagsledare, redovisningsekonomer och professionella personer inom 

redovisningen. (IFRS, 2012) 

IFRS har sedan 2005 varit de redovisningsstandarder som de noterade bolagen varit tvungna att följa 

enligt EU när de upprättar en koncernredovisning (FAR , 2006).  

3.5.1 IAS 36 
Syftet med IAS 36 är att beskriva de metoder företag ska använda sig av vid nedskrivning av 

tillgångar. Detta finns för att säkerställa att tillgångar inte redovisas till ett högre värde än 

återvinningsvärdet. Enligt IAS 36 ska denna nedskrivningsmetod tillämpas vid redovisning av alla 

sorters tillgångar förutom några undantag till exempel varulager. De ska tillämpas på förvärv av 

goodwill och immateriella tillgångar som skett efter den sista mars 2004. 

Enligt IAS 36 så ska ett företag varje balansdag göra en bedömning om en tillgång har minskat i 

värde. Om så är fallet så ska företaget göra en prövning av tillgångens återvinningsvärde. Ett företag 

ska också en gång om året pröva om immateriella tillgångar med obegränsad nyttjandeperiod har 

minskat i värde. Detta görs genom att jämföra dess redovisade värde med återvinningsvärdet. En 

nedskrivningsprövning kan ske när som helst under ett år, förutsatt att det sker samma tidpunkt 

varje år. (FAR , 2006, ss. 477-480)  

 

3.5.2 IAS 38 

Syftet med IAS 38 är att förklara vad som är en immateriell tillgång och hur denna ska behandlas i en 

balansräkning. IAS 38 beskriver också vilka standarder och kriterier som ska vara uppfyllda för att en 

immateriell tillgång ska få redovisas i balansräkningen. Regeln förklarar även hur redovisade värden 

beräknas, och ger upplysningar om immateriella tillgångar. (FAR , 2006, s. 523) 

Immateriella tillgångar räknas som framtida ekonomiska fördelar såsom intäkter vid försäljning av en 

produkt eller tjänst. Till framtida ekonomiska fördelar är det lika viktigt att räkna på framtida 

kostnadsbesparingar tack vare till exempel användandet av rättigheterna av en tillverkningsprocess. 

(FAR , 2006, s. 527)   
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Det är svårt att identifiera goodwill som en immateriell tillgång men det har sin grund i sambandet 

mellan identifierbara tillgångar som förvärvats eller tillgångar som var för sig inte uppfyller kriterier 

för att redovisas i finansiella rapporter, men köparen ändå är beredd att betala för vid 

företagsförvärv. (FAR , 2006, s. 526) 

 

3.5.3 Nedskrivning & avskrivning av goodwill 

Om ett företag gör en nedskrivning eller avskrivning av goodwill ska samma år en minskning av 

tillgångarna redovisas i balansräkningen och en kostnad redovisas i resultaträkningen. Enskilda bolag 

redovisar inte goodwill som en tillgångspost, och därför kommer inte nedskrivningen redovisas, som 

endast redovisas i koncernens balansräkning. Detta leder till att koncernens resultat blir lägre än de 

enskilda bolagens sammanlagda resultat. (Lönnqvist, 2005 , s. 36) 

Enligt de svenska huvudreglerna för avskrivning och nedskrivning av goodwill i ÅRL ska goodwill 

skrivas av på fem år, om inte en längre tid kan styrkas. Goodwill ska skrivas av systematiskt under 

dess nyttjandeperiod. Det är företagets ledning som avgör hur lång perioden ska vara beroende när 

de ekonomiska fördelarna förväntas komma företagets tillgodo. Det mest vanliga är att perioden 

understiger 20 år, en längre tid måste motiveras. (RR 1) 

Det blir vanligare att stora svenska företag med viss internationell verksamhet använder sig av de 

internationella reglerna för avskrivning. Detta för att stora företag anser att verksamheten är så pass 

internationellt inriktad och de svenska reglerna ger för snabb avskrivning. (Nilsson, 2010, s. 129) 

2002 kom SFAS (Statement of Financial Accounting Standards) som är ett dokument från FSAB, ett 

internationellt redovisningsorgan som utger uttalanden och normer. I SFAS punkt 141-142 behandlas 

ett nytt sätt att göra värdeminskningar på goodwill. Det går ut på att varje år pröva värdet på 

goodwillposten i koncernen, det vill säga undersöka och analysera om de framtida intäkterna 

fortfarande antas vara lika stora. Om de framtida intäkterna skulle vara mindre än tidigare 

prövningar sker en nedskrivning av goodwill, vid förutsättningar att inte andra övervärden 

kompenserar minskningen. Dessa övervärden kan till exempel vara övervärden i mark och 

byggnader. (Lidgren, 2012)  

Som ovan nämnts kom 2005 nya regler från IAS som säger att företag årligen ska värdepröva sina 

tillgångar för att garantera att de inte är för högt värderade och inte redovisas till ett högre värde än 

återvinningsvärdet. (IAS 36, 2012) 
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Både avskrivningar och nedskrivningar av goodwill behandlas på samma sätt i koncernredovisningen 

genom att de belastar resultaträkningen. Detta enligt normer från nationella och internationella 

redovisningsorgan. Tidigare har goodwill enligt svenska normer skrivits av direkt mot det egna 

kapitalet, utan att detta redovisats öppet i bokslutet. (Nilsson, 2010, s. 130) 

Det blir aldrig aktuellt att göra en uppskrivning av en goodwillpost. Reglerna för detta är fortfarande 

relativt oprövade och det finns vissa tvivel på hur reglerna kommer användas och om finansiellt 

svaga bolag kan missbruka reglerna genom att undvika värdeminskningar av goodwill. (Nilsson, 2010, 

s. 129) 

3.6 Revisorns roll 

Revisorer har inget ansvar för att värdera en goodwill post, utan det är företagsledningens ansvar. 

Däremot så har revisorer en viktig roll i att granska tillgångarna som företagsledning tagit fram och 

kontrollera att de uppkommit på ett korrekt sätt. Revisorernas granskning bygger på att utvärdera 

och undersöka vad företagsledning har ansett är en rimlig storlek på goodwill och hur de har 

hanterat den. (Persson, 2012) 

En revisor kan även bistå med hjälp vid företagsförvärv eller när ett företag ska sälja för att granska 

och utvärdera köpesumman. De tre revisorer som intervjuats för denna studie jobbar på olika stora 

revisionsbyråer. PWC har en egen avdelning för att hjälpa till och granska ett företagsförvärv för att 

köpesumman ska vara rättvis. Ofta så anlitar båda parter, köpare och säljare, en varsin firma med 

revisorer eller annan expertis inom området som kan bistå med hjälp och kunskap. Ofta blir 

företagsförvärv en diskussionsfråga mellan två parter. I dagligt språk brukar de säga att man 

diskuterar mellan golv och tak, där golvet är säljarnas lägsta pris och taket är köparnas högsta pris (se 

figur 2, koncernmässig goodwill). (Persson, 2012) 

Revisorerna ska hjälpa till med vad som är ett rimligt pris för företaget och hur mycket intäkter det 

kan generera. Denna kunskap står oftast någon insatt i branschen för som har kunskap om 

konkurrenter, marknaden och hur framtiden ser ut inom branschen. Det övervärde som en köpare 

betalar vid ett företagsförvärv motiveras av en uppskattad framtida intäkt som ska täcka övervärdet. 

(Lidgren, 2012)  



   
   

16 
 

4. Empiri 

I detta kapitel kommer vi presentera vad respondenter sagt vid intervjuerna angående deras syn på 

goodwill, problematiken kring nedskrivning och avskrivningen av goodwill, samt deras roll vid 

granskningen av goodwill. Alla fakta och uttalanden som presenteras nedan kommer från 

intervjuerna med respektive respondent om inget annat anges. 

4.1 Respondent Mathias Persson 

Respondent Mathias Persson kommer från PWC revisionsbyrå i Västerås. Mathias har jobbat på PWC 

i åtta år och är idag auktoriserad revisor. Han är även så kallad team chef när revisorer jobbar med 

större företag i grupp och delar på arbetsuppgifterna. Mathias uppgift är då förutom att delta i 

revisionen, att ha ett övergripande ansvar och planera arbetet. Innan han blev revisor studerade han 

ekonomi och har en civilekonomexamen från Högskolan i Dalarna. 

4.1.1 Respondentens syn på goodwill 

Mathias syn på goodwill är att det är något svårt att sätta ett värde på och bedöma exakt vad posten 

består av. För att kunna göra en korrekt bedömning av en immateriell tillgång i företag anser han att 

det krävs att bedömaren har goda kunskaper om företaget och marknaden som det agerar på. Han 

hanterar inte koncernmässig goodwill dagligen men jobbar med en stor del dotterbolag i koncerner. 

De internationella regelverken som finns inom området har Mathias väldigt lite erfarenhet av då han 

i stort sett endast jobbar med onoterade svenska bolag, varav vissa har utländska ägare. Mathias 

generella uppfattning om goodwill posten är att det bör vara tydligt vad värdet består av, detta för 

att underlätta när värdeprövningen av tillgången utförs. 

Mathias anser att de tydliga regler som finns kring goodwill och hur den ska hanteras både på 

nationell och internationell nivå är bra. Samtidigt skapas dock en stor problematik kring en post som 

generellt är väldigt svår att värdesätta och visa vad den består av. Mathias tycker emellertid det är 

bra att de internationella reglerna har blivit mer gemensamma så att fler länder jobbar mot samma 

system. Även om det fortfarande finns stora skillnader mellan länders redovisningssystem.  

Enligt Mathias kan värderingen av goodwill jämföras med värderingen av en fastighet. Liksom 

goodwill är en fastighet svår att sätta ett exakt värde på, det beror snarare på vad köparen är beredd 

att betala, hur marknaden ser ut och hur den finansiella situationen ser ut.  

Det vanligaste felet av svenska företagare är enligt Mathias en övertro vid förvärv av bolag, vilket 

senare skapar problematik vid nedskrivningen, då det ger stora kostnader. Med övertro menar han 
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att de är orealistiska vid värderingen av hur stora intäkter bolaget kan tänkas ha under de närmsta 

åren och vad varumärket egentligen är värt. 

4.1.2 Nedskrivning och avskrivning av goodwill 

Även om Mathias inte hanterar internationellt noterade bolag dagligen så anser han att IAS regler om 

en årlig värde prövning är bra för att få ett så korrekt värde som möjligt av tillgångarna. Samtidigt 

anser han att de svenska reglerna är tydliga men att de inte ger en lika exakt bild av tillgångens 

värde.  

Hos de företag Mathias hanterar dagligen är det mest vanliga att man enligt ÅRL gör en årlig 

avskrivning på goodwill som immateriell tillgång och har en avskrivningstid på fem år. Mindre 

onoterade bolag vill helst ha så liten avskrivning som möjligt av goodwill menar Mathias.  Detta beror 

främst på att det blir en kostnad för bolaget, vilket mindre bolag kanske inte har råd med eller vill 

lägga pengar på och föredrar därför att behålla posten som den är. Samtidigt är goodwill en tillgång 

och visar upp en ” god sida” av ett bolag med mycket tillgångar. 

4.1.3 Respondentens roll vid granskning av goodwillposten  

Som revisor är Mathias inte med aktivt vid en värdering av goodwill posten vid förvärv av ett bolag. 

PWC har en separat avdelning som bistår vid företagsförvärv och granskar värdet på ett bolag och 

vad dess framtida intäkter kan tänkas bestå av. PWC bistår då med hjälp både för företag som vill 

köpa och sälja bolag genom att förhandla och få ett korrekt pris i en köp och sälj situation som har 

nämnts tidigare i arbetet. 

Mathias anser sig ha en passiv roll när kunder till honom redovisar en goodwill post och gör 

avskrivningar på den. Detta innebär att han inte aktiv deltar i värderingen. Detta beror enligt honom 

på att det krävs en stor kunskap om bolaget och marknaden för att kunna göra en bedömning av 

företagets framtid och hur det kan utvecklas. Han tycker det är kunskap som bäst finns inom bolaget 

och dess företagsledning, då kunskapen ofta handlar om att känna till konkurrenter, framtidsutsikter 

och vad som händer med till exempel material och tillverkning inom branschen. 
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4.2 Respondent Daniel Schön 

Respondentens namn är Daniel Schön. Han arbetar sedan år 2000 på KPMG i Västerås och är sedan 

2005 Godkänd revisor.  Han har en kandidatexamen i ekonomi från Mälardalens högskola i Västerås.  

KPMG är en av Sveriges största revision byråer med kontor i hela Sverige. KPMG är ett globalt företag 

som har kontor i stora delar av världen. 

4.2.1 Respondentens syn på goodwill 

Daniels uppfattning om goodwill är att det är en väldigt svårhanterad post som kräver en stor 

kunskap för att den ska kunna behandlas. Med kunskap menar Daniel att det dels krävs en stor 

kännedom om redovisningsregler och vad en goodwill post värderas efter, samtidigt som det krävs 

en stor kunskap om företaget och marknaden vid värderingen av goodwill.  

Han menar att en revisor måste vara väldigt insatt på företagets marknad för att kunna avgöra hur 

stora de framtida intäkterna kan bli. Det är också viktigt att vara insatt om sina fördelar/nackdelar 

gentemot företagets konkurrenter men samtidigt vad marknaden har för framtidsutsikter. Denna 

kunskap nås genom att länge arbeta i branschen. 

De största felen svenska företagare gör vid värderingen beror på att de inte riktigt har förståelse för 

hur en goodwill post ska tas upp i balansräkningen, liksom vad posten ska innehålla. Detta anser han 

skapar problem, då flera företag inte förstår vilka kostnader avskrivningen leder till. 

4.2.2 Nedskrivning & avskrivning av goodwill 

Daniel jobbar endast med onoterade svenska bolag och menar att det har blivit väldigt specialiserat 

bland revisorer att arbeta med internationellt noterade bolag. Detta beror på att det krävs en stor 

erfarenhet och framförallt stor kunskap om hur dessa ska hanteras och hur de internationella och 

nationella reglerna tillsammans ska tillämpas.  

Daniel har därför större erfarenhet av de svenska reglerna och ÅRL:s regler om avskrivningstid på 

fem år. Även om svenska bolag får använda de internationella reglerna från IAS, säger han att många 

gör det lätt för sig och använder ÅRL.  

Daniel tycker att fler svenska bolag borde börja använda IAS regler om värdeprövning då han tror de 

skulle ge ett mer korrekt värde på posten, istället för att ha en rak avskrivningstid på fem år. 
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4.2.3 Respondentens roll vid granskning av goodwillposten 

Daniel anser att det viktigaste för en revisor vid granskningen av en goodwill post är att kontrollera 

hur företaget själva väljer att hantera det eftersom de har större kunskap. Däremot bidrar Daniel 

med sin kunskap om redovisning och kontrollerar att den är korrekt hanterad med korrekt innehåll 

och uppgifter. Det Daniel gör vid hanteringen av goodwill är att kontrollera att avskrivningsplanen för 

goodwill verkar rimlig och reglerna följs korrekt.  
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4.3 Respondent Lars Lidgren 

Lars Lidgren är auktoriserad revisor på LHA-revision i Västerås. Han började arbeta med redovisning 

på Bohlins revisionsbyrå 1992, numera heter Bohlins revisionsbyrå KPMG AB. Lars är en av tre 

delägare av LHA-revision som är en lokal redovisnings och revisions byrå som även i enstaka fall åtar 

sig jobb i form av skatterådgivning. Kunderna till LHA-revision är främst onoterade bolag. 

Lars är styrelseordförande, ett uppdrag som tar mycket av hans tid men han har även revision och 

redovisnings uppdrag. Han beskriver branschen redovisning och revision som väldigt styrd av regler 

och lagar. På grund av detta menar Lars att vikten av att vara uppdaterad och ha en bra intern 

kontroll är hög. 

4.3.1 Respondentens syn på goodwill 

Lars är skeptisk till immateriella tillgångar i onoterade bolag. Detta beror på att hanteringen av dessa 

tillgångar kräver högt kunnande och god förståelse. Något som Lars anser att det ibland saknas i 

mindre företag. 

Goodwill är den vanligaste immateriella tillgången och den mest svår bedömda och svår värderade 

tillgången. Enligt Lars är ett negativt värde på goodwill mer lätthanterligt än när bolagen har positiva 

värden på goodwill som tillgång i balansräkningen. Svårigheterna med goodwill som en positiv 

tillgång är enligt Lars hur den ska värderas och hur lång nyttjandeperioden ska beräknas vara. Vid den 

bedömningen är omdöme och erfarenhet viktiga faktorer. Framför allt är det viktigt att inte ha en allt 

för positiv syn på det förvärvade bolagets ekonomiska framtid. 

Det finns enligt Lars ingen ”riktig” marknad för de onoterade bolagen vilket försvårar värderingen av 

dessa. Till skillnad från noterade bolag vars aktier handlas daglien på aktiebörser runt om i världen 

finns det på så sätt ett marknadsvärde på dessa. Frågor som ett bolag får ställa sig vid ett eventuellt 

företagsköp av ett onoterat bolag enligt Lars är hur stora de framtida vinsterna kommer vara, vad 

verksamheten kommer generera och vilket substansvärdet är.  

 

 

 

 



   
   

21 
 

4.3.2 Nedskrivning & avskrivning av goodwill 

För att utföra en värdeprövning på ett bolags goodwill enligt IAS 36:s regler som eventuellt leder till 

en nedskrivning, krävs det att värderingsmannen är försiktig och kunnig, så att utfallet av värderingen 

ger en så korrekt bild av företaget som möjligt. Enligt Lars hänger det ihop med 

försiktighetsprincipen. IAS 36 är internationella regler och följs sedermera av internationella företag 

men det är även tillåtet för mindre nationella bolag att följa dem. Något som han anser försvåra 

prövningen av goodwillvärdet är att marknaderna är under ständig förändring och produkter får allt 

kortare livscykler på grund av den snabba tekniska utvecklingen. I och med detta blir det svårare att 

förutsäga vilka framtida vinster företaget väntas inbringa. Som nämnts ovan så är Lars överlag 

skeptisk till immateriella tillgångar och är osäker på om värdeprövning är den metod som redovisar 

goodwill mest rättvist. Han menar att dessa regler fortfarande är relativt nya och därför svårt att säga 

om de verkligen är det bästa tillvägagångssättet.  

Det vanligaste är att mindre onoterade bolag följer ÅRL:s regler och redovisningsrådets 

rekommendationer om en linjär avskrivning över nyttjandeperioden. När ett bolag följer dessa regler 

om linjär avskrivning måste det fastställas en nyttjandeperiod. Det är då upp till företagsledningen 

att göra den bedömningen. Marknaden som bolaget verkar på spelar en stor roll i denna bedömning 

liksom hur företaget generellt hanterar goodwill. 

Lars anser att EU bör arbeta fram tydligare redovisningsregler, detta för att skapa en gemensam 

redovisningsform som bör användas av fler bolag än enbart de stora noterade bolagen. Enligt Lars 

skulle detta vara bra för den ekonomiska marknaden då företag enklare kan göra jämförelser och 

förhålla sig till liknande företag i olika länder. 

4.3.3 Respondentens roll vid granskning av goodwillposten 

Lars beskriver sin roll vid granskring av goodwill posten och resten av revisionsarbetet som ett 

lagarbete. Han förklara att beroende på hur stor erfarenhet och vilken kunskap en revisor besitter 

finns det olika arbetsuppgifter.  Vidare menar Lars att det är företagsledningen i det granskade 

bolaget som har den viktigaste rollen vid hanteringen av goodwill. De anses ha bäst kunskap om 

marknaden som företaget huserar på, dess omgivning och hur stora de framtida intäkterna kan 

tänkas vara. Lars påpekar att det är viktigt att de inte är för optimistiska vid den värderingen. Det 

finns en risk för att ledningen är för optimistiska i sin tro om företagets framtida vinter. Varför Lars 

förespråkar den tidigare nämnda försiktighetsprincipen. Efter att värderingen av goodwill posten har 

utförts av företagsledningen är det upp till Lars och hans medarbetare att granska om värderingen är 

rimlig. 
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5. Analys 

I detta kapitel kommer det empiriska materialet analyseras med hjälp av referensramen. Analysen 

görs för att kunna besvara problemformuleringen till arbetet. 

 5.1 Respondenternas syn på goodwill 

Efter att ha utfört intervjuer med respondenterna till denna studie stod det klart att alla dessa hade 

en relativt liknande bild av koncernmässig goodwill. Denna bild innebär att de alla är överens om att 

koncernmässig goodwill är något svårbedömt, såsom alla immateriella tillgångar, är det svårt att 

sätta ett exakt värde på det och dess innehåll. För att kunna göra en korrekt bedömning av goodwill 

krävs en stor kunskap om företagets produkter, konkurrenter och varumärke för att bedöma hur 

mycket det är värt och hur de framtida intäkterna troligtvis kommer se ut. 

Då de nya internationella regler i IAS 36 är relativt nya och oprövade finns tveksamheter kring hur 

reglerna i praktiken kommer fungera i längden. Detta på grund av att det är företagen själva som ska 

göra värdeprövningen, vilket ger möjligheter för företag med svag finansiell ställning att utnyttja 

regelverket till sin fördel, genom att inte justera goodwill- posten och på så sätt visa upp en starkare 

ekonomisk bild av företaget. (Nilsson, 2010, s. 129) 

Av reglerna följer dock även fördelar menar samtliga respondenter, i och med att det är 

företagsledningen som enligt lagen ska bedöma de immateriella tillgångarnas värde då de har en klar 

och tydlig bild av företaget, dess produkter och konkurrenter. Detta leder till en mer exakt och 

trovärdig analys av goodwill.  

Det vanligaste enligt respondenterna är att svenska företag använder ÅRL:s regler om avskrivning. 

Dessa regler ger en linjär avskrivningstid på fem år, vilket innebär att avskrivningen har samma 

storlek alla fem år. Detta ger en snabb avskrivning, men även en hög kostnad för företag. Därför vill 

företag gärna ha en längre avskrivningstid, vilket är godkänt enligt ÅRL:s regler så länge de kan styrka 

varför avskrivningstiden bör förlängas, vilket är beroende av när de framtida ekonomiska intäkterna 

förväntas inbringas. Enligt (RR 1, 2012) rekommendationer för koncernredovisning kan en 

avskrivningstid förlängas om det kan motiveras, det vanligaste är dock att den understiger 20 år.  
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5.2 Regelverken 

Det finns flera olika regelverk och normgivande organ som gäller för redovisning av immateriella 

tillgångar, både svenska och internationella. De flesta lagar som finns verkar som ramlagar, vilket 

innebär att de sätter minikrav och begränsningar på redovisningen och får därför anpassa sig efter 

den redan antagna praxis som finns inom redovisningen.  (Andersson & Söderquist, 1996, s. 33) 

De redovisningsregler som finns för nedskrivning och avskrivning av tillgångar är enligt 

respondenterna väldigt teoretiskt uppbyggda. Respondent Daniel förklarade tydligt hur svårt det är 

att hantera lagar och regler i praktiken om inte en stor erfarenhet finns hos revisorn att använda 

gällande praxis. Detta försvåras ytterligare av att det finns flera olika reglerverk och normgivande 

organ både på nationellt och internationell nivå. (Schön, 2012) 

Med alla regelverk och normgivande organ så anser Lars att det blir viktigare att företag tydligt håller 

sig till god redovisningssed och försiktighetsprincipen (Lidgren, 2012). Det är lätt att vid en 

värdeprövning vara för optimistisk vid bedömningen av företagets ekonomiska framtid. Detta kan 

leda till att företagen eller koncernerna redovisar ett för hög värde på deras balansräkning, ett värde 

som till viss del egentligen inte finns. Det är en av anledningarna till varför Lars förespråkar 

försiktighetsprincipen. Detta kan sammankopplas med de svenska normerna om rättvisande bild. Det 

viktiga blir att ge korrekt information om ett företags värde, tillgångar och skulder. För att detta ska 

vara möjligt krävs det att immateriella anläggningstillgångarna får ett korrekt värde (Schön, 2012).  

Att det finns flera olika normgivande organ och regelverk är något som ofta leder till stor förvirring 

hos svenska företagare. Många väljer därför den enklare vägen och gör en linjär avskrivning enligt 

ÅRL på fem år. Enligt respondent Mathias är ÅRL:s regler de vanligaste hos svenska bolag, ofta på 

grund av att de inte har tillräckligt stor kunskap om de internationella reglerna framtagna av EU. 

(Persson, 2012) 

Lars tycker att IAS/IFRS regler om värdeprövning ofta ger ett mer korrekt värde av goodwill som 

tillgång, vilket han anser går ihop med de svenska normerna om rättvisande bild liksom 

försiktighetsprincipen. (Lidgren, 2012) 
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5.3 Internationella regelverk 

Idag finns flera olika normer och lagar för redovisning inom Sverige och andra länder. Att dessa regler 

skiljer sig så mycket från land till land skapar en stor osäkerhet kring redovisningen och gör det svårt 

för företagen. För att förenkla detta borde EU jobba hårdare med att skapa gemensamma regler som 

används av fler bolag än de stora noterade bolagen. (Lidgren, 2012) 

Detta skulle enligt Lars leda till att bolag från olika länder enklare kan göra jämförelser och förhålla 

sig till företag från andra länder för att på så sätt ta nytta av och lära sig saker från andra länder för 

att utveckla sin egen verksamhet. För att göra redovisningen mer lättbegriplig och tydlig anser 

författarna att det finns behov av ett stort internationellt normgivande organ. När utvecklingen i 

världen gör att fler och fler företag är aktiva på den globala marknaden, skulle det förenkla om det 

endast fanns ett regelverk att följa. Att endast ha ett normgivande organ anser vi även skulle 

underlätta för företagen att jämföra bolagens redovisning och årsredovisningar.      

Skulle EU skapa ett tydligare och starkare redovisningsorgan så skulle mindre företagare kunna 

utveckla sin verksamhet. EU skulle tydligare kunna lämna ut normer för hur redovisning bör gå till av 

immateriella tillgångar, då det i dagsläget råder svag kunskap bland företagare hur redovisningen av 

dessa ska hanteras. Detta skapar problem för företagen då de ofta är alldeles för optimistiska i sin 

företagsvärdering när de ska förvärva ett bolag. (Schön, 2012) 

5.4 Problematiken med goodwill 

Den bristande kunskap som finns bland företagare är enligt respondenterna det största problemet 

inom redovisningen. Problemet är att många företagare på grund av deras bristande kunskap inom 

redovisning och vilka kostnader en avskrivning leder till. I och med detta är en stor del svenska 

företagare alldeles för optimistiska vid värdering av ett företags framtida intäkter. Detta leder till att 

revisorerna sätts i en svår situation när goodwill posten granskas eftersom företagare sällan vill göra 

en avskrivning på goodwill på grund av de stora kostnaderna. 

De svenska reglerna enligt (ÅRL, 2012) säger att immateriella tillgångar ska ha en linjär 

avskrivningstid på normalt fem år om inte längre tid motiveras. Många svenska företagare använder 

sig av denna regel på grund av att den är väldigt lättanvänd och inte kräver någon analys eller 

värdeprövning av goodwill. Detta trots att våra respondenter Lars och Mathias är överens om att en 

värdeprövning enligt IAS regler tydligt ger ett mer korrekt värde av tillgångsposten. 
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6. Slutsatser 

I detta kapitel kommer vi ge slutsatser från arbetet i förhållande till vår problemformulering.  

 Vad är egentligen koncernmässig goodwill? 

När ett företag förvärvar ett annat bolag så uppstår en restpost som inte kan hänföras till 

direkta tillgångar och skulder i bolaget. Övervärdet som ett företag betalar för är 

koncernmässig goodwill, denna post består är uppskattning av ett bolags framtida intäkter. 

Vid värdering av koncernmässig goodwill måste man ta hänsyn till företagets omgivning, hur 

deras marknad ser ut och vilka konkurrenter de har. Detta är något som nämndes redan i 

bakgrunden och ej har påverkats av den empiriska studien.  

 

 Vilka problem finns kring regelverken? 

Redovisning i sig är ett komplext ämne som ständigt utvecklas för att förbättras och 

underlätta för företagare. Vår åsikt är att många regler och normer utvecklas var för sig utan 

ett direkt samband mellan organen, både nationellt och internationellt. Internationellt finns 

det relativt nya regler som får användas av alla, men som kräver ett större arbete och 

djupare kunskap vilket innebär att många svenska företagare som är onoterade använder sig 

av de svenska reglerna från ÅRL för enkelhetens skull, trots de höga kostnader denna metod 

leder till. Detta ger ett problem då värdeprövningar enligt IAS ger en mer korrekt bild av 

goodwill, samtidigt som det är mer svåranvänt och resurskrävande. 

 

 Hur ser de intervjuade revisorerna på redovisningen av koncernmässig goodwill? 

Respondenterna till detta arbete har en gemensam åsikt i att koncernmässig goodwill är 

något svårbedömt och svårt att ge ett korrekt värde. Däremot har de lite olika uppfattning 

om vilka regler som ger den mest rättvisande bilden av tillgången. Mathias anser att de 

internationella reglerna ger den bästa värderingen medan Lars bättre föredrar de svenska 

regler med ÅRL. Daniel anser att de svenska reglerna är bättre då han tycker att de 

internationella reglerna kräver en väldigt stor erfarenhet och kunskap. 
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Bilaga 1  
 

Frågor till respondenter 

1. Hur ser dina arbetsuppgifter ut och vad har du för position inom ditt företag? 

2. Hur ser du på värdet av immateriella tillgångar, och hur dessa värderas? 

3. Hur ser du på värde prövning av goodwill?  

4. Varför måste goodwill skrivas ned? 

5. Vad har ni som revisorer för roll vid en granskning av goodwillpost? 

6. Vad anser du är de största skillnader mellan noterade och onoterade bolag, och dess 

hantering av goodwill? 

7. Hur anser du att IAS regler från 2005 påverkar hanteringen av immateriella tillgångar? 

8. Anser du att goodwill bör delas upp i flera poster? 

9. Vad är det vanligaste felet svenska företagare gör när de hanterar goodwillposten? 

10. Vad använder ni för modeller vid förvärvsanalys? 

 

 


