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Abstract 
This thesis is written in Swedish. 

Purpose: The purpose of this thesis is through practice see how companies identifies intangible 

assets and by using a stakeholder perspective discuss the relevance, reliability and 

comparability of the initial value of goodwill. 

Methodology: This thesis is based on a qualitative phenomenography methodology. The 

empirical material have been gathered through in-depth interviews and telephone interviews. 

An abductive approach where applied on the empirical data and selective theories to enhance 

the discussion.  

Analysis: By applying the legitimacy and stakeholder theory the de facto difference in the 

accounting of the initial value of goodwill can be explained by: 1) Managers interpretation of 

the social contract. 2) IFRS. 3) The role of the accountant. 4) Power, legitimacy and urgency of 

the stakeholder. 6) Publicly listed company vs. unlisted company.  

Findings: This thesis finds that IFRS 3 do not increase the relevance, reliability and 

comparability of the information the acquirer discloses of the acquired company. If IFRS 3 is 

to fulfill its purpose of relevance, reliability and comparability, IASB needs to introduce a 

guidance how companies should identify and appraise intangible assets after acquisitions. 

Further research is needed on what properties intangible assets have and how goodwill should 

properly be classified.   
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Sammanfattning 

Syfte: Genom att i praktiken se hur företag identifierar immateriella tillgångar syftar den här 

studien att ur ett intressentperspektiv diskutera relevansen, tillförlitligheten och jämförbarheten 

av det initiala värdet av goodwill. 

Metod: Studien baseras på en kvalitativ fenomenografisk metodansats. Djupintervjuer och 

telefonintervjuer har används för att samla in det empiriska materialet. Empirin har därefter 

behandlats med en abduktionsansats för att möjliggöra en diskussion genom att pendla mellan 

det empiriska materialet och tänkbara teorier. 

Analys: Utifrån legitimitet- och intressentteorin kan skillnaderna i redovisningen förklaras av: 

1) Företagsledares tolkning av det sociala kontraktet. 2) IFRS. 3) Revisorns roll. 4) 

Intressenternas makt, legitimitet och brådska. 5) Börsnoterat kontra icke börsnoterat.  

Slutsats: Studien finner att IFRS 3 inte ökar relevansen, tillförlitligheten och jämförbarheten 

av informationen förvärvaren ger om det förvärvade bolaget. För att IFRS 3 ska uppnå syftet 

med relevans, tillförlitlighet och jämförbarhet, bör de införas en tydlig vägledning hur företagen 

ska identifiera och värdera immateriella tillgångar efter ett rörelseförvärv. Vidare forskning 

krävs för att fastställa vilka egenskaper identifierbara tillgångar och goodwill besitter.  
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1 Inledning 

1.1.1 Definitioner 

 IASB – International Accounting Standard Board 

 IAS – International Accounting Standard 

 IFRS – International Financial Reporting Standards 

 FASB – Financial Accounting Standard Board 

 US GAAP – United States Generally Accepted Accounting Principles  

 Goodwill – En tillgång som representerar framtida ekonomiska fördelar som 

uppkommer från andra tillgångar förvärvade i ett rörelseförvärv som inte är enskilt 

identifierade och separat redovisade.  

 Förvärvaren – Det företag som erhåller det bestämmande inflyttandet över det 

förvärvade företaget. 

 Förvärvat företag – Den verksamhet eller de verksamheter som förvärvaren erhåller 

bestämmande inflytande över i ett rörelseförvärv. 

 Förvärvstidpunkt – Den tidpunkt vid vilken förvärvaren erhåller det bestämmande 

inflyttande över det förvärvade företaget. 

 Rörelseförvärv – En transaktion eller annan händelse i vilken en förvärvare erhåller 

det bestämmande inflyttande i en eller flera verksamheter/rörelser.   

 Egetkapitalandel – I huvudsak betydelse ägarandelar i företag som ägs av investerare 

och äger-, medlems, eller deltagarandelar i ömsesidigt företag.  

 Identifierbar – En tillgång är identifierbar om den antingen är; 

o Avskiljbar, det vill säga att det går att skilja eller dela den från företaget och 

sälja, överlåta, licensera, hyra ut eller byta den, antingen enskilt eller 

tillsammans med hänförliga avtal, identifierbar tillgång eller skuld, oavsett om 

företaget har för avsikt att göra detta. 

o Eller att den uppkommer ur avtalsenliga eller juridiska rättigheter, oavsett om 

dessa rättigheter är överlåtbara eller avskiljbara från företaget eller från andra 

rättigheter och förpliktelser. 

 Immateriell tillgång – En icke-identifierbar icke-monetär tillgång utan fysisk form.  

 Big bath accounting – Företagsledaren manipulerar redovisningen för att öka 

förlusterna. Används vanligtvis vid förlustår för att resultatet nästkommande år ska se 

bättre ut.  

 Income Smoothing - Redovisningsteknik som medför att resultatet blir jämnare mellan 

åren. Företagsledare använder sig främst av denna teknik på grund av att investerare 

kan vara villiga att betala ett premiumpris för en aktie som har stabila och förutsägbara 

vinster.  

 EV – Equity value (Eget kapital) 

 EBIT – Earnings Before Interest and Taxes (Vinst före räntekostnader och skatt) 

 EBITDA – Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization (Vinst före 

räntekostnader, skatt, avskrivning och nedskrivning) 

 B2C – Business to Consumer (företag till kunder) 

 B2B – Business to Business (företag till företag) 
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1.2 Bakgrund 

Redovisningen av goodwill har länge varit ett kontroversiellt ämne. Forskare och 

standardsättare har diskuterat om goodwill ska tas upp som en tillgång, och i så fall: ska 

goodwill skrivas av eller testas för nedskrivning? (Bugeja & Gallery, 2006). För drygt 40 år 

sedan började amerikanska företag identifiera immateriella tillgångar i balansräkningen. Men 

det var inte förrän år 2001 som US GAAP gick över till nedskrivningsprövningar av 

goodwillvärdet (Gauffin & Nilsson 2013). International Accounting Standard Board (IASB) 

har haft som målsättning att redovisningen bättre ska avspegla verkligt värde och öka 

relevansen ur ett aktieägarperspektiv. Till följd av detta tog IASB 2004 efter det amerikanska 

regelverket och implementerade IFRS 3 (Grant Thornton). Innan implementeringen av IFRS 3 

var goodwill skillnaden mellan köpeskillingen och det egna kapitalet hos det förvärvade 

företaget. Men med IFRS 3 ska det förvärvade företagets tillgångar och skulder värderas till 

verkligt värde, samt så ska företagsledare identifiera specifika immateriella tillgångar som 

exempelvis patent, licenser, kundrelationer och varumärke. Beroende på karaktären av den 

immateriella tillgången kan den värderas till obestämd tid och därmed testas för nedskrivning 

eller skrivas av årligen med en livslängd på max 20 år (Hamberg & Beisland, 2014). Syftet med 

IFRS 3 var att öka transparensen i företagens redovisning; att investerare och aktieägare kunde 

se exakt vilka tillgångar företaget hade köpt och varför ett premiumpris över det egna kapitalet 

hade betalats (Sinclair, 2007). Genom öppen redovisning av förvärvade tillgångar, skulder och 

andra faktorers värde i det förvärvade företaget, skulle förståelsen för företagsförvärv öka. 

Särskild vikt skulle läggas på redovisningen av immateriella tillgångar och goodwill eftersom 

det oftast utgör huvuddelen av värdet i det förvärvade bolaget (Intangible Business).  

I och med införandet av IFRS 3 och US GAAP SFAS No. 142 anser IASB och Financial 

Accounting Standard Board (FASB) att goodwill är en immateriell tillgång som har obestämd 

nyttjandeperiod. Men till skillnad från andra tillgångar så kan inte goodwill stå ensamt, vilket 

betyder att goodwill inte har något eget värde. Detta är speciellt; goodwill kan till exempel inte 

användas som säkerhet vid lån likt andra tillgångar (Pounder, 2013). Om goodwill inte har något 

eget värde hur kan det då testas för nedskrivning (Sinclair, 2007)? 

Intangible Business, väldens största oberoende värderare av varumärken, kom fram till att 

företag under första året under IFRS 3 undervärderade immateriella tillgångar och 

övervärderade goodwill. Intangible Business konstaterade att goodwill är ett svart hål i 

balansräkningen och att IFRS 3 inte lyckas uppnå sitt utsatta mål med ökad transparens. 

Investerare och aktieägare måste veta varför ett företag är värt vad som har betalats för 

företaget. Genom att korrekt fördela immateriella tillgångar från premiumpriset som har 

betalats för det förvärvade företaget kommer man lyckas med att förklara just detta. Men om 

inte identifieringen av immateriella tillgångar fullt ut kan förklara premiumpriset på 

företagsförvärvet kommer en goodwillpost att uppstå. Men denna goodwillpost bör inte 

överstiga 10 % av premievärdet (Sinclair, 2007).  

När Google 2006 förvärvade Youtube för $1,2 md identifierades $0,2 md i immateriella 

tillgångar från ett goodwillvärde på $1,1 md, trots att Youtubes varumärke ansågs vara den 

drivande faktorn bakom förvärvet (Jetuah, 2008).  I en undersökning av Financial Times 500 

refererar Intangible Business (2008) att 21 % av köpeskillingen allokerades till materiella 

tillgångar, 32 % identifierade immateriella tillgångar och 47 % till goodwillvärdet. Hela 53 % 

av det redovisade goodwillvärdet kunde inte förklaras i redovisningen. Trots att ledande 

marknadsanalytiker anser att varumärket minst bör utgöra hälften av premievärdet i ett företag 

(Sinclair, 2007).  
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1.3  Problemformulering 

Innan införandet av IFRS 3 var goodwill en tillgång som inte gick att förklara. Goodwill var 

helt enkelt det restvärde som fanns kvar efter ett rörelseförvärv. IFRS 3 skapades för att förändra 

detta. Genom att företag identifierar tidigare oidentifierade immateriella tillgångar skulle 

aktieägare och investerare förstå varför ett premiumpris hade betalats för det förvärvade bolaget 

(Sinclair, 2007). Men samtidigt bygger identifieringen av immateriella tillgångar på 

företagsledares subjektiva bedömningar vilket i sin tur ökar företagsledares möjligheter till 

manipulation (Pashang & Fihn, 2011; Abu Ghazaleh et al., 2012; Ramanna & Watts, 2012).  

Efter implementeringen av IFRS 3 ökade goodwillvärdet hos svenska börsnoterade företag. 

Detta berodde delvis på att avskrivningarna av goodwillvärdet var större med tidigare 

redovisningsstandard än under IFRS 3 med nedskrivningsprövningar, samt att 

företagsförvärven ökade. Till följd av detta ökade även vinster bland svenska börsnoterade 

företag (Hamberg, Paananen, & Novak, 2011). Baboukardos och Rimmel (2014) anser dock att 

det ackumulerande värdet av goodwill har en positiv inverkan på företagens 

marknadsvärderingar, men endast om det i hög grad följer IFRS bestämmelser av öppen 

redovisning. Men öppenheten i redovisningen minskar om onormalt hög andel av 

köpeskillingen allokeras till goodwill (Shelev, 2009). Samtidigt visar Feng och Weimin (2005) 

att investerares felprognoser ökar i takt med ökad andel goodwill i företagens balansräkningar. 

I och med att svenska börsnoterade företag endast identifierar en liten del av immateriella 

tillgångar kommer framtida vinster bli ännu mer beroende av företagsledares subjektiva 

bedömningar (Hamberg et al., 2011).  

Som tidigare forskning har påvisat speglar en övergång från avskrivning till nedskrivning bättre 

goodwills underliggande värde. Men relevansen i goodwill försämras, om inte försvinner helt, 

när företagsledare inte korrekt och öppet identifierar immateriella tillgångar vid företagsförvärv 

(Baboukardos & Rimmel, 2014; Shelev, 2009). Samtidigt bygger identifieringen av 

immateriella tillgångar på företagsledares subjektiva bedömningar (Pashang & Fihn, 2011).  

Till följd av att immateriella tillgångar tar en allt större plats i företagens balansräkning, blir 

redovisningen av immateriella tillgångar allt viktigare (Feng & Weimin, 2005). Om revisorer 

och investerare inte vet hur företagsledare har bedömt det initiala värdet av goodwill, hur kan 

de då granska och bedöma dess värde?  

1.4 Syfte 

Genom att i praktiken se hur företag identifierar immateriella tillgångar syftar den här studien 

att ur ett intressentperspektiv diskutera relevansen, tillförlitligheten och jämförbarheten av det 

initiala värdet av goodwill.  

1.5 Forskningsfråga 

Har en implementering av IFRS 3 ökat redovisningskvalitén av det initiala värdet av goodwill? 
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1.6 Avgränsning 

Studien avgränsar sig mot hur företag bör gå till väga för att identifiera immateriella tillgångar 

efter rörelseförvärv samt vad goodwillvärdet bör bestå av. Vidare avgränsar sig studien också 

mot vilka effekter redovisningen av goodwill kan få på samhället och på företagets intressenter.  

1.7 Studiens disposition 

I nästa kapitel presenteras valet av forskningsmetod. Där beskrivs också hur empirin valts ut 

för att svara på forskningsfrågan och hur studien gått tillväga för att leva upp till 

tillförlitligheten. Vidare berör kapitlet genomförandet av studien, samt de hinder och problem 

jag har stött på under studiens gång. I kapitel tre presenteras de normativa och positiva 

redovisningsteorier som valts ut för att på bästa möjliga sätt svara på forskningsfrågan. 

Teorierna analyseras sedan i kapitel fem med hjälp av det empiriska materialet, som presenteras 

i kapitel fyra. Studien avslutas i kapitel sex med en slutsats av analysen där ett svar på 

forskningsfrågan presenteras och avslutas med förslag på vidare forskning, samt en 

studiereflektion. 
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2 Metod 

2.1 Metodologiska utgångspunkter 

För att kunna studera det identifierade fenomenet och därmed svara på forskningsfrågan har en 

kvalitativ fenomenografisk metodansats används. En kvalitativ metodansats används enligt 

Widerberg (2002) när forskningen syftar till att klargöra ett fenomens karaktär eller dess 

egenskaper. Fenomenografin har sin utgångspunkt i att människor uppfattar företeelser på olika 

sätt och att det finns ett begränsat antal sätt som dessa företeelser kan uppfattas på (Frejes & 

Thornberg, 2015). Ett konstruktivistiskt synsätt har i sin tur använts för att möjliggöra en 

diskussion om relevansen av det initiala värdet av goodwill. Det konstruktivistiska synsättet 

anser att organisationer och kulturer är en social konstruktion, där de ständigt påverkas av sin 

omgivning (Bryman & Bell, 2011). Alvesson, Deetz, och Torhell (2000) ser metoden som ett 

brett förhållningssätt. Metoden ses som det grundval forskaren gör i sitt arbete med det 

empiriska materialet där valet av forskningsmetod är den metoden som används för att samla 

in empirin (Bryman & Bell, 2011). Under studiens genomförande samlas det empiriska 

materialet in via intervjuer som sedan analyserades med hjälp av de tänkbara teorierna. Empirin 

behandlades efter en abduktionsansats för att möjliggöra en diskussion genom att pendla mellan 

det empiriska materialet och tänkbara teorier. Teorierna används därför inte som en mekanisk 

applicering på det insamlade materialet utan som en inspirationskälla för att möjliggöra en 

förståelse för det studerande fenomenet (Fejes & Thornberg, 2015).  

2.2  Urval  

För att svara på frågeställningen har jag gjort ett strategiskt urval av tänkbara intervjupersoner. 

Intervjupersonerna valdes ut efter deras största möjliga förmåga att kunna bidra till studiens 

syfte. I första hand identifierades företag som relativt nyligen har gjort betydelsefulla 

rörelseförvärv samt som applicerar IFRS 3, följt av tänkbara intervjupersoner. Syftet med 

intervjuerna och valet av intervjupersoner var att se hur de identifierade företagen gör när de 

fastställer goodwillvärdet vid rörelseförvärv.  

Jag ville även få utlåtande från oberoende personer med stora kunskaper om hur företag bör gå 

tillväga när de identifierar immateriella tillgångar vid rörelseförvärv. Slutligen ville jag även se 

hur användarna av årsredovisningarna ser på fenomenet. Därmed identifierade jag två 

aktieanalytiker från två av Sveriges storbanker samt organisationen Aktiespararna, som i över 

40 år representerat småsparare i diverse olika frågor (Aktiespararna). Genom att få olika 

perspektiv hoppas jag att kunna bidra med en djupare förståelse för det studerade fenomenet.   

2.2.1  Val av intervjuform 

Intervjuerna har delats upp i två olika intervjuformer: näst intill helt ostrukturerade intervjuer 

och telefonintervjuer. Intervjuerna med de olika representanterna hos företagen, samt med den 

oberoende personen, har skett genom nästintill helt ostrukturerade intervjuformer. För att de 

öppet ska få beskriva hur de går tillväga när de fastställer det initiala värdet av goodwill. För 

att inte intervjupersonerna ska försvinna ifrån ämnet hade jag en lista av punkter som stämdes 

av. Jag har sedan utifrån respondenternas svar ställt följdfrågor för att få en mer preciserad 

beskrivning och för att följa upp intressanta uttalanden. För att intervjupersonerna inte skulle 

tappa intresset gav jag subtila nickanden och hummanden vid diverse uttalanden som 

respondenten gjorde. Intervjutekniken är något Frejes och Thornberg (2015) benämner som 

probing vilket medförde att intervjuerna blev mer djupgående. Att jag genomförde en kvalitativ 
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ostrukturerad intervju gjorde intervjun mer flexibel samtidigt som det möjliggjorde för mig att 

få en inblick i vad intervjupersonerna fann relevant, vilket är en av fördelarna Bryman och  Bell 

(2011) finner gentemot en strukturerad kvantitativ intervju.  

Jag valde att genomföra intervjuerna på respektive intervjupersons arbetsplats, vilket enligt 

Widerberg (2002) kan ge en djupare förståelse för intervjupersonen eftersom det bland annat 

ger en inblick i intervjupersonens arbetsmiljö. Samtidigt finns det nackdelar med att genomföra 

en intervju på intervjupersonens arbetsplats. Intervjupersonen kommer att avbryta sitt dagliga 

arbete för att möjliggöra min intervju vilket riskerar medföra att de drabbas av disträ och stress 

eftersom jag tar tid som de möjligtvis hellre hade lagt på annat (Widerberg, 2002).  

Telefonintervjuer genomförde jag med de identifierade intressenterna. Valet att intervjua de 

identifierade intressenterna på telefon grundade sig i längden på intervjuerna då respektive 

telefonintervju hos intressenterna varade i cirka 6 minuter, att jämföras med representanterna 

hos företagen och expertutlåtandet som varade i mellan 30-45 minuter. Det behöver dock inte 

vara sämre att genomföra en kortare telefonintervju än ett personligt möte. Bryman och  Bell 

(2011) konstaterar bland annat att det kan vara effektivare att ställa kritiska frågor via telefon 

då intervjupersonen kan känna sig mindre stressad när intervjuaren inte är fysiskt närvarande. 

Samtidigt finns det nackdelar: möjligheten att läsa av intervjupersonens kroppsspråk försvinner, 

och med det också chansen att se om intervjupersonen finner vissa frågor obekväma, vilket 

skulle kunna möjliggöra en bättre analys.  

2.3 Studiens tillförlitlighet 

För att säkerhetsställa tillförlitligheten i studien har jag inriktat mig på att uppfylla kriterierna 

trovärdighet och autencitet. Bryman och Bell (2011) refererar till Guba och Lincoln (1994) som 

är kritiska till appliceringen av reabilitet och validitet i kvalitativ forskning. De anser att det 

inte är möjligt att beskriva en social verklighet, utan att samhället går att beskriva på flera sätt. 

Därför anses kriterierna trovärdighet och autencitet bättre spegla tillförlitligheten i en studie 

med kvalitativ forskningsansats.  

Det är viktigt att ha i åtanke att studiens tillförlitlighet under en kvalitativ studie ligger i 

betraktarens öga. Genom att noggrant beskriva tillvägagångssätten under studiens 

genomförande hoppas jag att läsaren kommer uppfatta studiens genomförande som trovärdig. 

För att underlätta förtroendet för studien har jag använt mig av redan accepterade teorier vilket 

möjliggör att läsaren lättare kan granska den analys och slutsats som empirin och teorin leder 

fram till. Bryman och Bell (2011) anser att det är viktigt för studiens förtroende att forskarens 

studie leder fram till en slutsats som är accepterande för andra. Genom att studien applicerar 

redan accepterade teorier ökar möjligheten till en sådan acceptans. Vidare är en viktig del i 

kvalitativ forskning studiens tillförlitlighet, att forskaren kan visa på att han eller hon är objektiv 

i sin studie. Dock anses det inte vara helt möjligt för en forskare att under en kvalitativ forskning 

vara helt objektiv (Bryman och Bell, 2011). Att studien, som tidigare nämnt, applicerar redan 

accepterade teorier hoppas jag kunna öka studiens objektivitet. Samtidigt hoppas jag kunna öka 

graden av replikerbarhet genom att jag redogör den checklista av frågor som jag hade till 

respondenterna.  

För att uppnå autencitet bör man enligt Bryman och Bell (2011) som refererar till Guba och 

Lincoln (1994), bland annat i största möjliga mån ge en rättvisande bild. Med det menar Guba 

och Lincoln att forskaren tar med olika synsätt från de grupper som påverkas av det studerade 

fenomenet. Därför identifierades olika intressenter i form av Aktiespararna, aktieanalytiker 
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samt expertutlåtanden, men även hur företagsledare själva ser på det studerade fenomenet. 

Identifieringen av de olika intressenterna ökar möjligheten att skapa sig en rättvisande bild i 

diskussionen om relevansen i det initiala värdet av goodwill. Identifieringen utgick från ett brett 

spektrum av intressenter där de mest relevanta för att möjliggöra en diskussion om 

forskningsfrågan valdes ut.  

2.4 Studiens genomförande 

2.4.1 Informationssökning 

Det första steget var att se vad som tidigare hade skrivits om ämnet. Jag sökte information via 

sökmotorn Summon och Business Source Premier. De sökord som användes var bland annat, 

initial value of goodwill, value of goodwill, goodwill accounting, accounting for goodwill etc. 

För att säkerställa kvalitén på artiklarna avgränsades sökandet till vetenskapliga artiklar och 

peer-review publikationer. Vidare använde jag mig av en så kallad kedjesökning, där jag 

använde artiklarnas källor för att finna ytterligare information om det berörda ämnet. Genom 

forskningsöversikten identifierade jag en lucka i forskningen och det fenomen jag ville studera. 

Forskningsöversikten har jag lagt som grund för problemformuleringen, syftet och 

frågeställningen.  Föreställningsramen, IFRS 3 och RedU7 har i sin tur hämtats från FAR 

online. För att ge en tydligare beskrivning av föreställningsramens kvalitativa egenskaper 

använde jag mig av tidigare studielitteraturen Redovisningens språk av Dan Smith.  

 

Teorierna har hämtats ifrån Financial Accounting Theory av Craig Deegan och Jeffrey 

Unerman. Jag har sedan tagit del av deras referenser och fortsatt via den så kallade 

kedjesökningsmetoden. Vidare använde jag mig av sökmotorerna Summon och Business 

Source Premier där sökorden som användes för att få fram relevant teori bland andra var 

”Stakeholder theory”, ”accounting” och ”legitimicy theory”. Även här avgränsades sökningen 

till vetenskapliga artiklar och peer-review publikationer.  

2.4.2 Intervjuernas genomförande 

Jag började med att intervjua Martin Almgren på Addtech. Intervjun genomfördes den 10 mars 

2015 på Addtechs kontor på Birger Jarlsgatan 43 i Stockholm. Intervjun var inbokad mellan 

klockan 09-10. Vid min ankomst kom det fram att Martin Almgren har glömt av vår planerade 

intervju. Martin Almgren ber i samband med detta så mycket om ursäkt och frågar om det är 

okej att jag väntar medan han avslutar diverse uppgifter. 

När vi ska starta intervjun har min timmas intervjutid minskat till 45 minuter. Jag finner 

respondenten stressad och disträ, vilket leder till att jag väljer att inleda med frågor om hans 

bakgrund. Syftet med öppningsfrågan var att få respondenten att tänka på annat än det han 

gjorde när jag kom. Efter att Martin Almgren under ett par minuter har berättat om sig själv och 

sin bakgrund finner jag honom mer avslappnad vilket även fick en positiv inverkan på mig som 

intervjuare då jag är relativt ny vid att axla rollen som intervjuare. Intervjun pågår i cirka 30 

minuter och jag spelar in intervjun med hjälp av en Nokia Lumia 1020 och applikationen 

Recorder Pro som jag har installerat och testat veckan tidigare. Efter intervjun upptäcker jag att 

de fem-tio sista minuterna av intervjun saknas. Då jag har tid mellan intervjun med Martin 

Almgren och intervjun med Mats Lindqvist slår jag mig ner på ett kafé och gör 

minnesanteckningar av det som hamnade utanför inspelningen.  

Klockan 11.00 samma dag (2015-03-10) har jag en inbokad intervju med Mats Lindqvist på 

Deloittes huvudkontor på Rehnsgatan 11 i Stockholm. Intervjun med Mats Lindqvist går bra, 
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men minnet av att delar av intervjun med Martin Almgren gick förlorad får mig att avbryta 

intervjun i ett par sekunder för att verifiera att intervjun verkligen spelas in. När intervjun väl 

är över och jag ska avsluta inspelningen finner jag till min stora förtret att inspelningen har 

avbrutits. Den här gången är det inte tio minuter som saknas utan 30 av totalt 40 minuter. Jag 

förklarar mina farhågor för Mats Lindqvist och han meddelar att vi kan ta om delar av intervjun 

via telefon vilket vi gör den 17 mars klockan 10.00. Den här gången spelas intervjun in via en 

Iphone och applikationen Diktafon. Till min stora lättnad sker inspelningen utan några problem. 

Intervjun täcker dock inte alla de delar som Mats Lindqvist talade om vid första tillfället utan 

den här gången är det mer konkret återupprepning på de frågor som var mest relevanta för 

uppsatsen. 

Inför intervjun med Berndt Sundströms hade jag skickat den avstämningslista jag gjort för att 

hålla den näst intill helt ostrukturerade intervjun på spåret. Eftersom ämnet i fråga främst 

berörde Stampen och inte Göteborgs Stadshus, moderbolag till alla Göteborgs kommunala 

bolag, kunde det vara bra att Berndt Sundström fick se delar av frågorna i förväg så att han på 

bästa möjliga vis kunde förbereda sig på ämnet. Intervjun i sin tur genomfördes måndagen den 

13 april 2015 klockan 15.00 på Göteborgs Stadshus huvudkontor på Kronhusgatan 2F. Intervjun 

varade i ungefär 45 minuter och spelades in med hjälp av en Iphone och applikationen Diktafon 

och genomfördes utan några problem.  

Den första telefonintervjun gjordes tisdagen den 24 mars klockan 13.48 med Henrik Nilsson på 

Nordea. Intervju varade i cirka 3 minuter där jag ställde utvalda frågor till respondenten. Jag 

hade inget inbokat möte med Henrik Nilsson utan ringde med förhoppningen att han skulle 

kunna avvara ett par minuter till att svara på mina frågor. Nästa telefonintervju genomfördes 

med Albin Rännar på Aktiespararna. Intervjun genomfördes måndagen den 30 mars klockan 

14.48 och vara i cirka 8,5 minuter. En anledning till att intervjun pågick lite längre var att jag 

efter första telefonintervjun kom på ytterligare frågor som kunde ställas till respondenten, samt 

att svaren den här gången blev mer utförliga. Direkt efter intervjun med Albin Rännar, klockan 

15.00, blir jag uppringd av Jon Hyltner på Handelsbanken. Jag hade tidigare under dagen 

försökt att nå Jon Hyltner utan att lyckas. Det medförde att jag till en början blev lite ställd, 

ingen av tidigare respondenter eller tänkbara respondenter hade återkommit. Intervjun med Jon 

Hyltner varade i cirka 4,5 minuter. Alla telefonintervjuer sker med en Nokia Lumia 1020 och 

med högtalare. Intervjuerna spelas under tiden in med hjälp av en Iphone och applikationen 

Diktafon.  

2.5 Analys och presentation av intervjuerna 

Intervjuerna har presenterats genom att jag har återberättat intervjuerna och vad som har 

framkommit under dem. De mest signifikanta citaten har jag sedan i sin tur valt ut för att 

förstärka analysarbetet. Detta är något som Frejes och Thornberg (2015) benämner som 

kondensation. Den återberättande intervjun och de utvalde citaten användes sedan för att finna 

likheter och skillnader mellan intervjuerna vilket enligt Frejes och Thornberg (2015) är ett av 

fenomenografins primära mål. Det konstruktiva synsättet låg till grunden för delar av den 

teoretiska referensramen. Därmed analyserades empirin med hjälp av utvalda teorier. Jag har 

pendlat fram och tillbaka mellan den teoretiska referensramen och den insamlade empirin för 

att möjliggöra en stabilare förklaringsmodell. Teorin har använts som ett par ”glasögon” och 

med det menar jag att de utvalda teorierna har möjliggjort ett synsätt som kan förklara det 

studerade fenomenet, de utvalda teorierna bör inte ses som den enda förklaringen. Frejes och 

Thornberg (2015) konstaterar att vikten i analysarbetet är att förstå teorins betydelse i relation 

till empirin där teorins samexisterar med empirin och möjliggör förklaringar till det utfallsrum 

som har analyserats fram.      
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2.6 Metodreflektion och etiska överväganden 

Anledningen till att jag valde att intervjua Martin Almgren före Mats Lindqvist var att intervjun 

med Martin Almgren skulle ge mig tankeställare som jag kunde använda mig av i intervjun med 

Mats Lindqvist. Den djupintervjun jag genomförde sist var den med Bernt Sundström. Främsta 

anledningen till det var Bernt Sundströms möjligheter att på kortare varsel än andra 

respondenter ställa upp på en intervju.  

Under studien har flertalet intervjuer genomförts. Intervjuerna har varit av mixad karaktär där 

de sista intervjuerna var betydligt mer uttömmande än de första vilket främst berodde på att jag 

tidigare hade liten erfarenhet i att föra en intervju, men att jag under studiens gång växte i min 

förmåga att föra en intervju. Samtidigt framkom det information och kunskap under studiens 

gång, bland annat under senare intervjuer, som jag inte hade i samband under en del av 

intervjuernas genomförande. Bristande erfarenhet i att föra en intervju och den ökande 

kunskapen under studiens gång, samt svårigheter att få till fler intervjuer, medförde att jag aldrig 

uppnådde en teoretisk mättnad.  

Att jag inte lyckades få till fler intervjuer har varit det största problemet under studiens gång. 

Det kan främst förklaras av studiens tidsbrist, men också av tidsbristen många företagsledare 

upplever. I samråd med min handledare fick jag bland annat råd om tänkbara företag att 

kontakta. Företagen som kontaktades men som inte hade möjlighet att träffas för en intervju 

var, Lindab, Home Maid, Kinnevik och EY. Företagen som i sin tur kontaktades men där jag 

efter flertalet försök aldrig lyckades komma fram till relevanta personer att intervjua var 

Hexagon och Proact.  

De flesta av de identifierade personerna och företagen arbetar utanför Göteborg och främst i 

Stockholm. Det försvårade min process då jag av både ekonomiska och privata skäl inte har 

möjlighet att resa iväg på kort varsel. I början av studien var inte tanken att genomföra intervjuer 

utan det var något som växte fram under studiens gång. Jag borde därmed ha kontaktat fler 

företag i ett tidigare skede för att öka möjligheten att få fler intervjuer.  

Att intervjun med Mats Lindqvist fick tas om över telefon kan ha gjort att information som var 

av relevant karaktär uteblev. Intervjun togs inte om i sin helhet, utan jag tog upp de relevanta 

delarna som jag mindes från första intervjun. 

När jag genomförde telefonintervjuerna ringde jag upp respondenterna på chans och hade 

därmed inte en inbokad tid. Det kunde innebära att jag störde respondenterna i deras arbeten 

och att de som ställde upp på en intervju fick avbryta det de höll på med vilket kan ha medfört 

att deras fokus kan ha legat på annat håll och därmed att deras svar inte blev fullt uttömmande.  

 

Under studiens gång fanns det ett flertal etiska överväganden jag hade i åtanke. Bryman och 

Bell (2011) refererar till Diener och Crandall som nämner ett par etiska principer forskaren bör 

förhålla sig till för att inte skada respondenten (deltagaren). Brist på information gentemot 

respondenten, störningar i respondentens privata sfär och att inte föra respondenten bakom 

ljuset är exempel på dessa etiska principer. Jag har därmed hela tiden informerat respondenterna 

om studiens syfte, vilken högskola jag studerar vid, vilka andra företag, organisationer och 

personer jag har eller kommer att intervjua samt möjligheten att vara anonym.  Under min 

analys och slutsats var det även viktigt att inte svartmåla någon respondent. Studiens syfte var 

inte att bedöma om någon respondent svarar korrekt eller felaktigt, utan att få till en bra 

diskussion om det studerade fenomenet.  
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3 Teoretisk referensram 

3.1 Forskningsöversikt 

Redovisningen av goodwill har länge varit uppe för debatt med anledning till om förvärvad 

goodwill ska tas upp som en tillgång i balansräkningen och i så fall hur den ska behandlas 

(Bugeja & Gallery, 2006). I mars 2004 följde International Accounting Standard Board efter 

Financial Accounting Standard Board (FASB) som några år tidigare hade infört 

nedskrivningsprövning av goodwill från balansräkningen istället för som tidigare, att goodwill 

systematiskt skrevs av från balansräkningen (AbuGhazaleh, Al-Hares, & Haddad, 2012). Den 

första januari 2005 började även de nya regelverket gälla för svenska börsnoterade företag i och 

med implementeringen av IFRS i Sverige (Hamberg et al., 2011). 

Med implementeringen av IFRS 3 ansåg IFRS att en övergång från avskrivning till 

nedskrivning bättre skulle spegla det ekonomiska värdet av tillgången (Chalmers, Godfrey, & 

Webster, 2011). De nya redovisningsstandarderna skulle också medföra att företagsledare 

delade med sig av privat information om kassaflöden som bättre reflekterar den underliggande 

prestationen av företaget och på så vis underlättar för investerare och andra intressenter. 

Samtidigt fick de nya redovisningsstandarderna utstå kritik, forskare menade att införandet av 

nedskrivningsprövningar ökar företagsledares möjligheter till manipulation. (AbuGhazaleh et 

al., 2012; Ramanna & Watts, 2012). Jerman och  Manzin (2008) konstaterar att även om 

redovisningsstandarderna (IFRS och FASB) har harmoniserats i frågan om goodwill, finns det 

fortfarande inget lämpligt tillvägagångssätt hur goodwill ska värderas. Pashang och  Fihn 

(2011) påpekar att anledningen till tidigare redovisningsmetod, avskrivning av goodwill, 

snarare berodde på försiktighetsprincipen och att man ville undvika en marknadskrasch än att 

se till kvalitén i redovisningen. För vad fanns det för anledning till att goodwill skrevs av på 

fem år i Sverige och hela 40 år i USA? Pashang och Fihn (2011) redogör dock tre fördelar med 

systematisk avskrivning av goodwill: 1) det förhindrar variation i redovisningen (främst mot 

direkt nedskrivning), 2) det minskar möjligheten för företagsledare att manipulera 

resultaträkningen och 3) det skapar en jämförbarhet mellan internt upparbetad goodwill och 

förvärvad goodwill.  

Trots att Australian Accounting Standard år 1996 medgav att det inte var någon skillnad på 

internt upparbetad goodwill och förvärvad goodwill väljer vi att klassificera dem olika. Skillnad 

kan hänföras till att det är omöjligt att redovisa för internt upparbetad goodwill genom historisk 

kostnad och att redovisningssystemet med dubbelbokföring inte möjliggjorde att internt 

upparbetad goodwill tas med i balansräkningen (Bloom, 2009). Hamberg och  Beisland (2014) 

konstaterar att det är tack vare att förvärvad goodwill uppstår genom en öppen 

marknadstransaktion, vilket leder till en verifierbarhet, som den kan ta med i balansräkningen.  

Efter ändringen från avskrivning till nedskrivning av goodwill i svenska börsnoterade företag 

(implementeringen av IFRS 3) januari 2005, ökade värdet av goodwill drastiskt bland svenska 

börsnoterade företag. Det berodde delvis på att företagsförvärven ökade och att 

nedskrivningarna av goodwill i genomsnitt var betydligt mindre i IFRS 3 än tidigare 

avskrivningar i svenska redovisningsstandarder. Vilket har lett till ökade vinster bland svenska 

börsnoterade företag (Hamberg et al., 2011). Hamberg et al. (2011) konstaterar också att endast 

en liten del av förvärvad goodwill hänförs till identifierade immateriella tillgångar. En effekt 

av IFRS 3 är därmed att företag har mer ospecificerad immateriella tillgångar vilket kommer 

leda till att framtida vinster blir ännu mer beroende av företagsledares omdömen. Detzen och  

Zülch (2012) fann att desto större bonuspaket, baserat på likvida medel, en VD har desto mer 

goodwill klassificerades vid förvärvstillfället. Hamberg et al. (2011) fann också att 
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företagsledare som stannar på företaget i minst fem år tenderar att inte skriva ner 

goodwillvärdet. Det är i linje med AbuGhazaleh, Al-Hares, och Roberts (2011) som konstaterar 

att goodwillnedskrivningar har större sannolikhet att inträffa vid byte av VD. På grund av att 

den nya VD:n använder nedskrivning av goodwill som ett sätt att manipulera redovisningen 

genom så kallade, income smoothing och big bath accounting. Dock påvisar också 

AbuGhazaleh et al. (2011) att goodwillnedskrivningar är starkt förknippade med effektiva 

styrmekanismer, det tyder på att företagsledare är mer benägna att använda sin 

redovisningsfrihet till att förmedla privat information om företagets underliggande prestationer. 

Petersen och  Plenborg (2010) finner dock en oregelbundenhet i hur företag testar 

nedskrivningsprövningar av goodwillvärdet och konstaterar fem faktorer som påverkar hur 

nedskrivningsprövningar används bland företag: 1) Storlek på företaget - större företag har 

större möjligheter att anlita experter och på så vis blir deras nedskrivningsprövningar mer jämna 

än bland småföretag. 2) Storleken på goodwill – företag med ett litet goodwillvärde i 

förhållande till totala tillgångar lägger inte lika stor vikt vid nedskrivningsprövningarna då det 

har en mindre effekt på resultatet. 3) Gemensam modell – företag som applicerar samma modell 

med nedskrivningsprövning av goodwill på kassagenererade enheter minskar risken för 

variation. 4) Erfarenhet av värdering – personer med stor erfarenhet av värdering av företag 

förväntas göra färre misstag än personer med liten erfarenhet. 5) Manual – företag som 

implementerar en manual om hur nedskrivningsprövningarna ska gå till kommer begå färre 

misstag i nedskrivningsprövningen än företag som inte använder sig av en manual.  

Comiskey och  Mulford (2010) finner att de utlösande händelser som leder till 

goodwillnedskrivningar är många och varierar kraftigt. Företag använder sig av olika 

värderingsmetoder och det finns endast en liten överensstämmelse i valet av diskonteringsränta. 

Seetharaman, Sreenivasan, Sudha och Ya Yee (2006) föreslår att företag ska outsourca 

nedskrivningsprövningarna till externa konsulter då det är för dyrt att etablera intern expertis 

inom området. Det kommer hjälpa företag att dra ner på kostnaderna och öka kvalitén på 

nedskrivningsprövningarna. 

Godfrey och  Koh (2009) finner att goodwillnedskrivningar är negativt associerade med ett 

företags underliggande investeringsmotiv. Skiftet från avskrivning till nedskrivning möjliggör 

för företag som har större (mindre) investeringsmöjligheter att behålla (minska) goodwillvärdet 

på balansräkningen så att det stämmer överens med företagets underliggande investeringsmotiv. 

Detta stärker FASB och IASB slutsats att nedskrivningsprövningarna av goodwill bättre speglar 

företagets underliggande ekonomiska värde av goodwill än tidigare avskrivningar (Chalmers et 

al., 2011; Godfrey & Koh, 2009). Samtidigt riktar Ramanna och  Watts (2012) kritik mot att de 

nya redovisningsstandarderna baseras på företagsledarnas framtida åtgärder och företagets 

möjligheter att förverkliga sin strategi. På så vis blir det svårt för revisorer att granska 

goodwillvärdet. De finner också ett samband mellan utebliven nedskrivning av goodwill och 

VDs ersättning, VDs rykte och överträdelse av skuldförbindelser.  

Efter börskraschen 2008 var internt upparbetad goodwill fortfarande huvuddelen av börsvärdet 

bland de 100 största företagen i USA (Bloom, 2009). Bloom (2009) anser att övergången till 

nedskrivningsprövning av goodwill fortfarande lider av felet att de gör skillnad på internt 

upparbetad goodwill och att det nya regelverket fortfarande lider av brister. När goodwill väl 

är nedskrivet så kan det inte återställas. Om exempelvis ekonomiska händelser inträffar som 

gör att företaget måste höja diskonteringsräntan kan det leda till en nedskrivning av goodwill. 

Om diskonteringsräntan skulle återställs till samma nivå tre år senare kan inte en återföring av 

goodwillvärdet ske även om indikatorer finns att det ska vara återställt. Vidare är 

nedskrivningar baserat på prognoser som kan anses vara opålitliga och omöjliga för revisorer 

att kontrollera. Även om goodwillvärdet som helhet består kan företag tvingas skriva ner 
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goodwillvärdet på grund av att det har placerats separat på kassagenererade enheter. Det kan 

inte vara en metod som anses ge en rättvis bild av företagets underliggande prestationer (Bloom, 

2009).  

Bugeja och  Gallery (2006) finner att ett företags värde är positivt associerad med förvärvat 

goodwill vid förvärvstidpunkten och de efterföljande två åren, men att det därefter inte blir 

relevant för värderingen av företagen. En möjlig anledning kan bero på att efter tid så kommer 

fördelarna med rörelseförvärvet att reflektera företagets normala drift. På så vis kommer värdet 

på företaget speglas av vinsten och inte goodwilltillgången. En annan anledning kan vara att 

företag generellt sett misslyckas med att fånga upp förbättringar efter företagsförvärv och att 

marknaden därför värderar ner goodwill när det blir uppenbart att förvärvet inte medför 

ytterligare värde. Då företag fortsätter att ha kvar gammal goodwill som inte är värderelevant 

misslyckas företagen med de grundläggande kraven att förse relevant information som är av 

användning för investerare och andra aktörer på den finansiella marknaden. Genom att företag 

har kvar icke-relevant goodwill i balansräkningen blir det ett substitut för internt upparbetad 

goodwill (Bugeja & Gallery, 2006). 

Sahut, Boulerne, och Teulon (2011) konstaterar att det bokförda värdet av andra immateriella 

tillgångar än goodwill i europeiska företag, är högre under IFRS än under lokala 

redovisningsstandarder och informerar i högre grad värdet på aktien. Europeiska investerare 

finner det kapitaliserade värdet av goodwill mindre relevant i värderingen av företag. Dock 

finner inte Churyk (2005) i sin undersökning att det initiala värdet av goodwill är övervärderat, 

vilket hon anser stärker antagandet om att systematisk avskrivning inte är nödvändigt.  

Samtidigt konstaterar Ratiu och  Tudor (2013) att en rätt klassificering av goodwill är väsentlig 

för förvaltningen av verksamheten. Jerman och  Manzin (2008) påpekar att det fortfarande inte 

finns en generellt accepterad definition av vad goodwill består av. Giuliani et al. (2011) försöker 

i en undersökning definiera goodwill, men finner i praktiken att konceptet av goodwill är oklart. 

De finner inte en ensam definition av goodwill, utan goodwill ses fortfarande som en ”svart 

låda”.  

Även om förvärvad goodwill är värderelevant ser Baboukardos och  Rimmel (2014) negativa 

konsekvenser med redovisningsstandarderna under IFRS. De stora ackumulerade värdena av 

goodwill på företagens balansräkningar som kan uppstå under tider med stigande priser och 

stabil marknadsförhållanden kan representera en risk: när konjunkturen vänder kan företagen 

tvingas skriva ner stora delar av det ackumulerade goodwillvärdet. Trots det anser Baboukardos 

och  Rimmel (2014) att det ackumulerade värdet av goodwill har en positiv inverkan på 

företagens marknadsvärderingar, men endast om det med en hög grad följer IFRS bestämmelser 

av öppen redovisning hur goodwill redovisas. Vilket betyder att om ett företag uppvisar en låg 

nivå av öppenhet i goodwillredovisningen blir goodwillvärdet inte värderelevant och 

investerarna räknar inte med några framtida ekonomiska fördelar (Baboukardos & Rimmel, 

2014). Dock finner Shalev (2009) att öppenheten i redovisningen minskar när onormalt hög 

andel av köpeskillingen allokeras till goodwill. Det kan enligt Shalev (2009) bero på två saker, 

att företaget har betalt ett överpris eller att goodwill övervärderas för att minska avskrivningarna 

av immateriella tillgångar. Feng och  Weimin (2005) visar på att det finns ett samband med 

investerares felprognoser och andelen immateriella tillgångar ett företag har på balansräkningen 

i förhållande till branschnormen. När immateriella tillgångar tar allt större plats på företagens 

balansräkningar, blir redovisningen av de immateriella tillgångarna allt viktigare. Det medför 

att standarsättarna måste förbättra regelverken för immateriella tillgångar och öppenheten i 

redovisningen. Samtidigt måste de ta hänsyn till de olika former av immateriella tillgångar som 

existerar och hur de bör behandlas olika (Feng & Weimin, 2005).  
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3.2 Redovisningens kvalitativa egenskaper 

De kvalitativa egenskaperna är de egenskaper som gör informationen i de finansiella 

rapporterna användbara för användarna (Föreställningsramen p.24) 

3.2.1 Relevans 

Enligt Föreställningsramen p.26 är informationen relevant om den påverkar användarnas beslut 

genom att underlätta bedömningen av inträffade aktuella och framtida händelser, eller genom 

att bekräfta eller korrigera tidigare bedömningar. Smith (2006) delar upp relevans i fyra 

aspekter, där prognosrelevans och återföringsrelevans kan ses som huvudkriterier och 

begriplighet och aktualitet kan ses som minimikrav för den finansiella rapportens relevans. 

Både prognosrelevans och återföringsrelevans används för beslutsfattande. Prognosrelevans är 

viktigt för användare som använder de finansiella rapporterna till att göra prognoser, 

exempelvis investerare på aktiemarknaden, medan återföringsrelevans är viktigt när finansiella 

rapporter används till att stämma av gamla prognoser, som i sin tur kan ligga till grund för 

framtida prognoser. Att en rapport bör vara begriplig kan anses som uppenbart. Huvudsaken är 

inte att den finansiella rapporten ska vara begriplig för utgivaren utan för användaren. Det 

sistnämnda kriteriet för att den finansiella rapporten ska vara relevant är att den ska vara aktuell. 

Det innebär att den finansiella rapporten inte bör ges ut allt för långt efter 

redovisningsrapportens slut om den ska vara till användning för investerare. Därför reagerar 

främst aktiemarknaden på pressreleaser, kvartalsrapporter och bokslutskommunikéer. 

Årsredovisningen ligger främst till grund för att bekräfta och komplettera informationen som 

redan utgivits (Smith, 2006). 

3.2.2 Validitet 

Enligt Smith (2006) kan också validitet delas upp i fyra delar: neutralitet, substance over form, 

fullständighet och väsentlighet. Enligt Föreställningsramen p.36 ska informationen från 

finansiella rapporter vara neutral, det vill säga att den inte får vara vinklad. Med det menas att 

företagsledare inte får manipulera redovisningen för att uppnå ett förutbestämt mål eller 

resultat. Det kan till exempel ske genom att ett företag väljer att skriva av en maskin över en 

längre tid än den sannolika ekonomiska livslängden för att uppnå ett bättre resultat (Smith, 

2006). Med substance over form menar man att en affärshändelse har en ekonomisk innebörd 

som skiljer sig från dess formella avtal. I den meningen är det substansen som ska utgöra 

redovisningen och inte avtalet som sådant (Smith, 2006). Att redovisningen ska vara fullständig 

innebär att alla väsentliga aspekter och väsentliga händelser som inträffar under räkenskapsåret 

ska tas med i den finansiella rapporten (Smith, 2006).  Det kan anses vara självklart, men enligt 

Smith (2006) kan begreppet fullständighet innebära tillämpningsproblem. För var dras gränsen 

på vilka händelser som ska tas med i den finansiella rapporten? Är redovisningen till exempel 

ofullständig om den inte har med information om företagets immateriella tillgångar som 

kunskapskapital och varumärken? Väsentlig information är därmed sådan information att, om 

den utelämnas eller är felaktig, kan påverka beslut som användarna av den finansiella rapporten 

fattar på basis av informationen som står i den finansiella rapporten (föreställningsramen p. 30). 

Vidare har IASB en föreställningsram med två kategorier som kan klassificeras som egenskaper 

med validitet, tillförlitlighet och korrekt bild. Enligt Smith (2006) handlar tillförlitlighet om 

redovisningens förmåga att avbilda den ekonomiska verkligheten i företaget. Därmed anses 

redovisningen vara tillförlitlig om den avbildar rätt aspekter av verkligheten och inte gör det på 

ett sätt som är allt för osäkert. Föreställningsramen p.34 påpekar att det nästan alltid 

förekommer en risk att den finansiella informationen inte avspeglar en korrekt bild och behöver 
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nödvändigtvis inte bero på att informationen är vinklad, utan kan ha inneboende svårigheter. 

Föreställningsramen p.34 ger ett exempel med internt upparbetat goodwill då internt upparbetad 

goodwill är svår att identifiera eller att mäta på ett tillförlitligt sätt.  

”För att informationen ska vara tillförlitlig måste en balansräkning på ett korrekt sätt återge de 

transaktioner och andra händelser som givit upphov till de tillgångar, skulder och eget kapital 

som på balansdagen uppfyller kriterierna för att tas med i balansräkningen” 

(Föreställningsramen p.33).   

3.2.3 Verifierbarhet 

Verifierbarhet betyder enligt Smith (2006) att redovisningen ska spegla sanningen. I en del fall 

räcker en simpel verifikation för att bevisa en tillgångs värde, exempelvis inköpspriset på en 

maskin. I de flesta fallen inom redovisningen bedöms värdet av subjektiva bedömningar från 

företagsledare, exempelvis livslängd, nedskrivningsbehov vid kundfordringar, 

inkuransbedömningar av lager etc. För att kunna verifiera subjektiva bedömningar i 

redovisningen krävs det således oberoende bedömare. Graden av verifierbarhet blir högre desto 

högre samstämmighet som finns i bedömningarna mellan oberoende bedömare. Om flertalet 

oberoende bedömare anser att ett liknande stort nedskrivningsbehov av en tillgång bör ske kan 

måttet av verifierbarhet anses vara hög. Verifierbarhet kan i många avseenden påminna om 

validitet, men kravet på validitet, till skillnad från verifierbarhet, brukar ibland uttryckas som 

att ”det är bättre att ha ungefär rätt än exakt fel” (Smith, 2006). Smith (2006) påpekar att det 

inte bara är verifierbarhet och validitet som krockar. Verifierbarhet kan också komma i konflikt 

med kravet på aktualitet och på så vis det övergripande kravet på relevans.  När till exempel en 

maskin ska utrangeras vet man exakt den ekonomiska livslängden på maskinen, men då är den 

kunskapen helt ointressant. För besluten som ska fattas dessförinnan är man hänvisad till 

bedömningar som är mindre tillförlitliga om den ekonomiska livslängden.  

3.2.4 Jämförbarhet 

Jämförbarhet kan delas upp I två aspekter: jämförbarhet mellan företag och jämförbarhet över 

tid. Jämförbarheten mellan företag är viktig för att aktieägare och investerare ska kunna jämföra 

olika företag på marknaden. Investerare ska kunna jämföra olika räntabilitetsmått och avgöra 

lönsamheten mellan företagen. En viktig del av jämförbarheten mellan företag är att lika 

händelser och tillstånd ska redovisas på samma sätt. Intäkter, kostnader, skulder och tillgångar 

bör värderas till samma belopp i olika företag (Smith, 2006). Smith (2006) konstaterar att det 

är viktigt för kreditgivare, investerare och andra användare av de finansiella rapportarena att 

veta vilka spelregler det är som gäller. Även om det kan vara svårt att påvisa vilka 

redovisningsregler som är de bästa, är det viktigt att företagen tillämpar sig av samma regler.   

Jämförbarhet över tid är en viktig aspekt för användarna av de finansiella rapporterna. 

Användarna måste ges möjlighet att bilda sig en uppfattning om trender i företagets resultat och 

ställning genom att över en längre period jämföra de finansiella rapporterna som företaget 

lämnar (IASB Föreställningsramen p.39). Ett företag bör dock inte behålla gamla 

redovisningsstandarder om redovisningsstandarderna ändras (föreställningsramen p.40). Dock 

bör uppgifter om vilka redovisningsprinciper som används lämnas, samt om förändringar på 

grund av förändrade redovisningsprinciper (föreställningsramen p.40).  
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3.2.5 Avvägning mellan nytta och kostnad 

Avvägningen mellan nytta och kostnad utgör inte en kvalitativ egenskap utan är snarare en 

övergripande restriktion. Det medför hög grad av bedömningar från utgivarna av de finansiella 

rapporterna. Nyttan av den finansiella rapporten bör vara större än den kostnad som medför att 

tillhandahålla informationen. Ett problem kan vara att kostnaden inte alltid faller på den part 

som drar nytta av informationen. Nyttan kan även falla på andra än dem informationen är 

avsedd för (Föreställningsramen p.44). Smith (2006) konstaterar att även om det är ganska 

säkert att en förändring av redovisningen vore relevant, är det omöjligt att uttrycka värdet av 

förbättringen i kronor. Avvägningen mellan intäkter och kostnader måste därför ske på mer 

intuitiva grunder. 

3.2.6 Applicering av de kvalitativa egenskaperna 

Enligt Conceptual Framework QC18 är de mest effektiva sätten att applicera de kvalitativa 

egenskaperna för de finansiella rapporterna att först identifiera ett ekonomiskt fenomen som 

potentiellt är användbart för användarna av den finansiella rapporten. Det andra är att identifiera 

vilken typ av information från fenomenet som är mest relevant om tillgängligt och som 

tillförlitligt kan presenteras. Tredje steget är att fastställa att informationen är tillgänglig och att 

den kan presenteras på ett tillförlitligt sätt. Om de tre stegen är uppfyllda kan processen med att 

applicera de kvalitativa egenskaperna slutföras. Om fallet inte är sådant ska stegen tas om och 

då börja med den näst mest relevanta informationen.  

3.3 Systemorienterade teorier 

3.3.1 Legitimitetsteorin & intressentteorin 

Deegan och Unerman (2011) konstaterar att det finns många likheter mellan legitimitetsteorin 

och intressentteorin vilket skulle göra det felaktigt att behandla dem som två helt olika teorier. 

Istället bör de behandlas som två överlappande teorier. Båda teorierna bygger på att en 

organisation är en del av ett större system där organisationen påverkar och påverkas av sin 

omgivning. Legitimitetsteorin grundar sig dock på att det existerar ett socialt kontrakt mellan 

organisationen och samhället. Det sociala kontraktet bygger i sin tur på hur samhället förväntar 

sig att organisationen ska gå tillväga med sina aktiviteter (Deegan & Unerman, 2011). Om 

organisationens aktiviteter och samhällets sociala normer skiljer sig från varandra är 

organisationens legitimitet hotad (Dowling & Pfeffer, 1975). Det sociala kontraktet är dock en 

teoretisk konstruktion, det medför att olika företagsledare tolkar kontraktet på olika sätt vilket 

i sin tur kan förklara varför företagsledare agerar olika när de försöker uppnå legitimitet 

(Deegan & Unerman, 2011). Intressentteorin å sin sida grundar på en klarare bild genom att 

specificera olika intressentgrupper i samhället (Deegan & Unerman, 2011). Freeman (1984) 

definierar en intressent som ”en grupp eller individ som kan påverka eller påverkas av 

organisationen mål och agerande”. Eftersom olika intressentgrupper kommer att ha olika åsikter 

om hur organisationen bör driva sin verksamhet kommer organisationen att tvingas ingå olika 

sociala kontrakt med sina intressenter istället för ett kontrakt med samhället i stort (Deegan & 

Unerman, 2011).  

Enligt Freeman (1984) innebär intressenterna i viss mening legitimitet. Även om inte 

företagsledare anser att alla intressenter är legitima. Det vill säga att deras krav på 

organisationen är olämpliga. Företagsledarna bör beakta sina intressentgrupper eftersom de har 

möjlighet att påverka företaget eller organisationens utveckling. Legitimitet kan därför i det här 

fallet anspela på att det är legitimt för företagsledare att spendera tid och resurser på sina olika 

intressenter. De intressenter som för 20 år sedan inte hade en påverkan på organisationen kan 
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idag påverka, vilket grundar sig i att en stor del av de intressenterna ignorerades (Freeman, 

1984). Dowling och Pfeffer (1975) konstaterar liknande där samhällets normer och värderingar 

är inte oföränderliga. Förändrade sociala normer och värderingar pressar företagen till 

förändringar i deras aktiviteter och strävan för att uppnå legitimitet. Förändring i samhällets 

normer och värderingar kan exempelvis komma från konkurrerande företag och organisationer. 

(Dowling & Pfeffer, 1975). Detta drabbade bland annat Brittish Petrolium, BP, när en av deras 

oljeledningar började läcka vilket föranledde världens största oljekatastrof. Oljeläckan 

resulterade i att BP gick miste om lukrativa oljeprospekteringskontrakt (Deegan & Unerman, 

2011). I samband med att samhällets förväntningar ändras måste organisationer anpassa sig till 

de nya förväntningarna. Om inte organisationen lyckas anpassa sig till samhällets nya normer 

kommer det uppstå ett legitimitetsgap (Deegan & Unerman, 2011). Deegan och  Unerman 

(2011) redogör via Sethi (1978) två olika sätt hur ett legitimitetsgap kan uppstå. För det första 

kan samhällets förväntningar ändras. Vilket kommer leda till ett gap mellan organisationen och 

samhället trots att samhället agerar på samma vis som de alltid gjort. För det andra kan 

information som tidigare inte varit känd för samhället bli känt. Det kan till exempel ske genom 

olika mediala kanaler.  

Deegan och  Unerman (2011) refererar till Gray et al. (1996) som konstaterar att organisationen 

identifierar intressentgrupper efter deras behov.  Ju viktigare den specifika intressegruppen är 

för organisationen desto mer tid kommer läggas på relationen mellan parterna, där information 

är ett viktigt redskap som organisationen kan använda sig av för att hantera eller manipulera 

den specifika intressegruppen. På så vis kan organisationen uppnå deras medgivande, alternativt 

distrahera dess motstånd. Enligt Ullmann (1985) används årsredovisningarna som ett redskap 

för att styra samhällets efterfråga på organisationens ansvar, inte endast som ett redskap för att 

informera aktieägarna. Qu, Leung och Cooper (2013) undersökte hur intressentförhållandena 

har påverkat börsnoterade företag i Kina efter att landet mer och mer frångått planekonomin. 

De fann en ökning av extra frivillig redovisningsinformation bland börsnoterade företag där 

utländska investerare ökat. Den ökade graden av frivillig information härledes till att företagen 

ville reparera sin legitimitet eller minska hotet mot en försämrad legitimitet. Kraven för att 

företagen ska redovisa mer information är större bland utländska investerare. Anledningen kan 

bero på att intressenterna från utlandet är vana vid att ha större makt. Det bekräftades med att 

det fanns en negativ korrelation i företag där den kinesiska staten fortfarande hade stor kontroll 

och öppen redovisning av frivillig information. Det förklarades med att där intressenterna 

(staten) redan har extern insyn finns inte behovet av att öppet redovisa extra information (Qu et 

al., 2013). Qu et al. (2013) resultat stämmer överens med Cooke (1989), där svenska företags 

frivilligt redovisade mer information när behovet av utländskt kapital ökade. I likhet med Qu et 

al. (2013) och Cook (1989) påpekar Brown och Deegan (1998), genom att referera till Hurst 

(1970), att en av redovisningens funktioner, därmed den finansiella rapporten, är att legitimera 

själva existensen av organisationen. Epstein (1972) påpekar samtidigt nyttan av en 

samhällstjänst inom redovisningen. Vikten av en samhällstjänst innebär att en organisation i sig 

inte får vara den som granskar sig själv. Epstein (1972) redogör Hurst (1970) som att en 

samhällsnytta som granskar organisationerna och företagen är ett grundkriterium för 

legitimitetsteorin. Mellan 1890-1930 hade företagsledare fria händer att utforma redovisningen 

vilket medförde att redovisningen drabbades av en förtroendekris. Inte förrän 1930-talet 

försökte man begränsa de stora företagen genom att börja införa olika redovisningsstandards 

(Epstein, 1972). William och  Baker (2006) ser likheter med Enronskandalen 2001 och 

Mckesson, Robins, Inc. under 1930-talet.  

Ett stort Wall Street-företag går under. Utredningen av konkursen visar på att företaget var 

uppbyggt som ett korthus. En av företagets högsta chefer begår självmord. En folkstorm hotar 

hela redovisningsbranschen (William & Baker, 2006). 
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Trots den stora legitimitetskrisen i redovisningsbranschen under 1930-talet och 2000-talet reste 

sig standardsättarna och revisorerna. Standardsättarna kom med nya redovisningsförslag, i 

Enron fall Sarbanes-Oxley Act. Revisorerna lämnade krisen bakom sig och understryker att de 

utvecklats av den gångna krisen. (Arthur Andersen, revisionsbyrån som skulle granska Enron 

gick visserligen i konkurs, till skillnad från Price Waterhous Co. som granskade Mckesson, 

Robins, Inc.) Det innebar förnyat förtroende för redovisningsbranschen som efter tid erhöll en 

starkare legitimitet. Den starkare legitima ställningen kommer i sin tur möjliggöra för parterna 

att i framtiden ta del av samhällets resurser.  

Mitchell, Agle och Wood (1997) har tagit fram ett ramverk hur ett företag kan identifiera sina 

relevanta intressegrupper. Identifieringen av intressegrupperna går ut på att identifiera de 

grupper som har en, två eller tre av följande egenskaper: Makt att påverka organisationen, 

intressegruppens legitimitet i relation till organisationen och hur brådskande intressentens krav 

på organisationen är.  

Även om makt inte är svår att identifiera är begreppet svårt att definiera. Mitchell et al. (1997) 

refererar till Dahl’s (1957) definition av makt: en relation mellan samhällsaktörer där en aktör, 

A, kan få en annan aktör, B, att utföra något som de annars inte hade gjort. Därför anses makt 

vara det en part innehar för att få tillgång eller uppnå sina mål i en relation genom tvång eller 

påtryckningar. Makten är dock något som varierar. Makt är något som en aktör kan införskaffa 

sig, men samtidigt också förlora (Mitchell et al., 1997). Freeman (1984) konstaterar också att 

uppfattningen om vilka intressenter som besitter makt kan skilja sig mellan organisationer. En 

viss organisation kanske inte uppfattar att en av deras intressenter besitter makt och därmed 

väljer att behandla dem mer passivt. Freeman (1984) ger exemplet när det amerikanska 

företaget, ABC Company, missbedömde makten hos en grupp fastighetsmäklare. 

Fastighetsmäklarna var missnöjda med förslaget om en förändring i en av ABC’s produkter. 

Fastighetsmäklarna i delstaten där ABC Company var aktivt lämnade in ett lagförslag för att 

förhindra produktförändringen och det var endast tack vara sista minuten-förhandlingar som 

ABC Company kunde få igenom sin produktförändring.  

Enligt Mitchell et al. (1997) innebär legitimitet att en aktör är socialt accepterad i samhället och 

där deras agerande uppfyller samhällets krav. Många forskare hävdar dock felaktigt att en aktörs 

legitimitet innebär makt och att aktörer med makt innehar legitimitet. Det finns aktörer, 

exempelvis minoritetsägare i ett hårt kontrollerat företag, som inte har möjlighet att utöva makt 

och det finns så kallade ”corporate raiders” som anses vara illegitima. Därför är det viktigt att 

skilja på begreppen makt och legitimitet (Mitchell et al., 1997). Freeman (1984) påpekar att en 

organisation måste ta hänsyn till en stor andel aktörer i samhället. Även de som anses vara 

illegitima. Exempelvis måste en del organisationer kategorisera terroristgrupper som 

intressenter. En del intressenter har som enda mål att skada organisationen och därför måste 

organisationen identifiera externa hot för att möjliggöra en strategi över hur det kan stoppas. 

När en aktör innehar både makt och legitimitet får den en auktoritär ställning. En organisation 

eller aktör kan ha en legitim ställning i samhället eller ett legitimt anspråk men utan makten att 

kräva fram en förändring eller möjligheten att påvisa en brådska kommer den inte ha möjlighet 

att driva igenom sin vilja. Därför bör legitimitet hanteras som en egen kategori när vi diskuterar 

intressegruppernas påverkan under intresseteorin (Mitchell et al., 1997).  

Brådska består av följande egenskaper;  

1. Tidskänslighet – I vilken grad ett tidsfördriv från organisationen är oacceptabelt för 

intressenten.  

2. Kritiskt – Betydelsen i intressentens krav till organisationen (Mitchell et al., 1997).  
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Även om tidskänslighet är nödvändigt är det inte tillräckligt för att klassificera en intressents 

krav som brådskande. Intressenten måste också ställa sitt krav eller sin relation till 

organisationen som kritisk eller väldigt viktig (Mitchell et al., 1997).  

I figur 3.3.1.1, förklarar Mitchell et al. (1997) 

innebörden av intressenternas karaktärer. Grupperna 1,2 

och 3, kan anses vara latenta intressenter. De innehar 

någon av följande egenskaper (makt, legitimitet eller 

brådska) men utgör för tillfället inget hot mot 

organisationen. Organisationen bör dock vara 

vaksamma mor intressenterna med makt. Mitchell et al. 

(1997) ser de intressenter som vilande och att de kan bli 

aktuella för organisationen om deras behov får en 

legitim stämpel alternativt blir brådskande. När en 

intressent innehar två egenskaper anses deras ställning 

gå från en passiv till en aktiv fas där de förväntar något 

ifrån organisationen. En intressent som exempelvis 

innehar makt och legitimitet anses vara dominant. 

Utöver att de har ett legitimt krav på organisationen har de även makten att utföra sina krav och 

på så vis får de en dominat ställning. Intressenter som anses ha makt och brådska blir 

exempelvis de intressenter som, enligt Freeman (1984), organisationen måste ta hänsyn till även 

om de inte önskar, exempelvis terrorister. Intressenter som besitter egenskaperna legitimitet och 

brådska karkatäriserar Mitchell et al. (1997) som beroende intressenter. De må ha ett legitimit 

krav av kritisk karaktär men är behov av en tredje part med makt för att driva igenom sina krav. 

Slutligen anses intressenter som besitter alla tre egenskaperna vara självklara intressenter. 

Mitchell et al. (1997) ger exemplet med aktieägaren i Kodiak, IBM och Genaral Motors. År 

1993 ansåg aktieägarna att företagsledningen inte tog hänsyn till deras legitima krav. När 

aktierna i sin tur rasade i värde blev deras krav av kritisk karaktär. Till följd av att inte 

ledningarna tog hänsyn till intressenternas krav blev hela ledningen utbytt.   

För att kunna analysera de olika egenskaperna måste man ta in i beräkningarna att en intressents 

egenskaper varierar. De består av en social konstruktion och att en intressent nödvändigtvis inte 

förstår att den besitter egenskaperna eller att den medvetet brukar dem (Mitchell et al., 1997). 

Organisationen måste förstå de olika intressentgrupperna och hur deras krav uppstår, att förstå 

de viktigaste kraven är en nyckelfaktor. Intressenternas har vilja att tillgodose resurser för att 

hjälpa eller stjälpa organisationen (Freeman, 1984). Mitchell et al. (1997) konstaterar att desto 

fler egenskaper en intressent besitter, desto viktigare blir intressenten för företaget vilket 

stämmer överens med Deegan och  Unerman (2011), att när en intressents makt ökar, ökar även 

behovet från organisationen att tillmötesgå den specifika intressenten. Därmed kommer 

organisationer ha ett incitament att redovisa information om deras olika aktiviteter till sina olika 

intressenter, för att på så vis påvisa att de följer intressenternas förväntningar på organisationen 

(Deegan & Unerman, 2011).  
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4 Empiri 

4.1 Redovisningsstandard 

4.1.1 IFRS 3 – Rörelseförvärv 

Syftet med IFRS 3 Rörelseförvärv är att förbättra relevansen, tillförlitligheten och 

jämförbarheten på den information som ett rapporterande företag tillhandahåller om ett 

rörelseförvärv och dess effekter i sina finansiella rapporter (IFRS 3 p.1).  

Ett företag ska redovisa varje rörelseförvärv genom tillämpning av förvärvsmetoden (IFRS 3 

p.4). Vid tillämpningen av förvärvsmetoden kräver det att man identifierar förvärvaren, 

förvärvstidpunkten, förvärvade tillgångar, de övertagna skulderna och eventuella innehav utan 

bestämmande inflytande samt värdering av goodwill (IFRS 3 p.5). De identifierbara förvärvade 

tillgångarna och skulderna, måste enligt IFRS 3 p.11, uppfylla villkoren för redovisning enligt 

definitionen av tillgångar och skulder i Föreställningsram för utformning av finansiella 

rapporter.  För att de identifierbara tillgångarna och skulderna ska uppfylla kraven enligt 

förvärvsmetoden krävs det att förvärvade tillgångar och skulder inte skett i en separat 

transaktion, utan måste vara en del av rörelseförvärvet (IFRS 3 p.12). Förvärvarens tillämpning 

av redovisningsprincipen kan leda till att förvärvade tillgångar och skulder som tidigare inte 

var tillåtna att redovisas nu tas med i balansräkningen (IFRS 3 p.13). Även om en immateriell 

tillgång inte kan anses vara avskiljbar från det förvärvade företaget eller det sammanslagna 

företaget uppfylls avskiljbarhetskriteriet om den är avskiljbar i kombination med hänförligt 

kontrakt, hänförlig identifierbar tillgång eller skuld. Det kan exempelvis vara, kundrelationer 

och varumärken (IFRS 3 p.B34). 

Enligt IFRS 3 p.15 ska förvärvaren vid förvärvstidpunkten klassificera eller identifiera 

tillgångar eller övertagna skulder med utgångspunkt i avtalsvillkor, ekonomiska förhållanden, 

operativa strategier eller redovisningsprinciper och andra relevanta förhållanden som föreligger 

vid förvärvstidpunkten. Vid förvärvstidpunkten ska förvärvaren värdera de förvärvade 

tillgångar och skulder till verkligt värde (IFRS 3 p.18). Dock behöver inte förvärvaren redovisa 

avsättningar, eventualförpliktelser och eventualtillgångar (IFRS 3 p.22).  

Kriterierna för identifierbarhet bestämmer huruvida en immateriell tillgång redovisas skilt från 

goodwill. Dock ger inte kriterierna någon vägledning vid värdering av en immateriell tillgång 

till verkligt värde eller begränsar de antaganden som används vid värdering av en immateriell 

tillgång till verkligt värde. Förvärvaren ska dock ta hänsyn till de antaganden som 

marknadsaktörer skulle använda vid prissättning av den immateriella tillgången (IFRS p.B40). 

Beräkningen av goodwill sker på följande vis: (summan av i, ii och iii minus summan av iv). 

i. Köpeskillingen 

ii. Belopp för eventuella innehav utan bestämmande inflyttande i de förvärvade 

företaget enligt standard 

iii. I ett rörelseförvärv som genomförs i steg, det verkliga värdet per förvärvstidpunkten 

på förvärvarens tidigare egetkapitalandel i det förvärvade företaget.  

iv. Netto per förvärvstidpunkten av belopp för de identifierade förvärvade tillgångarna 

och övertagna skulderna (IFRS 3 p.32).  

Efter ett rörelseförvärv ska förvärvaren lämna upplysningar som hjälper användaren av 

förvärvarens finansiella rapporter att bedöma karaktären på rörelseförvärvet och den finansiella 
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effekten av rörelseförvärvet. Detta ska ske under den aktuella rapportperioden eller efter 

rapportperiodensslut, men innan de finansiella rapporterna har godkänts för utfärdande (IFRS 

p.59). Efter ett rörelseförvärv ska förvärvaren bland annat komma med följande upplysningar; 

 Namnet på och en beskrivning av det förvärvade företaget 

 Förvärvstidpunkten 

 Den procentuella andelen av förvärvade egetkapitalandelar som medför rösträtt 

 De främsta anledningarna till rörelseförvärvet och en beskrivning hur förvärvaren erhöll 

bestämmande inflyttande över det förvärvade företaget. 

 En kvalitativ beskrivning av de faktorer som utgör redovisade goodwill, så som 

synergieffekter och immateriella tillgångar som inte uppfyller villkoren för separat 

redovisning.  

 Verkligt värde per förvärvstidpunkten av total överförda ersättningar 

 Det sammanlagda beloppet av goodwill som förväntas vara skattemässigt avdragsgillt.  

 Belopp för intäkter och resultat för det förvärvade företaget sedan förvärvstidspunkten 

innefattar i koncernens rapport över totalresultat för rapportperioden. 

 Samt det förvärvades företags intäkter och resultat för den aktuella rapportperioden som 

om förvärvstidpunkten för alla rörelseförvärv som skett under året hade varit per början 

av räkenskapsåret (IFRS 3 p.B64).  

Om det inte är praktiskt möjligt att lämna någon av upplysningarna som krävs enligt IFRS 3 

p.B64 ska förvärvaren upplysa varför inte detta är möjligt (IFRS 3 p.B64). 

Vidare ska förvärvaren lämna upplysningar som hjälper användaren av förvärvarens finansiella 

rapporter att bedöma de finansiella effekterna av justeringar som redovisats i den aktuella 

rapporten som är hänförliga till rörelseförvärvet som genomförts under perioden eller under 

tidigare rapportperioder (IFRS 3 p.61).   

Efter det första redovisningstillfället ska förvärvaren följa IAS 38 Immateriella tillgångar när 

de utfärdar framtida finansiella rapporter (IFRS p-B39). 
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4.1.2 RedU7 – Vägledning vid rörelseförvärv 

RedU7 är FARs vägledning hur företag bör värdera och identifiera tillgångar vid rörelseförvärv 

som inte tidigare är identifierade av det förvärvade bolaget.  RedU7 ger tre olika ansatser hur 

ett företag kan värdera immateriella tillgångar vid rörelseförvärv, marknadsansats, 

avkastningsvärdeansats och kostnadsansats. De olika ansatserna har i sin tur flertalet metoder.  

  
Figur 4.1.3.1 Källa: RedU7 

Enligt marknadsansatsen värderas den immateriella tillgången efter det pris för den aktuella 

tillgången som går att härleda till en aktiv marknad. Om ingen aktiv marknad existerar för den 

identifierbara tillgången ska det jämföras om liknande marknadstransaktioner kan användas för 

att fastställa värdet på tillgången. RedU7 bilaga 5 p.1.1, ger följande riktlinjer hur en 

marknadsansats kan gå till väga; 

 Identifiering av armlängdstransaktioner avseende den aktuella tillgången eller 

jämförbara tillgångar. Jämförbara tillgångar kan endast användas om dessa i allt 

väsentligt är identiska med den aktuella tillgången avseende de viktigaste faktorerna 

som är relevanta för värdet. 

 Verifiering av att identifierade transaktioner är tillräckligt aktuella för att utgöra en 

rimlig grund för värdebedömningen. Enligt praxis anses normalt att transaktioner 

genomförda under de senaste tolv månaderna kan utgöra grund för en jämförelse. Den 

lämpliga jämförelseperioden kan dock vara kortare eller längre om takten på 

prisförändringar på den aktuella marknaden, eller andra förhållanden, talar emot 

tolvmånadersantagandet. 

 Verifiering av jämförbarheten med den aktuella tillgången. För att eliminera effekter av 

särskilda marknadsvillkor eller köparspecifika motiv kan det vara nödvändigt att justera 

observerade transaktionspriser innan de används för att fastställa värdet på den aktuella 

tillgången. 

 Beräkning av multiplar eller andra relationstal för att identifiera transaktioner som 

underlag för härledning av värdet av den aktuella tillgången. 

 Härledning av värdet av den aktuella tillgången genom applicering av beräknade 

multiplar och relationstal. 
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I de fall då avkastningsvärdeansatsen används kommer någon av följande metoder att användas, 

direktkassaflödesmetoden, royaltykassaflödesmetoden, residualkassaflödesmetoden eller 

marginalkassaflödesmetoden.  

Under direktkassaflödesmetoden diskonteras de kassaflöden som är direkt hänförbara till den 

identifierade tillgången med en riskjusterad diskonteringsränta som i sin tur är specifik för den 

identifierbara tillgången (RedU7 p.20). Royaltykassaflödesmetoden innebär att den 

immateriella tillgångens värde utgör det företaget sparar genom att äga tillgången, exempelvis 

varumärket, istället för att licensera motsvarande rättighet (RedU7 p.21). RedU 7 bilaga 3 

konstaterar att värdet på varumärket inte handlar om hur förvärvaren kommer att nyttja det. 

Utan varumärket ska återspegla de ekonomiska fördelar som en hypotetisk kunnig 

marknadsaktör kan tillgodogöra sig. Residualkassaflödet bestäms genom att man diskonterar 

det kassaflödet som genereras av den immateriella tillgången. Oftast genererar inte en 

immateriell tillgång kassaflöde på egen hand. I de fallen ska företaget eliminera kassaflöden 

från andra tillgångar genom att dra av en kalkylmässig kapitalkostnad. De tillgångarna som är 

hänförbara till den identifierbara immateriella tillgången ska behandlas som om de vore från 

tredje part (RedU7 p.22).  Marginalkassaflödesmetoden beräknas genom att man jämför 

framtida förväntade kassaflöden från rörelsen med den aktuella tillgången med motsvarande 

kassaflöden från en kalkylmässigt jämförbar rörelse utan motsvarande tillgången. 

Marginalkassaflöden från en immateriell tillgång kan bero på att den specifika tillgången 

genererar intäkter eller kostnadsbesparingar (RedU7 p.23). (Se bilagorna för 

royaltykassaflödesmetoden och residualkassaflödesmetoden)  

En värdering enligt kostnadsansatsen delas upp i två delar, reproduktionskostnad och 

återanskaffningskostnad. Reproduktionskostnad innebär att man beräknat kostnaden för att 

skapa en exakt kopia av tillgången genom att använda aktuell prisnivå. För att skapa en exakt 

kopia av tillgången krävs det att företaget tillämpar samma typ av design och metodik som 

användes för att skapa den ursprungliga tillgången. Återanskaffningskostnad beräknas genom 

att företaget beräknar vad de kostar, med aktuell prisnivå, att skapa en tillgång som har samma 

funktion eller nytta som den aktuella tillgången. Ersättningstillgången skapas emellertid med 

modern utvecklingsteknik vilket medför att den nya tillgången skulle kunna medföra en större 

nytta än den aktuella tillgången (RedU7, bilaga 5 p.1.3). Enligt RedU7 ska företaget vid en 

tillämpning av kostnadsansatsen även ta hänsyn till eventuella justeringar av värdet för den 

aktuella tillgångens status, så som teknisk, fysisk eller ekonomisk värdeminskning.  

4.2 Intervjuer 

4.2.1 Initiala värdet av goodwill 

Både Addtech och Stampen har långa erfarenheter av företagsförvärv. Mellan åren 2001-2014 

har exempelvis Addtech förvärvat cirka 80 bolag. Den stora mängden förvärv har gjort att 

Addtech har fått en väldigt inarbetad förvärvsprocess. Förvärvsprocessen är många gånger 

väldigt utdragen och det tar lång tid innan det mynnar ut i en affär. Det är framförallt de 

ansvariga på affärsenhetsnivå som driver igenom och identifierar tänkbara förvärv, där de har 

en väldigt tydlig strategi hur de vill genomföra förvärven. Eftersom Addtech främst sysslar med 

handel handlar förvärven om att stärka upp en produkt eller ett kundsegment. Efter varje 

genomfört förvärv upprättar Addtech en PPA-modell (Purchase Price Allocation). Det sker 

oftast i dialog med affärsområdeschefer och businesscontrollers där de konstaterar vad det är 

de har köpt. Eftersom förvärvsprocesserna många gånger är utdragna har Addtech en väldigt 
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bra bild av vad det är de köper. Därför väljer Addtech att endast identifiera sådant som de anser 

är relevant och vad de anser att de har betalat för.  

I ett förvärv kan det vara tydligt kundrelaterat förvärv, kundrelationerna är de viktiga. För att 

det är den här eller de är kunderna vi vill åt. I stora drag identifierar vi därför vad det är vi 

köper. Vi lägger inte så mycket värdering i varumärken. Utan vi vill hamna i en immateriell 

avskrivningsbar tillgång.  

Martin Almgren – Koncernredovisningschef Addtech 

Även om inte Addtech väljer att identifiera varumärken är det förvärvade bolaget kvar under 

sitt eget varumärke och regi. Varje bolag inom Addtechkoncernen är fristående och nyttjar 

därför inte varumärket Addtech.  

Addtechs PPA-process stämmer till mycket överens om hur Mats Lindqvist anser att företagen 

bör gå till väga och hur Deloitte går till väga för att identifiera immateriella tillgångar vid 

rörelseförvärv. Enligt Mats Lindqvist är första steget de tar efter ett företagsförvärv att se vilka 

tillgångar som är identifierbara. Efter det bör man gå igenom den due diligence som gjorts vid 

förvärvet för att få en förståelse för verksamheten och vilka förutsättningar den har. Samtidigt 

bör man föra en diskussion med förvärvaren för att få en förståelse till vad som är drivkraften 

bakom förvärvet och varför det är ett intressant förvärv. Det kan skilja sig från bransch till 

bransch vilka tillgångar som är identifierbara. Generellt finns det alltid identifierbara 

immateriella tillgångar i form av varumärken och kundrelationer, oavsett bransch.  

Oftast kokar det ner till att varumärken finns det nästan alltid, kundrelationer likaså, vissa 

fall finns det även teknologier eller copy-rights. Men varumärken och kundrelationer är det 

vanligaste.  

Mats Lindqvist – Värdering, Deloitte 

När Berndt Sundström tillträdde som koncernredovisningschef på Stampenkoncernen hade 

bolaget flera år bakom sig av många och större förvärv. Förvärven fortsatte även efter att Berndt 

Sundströms tillträdde som koncernredovisningschef, men nu i mindre storlek. Bolag som 

förvärvades var bland annat tv-bolaget OTW, webb-bolagen Bröllopstorget, Familjeliv, 

Svenska Fans, reklamföretaget Wall-Street, affärstidningen Appelberg och GISAB 

(Gratistidningar i Stockholm AB). Stampenkoncernen hade tidigare använt sig av en 

nedskrivningsperiod av goodwillvärdet på 20 år. 10 år var den rekommenderade 

avskrivningstiden, men Berndt Sundström konstaterade att det inte var speciellt svårt att 

motivera en längre avskrivningstid i vad han kallar de mognare branscherna, tidningar och 

tryckerier. När IFRS i sin tur införde IFRS 3 övergick Stampen från avskrivningar till 

nedskrivningsprövningar. Vilket medförde att Stampen vid förvärv bland annat skulle 

identifiera immateriella tillgångar som tidigare inte hade identifierats. Det var något de i större 

utsträckning valde att inte genomföra, utan goodwillen bestod av det övervärde som Stampen 

betalde över det förvärvade företagets egna kapital. 

Det var mer vad vi betalade som var mer än det egna kapitalet som var goodwillen. Sen var vi 

ju tvungna att motivera och skriva, och då fick vi höra varför man hade gjort det ena eller 

andra. Men vi hade ingenting, varumärken köpte man ju knappt, även om det fanns 

varumärken.  

Berndt Sundström – f.d. Koncernredovisningschef Stampen 

Berndt Sundström känner att han inte kan ge något svar på om varumärken alltid existerar och 

det kan vara svårt att klassificera vad som är varumärket. Han ger exemplet med Mix Megapol 
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där han ställer sig frågan om det är Mix Megapol som är varumärket eller om det är RIX FM. 

Mats Lindqvist anser dock att det kan finnas olika typer av varumärken, exempelvis 

produktnamn och företagsnamn. Om ett företag förvärvar ett annat som är så kallat, up and 

running, finns det i regel alltid ett varumärke. Samtidigt medger Martin Almgren att bolagen 

Addtech förvärvar har ett varumärke, men inom sitt väldigt nischade område. Eftersom det inte 

är det primära, inte det Addtech vill åt, väljer de att inte identifiera varumärken. Även om det 

finns metoder för hur man identifierar varumärken representerar ett genomsnittligt förvärv hos 

Addtech i det hela väldigt lite, då ett snittköp enligt Martin Almgren har en omsättning om 50 

mkr och 15 anställda. Av materialitetskäl väljer därför inte Addtech att redovisa varumärken då 

det i de stora hela försvinner.  

Martin Almgren får stöd av Mats Lindqvist som konstaterar att storleken på förvärven påverkar 

identifieringen av immateriella tillgångar. Om ett bolag med en balansomslutning på ett par 

miljarder förvärvar ett förhållandevis litet bolag kan företaget av materialitetsskäl avrunda 

nedåt. Att det därför, som Martin Almgren anser, försvinner i det stora hela. Dock kan en 

problematik uppstå om ett större företag förvärvar väldigt många små. Mats Lindqvist anser att 

situationen då blir annorlunda. Ett storbolag kan exempelvis förvärva 100 småbolag där var och 

ett av förvärven i varje enskilt fall hamnar under materialitetradarn. Adderar företaget upp alla 

de 100 förvärvade bolagen så har de en materiell post. Vidare kan det vara svårt att värdera om 

de ska vara en halv procent, tre procent eller till och med sju procent av omsättningen som 

klassificeras som royaltyersättningen när företagen använder sig av royaltykassaflödesmetoden. 

Det kan skilja sig om ett förvärvat bolag riktar sig till B2C eller B2B. Företag inriktar sig inte 

lika mycket på varumärken som en privatperson gör, utan företag vill ha något som passar in, 

om det exempelvis en insatsvara i produktionen måste det ha rätt funkonalitet, snarare än ett 

hett varumärke.  

Vid två tillfällen har dock Addtech valt att identifiera och redovisa varumärken. Enligt Martin 

Almgren skiljde sig de förvärven från tidigare förvärv. De företagen köpte produkter som de 

senare satte sitt varumärke på för att sälja vidare, vilket bidrog till en identifiering av 

varumärkena.  Addtech använde i sin tur royaltykassaflödesmetoden när de valde att identifiera 

och redovisa varumärken efter rörelseförvärv.  

Även om Stampen vanligtvis inte identifierar immateriella tillgångar, identifierade och 

redovisade Stampen kundrelationerna efter förvärvet av affärstidningen Appelgren. 

Kundrelationerna värderades genom att de studerade vilka avtalstider de hade med kunderna 

och hur långa relationerna hade varit. Detta var mer ett undantag än en regel. Det var snarare 

diskussioner om varför goodwillvärdet uppstår som fördes. Till största del handlade det om att 

det fanns synergier som kunde införlivas. Mats Lindqvist medger att det kan vara komplicerat 

att identifiera immateriella tillgångar, men att de i sig inte är en ursäkt för att inte genomföra 

identifieringen eftersom regelverket kräver det. Han har samtidigt en förståelse för att en del 

företag blir irriterande över att de behöver ta upp fiktiva avskrivningar eftersom det slår mot 

nyckeltalen.  
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4.2.2 Övervärden 

Konkurrensen när Addtech ska genomföra ett förvärv är av varierande förekomst. Ibland är de 

helt själva i ett förvärv, vilket inträffar främst när de på egen hand identifierar ett tänkbart bolag. 

Många gånger blir de även kontaktade av mäklare, där det självklart finns andra intressenter. 

Addtech har ofta en väldigt klar bild av vad de kan tänka sig att betala och deras bud handlar 

inte enbart om pengar. Utan Addtech erbjuder ett paketpris som består av flera komponenter 

där de ger företaget en möjlighet att växa. Enligt Martin Almgren är Addtech inte det bolag som 

betalar mest och därför kommer inte höga övervärden att uppstå. Samtidigt konstaterar han att 

ett förvärv inte endast är en matematisk beräkning där de beräknar ett pris på hur mycket de ska 

betala. Utan ett förvärv består av en förhandling av olika faktorer. Addtech använder sig heller 

inte av extern hjälp för att identifiera immateriella tillgångar efter ett rörelseförvärv utan sköter 

allt internt. Eftersom de gör såpass små förvärv, där inga övervärden i miljardklassen uppstår, 

känner Addtech att de själva har bra koll på processen med identifieringen av tillgångar efter 

ett rörelseförvärv. Addtech ser hela bolaget när de förvärvar och det är först efter förvärvet som 

de allokerar tillgångarna som de har identifierat.  

Såhär stor del av kassaflödet kommer ifrån kundrelationer, men här har vi också leverantörer 

som är viktiga. Och då sätter vi x-antal procent från kundrelationer och x-antal procent till 

leverantörsrelationer och sedan blir resten en goodwillpost. Vi har ju alltid en goodwillpost 

efter alla förvärv. 

Martin Almgren - Koncernredovisningschef Addtech 

Stampen har också många gånger hamnat i budgivningar, både som de vunnit och förlorat. Det 

övervärde Stampen har fått betala efter en budgivning har allokerats till goodwillvärdet. Berndt 

Sundström medger dock att det många gånger kan ses som en varningssignal när goodwillvärdet 

är alldeles för stort i förhållande till tillgångarna, där ett allt för högt goodwillvärde i förhållande 

till tillgångarna kan ses som en varningsklocka om en skuldsättningsgrad som är väldigt hög. 

Skulle jag titta på det utanför, och värdera det. Skulle jag ställa frågan, vad fasen är det 

betalt för? 

Berndt Sundström – f.d. koncernredovisningschef Stampen 

Berndt Sundström konstaterar också att det kan finnas problematik med synergier. På Stampen 

valde de exempelvis att först genomföra sina synergier när bolaget hade kniven mot strupen, 

något som Berndt Sundström erkänner borde skett betydligt tydligare. Samtidigt fördes det 

ständiga diskussioner på Stampen om vad man tar med som synergier, där personalen många 

gånger vill klassificera vanliga kostnadsbesparingar och rationaliseringar som synergier.   

Ett av de lönsammaste förvärven Stampen gjorde var GISAB. Tidningen gav en 

nettoavkastning på 22 procent och hade en väldigt effektiv organisation med nästintill inga 

over-headkostnader. Eftersom tidningen gavs ut gratis valde Stampen att varken identifiera 

varumärken, leverantörsrelationer eller kundrelationer, utan hela övervärdet, cirka 8 årsvinster, 

blev oidentifierade immateriella tillgångar.  Goodwillvärdet i sig kan anses vara svårdefinierat 

och enligt Mats Lindqvist skiljer sig goodwillvärdet från företag och förvärv. I en del fall kan 

personalstyrkan vara en stor del, det kostar att anställa och lära upp personalen. Eftersom 

personalstyrkan inte går att identifiera och separat redovisa hamnar den under goodwill. Likaså 

hamnar framtida kunder under goodwillposten. Samtidigt finns det köpspecifika 

synergieffekter, vilket gör att goodwill blir svårt att ta på.  
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4.2.3 Tillförlitligheten & jämförbarheten 

Ingen av de tillfrågade analytikerna eller Albin Rännar på Aktiespararna vet hur företagen gör 

när de identifierar och värderar immateriella tillgångar efter rörelseförvärv. Henrik Nilsson på 

Nordea, som bland annat följder Addtech, vet att bolaget vill hamna i en 60/40-situation, där de 

identifierar 60 procent immateriella tillgångar och 40 procent goodwill, samtidigt som de har 

en förmåga att få det lite dit dem vill.  

Även om de tillfrågade intressenterna inte vet hur företagen går tillväga i identifieringen av 

immateriella tillgångar påverkar det inte deras prognoser av företagen. Eftersom en identifiering 

eller en icke-identifiering av immateriella tillgångar inte påverkar företagens kassaflöde tar inte 

analytikerna någon större hänsyn till identifieringen. Henrik Nilsson på Nordea justerar bort 

avskrivningar och nedskrivningar helt när han gör sina prognoser, eftersom företag som inte 

identifierar avskrivningsbara immateriella tillgångar kommer få en väldigt hög EV/EBIT. 

Därför väljer Henrik Nilsson att hellre titta på EV/EBITA. Jon Hyltner på Handelsbanken är 

inne på ett liknande resonemang. Även om han medger att det påverkar prognosen i viss mån, 

påverkar det inte kassaflödesprognosen. Skulle de inte justera bolagen som sätter mer på 

goodwill och mindre på identifierbara immateriella tillgångar, kommer de bolagen att få ett 

högre rörelseresultat, men då ett sämre kassaflöde i förhållande till resultatet.  

Även om man bör göra justeringar medger Jon Hyltner att det inte alltid är något som görs, 

vilket kan leda till att de bolagen omotiverat får en lite högre värdering. Henrik Nilsson 

konstaterar att det kan skilja sig väldigt mycket på hur investerare ser på goodwillvärdet, där en 

del investerare helt undviker att köpa aktier i ett företag som har ett för högt goodwillvärde. 

Albin Rännar från Aktiespararna som representerar många småsparare har ett annat 

förhållningssätt till identifieringen av immateriella tillgångar vid rörelseförvärv.  Till skillnad 

från Jon Hyltner och Henrik Nilsson är Albin Rännar mer kritisk till företag som har allt för 

stora goodwillvärden i sina balansräkningar. När Aktiespararna granskar bolag tittar de mycket 

på vad det finns för olika typer av risker. Därmed tittar de på mängden goodwill i 

balansräkningen. De föredrar att företagen i större utsträckning identifierar immateriella 

tillgångar, än att låta det samlas upp i en goodwillpost. Albin Rännar berättar att Aktiespararna 

för tillfället bedriver en kampanj mot Stora Enso. Bakgrunden är Stora Ensos köp av 

Consolidation Paper år 2000. Stora Enso hamnade i en budgivning, vilket föranledde till att 

förvärvet blev väldigt dyrt. När de sedan sålde Consolidation Paper sju år senare misstänker 

analytiker att Stora Enso gjort förluster, mellan 40 till 70 miljarder kronor. Bolaget har endast 

erkänt 20 miljarder kronor. Därför hyser de misstankar mot att det fortfarande är goodwill kvar 

i balansräkning. Albin Rännar berättar att det till exempel har förts över cirka 42 miljarder 

kronor från svenska dotterbolaget till moderbolaget, och att värdet på aktierna i moderbolaget 

fortfarande inte har skrivits ner. 

Du har någonting och så plockar du bort 42 miljarder, och ändå så sänks inte ditt värde. Det 

är för bra för att vara sant. Pojken med guldbyxorna liksom. 

Albin Rännar – Aktiespararna 

Trots stora misstankar om manipulation bland företagsledningar anser Albin Rännar att 

övergången från avskrivning till nedskrivning har blivit bättre. Han anser att det är många 

värden i ett bolag som är osäkra och som beror på framtiden. Genom att följa tidigare 

redovisningsmetoder med att skriva av värden, låtsas de om som att det inte fanns några osäkra 

värden. Genom att företagen försöker redovisar korrekta marknadsvärden erkänns i alla fall 

problemet. Enligt Albin Rännar har det ett gott syfte till att alltid försöka värdera tillgångarna 
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till korrekta marknadsvärden. Likt många andra saker finns det ingen optimal lösning. Utan alla 

typer av förslag och lösningar medför sina problem. Om värden ska bedömas efter 

marknadsvärden är det viktigt att det sker genom en öppen och transparent metod.  

En som inte delar Albin Rännars åsikt om att övergångsr från avskrivning till nedskrivning har 

blivit bättre är Jon Hyltner på Handelsbanken. Han anser att det inte finns något som är bra med 

det nya sättet i redovisningen av goodwill. Jon Hyltners kritik grundar sig i att det inte finns 

någon som helst konsekvens i företagens bedömningar av goodwillvärdet. När ett bolag ska 

förvärva ett annat anser Jon Hyltner att bolaget värderas som en helhet och inte tillgångarna var 

för sig. Värderingen av tillgångarna blir en akademisk efterkonstruktion där alla bolagen gör 

olika. Med den gamla metoden gjorde alla bolagen lika, vilket medförde att analytiker och 

investerare visste vad som gällde.  

Det hade vart bra om det fanns en bra princip hur man allokerar immateriella (tillgångar). 

[…] nu blir det ju uppblåsta balansräkningar med mycket goodwill istället.  

Jon Hyltner – Handelsbanken  

Även om många bolag agerar annorlunda i redovisningen av goodwillvärdet anser Albin Rännar 

att småspararna förstår den nya metoden bättre. När goodwill skrevs av fanns det en förväntan 

bland småspararna att räkna med ett värde i balansräkningen som inte fanns. Generellt sätt är 

inte småspararna jättesofistikerade i sina bedömningar av bolagen, utan går mer på rykten. 

Därför ger en nedskrivning av goodwillvärdet en bättre signal till småspararna om företagets 

framtida utsikter.  
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5 Analys 

5.1 Analys av goodwills initiala värde 

Henrik Nilsson, aktieanalytiker på Nordea, konstaterar att företagen har en förmåga att 

identifiera och värdera immateriella tillgångar efter ett rörelseförvärv på ett sådant sätt som 

passar dem bäst. Enligt Smith (2006) ska redovisningen bland annat spegla sanningen, vara 

neutral och tillförlitlig, vilket betyder att företagsledare inte får manipulera redovisningen för 

att uppnå ett förutbestämt mål (Föreställningsramen p.36) och att redovisningen ska spegla den 

ekonomiska verkligheten. Samtidigt grundar sig många beslut på företagsledares subjektiva 

bedömningar (Smith 2006). Martin Almgren förklarar att Addtech identifierar de tillgångar som 

de anser är relevanta och vad de anser att det är de köper, medan Stampen i stor utsträckning 

inte identifierar immateriella tillgångar överhuvudtaget. Den ökade graden av företagsledares 

subjektiva bedömningar inom IFRS 3 har som tidigare forskning påvisat lett till företagsledares 

möjligheter till manipulation (Abu Ghazaleh et.al., 2012; Ramanna & Watts, 2012; Pashang & 

Fihn, 2011). Hamberg et al. (2011) konstaterande att endast en liten del av förvärvad goodwill 

identifieras stämmer överens med uttalanden från Martin Almgren och Berndt Sundström. Även 

om de bolag som Addtech förvärvar har ett varumärke anser inte Addtech att det är varumärket 

de förvärvar. Eftersom Addtech inte väljer att identifiera tillgången ökar värdet av de 

ospecificerade tillgångarna i balansräkningen. Likaså sker i Stampen som i största utsträckning 

inte identifierar immateriella tillgångar, vilket kommer leda till att företagens framtida vinster 

blir än mer beroende av företagsledarnas framtida omdömen (Hamberg et al., 2011). 

Den stora skillnaden i hur företagen identifierar immateriella tillgångar ser Jon Hyltner som ett 

stort problem. Han anser att jämförbarheten mellan företagen försvinner helt och att den tidigare 

metoden var betydligt bättre eftersom alla gjorde likadant. Det stämmer överens med Pashang 

och Fihn (2011) som konstaterade att några av fördelarna med den tidigare metoden var att 

jämförbarheten mellan företagen blev bättre, variationen i redovisningen minskade och den 

minskade företagsledares möjlighet att manipulera redovisningen.  Jämförbarheten är en viktig 

del i syftet med de finansiella rapporterna. Användarna av de finansiella rapporterna måste veta 

vilka spelregler som gäller och att det därmed är viktigt att företagen använder sig av samma 

redovisningsregler där lika händelser ska redovisas på samma sätt (Smith, 2006). Enligt 

Föreställningsramen p.39 måste användarna av de finansiella rapporterna ges möjligheten att 

bilda sig en uppfattning om trender i företagets resultat och ställning genom att över en längre 

tid följa företagets utveckling. Samtidigt påpekas det i Föreställningsramen p.34 att det nästan 

alltid förekommer en risk att den finansiella rapporten inte avspeglar en korrekt bild, vilket 

nödvändigtvis inte beror på att informationen är vinklad, utan på inneboende svårigheter. Mats 

Lindqvist på Deloitte förstår att det kan vara komplicerat för företagen att identifiera och 

redovisa immateriella tillgångar, men att det samtidigt är ett krav på att det ska genomföras. 

Enligt Smith (2006) är det viktigare att ha nästan rätt än helt fel i sina bedömningar. Albin 

Rännar är av den uppfattningen att småspararna har en större förståelse för dagens 

redovisningsregler av goodwill, vilket grundar sig i att en nedskrivning eller en utebliven 

nedskrivning signalerar företagets framtida utsikter på ett bättre sätt. Det stämmer överens med 

IFRS syfte att en övergång från avskrivning till nedskrivning bättre speglar det ekonomiska 

värdet av tillgången (Chalmers et al., 2011). Enligt föreställningsramen p.30 ska den finansiella 

rapporten innehålla sådan information som kan påverka användarna av den finansiella 

rapportens beslut. Då varken analytikernas prognoser påverkar i vilken utsträckning företagen 

identifierar immateriella tillgångar eller att småspararna i högre utsträckning värdesätter 

avskrivningsprövningarna högre än identifieringen av immateriella tillgångar, kommer nyttan 

enligt föreställningsramen p.44 inte infalla på de som får bära kostnaderna, nämligen 
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aktieägarna. Samtidigt vet ingen av de tillfrågade intressenterna hur företagen går till väga för 

att identifiera och värdera immateriella tillgångar. Enligt Albin Rännar är det viktigt att en 

identifiering av immateriella tillgångar sker med en öppen och transparent metod.  Samtidigt 

ger inte IFRS 3 några vägledningar om hur företag bör gå till väga för att identifiera 

immateriella tillgångar. Förvärvaren ska dock ta hänsyn till antaganden som marknadsaktörer 

skulle använda vid prissättning av tillgången (IFRS p.B40). På grund av det har bland annat 

Redovisningsrådet tagit fram RedU7. RedU7 beskriver hur företag kan gå till väga när de 

identifierar immateriella tillgångar vid rörelseförvärv. Det är inget krav på hur det ska gå till, 

utan tänkbara förslag. Addtech använder sig av RedU7 och royaltykassaflödesmetoden när de 

vid två tillfällen identifierade varumärken, medan Stampen inte alls använde sig av RedU7 när 

de identifierade immateriella tillgångar.  

Redovisningen är i första hand till för användarna av den finansiella informationen (Smith, 

2006). Enligt Föreställningsramen p.26 är informationen relevant om den påverkar användarnas 

beslut genom att underlätta bedömningen av inträffade, aktuella och framtida händelser. Varken 

Henrik Nilsson eller Jon Hyltner anser att graden av identifiering av immateriella tillgångar 

påverkar prognoserna eftersom det inte påverkar företagetens kassaflöde. Trots att en 

identifiering eller icke-identifiering av immateriella tillgångar inte påverkar 

kassaflödesprognosen kan företag som inte identifierar immateriella tillgångar omedvetet få en 

högre värdering. Enligt Jon Hyltner grundar sig detta i att företag som inte identifierar 

immateriella tillgångar får ett högre rörelseresultat än företag som identifierar immateriella 

tillgångar. Det stämmer överens med Feng och Weimin (2005) som finner att investerares 

felprognoser ökar med andelen immateriella tillgångar i balansräkningen. En ökning av 

ospecificerade immateriella tillgångar i balansräkningen leder i sin tur till att framtida 

rörelseresultat bli ännu mer beroende av företagsledares subjektiva bedömningar (Hamberg et 

al., 2011).  

Samtidigt som goodwill klassificeras som en tillgång är den svår att beskriva. Mats Lindqvist 

anser att goodwill skiljer sig från företag och förvärv, att den kan innehålla allt som inte går att 

identifiera. Konstaterandet får medhåll av Jerman och Manzin (2008) som påpekar att det 

fortfarande inte finns en generell accepterad definition av vad goodwill består av, där konceptet 

av goodwill fortfarande är oklart och snarare kan ses som en svart låda (Giuliani et al., 2011). 

Den stora ökningen av oidentifierade tillgångar i balansräkningen ser Berndt Sundström som 

en risk. I företag där goodwillvärdet är förhållandevis högt bör man därför ställa sig frågan, vad 

är det egentligen företaget har betalat för? Denna riskbedömning delas av Baboukardos och 

Rimmel (2014) som ser negativa konsekvenser med redovisningen under IFRS. När 

konjunkturen vänder kan företagen tvingas att skriva ner de stora övervärdena som uppkommit 

under tider med stabila marknadsförhållanden vilket kommer att slå hårt på rörelseresultatet. 

Shalev (2009) konstaterade att en onormal hög andel av ospecificerade immateriella tillgångar 

kan bero på att företaget har betalt ett överpris eller att de vill minska nedskrivningarna av 

immateriella tillgångar. Det bekräftas av Berndt Sundström som konstaterade att de överpris 

Stampen betalat efter budgivningar har allokerats till goodwillvärdet. De köpspecifika 

synergieffekter som goodwillvärdet innehåller baseras samtidigt på företagsledares framtida 

åtgärder och företagens möjligheter att förverkliga sin strategi (Ramanna & Watts, 2012). 

Berndt Sundström medger att de många gånger inte införde strategierna som var tänkta förrän 

flera år senare när företaget hade kniven mot strupen. Där vanliga rationaliseringsåtgärder 

klassificeras som synergier, när de egentligen är en del av verksamheten. Företagens oförmåga 

att införliva tänkbara synergier kan ligga till grund för att goodwill efter ett par år inte är 

värderelevant för investerare (Bugeja & Gallery, 2006). Bugeja och Gallery (2006) konstaterar 

att även om företagen genomför möjliga synergier kommer investerare inte att se 

goodwillvärdet som värderelevant. De införlivade synergierna ses nu som en del av den dagliga 
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driften, och att de därmed reflekteras i företagets vinster.  Genom att företag har kvar icke-

relevant goodwill i balansräkningen misslyckas företaget med det grundläggande kravet att 

förse investerare och andra aktörer med relevant information som är av användning. Det 

goodwillvärde som därmed finns kvar i balansräkningen blir ett substitut för internt upparbetad 

goodwill.  

5.2 Analys av goodwills legitimitet 

Dowling, Pfeffer (1975), Deegan och Unerman (2011) konstaterar att när ett företag inte lyckas 

leva upp till samhällets och intressenternas förväntningar kommer företagets legitimitet ta 

skada.  Trots att Jon Hyltner, aktieanalytiker på Nordea, är kritisk till dagens 

redovisningssystem med IFRS och att Albin Rännare från Aktiespararna är kritisk till företag 

som i större utsträckning inte redovisar immateriella tillgångar vid rörelseförvärv drabbas 

generellt sätt inte företag som inte fullt ut redovisar immateriella tillgångar av någon 

legitimitetskris. Olikheterna i företagens identifiering av immateriella tillgångar och den till 

synes bortblåsta legitimitetskrisen kan med hjälp av intressent- och legitimitetsteorin förklaras 

av flera faktorer.  

 Tolkning av sociala kontraktet - Jon Hyltner var kritiskt till att företagens 

redovisningsmetoder skiljer sig åt, att alla företag gör olika. Deegan och Unerman 

(2011) konstaterade att det sociala kontraktet företaget har med samhället och sina 

intressenter kan tolkas på olika sätt av olika företagsledare. Det en företagsledare anser 

att han eller hon behöver redovisa för att hålla företagets legitimitet i stånd, eller vad 

som redovisas för att förbättra legitimiteten kan därmed skilja sig mellan olika 

företagsledare.  

 IFRS – IFRS 3 ger inga riktlinjer på hur företagen ska gå till väga för att identifiera 

immateriella tillgångar. Den hänvisar endast till att förvärvaren ska ta hänsyn till de 

antaganden som marknadsaktörer skulle använda vid prissättning av den immateriella 

tillgången (IFRS p.B40). Genom att företagen följer IFRS-standarderna får de en 

garantistämpel för att redovisningen är legitim, eftersom en av de funktioner IFRS har 

är att det legitimerar företagens finansiella rapporter, därmed stora delar av företaget 

(Brown & Deegan, 1998).  Till följd av detta brister inte företag i sin legitimitet som 

inte applicerar Redovisningsrådets förslag på värdering av immateriella tillgångar, 

RedU7. 

 Revision – Epstein (1972) refererar till Hurst (1970) som konstaterar att ett 

grundkriterium för legitimitetsteorin är det finns en samhällsnytta som granskar de 

finansiella rapporterna. Genom att revisorerna granskar de finansiella rapporterna får 

företagets finansiella rapport en legitimitetsstämpel gentemot intressenterna (Epstein, 

1972). 

 Intressenternas makt, legitimitet & brådska - Deegan och Unerman (2011) refererar 

till Grey et al. (1996) som konstaterar att företagen identifierar intressegrupper efter 

deras behov. Desto större och viktigare intressenten och behovet är för företaget, desto 

mer uppmärksamhet kommer företaget att lägga på att vara intressenten till lags (Deegan 

& Unerman, 2011; Mitchell et al., 1997). Mitchell et al. (1997) identifierar 

intressenterna efter tre olika egenskaper: makt, legitimitet och brådska. Genom att 

applicera Mitchell et al. (1997) egenskaper i en klassificering av Aktiespararna och 

aktieanalytikerna klassificeras Aktiespararna i kategori två: legitimitet. Analytikerna i 

kategori 4: legitimitet och makt. När Aktiespararna klassificeras i kategori två ser 
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företaget intressenterna som latenta. De må ha legitimiteten att göra anspråk på 

företaget, men de har ingen makt att driva igenom sina krav. Likaså är inte deras krav 

av brådskande karaktär (Mitchell et al., 1997). Albin Rännar från Aktiespararna anser 

att det finns problem med dagens redovisningsregler, men anser att dagens 

redovisningsregler är bättre än de tidigare, vilket medför att de inte har någon brådska 

att generellt driva hårdare krav på företagen i redovisningen av immateriella tillgångar. 

Dock driver Aktiespararna en kampanj mot Stora Enso. Kampanjen har bland annat 

uppmärksammats av media (Alestig, P. 2014), vilket i sin tur har satt press på Stora 

Enso. Att Stora Enso drabbats av ett så kallat legitimitetsgap förklarar Sethi (1978) 

genom att information som tidigare inte varit känd nu blivit känd för samhället och för 

företagets intressenter (Deegan & Unerman, 2011). Jon Hyltner och Henrik Nilsson 

klassificeras enligt Mitchell et al., (1997) modell i kategori fyra: legitimitet och makt. 

Anledningen till att de även innefattas av kategori två: makt, är på grund av att de 

representerar två av Sveriges fyra storbanker. De kan därför ses som dominanta 

intressenter. Även om Jon Hyltner är kritisk till dagens redovisningssystem påverkar det 

inte hans eller Henrik Nilssons prognoser. När de inte påverkar analytikernas prognoser 

skulle Mitchell et al. (1997) klassificera att deras krav varken är av tidskänslig karaktär 

eller av kritisk karaktär. Därmed innefattas de inte av klassificeringen som brådskande. 

De har med andra ord inga krav på företagen att idag identifiera immateriella tillgångar. 

En förändring i analytikernas och bankernas syn på identifieringen av immateriella 

tillgångar bör enligt Mitchell et al. (1997) leda till en förändring hos företagen, eftersom 

det kan leda till en skadad legitimitet. Företagen ska dock ha alla intressenter i beaktning 

eftersom intressenternas karaktärer kan förändras. Intressenter som tidigare inte hade 

makt kan införskaffa sig det och på så vis bilda ett hot mot företaget (Mitchell et al., 

1997; Freeman, 1984). 

 Börsnoterat kontra icke-börsnoterat – Stampen och Addtech väljer att redovisa 

immateriella tillgångar på olika sätt. Stampen identifierar vad de anser att det är de 

förvärvar, medan Stampen i största utsträckning inte identifierar immateriella tillgångar. 

En sak som tydligt skiljer företagen åt är att Addtech, till skillnad från Stampen, är 

börsnoterat. Qu et al., (2013) fann att bolag där den kinesiska staten fortfarande hade 

stor kontroll redovisade mindre frivillig information än företag som hade ökad grad av 

utländska investerare. Qu et al., (2013) förklarar det genom att behovet av att öppet 

redovisa extra information hos statligt kontrollerade bolag var mindre eftersom staten 

redan hade insyn i företaget. Likaså har familjeägda Stampens majoritetsägare redan 

full insyn i bolaget medan Addtechs aktieägare har ett större behov av externt 

redovisningsmaterial. 
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6 Slutsats 

Har en implementering av IFRS 3 ökat redovisningskvalitén av det initiala värdet av goodwill? 

Relevansen av de finansiella rapporterna är av mixad karaktär. Eftersom analytikers prognoser 

i mångt och mycket baseras på företagens kassaflöden påverkas inte prognoserna i vilken 

utsträckning företagen identifierar och värderar immateriella tillgångar. Redan där kan det 

hävdas att syftet med en förbättrad relevans inte upplevs. Om analytiker och investerare inte 

påverkas av företagens identifiering av immateriella tillgångar är inte en identifiering av 

relevant karaktär för investerare. Samtidigt konstaterar forskning att en ökad andel av 

oidentifierade immateriella tillgångar i balansräkningen ökar analytikers och investerares 

felprognoser vilket även bekräftas av Jon Hyltner på Handelsbanken. Om företag som har högre 

andel oidentifierade immateriella tillgångar får en högre värdering än företag som i större 

utsträckning identifierar immateriella tillgångar har dagens redovisningsregler snarare en 

försämrad relevans än en förbättrad. Samtidigt finns det en stor risk i felprognoser som bygger 

på företagsledares identifiering av immateriella tillgångar. Shalev (2009) konstaterar bland 

annat att en onormalt stor andel oidentifierade immateriella tillgångar delvis kan bero på att 

företaget har betalat ett överpris för det förvärvade företaget, vilket till viss del bekräftas av 

Bernt Sundström. Därför bör mängden oidentifierade immateriella tillgångar leda till en 

försämrad värdering och inte till en högre värdering. När ett betalt överpris leder till högre 

värderingar på grund av att företagsledare inte identifierar immateriella tillgångar är relevansen 

i de finansiella rapporterna så gott som bortblåst. 

Jämförbarheten försvinner också när företagsledare i olika utsträckningar inte väljer att 

identifiera immateriella tillgångar. Med hjälp av de finansiella rapporterna ska användarna av 

de finansiella rapporterna ha möjlighet att följa och jämföra ett företags utveckling. Om ett 

företag vid olika tillfällen väljer att redovisa liknande händelser på olika sätt är det inte möjligt 

att på ett pålitligt sätt jämföra företagets utveckling. När även redovisningen skiljer sig mellan 

företagen finns det ingen möjlighet för investerare och analytiker att jämföra olika företag. 

Eftersom IFRS 3 inte vägleder företag hur en identifiering bör gå till öppnar det för 

företagsledares subjektiva bedömningar. Samtidigt konstaterar IFRS 3 att en identifiering kan 

leda till att tillgångar som tidigare inte redovisades nu tas med i balansräkningen. Även om 

Mats Lindqvist korrekt konstaterar att företagen ska identifiera immateriella tillgångar, öppnar 

en sådan formulering för att företagsledare avstår från att identifiera och värdera sådana 

tillgångar som utanför ett förvärv inte kan uppstå.  

Det sista syftet som IFRS 3 syftar till att uppnå är tillförlitlighet. Tillförlitligheten i de 

finansiella rapporterna bygger på att redovisningen ska spegla den ekonomiska verkligheten. 

När företagsledare identifierar och redovisar de tillgångar som de anser att de förvärvar kan det 

påstås att den ekonomiska verkligheten avspeglas. Samtidigt har företagsledares verklighet en 

förmåga att skilja sig mot samhällets. RedU7 konstaterar bland annat att värdet på varumärket 

inte handlar om hur förvärvaren kommer att nyttja det, utan att den ska återspegla de 

ekonomiska fördelar som företaget hypotetiskt kan tillgodogöra sig. Mats Lindqvist konstaterar 

också att i stort sätt alla företag som är ”up and running” har ett eller flera varumärken. Genom 

att ett företag förvärvar ett annat införskaffar de sig ett antal fördelar gentemot om de skulle 

starta ett dotterbolag från grunden, för att exempelvis ta sig in på en ny marknad. En upparbetad 

kundkrets, leverantörskontakter, teknik, patent, upplärd och förhoppningsvis kompetent 

personal, samt ett inarbetat varumärke är några av fördelarna ett företag kan införskaffa sig. 

Goodwillvärdet å sin sida baseras på företagsledares framtida möjligheter att exempelvis 

införskaffa sig nya kunder och nya leverantörsrelationer, bibehålla det förvärvade företagets 
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vinster och uppfylla tänkbara synergieffekter vilket medför att goodwill som begrepp blir 

osäkert. Att goodwillvärden som framtida kunder och framtida leverantörskontakter snarare 

kanske är något som kan härledas till ett företags varumärke.  

Föreställningsramen p.24 konstaterar att de kvalitativa egenskaperna är de egenskaper som gör 

informationen i de finansiella rapporterna användbara för användarna av de finansiella 

rapporterna. I dagsläget uppfyller inte IFRS 3 redovisningens kvalitativa egenskaper, därmed 

uppfyller inte IFRS 3 sitt syfte. Att IFRS 3 inte uppfyller sitt syfte bör ses som allvarligt och av 

kritisk karaktär. Att intressenterna i dagsläget inte är av samma uppfattning kan bland annat 

förklaras av att dagens redovisningsregler speglar det ekonomiska värdet av goodwill bättre än 

tidigare redovisningsregler, att det i grund och botten inte påverkar prognoserna, samt att 

analytiker och investerare inte vet hur företagen går till väga för att identifiera immateriella 

tillgångar.  

Ökningen av ospecificerade immateriella tillgångar leder till att företagens balansräkningar 

säger mindre och mindre. Hur kan du bedöma ett företags finansiella ställning om 20 % av 

värdet i ett företag inte säger någonting?  Goodwill har blivit en slaskhink av tillgångar som 

inte identifieras eller överpriser som företagen inte vill erkänna. Denna uppfattning förstärktes 

ytterligare av ett företag jag talade med i telefon. Efter att ha beskrivit vad uppsatsen handlar 

om och dess syfte fick jag responsen, ”vi har inte så mycket av det”, trots att bolagets 

balansräkning består av 40 % goodwill. Goodwill är åsidosatt av många företagsledare och en 

förändring av dagens redovisningsregler är ett måste. Det byggs luftslott av goodwillvärden där 

till slut inte företagsledare har koll på vad goodwill består av. Likt tidigare finansiella krascher 

som bostadsbubblor, finanskrisen och It-bubblan kanske det leder till att vi en dag ställer oss 

frågan varför vi inte reagerade.  

För att IFRS 3 ska uppnå syftet med relevans, tillförlitlighet och jämförbarhet, bör det införas 

en vägledning likt RedU7 över hur företagen ska identifiera och värdera immateriella tillgångar 

efter ett rörelseförvärv. En tydlig standard hur identifieringen och värderingen går till kommer 

öka jämförbarheten mellan företagen, eftersom alla företag tvingas följa samma standard. Det 

kommer öka tillförlitligheten när företagen tvingas ta upp alla tillgångar som förvärvas och inte 

endast sådana som de själva anser att de förvärvar. Slutligen kommer det också öka relevansen 

i redovisningen. När investerare och andra användare av de finansiella rapporterna vet hur 

företagen identifierar och värderar immateriella tillgångar kommer det att leda till en ökad 

förståelse för förvärvet. Möjligheten att granska bedömningarna över hur ett företag har 

värderat sina tillgångar kommer att öka, där investerare exempelvis kan se vilken royaltynivå 

som används och därmed få en bättre förståelse till varför ett premiumpris har betalts. Men fram 

till dess kommer IFRS 3 inte att öka redovisningskvalitén av det initiala värdet av goodwill.  

6.1 Förslag på vidare forskning  

Osäkerheten i vad goodwillvärdet består av kvarstår fortfarande. Goodwill har blivit en 

slaskhink för företagsledare som inte väljer att identifiera immateriella tillgångar. För att en 

förbättring av IFRS 3 ska vara möjlig måste det fastställas vad goodwillvärdet bör bestå av. 

Oidentifierade tillgångar som idag hänförs till goodwill kan exempelvis tänkas tillhöra 

företagets varumärke. Därför bör en studie göras i vad som tillhör respektive immateriella 

tillgångar innan förbättringarna kan implementeras i dagens redovisningsstandard.  

Vidare bygger stora delar av goodwillvärdet på företagsledares förmåga att införliva tänkbara 

synergieffekter. Bernt Sundström medger att Stampen inte genomförde tänkbara synergier 

förrän de har kniven på strupen och att de många gånger ville kategorisera 
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rationaliseringsåtgärder som synergier. En intressant studie hade varit att se i vilken mån företag 

lyckas genomföra tänkbara synergier efter rörelseförvärv och effekten det får på redovisningen.  
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8 Bilagor 

8.1 RedU7 

8.1.1 Royaltykassaflödesmetoden - Varumärke 

Följande räkneexempel är taget direkt från RedU7 bilaga 5. 

Det förvärvade bolaget säljer verkstadsprodukter. Bolaget har funnits på marknaden i mer än 

50 år och varumärket är väl inarbetat. Det finns ett flertal konkurrenter på marknaden. 

Samtliga intäkter i det förvärvade bolaget genereras via försäljning under varumärket. 

Vid bedömning av verkligt värde på varumärket tillämpas royaltykassaflödesmetoden 

eftersom markandsansatsen ej är tillämpbar. 

Det förvärvade bolaget omsatte 680 Mkr under år 0. En marknadsmässig royalty har 

uppskattats till 1 % baserat på royalties som betalats för varumärken för liknande produkter 

samt det förvärvade bolagets varumärkes relativa styrka och skydd. Omsättningen under år 1 

förväntas vara 680 Mkr, vilket innebär att den hypotetiska royaltybesparingen år 1 är 6.800 

Tkr. Underhåll av varumärket omfattar legala kostnader och marknadsföringskostnader om 50 

Tkr respektive 2.100 Tkr. Reducerat för detta är den hypotetiska royaltybesparingen 4.650 

Tkr för år 1. 

Från royaltykassaflödet dras skatt på 26,3 %. För år ett efter förvärvet innebär detta en vinst 

efter skatt på 4.650 Tkr × (1–26,3 %) = 3.427 Tkr. De årliga kassaflödena efter skatt som 

genereras under varumärket diskonteras med en diskonteringsränta om 22 %. Till summan av 

de nuvärdeberäknade kassaflödena på 19 Mkr läggs värdet av den skattemässiga 

avskrivningseffekt (skattesköld) på 4 Mkr som tillgången ger upphov till. Summan av de 

nuvärdeberäknade kassaflödena och skatteskölden ger beräknat verkligt värde om 23 Mkr 

(avrundat) på varumärket. 

Tabell: 8.1.1.1 Källa: RedU7 

Uppgifter om varumärke 

Royalty 1   % 

Årlig tillväxt efter prognosperiod 2   % 

Skattesats 26,3 % 

Diskonteringsränta 22   % 

  

(Tkr) År 1 År 2 År 3 År 4 År 5 Restvärde 

Omsättning 680.000 690.000 710.000 750.000 760.000 775.200 

Royaltyersättning 6.800 6.900 7.100 7.500 7.600 7.752 

Legala omkostnader −   50 −   50 −   50 −   50 −   50 −   50 

Marknadsföringsomkostnader −2.100 −2.200 −2.300 −2.400 −2.500 −2.500 

Nettoroyaltykassaflöde 4.650 4.650 4.750 5.050 5.050 5.202 

Skatt −1.223 −1.223 −1.249 −1.328 −1.328 −1.368 

Kassaflöde från varumärke 3.427 3.427 3.501 3.722 3.722 3.834 

År att diskontera 0,5 1,5 2,5 3,5 4,5 4,5 

Diskonteringsfaktor 0,91 0,74 0,61 0,50 0,41 0,41 

Nuvärden av kassaflöden 3.103 2.543 2.129 1.856 1.521  

Nuvärden av terminalvärde      7.834 
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Summa nuvärden (Mkr) 19      

Skattesköld (Mkr) 4      

Beräknat verkligt värde 
(Mkr, avrundat) 

23      

 

8.1.2 Residualkassaflödesmetoden – Kundrelationer 

Följande räkneexempel är taget direkt från RedU7 bilaga 

Det förvärvade bolaget säljer och installerar kommunikationslösningar. 

Kommunikationslösningarna säljs på abonnemang. Vid installation betalar kunden en 

anslutningsavgift samt tecknar ett abonnemang på tjänsten på mellan ett och tre år. Samtliga 

intäkter i det förvärvade bolaget genereras via de abonnerade lösningarna. 

Vid bedömning av verkligt värde på kundrelationerna tillämpas residualkassaflödesmetoden 

eftersom markandsansatsen ej är tillämpbar, kundrelationerna utgör företagets huvudsakliga 

tillgång och det finns en direkt koppling till företagets intjäningsförmåga. 

Vid förvärvstidpunkten hade det förvärvade bolaget 100.000 kunder. Årliga kundavgångar har 

uppskattats till 10 % baserat på historiska data. Då årliga kundavgångar enlig bolaget uppgår 

till ca 10 % innebär det att man vid slutet av första året efter förvärvet har ca 90.000 kunder, 

vid slutet av andra året efter förvärvet har ca 81.000 kunder osv. Det genomsnittliga antalet 

kunder varje år ligger till grund för beräkningen av intäkter från befintliga kunder. 

Årliga kundavgångar om 10 % ger en genomsnittlig ekonomisk livslängd på kunderna om 10 

år, dvs. en kund stannar i genomsnitt i 10 år. Då de kunder som stannar längre än 10 år 

genererar kassaflöden även efter år 10 sträcker sig prognosperioden till dess att kassaflödena 

från befintliga kunder bedöms vara försumbara. Kunderna tecknar abonnemang och betalar en 

månadsavgift om 150 kronor. Framöver bedömer företagsledningen att bolaget kommer att 

kunna höja avgiften med ca 2 % per år. Månadsavgiften gånger tolv multiplicerat med 

genomsnittligt antal kunder ger totala intäkter som genereras av befintliga kunder. Första året 

efter förvärvet innebär detta 150 kronor ×12 månader × 95.000 kunder = 171 Mkr. 

Rörelsemarginalen på befintliga kunder uppgår till 30 %. För år ett efter förvärvet ger detta 

30 % × 171 Mkr = 51 Mkr. Från rörelseresultatet före avskrivningar dras skatt på 26,3 %. För 

år ett efter förvärvet innebär detta en vinst efter skatt på 51 Mkr × (1–26,3 %) = 38 Mkr. Från 

vinst efter skatt görs avdrag för bidragande tillgångar om 8,0 % av intäkterna. Då 

kundrelationerna värderas separat, dras en kostnad av för de tillgångar (rörelsekapital, 

anläggningstillgångar, varumärke samt arbetskraft) som krävs för att kunna generera 

kassaflöden på egen hand. Efter avdrag för bidragande tillgångar, ger detta ett kassaflöde efter 

skatt på 24 Mkr år ett efter förvärvet. De årliga kassaflödena efter skatt som kundrelationerna 

genererar diskonteras till en diskonteringsränta om 10 %. 

Till summan av de nuvärdeberäknade kassaflödena på 140 Mkr läggs värdet av den 

skattemässiga avskrivningseffekt (skattesköld) på 37 Mkr som tillgången ger upphov till. 

Summan av de nuvärdeberäknade kassaflödena och skatteskölden ger beräknat verkligt värde 

om 177 Mkr på kundrelationerna. 
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Tabell: 8.1.2.1 Källa: RedU7 

Uppgifter om existerande kundkontrakt 

Kundkontrakt vid förvärvtidpunkten 100.000 

Årliga kundavgångar 10 % 

Genomsnittlig månadsavgift per kund 150 kr 

Årlig tillväxt i månadsavgift per kund 2 % 

Rörelsemarginal för befintliga kunder 30 % 

Skattesats 26 % 

Diskoneringsränta 10 % 

Avdrag för bidragande tillgångar efter skatt (andel 
av omsättning) 

8 % 

Varav:  

  Rörelsekapital 1 % 

  Anläggningstillgångar 4 % 

  Varumärke 2 % 

  Arbetsstyrka 1 % 

 

 År 0 År 1 År 2 År 3 År 4 År 5  

Antal kunder vid årets slut 100.000 90.000 81.000 72.900 65.610 59.049  

Genomsnittligt antal kunder  95.000 85.500 76.950 69.255 62.330  

Genomsnittlig månadsavgift 
per kund (kr) 

 150 153 156 159 162  

Genomsnittlig årsintäkt per 
kund (kr) 

 1.800 1.836 1.873 1.910 1.948  

Omsättning (Mkr)  171 157 144 132 121  

Rörelsemarginal (Mkr)  51 47 43 40 36  

Rörelsemarginal (%)  30 % 30 % 30 % 30 % 30 %  

Skatt (Mkr)  −13 −12 −11 −10 −10  

Kassaflöde efter skatt, före 
bidragande tillgångar (Mkr) 

 38 35 32 29 27  

Avdrag för bidragande tillgångar (Mkr) −14 −13 −12 −11 −10  

Residualkassaflöde (Mkr)  24 22 20 19 17  

Terminalvärde (Mkr) (Tillväxt − 8 %)      88 

År att diskontera  0,5 1,5 2,5 3,5 4,5 4,5 

Diskonteringsfaktor (10 %)  0,95 0,87 0,79 0,72 0,65 0,65 

Nuvärden av kassaflöden (Mkr) 23 19 16 13 11 57 

Summa nuvärden (Mkr)  140      

Skattesköld (Mkr)  37      

Beräknat verkligt värde (Mkr) 177      
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8.2 Intervjufrågor 

8.2.1 Djupintervjuer 

Inledningsfråga 

När ni förvärvar företag, hur går ni tillväga för att identifiera och bedöma värdet 

av immateriella tillgångar, så som varumärke och kundrelationer? 

 

Avstämningslista 

Hur ser din bakgrund ut?  

Har ni vart med och genomfört företagsförvärv förr? 

 

Hur bedömer ni värdet på exempelvis, varumärken, kundrelationer när ni genomför 

företagsförvärv? 

 

Använder ni samma typ av ”verktyg” när ni identifierar immateriella tillgångar vid era 

olika förvärv? 

 

Hur ser det ut efter förvärven, integrerar ni det förvärvade bolaget i koncernen eller låter 

ni dem stå självständiga?  

Blir det någon skillnad rent redovisningsmässigt 

 

Har ni standardiserade processer när ni bedömer värdet av ett företag? 

Exempelvis: Utöver identifierade nettotillgångar och synergieffekter + 5 årsvinster.  

 

Använder ni er av externa bedömare, utöver revisorerna, när ni identifierar immateriella 

tillgångar? 

 

Har ni någon gång varit i ett ”budkrig” med ett annat företag? 

Om ja, hur slutade förvärvsförsöket?  

Om ja, hur hanterade ni det övervärde ni fick betala pga ”budkiget”? 

 

Vad motiverar ni valet av avskrivningsperiod kontra nedskrivningsprövningar av 

identifierade immateriella tillgångar vid rörelseförvärv? 

  



 

 - 44 - 

8.2.2 Telefonintervjuer 

Hur ser din bakgrund ut? Har ni arbetat med analyser av företag länge? 

 

Hur bedömer du tillförlitligheten i redovisningen efter rörelseförvärv? 

Så som, identifieringen av varumärke, kundrelationer etc. 

 

Har en implementering av IFRS 3 underlättat att bedöma om företagens förärv är 

lyckade eller inte? 

 

Påverkar mängden oidentifierade immateriella tillgångar vid rörelseförvärv era 

bedömningar? 

 

Hur tror ni småsparares möjligheter är att bedöma och värdera goodwillvärdet? 
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