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Sammanfattning 

Författare: Julia Brorsson, Linn Nilsson och Cecilia Persson 
Handledare: Petter Boye 
Examinator: Thomas Karlsson 
Titel: Goodwill är en soppa - en analys av effekterna från värdering av goodwill enligt 
IFRS 3 och IAS 36 
 
Bakgrund: Globalisering i världen har skapat en integrering mellan olika länders ekonomi, 
som skapar ett behov för en likartad redovisning. Problemet med att integrera 
redovisningen är att det finns olika traditioner och kulturer som format hur redovisningen 
utformats i olika länder. För att underlätta integrationen har en harmonisering av 
redovisningen mellan länder utvecklats. Syftet är att förbättra jämförelser mellan företag i 
olika länder. IASB är den organisation som arbetar med att skapa gemensamma 
redovisningsstandarder inom EU och andra delar av världen. IASB benämner sina 
standarder som IFRS och IAS. År 2005 infördes ett krav inom EU att noterade företag ska 
tillämpa IFRS 3 Rörelseförvärv och göra goodwillnedskrivningar utifrån IAS 36 
Nedskrivningar.  
 
Syfte: Syftet med uppsatsen är att skapa förståelse för hur IFRS 3 och IAS 36 påverkat 
redovisningen i noterade koncernbolag. Studien kommer att analysera hur nedskrivning av 
goodwill påverkar redovisningens kvalitativa egenskaper. Syftet är även att analysera hur 
praktikerna upplever att IFRS 3 och IAS 36 bidragit till harmonisering av redovisningen. 
 
Metod: Studien är genomförd med en kvalitativ forskningsmetod och en abduktiv ansats. 
Tolkningarna i uppsatsen är gjorda utifrån ett hermeneutiskt synsätt. Den teoretiska 
referensramen är uppbyggd på data från litteratur, lagstiftning, artiklar och internetsidor. 
Empirisk data har samlats in genom semistrukturerade intervjuer med sju personer.  
 
Slutsats: Vår slutsats är att subjektiva bedömningar fått negativa effekter på 
redovisningens kvalitativa egenskaper. Det beror på IFRS 3 och IAS 36 är principbaserade 
och ger företagsledningen möjligheter att utforma redovisningen. Vi anser även att en 
tidsfördröjning finns vid nedskrivning av goodwill. Generellt har IFRS bidragit till en ökad 
harmonisering men IFRS 3 och IAS 36 har inte bidragit till en ökad harmonisering av 
redovisningen i Sverige. Det beror på att de subjektiva bedömningarna påverkat de 
kvalitativa egenskaperna på ett negativt sätt.  
 
Nyckelord: IFRS 3, IAS 36, goodwill, kvalitativa egenskaper, subjektiva bedömningar och 
harmonisering.  
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Förkortningar 

BFN – Bokföringsnämnden 

EU – Europeiska Unionen 

FAR – Föreningen Auktoriserade Revisorer 

FASB – Financial Accounting Standards Board 

IAS – International Accounting Standards1 

IASB – International Accounting Standards Board 

IFRS – International Financial Reporting Standards 

RFR – Rådet för Finansiell Rapportering 

US GAAP – General Accepted Accounting Principles 

ÅRL – Årsredovisningslagen 
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1. Inledning  

Det första kapitlet inleds med en presentation av bakgrunden till hur internationella 

redovisningsstandarder uppkommit. Därefter presenteras en problemdiskussion om hur 

tillämpningen av internationella redovisningsstandarder påverkar noterade koncerner. 

Problemdiskussionen leder fram till vår problemformulering. Slutligen presenteras syftet 

med uppsatsen och avgränsningar.

 

 

1.1 Bakgrund 

Globalisering 

Enligt Hedengren (2006) har de senaste 100 åren inneburit den mest revolutionerande 

förändringen i världshistorien. Utvecklingen har aldrig varit större eller haft samma 

tilltagande takt. Utvecklingen har gått mot ett ökat beroende och en integrering av världens 

länder. Processen benämns ofta som globalisering. Globalisering innebär att människor, 

företag och stater knyts samman genom gemensam politik, ekonomi samt kulturella 

processer. Det är processer som sker utanför statens kontroll. Det har också skapats en ökad 

grad av internationalisering som syftar på den handel och det samarbete som sker mellan 

länder inom statens kontroll. Globaliseringen har inneburit att tid och rum blivit mindre 

väsentliga samt att gränser öppnats upp. Den tekniska utvecklingen bidrar till att 

människor, pengar och information kan röra sig fritt. Den fria rörligheten är det som främst 

kännetecknar globaliseringen och har lett till en ökad världshandel som gynnar 

multinationella företag. Ekonomisk globalisering innebär en förenad ekonomi och har 

bidragit till ekonomisk tillväxt (Hedengren 2006).  

Redovisningstraditioner 

En globaliserad ekonomi kräver en harmoniserad redovisning. Problemet med en 

harmoniserad redovisning är att det sedan en lång tid tillbaka finns olika traditioner för hur 

redovisningen ska utformas i olika länder. Olikheterna i sättet att redovisa utvecklades 

redan på 500-talet då två olika redovisningstraditioner utvecklades, den kontinentala och 
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den anglosaxiska traditionen. Traditionerna har fått stor effekt på hur redovisningen 

utformats i olika delar av världen. Den kontinentala traditionen har sitt ursprung i de 

västeuropeiska länderna och bygger på civilrättsliga regler som är baserade på nedskrivna 

lagar. Vad som är riktig redovisning inom den kontinentala traditionen är den redovisning 

som stämmer överens med lagen. Den anglosaxiska traditionen används i bland annat USA 

och Storbritannien. Anglosaxiska traditionen bygger huvudsakligen inte på nedskrivna 

lagar utan har istället byggts upp av redovisningsprofessionerna. I denna tradition är riktig 

redovisning, den redovisning som uppvisar en rättvisande bild av verkligheten. Under de 

senaste decennierna har utvecklingen av den internationella redovisningen rört sig mot ett 

synsätt som motsvarar den anglosaxiska traditionen. Faktorer som bidragit till att den 

anglosaxiska traditionen spridit sig är uppkomsten av multinationella företag som noterats 

på de internationella börserna, Storbritanniens inträde i EG och internationella standarder 

inom redovisning. Det finns numera två varianter av den anglosaxiska traditionen, en som 

huvudsakligen används i USA och en ”internationell” som främst används i Europa (Smith 

2006). 

Skillnader i redovisningen mellan olika länder beror även på andra faktorer än olika 

redovisningstraditioner. Redovisningens utformning skiljer sig beroende på vem 

redovisningen görs för och om en koppling till beskattning finns. Det finns även tydliga 

skillnader i ägarstrukturer mellan länder som skapar olika behov vid utformningen av 

redovisningen. Länder med en betydande aktiemarknadsorientering och ett stort antal ägare 

ställer högre krav på utvecklingen av finansiella rapporter. Rapporterna ska vara underlag 

för finansieringsbeslut och har högre krav på exempelvis information och transparens 

(Marton, Lumsden, Lundqvist & Pettersson 2012). 

Mot en harmoniserad redovisning Hej. Här skriver vi lite text för att få ihop vår kursiva r 

För att underlätta integrationen har en harmonisering av redovisningen mellan länder 

utvecklats. Syftet är att förbättra jämförelser mellan företag i olika länder (Johansson 

2009). Det finns två normsättare vilka arbetar med utvecklandet av en harmoniserad 

redovisning, Financial Accounting Standards Board (FASB) och International Accounting 

Standards Board (IASB). FASB är den amerikanska normgivaren och har funnits sedan år 

1973 som redovisningsnormgivare. FASB används endast i USA men på grund av deras 
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stora ekonomi och kapitalmarknad har deras standarder ett globalt inflytande. FASB 

benämner sina standarder som US General Accepted Accounting Principles (US GAAP). 

Normgivaren IASB ger ut standarder vilka benämns som International Financial Reporting 

Standards (IFRS), som är motsvarigheten till US GAAP. IASBs standarder kallades 

tidigare för International Accounting Standards (IAS). Många av IAS-standarder är 

fortfarande giltiga, men standarder som givits ut efter år 2001 benämns istället som IFRS. 

Det innebär att det finns två olika benämningar på standarder från IASB som fortfarande 

används (Marton et al. 2012).  

Syftet med IFRS är att förbättra jämförbarheten och vara standarder som innehåller 

användbar information. Redovisningen ska vara ett beslutsunderlag för användare av 

finansiell rapportering, vara praktiskt användbar internationellt samt underlätta företagens 

rörlighet utomlands (Palmgren 2011). Från och med 1 januari år 2005 ska alla noterade 

företag inom EU tillämpa IFRS. Förutom inom EU är det endast Australien, Kanada, Hong 

Kong, Nya Zeeland, och Sydafrika som tillämpar IFRS fullt ut. Utöver det finns 100 länder 

som tillåter IFRS för noterade bolag. Försöken att harmonisera redovisningen i världen har 

gjort att det påbörjats ett samarbete mellan IASB och FASB. Syftet med samarbetet är att 

identifiera skillnader mellan de två normgivarna och eliminera dessa skillnader. Det 

underlättar i sin tur för globala investerare som vill jämföra företag (Marton et al. 2012). 

IASB har utvecklat sina standarder efter olika områden i redovisningen. Varje standard 

hanterar ett specifikt område och det finns cirka 40 IFRS och IAS. IFRS 3 och IAS 36 är de 

standarder som behandlar redovisningen av goodwill (FAR Akademi 2013).  
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Figur 1: IASB och FASB-modellen 

Rörelseförvärv & Goodwill 

Globaliseringen har gjort att företag vill växa och stora företag blir allt större. Ett vanligt 

tillvägagångsätt för att utvecklas är att förvärva ett annat företag, med andra ord att göra ett 

rörelseförvärv. Förvärven kräver stora investeringar och förändrar ett företags inriktning 

samt utvecklingsmöjligheter (Tengvall 2014). IASB presenterade år 2002 ett projekt som 

syftar till att reglera samt förbättra redovisningen av rörelseförvärv. Projektet heter IFRS 3 

och började tillämpas år 2005. IFRS 3 behandlar redovisningen vid rörelseförvärv. Enligt 

IFRS 3 ska köpeskillingen2 vid rörelseförvärv värderas till verkligt värde3 vid 

förvärvstidpunkten. Vid förvärvet identifieras vilka redovisningsbara tillgångar och skulder 

som företaget har betalat för. Skillnaden mellan verkligt värde av den förvärvade 

verksamheten och redovisat värde blir goodwill, vilket är en icke identifierbar tillgång. Det 

finns olika anledningar till varför goodwill uppstår. En anledning kan vara att den 

förvärvade verksamheten förväntas ge organisatoriska fördelar på grund av att 

verksamheten redan har upparbetad personal och styrning. Ett annat exempel är att 

synergieffekter förväntas uppstå genom att effektivare och billigare produkter kan tas fram. 

2 Köpeskilling: det pris som betalas för det förvärvade företaget. 
3 Verkligt värde: det pris som betalas för det förvärvade företaget. Motsvarar köpeskillingen. 

IASB FASB 

IAS US GAAP IFRS 

Namnbyte år 2001 
 

IAS/IFRS följs av:  
Övriga världen förutom USA 

Obligatoriskt i: 
Länder inom EU, Sydafrika, 
Kanada, Hong Kong, Nya 

Zeeland och Australien 

US GAAP följs av och är 
obligatoriskt i: 
Endast USA 
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Goodwill kan även uppstå av misstag om företaget omedvetet betalat för mycket för det 

förvärvade bolaget (Marton et al. 2012).  

 

När goodwill uppstått i ett företag måste företaget motivera dess värde. Om verkligt värde 

är lägre än redovisat värde måste en nedskrivning av goodwill göras, vilket belastar 

företagets resultaträkning. Nedskrivning av goodwill behandlas i IAS 36 som är en 

standard för nedskrivning av tillgångar. Goodwill kan inte ge upphov till egna kassaflöden, 

därför måste nedskrivning av goodwill baseras på de kassagenerande enheter som goodwill 

hänförs till (Marton et al. 2012). 

 

1.2 Problemdiskussion  

Den pågående globaliseringsprocessen och den ständiga utvecklingen av nya 

redovisningsstandarder får effekter på redovisningens kvalitativa egenskaper. Smith (2006) 

skriver att de finns kvalitativa egenskaper som redovisningen ska uppfylla. Det krävs att 

redovisningen är relevant för att vara beslutsunderlag och relevansen har ett direkt 

samband med egenskaperna, tillförlitlighet och jämförbarhet. Tillförlitlighet handlar om att 

avbilda den ekonomiska verkligheten i företaget och att det görs på ett säkert sätt. 

Jämförbarhet innebär att företag räknar fram siffror på ungefär samma sätt, för att sedan 

kunna jämföra redovisningen både över tid och mellan olika företag. Johansson (2009) 

anser att jämförbarhet är viktigt för att företag och intressenter ska kunna utvärdera och ta 

beslut. Lorentzon & Ekberg (2007) förklarar att redovisningen under en lång tid varit under 

ständig förändring och de anser att globaliseringen påskyndat förändringsprocessen 

ytterligare. IFRS är ett resultat av globaliseringen och de ökade kraven på jämförbarhet 

mellan länder.  

Enligt Lorentzon & Ekberg (2007) är en av de största förändringarna vid införandet av 

IFRS 3 hur goodwill ska redovisas. Innan införandet av IFRS 3 skrevs goodwill av årligen. 

Det innebar att det blev en årlig kostnad i bolagets resultaträkning. I och med IFRS 3 får 

goodwill inte längre skrivas av, istället ska det göras en årlig nedskrivningsprövning i 

enlighet med IAS 36. Lorentzon & Ekberg menar att det finns ett stort tolkningsutrymme i 
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IFRS som leder till olika sätt att hantera goodwill. Det saknas även en tydlig vägledning för 

hur värderingsprocessen ska genomföras som gör arbetet med standarderna problematiskt. 

Finansanalytikern Malmqvist beskriver problemet med goodwill enligt följande:  

”Goodwill idag är en soppa och goodwill igår var en soppa och goodwill för tjugo år 

sedan var en soppa men jag tycker ändå en något mindre riskfylld soppa”  

(Malmqvist 2012). 

Marton et al. (2012) beskriver att det skapas otydligheter på grund av skillnader i 

tillvägagångssätt när företagen hanterar goodwill, vilket i sin tur kan påverka 

jämförbarheten. Chyruk & Cripe (2011) förklarar att nedskrivningen av goodwill i USA 

blivit en metod för att få ett bättre resultat. De anser att värderingen av goodwill har gått 

från ett konsekvent och objektivt synsätt till ett mer subjektivt, vilket i sin tur påverkar den 

rättvisande bilden av företaget. Det innebär att Sverige kan få liknande konsekvenser 

eftersom den nya metoden att redovisa goodwill bygger på US GAAP.  

Efter finanskrisen år 2009 har många tillgångar genererat ett lägre kassaflöde än förväntat, 

vilket lett till ett ökat nedskrivningsbehov och det får en betydande effekt för företagen. Ett 

exempel är det statliga elbolaget Vattenfall som enligt Isacson (2013) slår 

nedskrivningsrekord år 2013. Företaget har gjort stora förvärv av andra verksamheter och 

kommer nu att behöva göra goodwillnedskrivningar på 6,5 miljarder kronor. Enligt 

Nabizadeh (2009) påverkar en goodwillnedskrivning företagens förtroende på marknaden. 

Det har lett till att företag väntar till sista stund med att skriva ner goodwill. Steel (2013), 

skribent på The Economist, påstår att många företagsledare anser att nedskrivning endast är 

en bokföringsåtgärd. Trots det gör samma personer allt för att skjuta upp företagets 

nedskrivningar. Det har visat sig att i amerikanska bolag finns en stor tidsskillnad mellan 

när nedskrivningsbehovet uppstår och när nedskrivningen utförs. En anledning till det är att 

företagsledare inte vill erkänna sina misstag. Den årliga nedskrivningsprövningen har som 

syfte att motverka dessa problem. Syftet har dock inte uppfyllts på grund av att prövningen 

sker utifrån subjektiva bedömningar och under påverkan av företagsledningens 

påtryckningar. Enligt Jönsson (2014), forskare inom IFRS på Linnéuniversitet i Växjö, har 

företagsledningen fått mer spelutrymme i nedskrivningsprövningen jämfört med 

goodwillavskrivningar. Det innebär att redovisningen till viss del går att manipulera. 
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Nya redovisningsprinciper kan, som beskrivits ovan, skapa effekter för olika företag. Olika 

tolkningar, påverkan på redovisningens kvalitativa egenskaper och nya värderingsmetoder 

är några av de effekter som påverkar företagens redovisning. IFRS 3 är en standard med 

stor påverkan på koncerner, bland annat på grund av det höga belopp som goodwill 

motsvarar. År 2009 motsvarade goodwill i genomsnitt 59 % av svenska bolagsförvärv 

enligt en studie av revisionsbolaget Ernst and Young (Nabizadeh 2009). Det innebär att 

goodwill är en väsentlig post att ta hänsyn till vid redovisningen av rörelseförvärv. Tidigare 

studier om goodwill har kommit fram till att företagen haft svårigheter med nedskrivning 

och företagen hade en önskan om att återgå till det tidigare tillvägagångssättet att redovisa 

goodwill. Snart är det nästan ett decennium sen införandet av IFRS 3 och därför bör 

företagen vara väl insatta i vilka effekter ändringen medfört.  

 

1.3 Problemformulering 

Utifrån vår problemdiskussion har vi kommit fram till följande forskningsfrågor:  

1. Hur har nedskrivningen av goodwill påverkat redovisningens kvalitativa egenskaper?  

2. Finns det ett problem med att företag gör nedskrivningar för sent i förhållande till när 

nedskrivningsbehovet upptäckts? I så fall vilka effekter skapar det? 

 

1.4 Syfte 

Syftet med uppsatsen är att skapa förståelse för hur IFRS 3 och IAS 36 påverkat 

redovisningen i noterade koncernbolag. Studien kommer att analysera hur nedskrivning av 

goodwill påverkar redovisningens kvalitativa egenskaper. Syftet är även att analysera hur 

praktikerna upplever att IFRS 3 och IAS 36 bidragit till harmonisering av redovisningen. 
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1.5 Avgränsning 

För att inte försvåra ett redan komplext ämne har vi valt att avgränsa oss till koncernmässig 

och positiv goodwill.  Vi har valt att avgränsa undersökningen till personer med god 

kunskap inom området. Uppsatsen är analyserad utifrån två perspektiv; 

redovisningsansvariga i koncernbolag och redovisningsspecialister. Vi har medvetet valt att 

inte ta med vissa delar av IFRS 3 och IAS 36 för att styrka och precisera vår uppsats, samt 

underlätta förståelsen för läsaren. 
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1.6 Disposition 

 
Figur 2: Dispositionsmodell  
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Inledning 

• Detta kapitel ger läsaren en introduktion till uppsatsämnet. Här 
presenteras problemdiskussionen som leder fram till vald 
problemformulering för att sedan avslutas med uppsatsens syfte. 

Metod 

• I detta kapitel förklaras, motiveras och beskrivs de metodval som ligger 
till grund för uppsatsens tillvägagångssätt. Här ges läsaren en möjlighet 
till att få förståelse för vilka ställningstaganden och val som gjorts under 
uppsatsarbetet.  

Teori 

• I detta kapitel beskrivs den teoretiska referensramen som ligger till 
grund för att ge läsaren kunskap inom uppsatsämnet. Kapitlet ska även 
hjälpa läsaren att få bättre förståelse av nästa kapitel. 

Empiri 

• Här presenteras resultat från de intervjuer som kommer användas vid 
uppsatsens analysdel. Empirin är uppbyggd utifrån två perspektiv, 
redovisningsansvariga i koncernbolag och redovisningsspecialister. 

Analys 

• I detta kapitel anlyseras teori och empiri för att se hur dessa förhåller 
sig till varandra. Kapitlet ger läsaren förståelse för hur uppsatsens 
kapitel sammankopplas och leder läsaren till uppsatsen slutsats. 

Slusats 
• I detta avslutande kapitel besvaras uppsatsens forskningsfrågor. Här får 

läsaren ett resultat av studien och förslag till framtida forskning. 



2. Metod 

I detta kapitel beskrivs metoderna som uppsatsen är skriven utifrån. Metoden inleds med en 

beskrivning av förförståelsen till uppsatsämnet och varför det specifika ämnet har valts. 

Därefter redogörs och motiveras valen av vetenskapligt synsätt, undersökningsmetod, 

forskningsmetod, fallstudie samt datainsamlingsmetod. Avslutningsvis förklarar vi kritiskt 

hur vi förhåller oss till uppsatsens källor, tillförlitlighet samt trovärdighet. 

 
 

2.1 Förförståelse 

Förförståelsen skapas och beror på olika faktorer. Ett exempel är egna erfarenheter från 

både privatliv och arbetsliv. Andra exempel är erfarenheter från andra personer som 

författaren tar del av och kunskaper som erhållits från föreläsningar samt litteratur 

(Gummesson 2000). Studier av texter sker utifrån förförståelse och det är vanligt att 

omedvetna val styr varför vissa tolkningar görs vid insamling av empiri och teori (Teorell 

& Svensson 2007). Förförståelse är en tillgång och ska inte ses som en nackdel vid 

forskning, utan är ett viktigt verktyg vid tolkning av undersökningsområdet (Patel & 

Davidson 2011).   

 

Vi som ekonomistudenter med inriktning på ekonomistyrning och redovisning har under 

vår utbildning samlat grundläggande kunskaper i ämnet företagsekonomi. Under tre års 

utbildning på Linnéuniversitetet har vi studerat redovisning i ett flertal kurser. Tidigare 

under våren studerade vi koncernredovisning och det var då intresset väcktes för hur 

internationella redovisningsstandarder påverkar noterade koncernbolag. Då vi har bra 

kunskaper i redovisning anser vi att våra tolkningar vid datainsamling görs utifrån en bra 

förförståelse och vi kan därmed framföra tolkningarna på ett trovärdigt sätt. 
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2.2 Hermeneutiskt synsätt  

Patel & Davidson (2011) beskriver att det finns olika vetenskapliga förhållningssätt att 

använda i en forskningsstudie. Två exempel på det är positivismen och hermeneutiken. 

Positivismens synsätt handlar om att använda kunskap som är positiv och utvecklande för 

mänskligheten. Det är viktigt att kunna separera verklighet från teori och forskarens roll är 

att förhålla sig objektiv och dold. Synsättet är emot filosofisk spekulation och hypoteser 

ska kunna testas med hjälp av observationer. Hermeneutik betyder tolkningslära och 

innebär en vetenskaplig inriktning i studien. Målet är att förstå verkligheten genom 

tolkningar och forskarens roll är subjektiv, engagerad och öppen. Bryman & Bell (2010) 

menar att hermeneutiken är en naturvetenskaplig syn där kritiska synpunkter ges på den 

studerade verkligheten. De kritiska synpunkterna kommer från egna studier och 

uppfattningar om vad som avspeglar människan i verkligheten. Därefter sätts fokus på 

förståelse och förklaring av mänskliga beteenden. Patel & Davidson (2011) menar att den 

hermeneutiska forskaren har en förförståelse som bidrar till subjektiva tolkningar. Målet är 

att se helheten i forskningsproblemet och forskaren använder sin förförståelse som ett 

verktyg vid tolkningen. Forskningen pendlar mellan ett del- och helhetsperspektiv samt 

mellan olika synvinklar, vilket innebär att hermeneutiken har en koppling abduktion. Med 

ett hermeneutiskt synsätt gör forskaren olika tolkningar och har frihet att välja vilken av 

tolkningarna som fokus ska läggas på.   

Vår undersökning har ett hermeneutiskt synsätt eftersom har tolkat datainsamlingen utifrån 

den uppfattning som vi fått av verkligheten. Vår empiriska insamling har skett i form av 

intervjuer med respondenter som bidragit med olika perspektiv. Empirin har sedan 

presenterats efter hur vi tolkat intervjun beroende på svaren som fåtts på frågorna. Den 

empiriska referensramen har framförts utifrån vår bild av verkligheten och tolkningar har 

gjorts utifrån den information som är viktigt för uppsatsen. Då uppsatsen är uppbyggd efter 

abduktiv forskningsmetod, där vi pendlat mellan teori och verklighet, har vi använt oss av 

ett hermeneutiskt synsätt. Vår forskning har skett utifrån ett subjektivt synsätt där 

förförståelsen haft betydelse för de tolkningar som gjorts. Ett positivistiskt synsätt var 

opassande för denna uppsats då det inte fanns en tydlig separation mellan teori och 

verklighet. 
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2.3 Undersökningsmetod 

Enligt Patel & Davidson (2011) finns det tre olika sätt att relatera empiri till teori i en 

undersökning. De tre tillvägagångssätten är deduktiv, induktiv och abduktiv ansats. 

Bryman & Bell (2010) förklarar att en deduktiv ansats innebär att författaren granskar 

lämpliga teorier innan sin empiriska insamling för att få bra förståelse om 

undersökningsområdet. Samlar författaren istället in empirisk data och därefter väljer 

teorier, är det en induktiv ansats. Enligt Patel & Davidson (2011) arbetar en författare med 

en induktiv ansats för att upptäcka passande teorier till undersökningen. Abduktiv ansats är 

en kombination av deduktiv och induktiv metod. Först arbetar författaren enligt en induktiv 

ansats genom att ställa upp hypoteser för möjliga teorier. Sedan arbetar författaren med 

deduktiv ansats, det vill säga prövar sina hypoteser. Därmed blir författaren inte låst till att 

arbeta med endast en undersökningsmetod. Alvesson & Sköldberg (2008) menar istället att 

abduktiv ansats inte bör ses som en blandning av induktiv och deduktiv, utan ska ses som 

en egen metod. Under insamling av empiri kan teori succesivt justeras och förfinas.  

 

Vi har valt att genomföra vår studie med en abduktiv ansats. Uppsatsens ämne, 

internationella redovisningsstandarder för rörelseförvärv och goodwill, är en komplex värld 

med många delar. För att få en djupare förståelse inför insamlingen av empirin krävs det 

enligt oss bra förkunskap om ämnet och dess problem. Därför har vi i tidigt skede av 

uppsatsprocessen samlat in lämplig teori om ämnet. Vid den empiriska insamlingen har vi 

under arbetsgången format, justerat och förfinat den teoretiska bakgrunden, vilket gett oss 

fördelar då vi kunnat variera vår insamling av data. 

 

2.4 Kvalitativ forskningsmetod  

Bryman & Bell (2010) beskriver att många författare skiljer på två olika 

forskningsmetoder, kvalitativ och kvantitativ forskningsmetod. Patel & Davidson (2011) 

menar att det som främst skiljer forskningsmetoderna är att en kvantitativ metod fokuserar 
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på siffror medan en kvalitativ metod har fokus på ord. Vid kvantitativ forskning byggs en 

hypotes upp efter en teorianalys genomförts. En kvalitativ forskningsmetod syftar till att få 

en djupare kunskap om ett fåtal undersökningsområden. Metoden är inriktad på ord och har 

fokus på att samla in samt analysera data. Bryman & Bell (2010) förklarar att kvalitativa 

metoder skapas efter sex olika processer. I en kvalitativ forskningsmetod är 

problemformuleringen utgångspunkten. Därefter avgränsas studien genom att välja ut 

relevanta platser och undersökningspersoner. Vid nästa steg i studien bör författaren samla 

in lämplig data som sedan ska tolkas. Tolkningarna kommer från hur författaren analyserar 

teorin med empirin. Ytterligare data kan komma att samlas in, men är det inte nödvändigt 

kan problemformuleringen specificeras. Sista steget är själva skrivandet av rapporten som 

bör göras på ett trovärdig och hållbart sätt. Alvesson & Sköldberg (2008) menar att en 

kvalitativ forskningsmetod passar vissa typer av forskning eftersom en kvalitativ metod 

synliggör mångtydigheten när det gäller tolkningsmöjligheterna.  

 

Vi har valt att utföra undersökningen enligt en kvalitativ forskningsmetod eftersom syftet 

med studien är att få en bra förståelse kring hur IFRS 3 och IAS 36 påverkat 

koncernredovisningen. Då uppsatsen syftar till att få en bra förståelse var en begränsning 

av området lämpligt, vilket ytterligare motiverar valet av forskningsmetod. Vi anser även 

att metoden var passande då den är inriktad på ord och har fokus på att analysera data. Vi 

kan göra en koppling till Bryman & Bells kvalitativa tillvägagångssätt då uppsatsen 

genomförts enligt med sexstegsprocessen. Uppsatsen har utgått från problemformuleringen 

och avgränsats genom insamling av lämplig data för att besvara syftet. Insamlad data har 

framförts beroende på hur vi tolkat och analyserat empirin samt teorin. Baserat på valet av 

abduktiv ansats har insamlad data justerats och förfinas under arbetsprocessen. Målet med 

uppsatsen var att skriva den på ett trovärdigt och tillförlitligt sätt. 

 

2.5 Datainsamling 

Enligt Yin (2013) kommer kvalitativ data från intervjuer, observationer samt insamling och 

granskning av material. Det är organiserad information som kan bestå av tal, ord och 

bilder. Datainsamling i en studie bör avse en sammanställning av objekt som är relaterade 
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till studiens undersökning. Datainsamling kan delas upp i två kategorier, primärdata och 

sekundärdata. 

 

2.5.1 Primärdata 

Primärdata är insamling av material via direkta upplysningar från personer eller grupper, 

exempelvis ögonvittnesskildringar och förstahandsrapporteringar. Primärdata är en 

insamlingsteknik för samla in information för första gången, det innebär att forskaren 

vänder sig till den primära informationskällan. Exempel på insamlingsteknik för att samla 

in primärdata är intervjuer, frågeformulär och observationer. När forskaren samlar in 

primärdata finns en viss kontroll över vad som är tillförlitligt. Forskaren kan reflektera över 

vad som skett samt varför och på så sätt vara kritisk till det insamlade materialet (Jacobsen 

2002).  

 

Vi har valt att använda primärdata i vår empiriska referensram för att styrka 

tillförlitligheten i uppsatsen. Vi har använt oss av intervjuer för att samla in primärdata till 

vår uppsats. På så sätt har vi kunnat reflektera kritiskt över respondenternas svar på våra 

frågor samt samla in data som är specifik för syftet i vår uppsats. 

 

2.5.2 Kvalitativa intervjuer 

Intervjuer är uppbyggda på frågor och handlar till stor del respondentens förmåga och 

välvilja att svara på frågorna som ställs. Svårigheter vid intervjuer är att motivera 

respondenten att svara på frågorna eftersom de förmodligen inte alltid kan se nyttan. 

Individer väljs ut för att de har en kunskapsbank som är intressant att ta del av. Det är 

därför viktigt att förklara hur insamlat material kommer användas i forskningen och 

motivera respondenten till att deltaga. Det finns risk att intervjun försätter respondenten i 

försvarsställning om respondenten känner sig kritiserad och ifrågasatt (Patel & Davidson 

2011).   

 

Kvalitativa intervjuer är den mest använda metoden i kvalitativ forskning eftersom de ofta 

är flexibla (Bryman & Bell 2010). Anledningen till varför en kvalitativ intervju görs är för 
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att upptäcka och identifiera egenskaper hos respondenten. Det är viktigt att både forskaren 

och respondenten är med och bidrar till ett bra samtal. Det är också betydelsefullt att den 

som intervjuar använder ett språkbruk som är lämpligt för situationen. För att få ett bra 

slutresultat är det viktigt att forskaren har kunskaper och en god teoretisk bakgrund kring 

ämnet som berörs i intervjun. Kvalitativa intervjuer kännetecknas av att frågorna som ställs 

ger utrymme till den som intervjuas att svara med egna ord. Forskaren kan välja att ställa 

frågorna i en bestämd ordning och då blir intervjun mer standardiserad. Det andra 

alternativet är att ställa frågorna efter hur det lämpar sig beroende av situationen (Patel & 

Davidson 2011).  

 

En semistrukturerad intervju är en form av kvalitativ intervju. Semistrukturerade intervjuer 

innebär att forskaren gör en lista över vilka specifika teman som kommer användas och kan 

anpassa till vilken ordningsföljd som är lämpligast. Det finns en mer öppen form av 

semistrukturerad intervju som innebär att intervjun genomförs utan förberedda 

intervjufrågor, vilket gör att intervjun upplevs som ett samtal (Patel & Davidson 2011). 

Eftersom både respondenten och den som intervjuar har frihet att utforma sina frågor och 

svar under intervjutillfället, är intervjuprocessen flexibel. Därför blir resultaten från 

intervjuprocessen olika beroende på hur forskaren upplever svaren och respondentens 

beteende (Bryman & Bell 2010). 

 

Vi har vid ett tidigt stadie valt att konstruera en intervjuguide för att specificera syftet med 

uppsatsen och forskningsfrågorna. Innan första intervjun genomfördes, diskuterades 

intervjufrågorna med en universitetsadjunkt på Linnéuniversitetet. Han har varit verksam 

inom området och har därmed god kunskap om vilka frågor som är relevanta att ställa. Det 

gjorde vi för att säkerställa att frågorna var väsentliga och gick att besvara. Intervjuguiden 

var en trygghet för oss som intervjuat men hjälpte även till att styra samtalet, för att erhålla 

svar som motsvarar syftet. Vi valde att ställa fyra frågor som respondenten sedan kunde 

resonera fritt kring. Den främsta anledningen till detta är att respondenterna upplever 

intervjuer som tidskrävande och de är inte prioriterade i det dagliga arbetet. Anledningen 

till att vi valde ett fåtal välformulerade och specificerade frågor, var för att minimera risken 

till att respondenterna skulle avböja att medverka i intervjun. Vi valde att ringa till alla våra 
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respondenter för att förklara syftet och frågeställningen. Vissa respondenter föredrog att 

medverka i intervjun direkt och övriga valde att bestämma tid för telefonintervju. Vid 

telefonintervjuerna har semistrukturerade intervjuer använts, detta för att kunna ställa 

följdfrågor och be om förklaring på svaren som fås under intervjutillfället. Eftersom vi har 

goda teorikunskaper om ämnet har det bidragit till att tydliga och relevanta frågor ställts. 

Det har bidragit till att respondenten betraktar oss som kunniga och med en förmåga att tala 

deras språk vid intervjutillfället. Vi har tagit hänsyn till respondentens tonläge vid val av 

vilka följdfrågor som är passande att ställa. En av respondenterna valde att svara på 

frågorna via mejl. Vid mejlintervju begränsas möjligheter till följdfrågor och ytterligare 

diskussion av intressanta svar som dyker upp under intervjun, därför har vi varit kritiska till 

svaren från respondenten vid analys och slutsats. Vi valde att använda vår mejlintervju då 

den gav bra och utvecklade svar på våra frågor.  

 

2.5.3 Val av respondenter 

Vårt val av respondenter är uppdelade i två kategorier, redovisningsansvariga i 

koncernbolag och redovisningsspecialister. 

Redovisningsansvariga i koncernbolag: 

• Björn Andersson – Electrolux  

• Jens Herlowsson – Nibe  

• Jenny Tiger – Handelsbanken (mejlintervju) 

Redovisningsspecialister: 

• Carl-Henrik Lindgren 

• Henrik Bonde 

• Dennis Svensson 

• Anonym 

 

Vi har valt ut respondenter som är kunniga och väl insatta i uppsatsens ämne. Eftersom 

ämnet grundar sig på standarder som är tillämpliga för noterade koncernbolag lämpar det 

sig att respondenterna har erfarenheter av IFRS 3 och IAS 36. Respondenterna som är 

redovisningsansvariga i koncernbolag som har utfört nedskrivningsprövningar av goodwill 

är väl insatta i ämnet och därför anser vi att de har möjlighet att svara på intervjufrågorna. 
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Redovisningsspecialister har en annan infallsvinkel av problemet då de har andra 

erfarenheter och bättre kunskap inom området, vilket gör uppsatsen rikare. Lindgren och 

Svensson är även verksamma i Rådet för Finansiell Rapportering som behandlar IFRS i 

Sverige.  

 

2.5.4 Sekundärdata 

Sekundärdata är data som redan är insamlad av andra forskare. Fördelen med sekundärdata 

är att författaren sparar tid samt att det är kostnadsbesparande, genom att inte behöva göra 

intervjuer och observationer på data som redan finns tillgängligt. Sekundärdata anses vara 

av bra kvalité och genom att författaren analyserar sekundärdata i en ny studie kan det leda 

till att samma data får en ny tolkning. Vid användning av sekundärdata bör författaren bli 

bekant med materialet för att få kunskap om variablerna, ta reda på datamängdens 

komplexitet samt säkerhetsställa om kvalitén är bra (Bryman & Bell 2010). 

  

Sekundärdata i denna uppsats finns bland annat i bakgrunden. Syftet med bakgrunden är att 

ge läsaren en bra inledning till ämnet med hjälp av redan insamlad data av bra kvalité. 

Förutom att det ger läsaren en tydlig och tillförlitlig bakgrund sparade vi som författare tid 

på att inte behöva bearbeta primärdata. Till den teoretiska referensramen använde vi oss av 

data från gällande lagstiftning, litteratur, artiklar och internetsidor. Dessa källor anser vi 

behandlar ämnet om redovisning på ett utförligt och tillförlitligt sätt. 

 

2.6 Validitet & Reliabilitet 

Validitet är ett mått på hur korrekt resultatet i slutsatsen är jämfört med verkligheten. Det är 

också ett mått på om författaren samlat in samt analyserat data på ett korrekt sätt (Yin 

2013). Validitetsmåtten visar om undersökningen är trovärdig och om den är 

sammanhängande (Bryman & Bell 2010). Patel & Davidson (2011) beskriver att författaren 

stärker validiteten genom att använda bra mätinstrument och genomföra en noggrann 

mätning av teorin. 
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Triangulering är ett bra mätinstrument som ökar validiteten. Jacobsen (2002) menar att 

triangulering är en kombination av redogörelser som fås genom att samma problem 

undersöks från olika infallsvinklar. Det handlar om att informationen från datainsamlingen 

vägs samman i analysen för att skapa en så utförlig avbildning som möjligt. Redogörelsen 

som fås genom att problemet undersöks från olika infallsvinklar innebär att informationen 

från respondenterna antingen är lika eller skiljer sig. Oavsett om det insamlade materialet 

skiljer sig eller är lika kan informationen vara intressant att analysera. På så sätt kan 

forskaren tolka variationen i det insamlade materialet och få ett rikare underlag (Patel & 

Davidson 2011).  

 

Enligt Bryman & Bell (2010) är reliabilitet ett mått på hur tillförlitlig studien är. Blir 

resultaten densamma om undersökningen görs om på nytt har studien en hög reliabilitet. 

Patel & Davidson (2011) förklarar att resultatet i en studie kan bestå av både ett sant värde 

och ett felvärde. Felvärdet som uppstår beror på att det brister i mätinstrumentens 

tillförlitlighet. Ju högre reliabilitet desto lägre felvärde finns i studien. Triangulering är ett 

sätt för författaren att höja reliabiliteten. Om de undersökta infallsvinklarna visar samma 

resultat, berikar det studien och den blir därmed mer tillförlitlig.  

 

Vi har undersökt problemet utifrån olika infallsvinklar. De som har intervjuats är 

redovisningsansvariga i koncernbolag och redovisningsspecialister. Samtliga respondenter 

är väl insatta i redovisningsområdet och har goda erfarenheter om IFRS 3 och IAS 36. De 

olika infallsvinklarna stödjer valet av det validitetshöjande tillvägagångssättet, 

triangulering. Att studera problematiken ur olika infallsvinklar har givit oss en bra bild av 

verkligheten. Studien har genomförts utifrån flera infallsvinklar och har till största del 

genomförts med semistrukturerade telefonintervjuer och en mejlintervju. Tack vare våra 

infallsvinklar, val av respondenter och val av metod anser vi att vi höjt både validiteten och 

reliabiliteten i denna uppsats. 
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2.7 Källkritik 

Enligt Alvesson & Sköldberg (2008) är källkritik en särskild metod för att lösa problem 

inom den historiska vetenskapen. Det är en hermeneutisk metod som ställer upp krav för 

hur data ska tolkas och värderas. Syftet med källkritik är att hantera de skillnader som kan 

uppstå mellan faktisk verklighet och forskarens verklighet. Enligt Wallén (1996) är det 

enkelt att ta del av en stor mängd information när data samlas in. För att data ska vara 

värdefullt är det väsentligt att den tolkas med hjälp av komplex kunskap. Data som saknar 

information om när, varför och hur det samlas in är därför oväsentlig. Det är även viktigt 

att texter som används inte är förfalskade eller felaktigt återgivna. Kvaliteten på källorna 

måste därmed bedömas baserat på vissa kriterier. Exempel på vad som bör bedömas är 

upphovsmannens egen roll, vilka observationer som gjorts och vilka källor som använts. 

Alvesson & Sköldberg (2008) menar att det finns regler för hur källkritik ska hanteras. 

Exempel på dessa regler är att om två källor är beroende räknas det som endast en och nya 

källor har ett högre värde än gamla källor. 

 

Vid datainsamling i denna uppsats används både primär- och sekundärkällor. I vår 

empiriska insamling använder vi oss av primärkällor i form av intervjuer. Där har vi samlat 

in förstahandsinformation från våra respondenter. Bakgrunden i denna uppsats består 

främst av sekundärkällor. Det har vi valt för att kunna formulera och förstå, samt ge en 

teoretisk bakgrund till ämnets problem. Målet har varit att använda fler källor som 

beskriver samma sak för att styrka problematiken. Vi är medvetna om att sådan information 

kan vara vinklad och stor försiktighet har vidtagits vid insamlingen. Vid arbetet med denna 

uppsats har det även lagts ett stort fokus på att analysera var källor härstammar ifrån och 

när de skrivits. Det har varit väsentligt att analysera och ta reda på vad som är ny och i 

dagsläget användbar teori. Vi anser att det är viktigt då uppsatsens ämne är under pågående 

förändring. Att en stor del av teorin är normativ och hur saker bör vara har påverkat 

analysen. Det har varit viktigt att förstå vad som faktiskt ska följas och vad som endast är 

rekommendationer att följa. När vi tolkat dessa källor har vi använt redan befintlig kunskap 

för att kunna få fram användbar information. 

24 
 



3. Teoretisk referensram 

Här presenteras den teoretiska referensramen som används i uppsatsen. Inledningsvis 

beskrivs normativa teorier hur redovisningen regleras både inom EU och i Sverige. Vidare 

förklaras teorier om internationella standarder för värdering av goodwill. Avslutningsvis 

beskrivs redovisningens kvalitativa egenskaper. 

  

3.1 Reglering av redovisning på olika nivåer  

3.1.1 Allmänt om redovisningsreglering 

Det finns ett flertal orsaker till att redovisningen regleras. Den ska vara underlag för 

beskattning, bidra till kvalitetsbedömning av redovisningen samt underlätta jämförbarhet 

mellan olika redovisningar. Huvudsyftet med reglering av redovisningen är att skydda 

intressenterna. Reglerna sätter upp krav för när redovisningen ska genomföras och hur den 

ska gå till. Ett krav för att redovisningen ska vara ekonomiskt relevant är att den ska skapa 

mer nytta än kostnad. Det finns tre typer av regleringar inom redovisningsområdet. Det är 

statlig reglering, privat reglering samt regler via praxis. Statlig reglering sker via lagar och 

är enkla att övervaka då de har en tydlig koppling till rättsväsendet. Reglering via lagar 

innebär en lång och komplicerad process där reglerna skrivs av jurister för att sedan antas 

av politiker. Privat reglering inom redovisningsområdet sker via rekommendationer och 

standarder. Det är sakkunniga som med hjälp av revisorer och organisationer ger ut dessa. 

Privat reglering är en betydligt snabbare och flexiblare process än statlig reglering. 

Problemen med denna reglering är att det finns en otydlig juridisk status som skapar 

problem vid övervakningen. Reglering via praxis betyder att företag redovisar genom att se 

hur andra företag valt att redovisa. Praxis är accepterad redovisningsreglering som företag 

väljer att följa i praktiken. De har utvecklats av experter inom området och hanterar alla de 

områden som behövs i praktiken. Problemet med praxis är att det finns en otydlighet om 

vad det egentligen är. Det är inte skrivna regler utan bygger på normer inom området och 

därför finns det svårigheter i övervakningen. Valet av vilken typ av regleringen som är 

lämplig beror på vilket syfte som vill uppnås (Marton 2013). 
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Det har under senare år debatterats hur redovisningen ska regleras. Debatten behandlar 

huruvida redovisningen ska vara principbaserad eller regelbaserad (Marton 2013). 

Principbaserad redovisning innebär att man utgår från ett stort antal principer, men det är 

sedan upp till normgivare, redovisningsprofessionen samt praktiker att gemensamt utforma 

redovisningspraxis. Den regelbaserade redovisningen innebär att ett fåtal standarder 

används i praktiken och tillämpas, utifrån regler som anger hur redovisningen ska 

genomföras. Det är reglerna som bestämmer om företaget redovisat korrekt (Grönlund, 

Tagesson & Öhman 2013). En fördel med den principbaserade redovisningen är att den ger 

varje enskilt företag möjlighet och viss frihet att avspegla sin specifika ekonomiska 

situation. Problemet är svårigheten i att övervaka de olika bedömningar som görs inom 

företaget. Det är därmed revisorerna vilka har som uppgift att övervaka och ifrågasätta 

bedömningarna. Trots detta har redovisningen under senare år utvecklats mot en mer 

principbaserad redovisning. Enligt kritikerna gör det att redovisningen blir svårtolkad och 

skapar osäkerhet (Marton 2013). 

 

3.1.2 Reglering på EU-nivå 

EU är en viktig aktör i IASBs arbete på grund av att Europa är det största ekonomiska 

område som infört obligatoriskt IFRS för alla noterade företag. Det är EUs direktiv som 

bestämmer hur medlemsstaterna ska genomföra redovisningen enligt IFRS. Staterna har 

sedan viss frihet att implementera och tolka direktiven. EU har under lång tid försökt 

harmoniera redovisningen mellan länderna men påträffat en mängd problem. Ett stort 

problem har varit att det inom unionen finns ett stort antal olika kulturer och traditioner i 

medlemsstaterna. Det har lett till olika tolkningar och tillvägagångssätt att implementera 

direktiven (Marton et al. 2012). 

 

Förutom de olika tolkningarna inom EU är ett annat problem med redovisningen att den 

kännetecknas av en ständig och väldigt dynamisk utveckling. Det innebär att EU-

kommissionen4 har svårt att anpassa sitt regelverk i samma takt. EU-kommissionen valde 

4 EU-kommissionen: De företräder EUs intresse genom att föreslå ny lagstiftning samt ser till att länderna 
tillämpar dem. Ger lagförslag till Europaparlamentet. 
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därför att överlåta detta arbete till IASB, men behålla sin vetorätt över de standarder som 

ges ut. I och med detta gav Europaparlamentet5 och Ministerrådet6 år 2002 ut IAS-

förordningen. Enligt Smith (2006) innebär förordningen att ”alla noterade företag fr.o.m. 

år 2005 skall upprätta sina koncernredovisningar i enlighet med de standarder som 

utfärdats av IASB och som antagits av kommissionen” (Smith 2006). Alla de nya 

standarder som IASB ger ut är inte automatisk giltiga för företag inom EU, utan först måste 

de godkännas av kommissionen. EU-kommissionen valde därför att ta fram ett regelverk 

för godkännande av de standarder som IASB ger ut. Det har lett fram till en 

antagningsprocess som enligt IAS-förordningen är ett krav att följa. Antagningsprocessen 

består av kommittéer och organisationer, vilka har som uppdrag att godkänna standarder 

inom EU. När en standard blivit godkänd i antagningsprocessen är den bindande inom EU 

(Marton et al. 2012).  

 

Efter IAS-förordningen antagits har i stort sett alla IASBs standarder godkänts med ett fåtal 

undantag (Smith 2006). De IFRS som ännu inte blivit godkända av EU kan användas som 

vägledning för företag inom EU, så länge den inte strider mot redan godkänd IFRS. 

Förkastade standarder får inte användas. Precis som svensk lagstiftning kräver IASB att de 

finansiella rapporterna skall ge en rättvisande bild av ett företags ekonomiska situation. 

Enligt IASBs Föreställningsram för utformning av finansiella rapporter7 innebär det att 

om ett företag redovisar enligt IFRS så ska det automatiskt leda till en rättvisande bild. Om 

ett företag på grund av krav eller frivilligt redovisar enligt IFRS, innebär det att 

redovisningen inte får avvika från de standarder som ingår i IFRS (Marton et al. 2012).  

 

3.1.3 Reglering i Sverige 

Svensk redovisning regleras genom en kombination av statlig reglering, privat reglering 

och praxis. Den statliga regleringen som sker genom lagar är grunden i svensk redovisning. 

Problemet med dessa är att de innehåller relativt få detaljer om hur redovisningen ska 

genomföras i praktiken. Detaljerna ges istället ut av experter genom rekommendationer, 

5 Europaparlamentet: Fattar beslut tillsammans med Ministerrådet om lagstiftningar.  
6 Ministerrådet: Ingår en minister från varje EU-land. Fattar beslut tillsammans med Europaparlamentet. 
7 Föreställningsram för utformning av finansiella rapporter: En vägledning för företag som redovisar enligt 
IFRS, som bland annat syftar till att ge redovisningen en rättvisande bild.  
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vilket är en typ av privat reglering. I svensk redovisning är även praxis viktigt att följa och 

det står i redovisningslagarna att god redovisningssed ska följas. Att följa god 

redovisningssed innebär att den som redovisar ska följa praxis (Marton 2013). När olika 

redovisningsprinciper strider mot varandra hänvisas det alltid till god redovisningssed som 

baseras på lagen. I och med den europeiska utvecklingen inom redovisning används även 

det övergripande begreppet rättvisande bild. Begreppet står skrivet i den svenska 

Årsredovisningslagen (ÅRL) och handlar bland annat om de tilläggsupplysningar som 

företaget kan göra för att ge en tydlig bild av företagets verksamhet. Rättvisande bild syftar 

till att hjälpa den som läser redovisningen, medan god redovisningssed behandlar sättet att 

redovisa. Intressenterna ska kunna lita på att redovisningen är baserad på gällande lag, 

följer god redovisningssed och ger en rättvisande bild av företaget (Grönlund et al. 2013). 

Det finns ett antal normsättare i Sverige som reglerar redovisningen genom allmänna råd, 

rekommendationer, standarder, uttalanden och vägledningar. Utöver IASB är det Rådet för 

Finansiell Rapportering (RFR), Bokföringsnämnden (BFN) samt Föreningen 

auktoriserade revisorer (FAR) (Marton 2013). 

 

IAS-förordningen anger att medlemsstaterna i EU har möjlighet att välja hur tillämpningen 

av IFRS ska användas för icke noterade företag i årsredovisningen. I Sverige kan icke 

noterade företag välja om de vill tillämpa IFRS eller inte. Alla noterade koncerner i Sverige 

ska redovisa enligt IFRS i sin koncernredovisning. De enskilda bolagen inom koncernen 

har inte rätt att tillämpa dessa standarder fullt ut i redovisningen. Anledningen till det är 

den svenska redovisningens koppling till beskattning (Marton et al. 2012). Enligt svensk 

lag är de enskilda bolagen i en koncern ett skattesubjekt. Koncernen beskattas inte och det 

innebär att de har möjlighet att följa IFRS utan att behöva anpassa sig till 

beskattningslagstiftningen (Smith 2006).  

 

De företag som följer IFRS ska också följa kompletterande redovisningsregler för 

koncerner (RFR 1). RFR 1 ges ut av Rådet för Finansiell Rapportering och innehåller de 

särskilda svenska regler som finns utöver kraven i IFRS. Det innebär att de flesta svenska 

regler i ÅRL inte ska följas, på grund av att EUs lag gäller före svensk lag. Det finns dock 

ett undantagsfall i IFRS som benämns ”ytterst sällsynta fall”. Om redovisning enligt IFRS 

28 
 



innebär att redovisningen inte ger en rättvisande bild, kan företaget välja att frångå 

principerna. I dessa fall skall företaget lämna detaljerade uppgifter om varför en rättvisande 

bild inte kan uppnås, samt vilka effekter det får på resultat- och balansräkningen. För en 

koncern med dotterbolag och ett moderbolag som redovisar enligt IFRS finns speciella 

regler. Moderbolaget måste följa redovisning för juridisk person (RFR 2) som ges ut av 

Rådet för Finansiell Rapportering. Dotterföretagen i en koncern som redovisar enligt IFRS 

får välja om de vill följa RFR 2. RFR 2 är kopplat till IFRS, om ett företag redovisar enligt 

RFR 2 följer de i stort sätt IFRS med vissa undantagsfall. Undantagen sker om IFRS och 

ÅRL skiljer sig åt, samt om det behövs på grund av svenska skatteskäl (Marton et al. 

2012).  

 

Tabell 1: Översikt över regler som svenska företag följer (Marton et al. 2012) 

 
 

3.2 Internationella standarder för värdering av goodwill 

3.2.1 IFRS 3 Rörelseförvärv 

IFRS 3 Rörelseförvärv är en standard som började tillämpas år 2005. För att underlätta 

delades implementeringen in i tre faser. Fas A är första standarden som implementerades 

och började gälla år 2005. Fas B innebar att standarden reviderades med krav på 

tillämpning från och med första juli år 2009. Det pågår fortfarande utredningar om när Fas 

C ska tillämpas. Fas C handlar om företagsförvärv där en fysisk person och tre företag är 

inblandade (Marton et al. 2012). Syftet med IFRS 3 är att förbättra jämförbarheten, 

tillförlitligheten och relevansen vid redovisningen av rörelseförvärv. Den innehåller även 

NOTERADE FÖRETAG

Följer ej IFRS

Koncernredovisning IFRS, RFR 1 ÅRL, BFNAR 2000:2

Moderföretag ÅRL, RFR  2 ÅRL, BFNAR 2000:2

Dotterföretag ÅRL, RFR  2, eller BFNAR 2000:2 ÅRL, RFR  2, eller BFNAR 2 ÅRL, BFNAR 2000:2

Fristående juridisk person ÅRL, RFR 2 ÅRL, BFNAR 2000:2
(ingår ej i en koncern)

ICKE NOTERADE FÖRETAG 

IFRS, RFR 2

ÅRL, RFR  2

Kan ej välja att följa IFRS

Följer frivilligt IFRS
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information om effekterna av ett rörelseförvärv i företagens rapporter (FAR Akademi 

2013). 

 

Vid ett rörelseförvärv är det vanligt att det pris som betalas för företagets tillgångar, 

avsättningar och skulder inte stämmer överens med det verkliga värdet. I samband med 

förvärvet ska därför en förvärvsanalys genomföras. Det görs för att fastställa 

anskaffningsvärdet för tillgångarna vid förvärvstidpunkten, samt beräkna det verkliga 

värdet av övertagna tillgångar, avsättningar och skulder. Skillnaden mellan verkligt värde 

och redovisat värde på en tillgång kallas för över- eller undervärde. Detta över- eller 

undervärde måste sedan tas hänsyn till vid förvärvsanalysen. En förvärvsanalys ska enligt 

IFRS 3 delas in i tre steg. Det första steget handlar om att identifiera förvärvaren, det görs 

för att markera att det är just förvärvsmetoden som ska användas. Efter det skall 

köpeskillingen fastställas och värderas till verkligt värde vid förvärvstidpunkten. Sista 

steget handlar om att fördela köpeskillingen på förvärvade tillgångar, skulder och 

eventualförpliktelser (Carlsson & Sandell 2010).  

 

Efter genomförd förvärvsanalys kan ett positivt eller negativt skillnadsbelopp uppstå. Ett 

positivt skillnadsbelopp benämns som goodwill och har karaktären av en immateriell 

tillgång. Goodwill motsvarar värdet av de immateriella tillgångarna som inte går att 

redovisa separat. Goodwill kan uppstå vid förväntande synergieffekter eller förväntande 

framtida vinster i det förvärvade bolaget. Det kan även uppstå när företagets varumärke 

eller personalstyrka är värdefullt för det förvärvande bolaget (Dansell & Phillips 2011). 

Goodwill generar inga egna kassaflöden, men bidrar till andra enheters kassaflöden 

(Marton et al. 2012).  

 

3.2.2 IAS 36 Nedskrivningar 

Anledningen till varför nedskrivning av tillgångar görs har sin bakgrund i 

försiktighetsprincipen8. Förväntas framtida kassaflöden att minska eller om en tillgång inte 

kan motivera sitt värde finns ett behov av nedskrivning. Eftersom nedskrivning av 

tillgångar är en bedömningsfråga leder det till en osäkerhet i redovisningen. Exempelvis 

8 Försiktighetsprincipen: Innebär att alla värderingar i räkenskaperna ska göras med rimlig försiktighet.  
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kan företag önska att redovisa ett högt resultat och därför välja att inte redovisa en 

nedskrivning (Marton et al. 2012). 

 

IAS 36 behandlar nedskrivningar av goodwill och syftet med standarden är att 

säkerhetsställa redovisningen av företagets tillgångar så att de inte redovisas till ett högre 

värde än återvinningsvärdet. I standarden beskrivs de metoder företag kan använda för att 

detta inte ska ske (FAR Akademi 2013). Enligt IAS 36 är det ett krav att värdepröva 

oavsett om det finns indikationer på värdeminskning eller inte. För att göra en bedömning 

om ett nedskrivningbehov av goodwill finns, ska redovisat värde jämföras med 

återvinningsvärdet. Återvinningsvärdet är det högsta av verkliga värdet av en tillgång eller 

en kassagenererande enhet minus försäljningskostnader eller nyttjandevärdet. De framtida 

kassaflöden som tillgången förväntas ge upphov till är nyttjandevärde. Då goodwill inte 

kan värderas som en separat tillgång kan inte verkligt värde minus försäljningskostnader 

räknas på enbart goodwill. För att kunna beräkna ett verklig värde måste goodwill fördelas 

på kassagenererande enheter9. Därefter görs värdeprövning på den enhet som goodwill 

förväntas tillhöra (Carlsson & Sandell 2010). Om det redovisade värdet är högre en 

återvinningsvärdet ska en nedskrivning göras med detta belopp och det innebär en kostnad 

i resultaträkningen (Marton et al. 2012). 

 

3.3 Kvalitativa egenskaper 

IASB har utformat en Föreställningsram vid utformning av finansiella rapporter, för att 

redovisningen ska vara användbar och tillfredsställa användarnas informationsbehov. 

Föreställningsramen tar upp ett antal kvalitativa egenskaper som redovisningen ska uppnå 

(Smith 2006). Marton et al. (2012) nämner att de kvalitativa egenskaperna är viktiga vid 

beslut för befintliga och potentiella investerare samt långivare och andra kreditgivare. Vi 

har valt att fokusera på tre huvudsakliga egenskaper: 

 

 

 

9 Kassagenerande enhet: En enhet i ett företag som ger upphov till in- och utbetalningar. 
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Tillförlitlighet Jämförbarhet Relevans 

Begriplighet & aktualitet Validitet & verifierbarhet 
fullständig, neutral & fri från fel 

Över tid & mellan företag 

 

 

 

Figur 3: Utveckling av: Kvalitativa egenskaper (Smith 2006 & Marton et al. 2012). 

 

3.3.1 Relevans 

Smith (2006) beskriver att egenskapen relevans syftar till att redovisningen ska vara 

användbar för beslut, detta genom att innehålla relevant information om framtidsutsikter 

samt visa tidigare års beslut. Relevant information i redovisningen gör det möjligt för 

mottagare att använda informationen för att bättre uppfylla sina mål. Informationen kan 

minska osäkerheten om framtida utfall eller öka kunskapen av redan tagna beslut (Marton 

et al. 2012). Enligt Smith (2006) är relevans uppbyggd på två minimikrav, begriplighet och 

aktualitet. Begriplighet handlar om att mottagaren av redovisningen ska förstå innebörden 

av informationen. Smith menar att det är svårt att bedöma om redovisningen är begriplig 

eller inte. Begriplighet beror till största del på mottagarens förkunskaper. Det andra kravet, 

aktualitet, handlar om när redovisningen bör ges ut till mottagarna. Det är exempelvis 

viktigt att rapporter inte ges ut med för långa intervaller eller för långt efter 

redovisningsperiodens slut. 

 

3.3.2 Tillförlitlighet 

Tillförlitlighet syftar till att redovisningen ska avbilda den ekonomiska verkligheten i 

företaget. När en redovisning anses tillförlitlig avbildar den rätt aspekter av verkligheten 

och är därmed inte osäker (Smith 2006). Marton et al. (2012) menar att när verkligheten 

avbildas korrekt är den fullständig, neutral och fri från fel. Smith (2006) anser att 

tillförlitligheten stärks i redovisningen när den har hög validitet och verifierbarhet. Bra 

verifierbarhet har en hög sanningshalt och det uppnås genom att det finns bevis till 

verifikationerna för redovisningen. 
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3.3.3 Jämförbarhet 

Enligt Smith (2006) är grundtanken med jämförbarhet att ”lika händelser och tillstånd 

skall redovisas på samma sätt”. Intäkter, kostnader, tillgångar och skulder som är lika 

händelser eller tillstånd ska därmed redovisas med samma belopp hos samtliga företag. 

Jämförbarhet i redovisningen kännetecknas av två olika egenskaper. De är jämförbarhet 

mellan företag och jämförbarhet över tid. Jämförbarhet mellan företag är viktigt ur 

investerarnas perspektiv. Investerare behöver underlag till ekonomiska bedömningar 

angående vilka företag som är lönsamma att investera i. För att kunna göra det krävs att 

redovisningen görs på liknande sätt och att måtten är jämförbara (Smith 2006). Enligt 

Marton (2013) är alla överens om att jämförbarhet är oerhört viktigt när det gäller 

redovisning, men det finns oenighet i vad det faktiskt betyder. Ett synsätt angående 

jämförbarhet är att alla ska redovisa på exakt samma sätt. För att detta ska uppnås krävs 

strikt reglering och att alla göra samma objektiva bedömningar. Denna typ av jämförbarhet 

är viktig vid exempelvis beskattning då det krävs att det beskattningsbara resultatet 

framräknas på samma sätt hos alla företag, för att kunna uppnå en rättvis beskattning. Ett 

annat sätt att se på jämförbarhet är det som avspeglar IASBs syn om att jämförbarhet 

uppnås om företag redovisar liknande transaktioner och händelser på liknande sätt. 

Synsättet passar vid en mer bedömningsbaserad redovisning som är svårare att kontrollera, 

som på exempelvis aktiemarknaden (Marton 2013).  

 

Jämförbarhet över tiden handlar om det egna företaget. Redovisningen ska vara underlag 

för prognoser och därför är det viktigt att mått mellan olika år beräknas på samma sätt. Det 

som kan påverka jämförbarhet över tiden är den ständiga utveckling och förändring som 

nya standarder samt regelverk skapar (Smith 2006). Kravet på jämförbarhet över tid skapar 

begränsningar när företagen vill ändra sina redovisningsprinciper. Det finns bara två 

godkända skäl till att göra det. Det är om reglerna har ändrats eller om redovisningen blir 

mer relevant om företaget byter princip. Det krävs då att företaget kan förklara varför 

redovisningen blir mer relevant vid bytet (Marton 2013). När förändringar sker i sättet att 

redovisa, behöver företaget beskriva vilken effekt det skapar samt räkna om dessa 

jämförelsebelopp från tidigare år (Smith 2006). 
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Kvalitativa egenskaper 

Reglering IFRS 3 & IAS 36 

Forskningsfrågor 
1. Hur har nedskrivningen av goodwill påverkat redovisningens kvalitativa 

egenskaper? 

2. Finns det ett problem med att företag gör nedskrivningar för sent i 

förhållande till när nedskrivningsbehovet upptäcks? I så fall vilka effekter 

skapar det? 

3.4 Motivering till teorival 

Figur 4: Teorimodell 

 

Avsnittet om kvalitativa egenskaper har en tydlig koppling till övriga delar av teorin då 

egenskaperna ligger till grund för reglering och utformning av standarder. De kvalitativa 

egenskaperna har utformat uppsatsens forskningsfrågor. Avsnittet om reglering på olika 

nivåer är viktig för att förstå bakgrunden till redovisningens reglering, både inom EU och i 

Sverige. I avsnittet förklaras hur reglerna förhåller sig till varandra samt hur regleringen 

påverkar redovisningens utformning. Genom kunskap om vilka som tillämpar standarderna 

skapas en förståelse för varför valda respondenter är relevanta. Avsnittet internationella 

standarder för värdering av goodwill, IFRS 3 rörelseförvärv och IAS 36 nedskrivningar är 

det avsnitt som förklarar uppsatsens teoretiska huvudområde. Det ger läsaren en 

beskrivning på vad IFRS 3 och IAS 36 innebär samt ge en förståelse för syftet med 

standarderna. Avsnittet är lämpligt för att ge en teoretisk förklaring till de begrepp som 

senare används i uppsatsens empiri och analys.  
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4. Empiri  

I detta kapitel redovisar vi svaren från de intervjuer som genomförts för uppsatsen. 

Frågorna har ställs utifrån den teoretiska referensramen. Intervjuerna är genomförda med 

personer utifrån två perspektiv, redovisningsansvariga i koncernbolag och 

redovisningsspecialister. Inledningsvis ges en kortare presentation om varje respondent för 

att beskriva varför personen är relevant.  

  

4.1 Redovisningsansvariga i koncernbolag 

4.1.1 Björn Andersson – Electrolux 

Electrolux startades år 1919 och är idag en av världens största tillverkare av vitvaror 

(group.electrolux.com). Vi har intervjuat koncernredovisningschefen Björn Andersson. 

Andersson är även aktiv i Näringslivets Redovisningsgrupp. Vi vill betona att följande 

empiri är Anderssons åsikter. 

 

- ”Det vore mycket mycket bättre om man fick skriva av goodwill, jag anser 

att nedskrivningstester av goodwill är av ondo” 

 

Under intervjun med Andersson tydliggör han att en avskrivning av goodwill hade varit att 

föredra framför nedskrivning. Nedskrivningar har fått effekter på de kvalitativa 

egenskaperna. Andersson nämner att beräkning av goodwill är en bedömningsfråga, det 

finns möjligheter för företagen att påverka om de vill ha en liten eller stor goodwillpost. I 

samma stund tillägger Andersson att påverkan på beräkningarna kan göras inom vissa 

gränser. Som en förklaring till detta beskriver han att hantering av goodwill är en komplex 

övning, då en fördelning ska göras av köpeskillingen på exempelvis varumärket och 

kundrelationerna. Andersson benämner nedskrivningsprövning som en övning som enligt 

honom är extremt teoretisk. Han säger att bolag i normala fall köper tjänster av 

konsultfirmor för att klara av en nedskrivningsprövning, annars krävs det att det finns 

specialister inom bolagen. Electrolux utför själva sin värdering av goodwill och dess 
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nedskrivningsprövningar, vilket Andersson nämner att han har varit med om. Hans 

erfarenheter är att det måste vara uppenbart att något gått fel om en företagsledning ska gå 

med på att skriva ner sin goodwill. Det leder till att de flesta skjuter upp 

goodwillnedskrivningar. På grund av bedömningsfrågan tror Andersson att nedskrivning av 

goodwill påverkar alla de kvalitativa egenskaperna på ett negativt sätt, trots att 

nedskrivningsprövningarna behandlas teoretiskt korrekt i bolagen. Avslutningsvis nämner 

Andersson igen att det hade varit mycket enklare att göra avskrivningar på goodwill över 

ett antal år.  

 

Enligt Andersson gör Electrolux nedskrivningsprövningar enligt alla regler, men bolaget 

har aldrig varit i behov av goodwillnedskrivning. Hans åsikter om nedskrivning i 

förhållande till nedskrivningsbehovet baseras därför på vad han läst i pressen och sett i 

studier. Där har han uppmärksammat att nedskrivningar ofta görs i fjärde kvartalet och i 

samband med olika omstruktureringar. Andersson tror att de flesta undviker att göra 

nedskrivningar in i det sista. I samband med frågan om nedskrivningstidpunkten tillägger 

Andersson till allas försvar att det inte är lätt att göra prognoser i framtiden. Svårigheten 

med nedskrivningsprövningar är att den består av en kalkyl där jämförelse görs mellan 

framtida kassaflöden och det redovisade värdet. För att kunna göra en nedskrivning nämner 

Andersson att företag måste ha underlag för nedskrivningen, exempelvis om en viss 

marknad kommer försämras i framtiden. Då framtiden är svår att bedöma tror Andersson 

att förskjutning på nedskrivning kan ske bolagen.  

 

Andersson beskriver att det finns många aspekter med IFRS 3 och därför är det svårt att 

avgöra om en harmonisering mellan länderna har skett. Han påpekar att han är negativt 

inställd till redovisningen av goodwill enligt IFRS, då den är abstrakt. Däremot klargör 

Andersson att han generellt är positiv till IFRS då han anser att IFRS leder till en 

harmoniserad redovisning eftersom alla följer samma regler. Ett exempel han tar upp är att 

det endast finns en förvärvsmetod. Avslutningsvis nämner han återigen att ”Det hade varit 

enklare att skriva av på 10-15 år, så får alla leva med det”.  

 

36 
 



4.1.2 Jens Herlowsson - Nibe AB 

Nibe AB är ett tillverkningsföretag som startades år 1949 och har sitt koncernsäte i 

Markaryd, Småland. Koncernen är börsnoterat på Stockholmsbörsen sedan år 1997 och är 

etablerade i Europa, Nordamerika samt Asien (nibe.se). Vi har intervjuat Jens Herlowsson 

som är koncerncontroller på företaget, med god kunskap om deras koncernredovisning.  

 

Herlowsson förklarar under intervjun att det finns en risk att det görs för optimistiska 

prognoser vi nedskrivningsprövningen av goodwill. Detta kan i sin tur påverka 

tillförlitligheten då för lite försiktighet beaktas, nämner Herlowsson. På frågan om 

redovisningen som beslutsunderlag har förbättrats svarar Herlowsson bestämt nej. Han 

menar att redovisningen har blivit mer subjektiv vid införandet av nedskrivningsprövning 

av goodwill, vilket gör att redovisningen skiljer sig mellan företagen. Avslutningsvis 

berättar Herlowsson att goodwillavskrivningar var bättre, rakare och enklare.  

 

Enligt Herlowsson kan det finnas ett problem med att nedskrivningar görs för sent i 

förhållande till när nedskrivningsbehovet upptäcks, men det beror på situationen. Han anser 

däremot att det är mer komplext med nedskrivningsprövning jämfört med avskrivning. 

Herlowsson förklarar att det finns en risk att nedskrivningar görs senare än vad det borde 

men tidsfördröjningen har ingen påverkan på storleken av nedskrivningsbeloppet. 

Herlowsson menar att det beror på situationen om beloppen är stora eller små. 

 

Herlowsson anser att det finns negativa aspekter med IFRS 3 och IAS 36. Det är mycket 

arbete som ligger bakom nedskrivningsprövningen och det är en stor belastning för 

ekonomifunktionen på företaget. Han förklarar att det är företagsledningen som är experter 

på sin verksamhet och har kunskap om den framtida utvecklingen av företaget. Det är 

därför företagsledningen som har bäst kunskap om nedskrivningsprövningen och är 

delaktiga i arbetet. Nedskrivningsprövning leder till diskussioner inom företagsledningen. 

Herlowsson förtydligar att det är revisorn som granskar nedskrivningsprövningen och det 

kan vara svårt för revisorn att ta ställning till verksamhetens framtid och sanningshalten i 

företagsledningens information.   
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4.1.3 Jenny Tiger - Handelsbanken  

Handelsbanken grundades år 1871 i Stockholm och är en koncern som finns i 24 länder 

runt om i världen (handelsbanken.se). Koncernen har sedan år 2005 upprättat sin 

koncernredovisning i enlighet med IFRS. Vi har gjort en intervju med Jenny Tiger som 

arbetar på Handelsbankens centrala ekonomi- och finansavdelning i Stockholm.  

 
Enligt Tiger har nedskrivningsprövningen av goodwill gjort redovisningen mer relevant. 

Hon förklarar att goodwillposterna inte sjunker i värde som tidigare, då det gjordes årliga 

avskrivningar. Tiger anser att avskrivningarna inte gav en relevant bild av periodens 

förbrukning av tillgången. ”Att istället se goodwill som en tillgång för vilken det inte är 

möjligt att fastställa en bestämd nyttjandeperiod bör betraktas som mer teoretiskt korrekt 

och leda till en mer relevant redovisning”, berättar Tiger. Hon anser att det även har ökat 

tillförlitligheten i redovisningen då goodwill enligt IFRS 3 baseras på verkliga värden 

istället för historiska värden. Tiger berättar att jämförbarheten mellan länder ökat vid 

införandet av IFRS 3 och det har i sin tur bidragit till en effektivare kapitalmarknad. Hon 

anser att det har underlättat beslutsfattandet för investerare och analytiker, genom att de 

kan jämföra olika företags finansiella rapporter. Samtidigt förklarar Tiger att det finns viss 

osäkerhet kring goodwillpostens värde på grund av att det baseras på framtida 

bedömningar. För att göra framtida bedömningar gör Handelsbanken tester för hur räntor 

och konjunktursvängningar påverkar goodwillvärdet. Det är uppskattningar och 

bedömningar för framtiden som kan skilja sig åt mellan företag. Det innebär enligt Tiger att 

jämförbarheten för goodwillposten riskerar att minska. Tiger förklarar samtidigt att det 

tidigare fanns liknande problem med avskrivningar eftersom företag använder olika 

tillvägagångssätt vid avskrivningstider för goodwill.  

 

Tiger beskriver att om nedskrivningsprövningar görs på ett relevant tillvägagångssätt 

baserat på riktig information, bör det inte resultera i att nedskrivningar görs för sent. Tiger 

anser att revisorer har en viktig funktion, eftersom de granskar uppskattningar och 

bedömningar i nedskrivningsprövningen. Hon påpekar att nedskrivningsprövning ska ske 

minst en gång årligen. Det kan finnas behov av ytterligare prövning om det finns 

indikationer på att goodwill minskat i värde. Tiger anser att det bör leda till att 

nedskrivningar görs i rätt period. Hon berättar att en årlig nedskrivningsprövning av 
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goodwill sker i samband med bokslut eller när en indikation finns på att tillgången har 

minskat i värde. År 2013 gjordes ingen goodwillnedskrivning i Handelsbanken. Tiger 

förklarar att vid nedskrivningsprövningen bedömdes skillnaden mellan återvinningsvärde 

och bokfört värde på goodwill vara säkert och tillförlitligt. Hon påstår att det är 

anledningen till varför ingen nedskrivning av goodwill har gjorts. 

 

Tiger beskriver att om användarna av de finansiella rapporterna ska kunna bilda sig en egen 

uppfattning av goodwillpostens värde, är det viktigt att det finns tydliga upplysningar. Det 

är enligt IFRS ett krav att det ska finnas information om hur nedskrivningsprövningen går 

till och hur känslig den är för förändringar i antaganden, förklarar Tiger. Hon berättar att på 

så vis får analytiker och investerare en möjlighet att själva utvärdera företagets 

uppskattningar samt bedömningar av nedskrivningsbehovet. Tiger säger att användarna 

själva kan göra en bedömning av hur exempelvis ränteläget och konjunkturen kan påverka 

goodwillposten i ett specifikt företag i framtiden.  

 

På frågan om IFRS 3 har uppfyllt syftet med att harmonisera redovisningen svarar Tiger att 

IFRS generellt lett till en harmonisering. Hon förklarar att det till stor del beror på de 

faktorer som tagits upp tidigare under intervjun. Tiger beskriver att problemen med de 

subjektiva bedömningar som företaget själva gör vid värdeprövning av goodwill, inte bör 

påverka jämförbarheten i hög grad. Det finns regelverk i IFRS som ställer krav på 

exempelvis nedskrivningsprövningen, vilket gör att olika användare av de finansiella 

rapporterna bör kunna jämföra olika företag. Avslutningsvis förklarar hon att på så vis har 

IFRS 3 bidragit till en harmonisering av redovisningen. 

 

4.2 Redovisningsspecialister 

4.2.1 Carl-Henrik Lindgren – redovisningsspecialist  

Lindgren jobbar som redovisningsspecialist på den tekniska avdelningen på Ernst & 

Young. Lindgren är även verksam i Rådet för Finansiell Rapportering. Han har tidigare 

arbetat som redovisningschef på Electrolux och haft olika redovisnings- samt 
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finansbefattningar inom ABB-koncernen. Han är också ledamot i Näringslivets 

Redovisningsgrupp (IFRSnordic.com). Följande empiri är Lindgrens egna åsikter.  

 

Lindgren inleder intervjun med att förklara att det hade varit bättre om företag fick göra 

avskrivningar av goodwill istället för nedskrivning. Han anser att 

nedskrivningsprövningarna inte är bra och det beror på att det finns svårigheter med att 

bedöma hur stor nedskrivningen ska vara. Problemet enligt Lindgren är bedömningen av 

verkligt värde. Han menar att det beror på att verkligt värde inte bara motsvarar hur mycket 

företag vill betala, utan är även ett värde som de oberoende på marknaden vill betala. 

Lindgren tar upp investerare som ett exempel på personer som är oberoende på marknaden. 

De är exempelvis inte alltid ute efter varumärket i företaget. Värdet av varumärket är i så 

fall ett värde som de oberoende vill eliminera från sin redovisning. Det är därför svårt att 

bedöma det verkliga värdet till ett belopp som både företag och oberoende marknaden är 

villiga att betala.  

 

Lindgren nämner att goodwill är en residual, en blandning av överpris och värdet av 

tillgångarna. Han anser att goodwill är svårt att förstå, eftersom den är en internt genererad 

enhet. Goodwill är något som uppstår efter förvärv och denna post ska sedan ersättas av 

internt genererande enheter, exempelvis intäkter från marknadsföring. I och med 

problematiken med att bedöma verkligt värde vid värdering av goodwill anser Lindgren att 

redovisningen som beslutsunderlag inte förbättrats. Han tror även att många anser 

tillförlitligheten påverkats och blivit sämre på grund av nedskrivning av goodwill. Lindgren 

betonar att det som diskuterats ovan indikerar på att det finns problem med nedskrivning av 

goodwill. När nedskrivning av goodwill görs, görs det rejält och ofta i samband med byte 

av koncernchef. Det sker ingen linjär nedskrivning av goodwill utan bolagen tar i lite 

”extra” när nedskrivningen väl görs. 

 

Lindgren tycker att IFRS 3 och IAS 36 bidragit till en mer harmoniserad redovisning. Han 

anser att det är en fördel att IFRS och US GAAP är lika och att det råder konvergens 

mellan standarderna. Han tycker det är positivt att det finns regelverk med enhetliga regler. 

Lindgren förklarar att IFRS är principbaserat och inte regelbaserade standarder. Det finns 
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därför utrymme för tolkningar i både IFRS 3 och IAS 36. Däremot anser han att 

standarderna är välutvecklade och att de har blivit lättare att tolka än tidigare. 

Avslutningsvis nämner Lindgren att det inte finns så stora tolkningsproblem i standarderna.  

 

4.2.2 Henrik Bonde – redovisningsspecialist 

Henrik Bonde arbetar som redovisningsspecialist på Swedbank i Stockholm och Växjö. 

Han har goda kunskaper inom redovisning och IFRS. Vi vill betona att det är Bondes 

personliga åsikter och erfarenheter som kommer att presenteras och inte Swedbanks.  

 

Bonde anser att redovisning enligt IFRS 3 i många fall avbildar den ekonomiska 

verkligheten på ett tillförlitligt sätt. Trots att standarden är väldigt teoretisk får den effekter 

som inte alltid är lyckade. Det finns delar i redovisningen som är svåra att förklara för 

läsaren och som det krävs att läsaren är insatt i redovisningsområdet för att förstå. Den 

allmänna läsaren kan ha svårigheter med att förstå redovisningen enligt Bonde. På frågan 

om redovisningen som beslutsunderlag har förbättrats i och med IFRS 3, svarar Bonde att 

det inom Swedbank finns en klyfta mellan hur redovisningen ser på företagsförvärv och 

hur företaget tänker när ett förvärv görs. Ett exempel är att det finns delade åsikter om vad 

som ska ingå i förvärvsanalysen. IFRS 3 är väldigt detaljerad och därför har synerna på 

standarderna glidit isär. Bonde anser att det för tillfället blivit sämre och att det var 

tydligare förr, samtidigt som han poängterar att det finns många andra som anser 

motsatsen. Enligt Bonde har jämförbarheten generellt ökat vid införandet av IFRS. Han 

förklarar att det är självklart att IFRS ökat jämförbarheten i Europa, men även globalt. 

Problemet med IFRS är att det är en kompromiss mellan olika vägar och att standarden 

innehåller valmöjligheter. När ett företag redovisar på ett sätt är det troligt att ett annat 

företag väljer att redovisa likadant. Bonde anser att användningen av IFRS i Sverige inte 

ökat jämförbarheten, istället har den i vissa fall blivit sämre.  

 

Bonde anser att det finns ett stort tolkningsutrymme i nedskrivningsprövningen av 

goodwill. Bonde menar att regelverket för IFRS 3 är sofistikerat. Verkligt värdet byggs 

bland annat upp efter eviga kassaflöden. Det verkliga värdet kan enligt honom ge olika 

resultat beroende på vad som tas in i modellen vid framräkningen. Bonde förklarar att det 
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finns en subjektivitet som påverkar värderingen. Han har vid något tillfälle upplevt att 

nedskrivningar görs beroende på vilken ledning företaget har. När företag byter ledning 

finns det en skillnad i synen på nedskrivningar. Bonde menar att den tidigare ledningen har 

svårt att bedöma sin egen analys av goodwillberäkningen eftersom de var med vid 

förvärvstillfället och motiverade värdet. Därför är det enklare för den nya 

företagsledningen att göra en nedskrivning, eftersom de inte har en anknytning till den 

förvärvade goodwillposten. Enligt Bonde har balansräkningen ändrats så att den består mer 

av marknadsvärde på tillgångarna. Förr i tiden var det enklare då goodwill var 

mellanskillnaden på vad man betalade för företaget och det förvärvade företagets egna 

kapital. Företagen reflekterade inte lika mycket över goodwill, utan gjorde sina 

avskrivningar över en viss period. Bonde nämner att det fanns problem även med denna 

metod, men det var mer lika när alla skrev av sin goodwill. Värderingsprövningen gör att 

de som fattat ett beslut om en investering och tänkt att det ska leda till något i framtiden, 

måste kunna motivera varför en nedskrivning inte behövs för att kunna hålla värdet uppe.  

 

Bonde tycker att en harmonisering har fullbordas på en global nivå, detta eftersom det är ett 

globalt regelverk som stora delar av världen tillämpar. Fördelarna med standarderna är att 

det har givit redovisningen ett mer globalt redovisningsspråk. Bonde förklarar vidare att 

redovisningen och tillvägagångssättet tidigare spretade åt alla håll och kanter. Han tar upp 

att US GAAP har ett konverteringsprojekt med IASB. Målsättningen är att minska 

redovisningsskillnader och försöka utjämna skillnader. Bonde avslutar med att IASB och 

FASB har till viss del svårt att enas och i vissa frågor har de valt att gå åt olika håll.  

 

4.2.3 Dennis Svensson – redovisningsspecialist  

Vi har genomfört en kortare intervju med Dennis Svensson som är ledamot i Rådet för 

Finansiell Rapportering. Han är även revisor på PWC i Stockholm, med goda kunskaper 

inom IFRS.  

 

Svensson anser att redovisning enligt IFRS 3 inte har någon påverkan på de kvalitativa 

egenskaperna. Han anser inte heller att det finns ett problem med tidsaspekten vid 

nedskrivningar. Svensson förklarar att han inte upplever att syftet med en harmoniserad 
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redovisning har uppfyllts i och med IFRS 3. Han säger dock att det finns ett antal negativa 

aspekter med standarderna som gör arbetet problematiskt. Svensson tar exempelvis upp 

omvärdering vid stegvisa förvärv och värdering av tilläggsköpeskilling. Han anser att det 

finns delar i redovisningen som är svåra för marknaden att förstå och som är svårt för 

företagen att kommunicera ut effekterna av. 

 

4.2.4 Anonym - redovisningsspecialist 

Redovisningsspecialisten önskar att vara anonym i denna uppsats. Personen arbetar på ett 

större revisionsbolag som redovisningsspecialist. Vi har genomfört en kortare intervju med 

personen. 

 

Under intervjun framkom det att respondenten anser nedskrivningar görs för sent i 

förhållande till nedskrivningsbehovet. Personens uppskattning är att fördröjningen på 

nedskrivningar är upp till 2 år efter att nedskrivningsbehovet upptäckts. På grund av 

fördröjningen av nedskrivningar anser personen att det sker i större belopp. Enligt 

respondenten är redovisningen likartat i världen. Det kan ibland saknas vissa 

upplysningskrav vid redovisning enligt IFRS 3, men respondenten ser det inte som ett 

problem. Varken IFRS 3 eller IAS 36 kräver större tolkningar, därmed sker redovisningen 

likartat. Personen anser dock att nedskrivningar görs utifrån uppskattningar, värderingar 

och egna bedömningar baserat på standarderna.  
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5. Analys 

I detta kapitel analyseras vår empiri för att förklara hur den överensstämmer med den 

teoretiska referensramen. Analysen består av reflektion, argumentation samt 

förhållningssätt till vald teori och insamlad empiri. Här är författarnas tolkningar och 

resonemang i fokus. Förståelsen som skapas i analysen ligger till grund för uppsatsens 

slutsats.  

 
 

5.1 Redovisningsansvariga i koncernbolag 

Det råder olika åsikter om hur nedskrivningsprövning påverkar redovisningen. Både Tiger 

och Andersson förklarar att nedskrivningsprövning av goodwill är oerhört teoretiskt. Tiger 

menar att den är mer teoretiskt korrekt, samtidigt som Andersson anser att prövningen 

skapar problem vid hanteringen av goodwill. Andersson förklarar att företagen genomför 

prövningen teoretiskt korrekt men tillvägagångssätten skiljer sig åt. Det tyder på att 

nedskrivningsprövningen inte alltid fungerar i praktiken trots att den är väldigt teoretisk. 

Nedskrivningsprövningen är enligt Marton (2013) en bedömningsfråga som skapar 

osäkerhet i redovisningen. Det är något som samtliga respondenter anser är ett problem. En 

anledning till osäkerhet i redovisningen är de subjektiva bedömningar som 

nedskrivningstesterna baseras på. Problemen som samtliga respondenter i koncernbolag tar 

upp, är att testerna baseras på framtida bedömningar. Framtiden är svår att förutspå och 

sker olika beroende på vem som utför bedömningen. Andersson påpekar att 

nedskrivningsprövningen lämnar ett stort tolkningsutrymme och möjligheter till att påverka 

goodwill åt det håll som företaget önskar. Finns en möjlighet till att påverka 

goodwillpostens storlek tyder det på att de kvalitativa egenskaperna påverkats. 

 

Nedskrivningen av goodwill har påverkat de kvalitativa egenskaperna på olika sätt. Enligt 

Herlowsson har nedskrivning av goodwill påverkat redovisningens kvalitativa egenskaper 

negativt, på grund av att det finns en subjektivitet i de bedömningar som nedskrivningen 

baseras på. Det kan tolkas som att de kvalitativa egenskaperna tillförlitlighet och relevans 
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har påverkats negativt. För att redovisningen ska fungera som beslutsunderlag krävs enligt 

Smith (2006) att de kvalitativa egenskaperna uppfyllts. Det går därmed att tolka åsikterna 

som att redovisningen som beslutsunderlag blivit sämre, samt att IFRS 3 inte uppfyllt syftet 

med att förbättra de kvalitativa egenskaperna jämförbarhet, tillförlitlighet och relevans. De 

effekter som skapats leder till att syftet med regleringen av redovisningen inte heller 

uppfyllts. Redovisningen har enligt Marton (2013) reglerats för att skydda företagets 

intressenter. Kan intressenterna inte lita på informationen i redovisningen tyder det på att 

regleringen inte fungerar som den borde. Motsatt till detta resonemang anser Tiger att 

relevansen ökat i samband med nedskrivning av goodwill. Vid en nedskrivning av goodwill 

sjunker inte dess värde årligen, utan det sker när det finns en indikation på att en 

värdeminskning verkligen har skett. Vid avskrivning tas ingen hänsyn till hur stor den 

faktiska värdeminskningen är utan goodwill skrivs linjärt av. Hon tar även upp att IFRS 3 

bidragit till en effektivare kapitalmarknad eftersom jämförbarheten har ökat. Det är något 

som IFRS 3 enligt IASB haft som syfte att uppnå när de valde att utveckla sina standarder 

utifrån ett investerarperspektiv. En effektivare kapitalmarknad har också inneburit att 

beslutsfattandet underlättats vid införandet av IFRS. Investerarna har en viktig roll i hur 

redovisningen utformas på grund av de ska kunna använda sig av redovisningen vid 

investeringsbeslut. På så vis har IASB uppnått sitt syfte anser Tiger.   

 

Både Herlowsson och Andersson anser att avskrivning av goodwill istället för nedskrivning 

skulle vara att föredra. Herlowsson påstår att det var bättre, rakare och enklare förr. 

Andersson säger att det var bättre förr när företagen fick skriva av goodwill och motiverar 

sitt ställningstagande med att det hade varit enklare med avskrivningar. Han förklarar att 

nedskrivningsprövning inte är bra, detta för att det påverkar de kvalitativa egenskaperna 

trots att nedskrivningsprövningen följs korrekt enligt teorin. Trots att det fanns problem 

med avskrivningar anser han att det var mer konsekvent och att det var lika för alla. Tiger 

är den enda respondenten som anser att nedskrivning är bättre jämfört med avskrivning. 

Hon beskriver att redovisningen har blivit mer relevant. Att redovisningen har blivit mer 

relevant är för att goodwill inte sjunker i värde vid nedskrivningsprövning. Hon anser att 

om avskrivningar görs sjunker goodwill i värde och det ger inte en relevant bild av 

förbrukningen av goodwillposten. Det kan som sagt bero på att många av hennes svar är 
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väldigt teoretiska om hur saker bör vara enligt IASB och föreställningsramen. Herlowsson 

och Andersson bidrar istället med mer egna åsikter och problem de stött på i samband med 

nedskrivningar i praktiken. Andersson förklarar även att det finns stort motstånd bland 

företagsledare att behöva skriva ner sin goodwill. Det ska enligt honom vara ett uppenbart 

fel som begåtts för att de ska gå med på en goodwillnedskrivning. Herlowsson förklarar att 

nedskrivningsprövning leder till diskussioner i företagets ledning och att det finns åsikter 

om nedskrivningsprövningen.  

 

Ovanstående diskussion kan leda till att företag skjuter på nedskrivning av goodwill vilket 

påverkar relevansen. Relevansen påverkas negativt om nedskrivningen sker senare än 

nedskrivningsbehovet upptäcks. Enligt Marton et al. (2012) är syftet med relevans att 

redovisningen ska vara användbar för beslut och att mottagaren ska uppfylla sina mål med 

redovisningen. Intressenter får svårt att uppfylla sina mål med redovisningen om 

relevansen är låg och det leder till att tillförlitligheten sjunker om redovisningen inte 

avbildar verkligheten korrekt. Nedskrivningsprövningen är en intern process och det är 

svårt för intressenter att veta om prövningen har skett på ett relevant och tillförlitlig sätt. 

Att Herlowsson också uttalar sig om att det kan blir problem med att revisorer har svårt att 

granska prövningen, får också tydliga effekter på relevansen och tillförlitligheten. Enligt 

Marton (2013) har revisorerna som uppgift att övervaka och ifrågasätta bedömningar i 

redovisningen, vilket kan tolkas som att de ska öka tillförlitligheten. Har revisorer svårt att 

granska prövningen tyder det på att tillförlitligheten är svår att uppnå.  

 

Herlowsson anser att de finns problem med att nedskrivningar görs för sent i förhållande 

till när behovet upptäckts, men han menar också att det beror på situationen. Andersson 

förklarar att nedskrivningen bygger på framtida värden och prognoser, men eftersom 

framtiden är svår att bedöma leder det till en förskjutning av nedskrivningen. Tiger 

förklarar att nedskrivningsprövningen ska ske minst en gång årligen och vid indikationer på 

att goodwill har minskat i värde. Tiger menar på att görs detta på ett relevant 

tillvägagångssätt baserat på riktig information bör det leda till att nedskrivningar görs i rätt 

period. Andersson förklarar att framtida beräkningar inte alltid leder till korrekta 

nedskrivningar. Det är svårt att veta om nedskrivningsprövningen verkligen görs, eftersom 
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det inte går att bevisa eller tolka utifrån redovisningen. Företag kan påstå att en prövning 

görs när en indikation uppstår, men det är svårt att kontrollera hur korrekt och tillförlitligt 

prövningen utförts. Därför går det att tyda att relevansen inte alltid visar tidigare års beslut 

eller ger information om framtidsutsikterna, detta eftersom nedskrivningar inte alltid sker 

vid rätt redovisningsperiod.  

 

Den kvalitativa egenskapen jämförbarhet går att koppla till IASBs syfte att harmonisera 

redovisningen. Enligt Johansson (2009) är IASBs syfte att förbättra jämförbarheten med 

hjälp av en harmonisering i världen, detta genom att alla följer samma standarder. Både 

Tiger och Andersson anser att IFRS generellt lett till en harmonisering i världen, men 

åsikterna om harmonisering av goodwillnedskrivning skiljer sig åt. Tiger anser att de 

subjektiva bedömningarna inte bör påverka jämförbarheten eftersom kraven att utföra 

nedskrivningsprövningen bör göra redovisningen jämförbar för mottagaren. Andersson är 

istället negativ till nedskrivningsprövningen då han anser den är för abstrakt och att den 

innehåller många aspekter. Det tyder på att Andersson anser att harmoniseringen inte 

lyckats fullt ut, utan brister vid redovisning av goodwill. Det som skiljer åsikterna åt är att 

Tigers svar baseras på hur redovisningen bör vara, medan Anderssons svar baseras på hans 

erfarenheter. Resonemangen tyder på att respondenterna har svårt att avgöra och inte har 

konkreta uppfattningar om hur IFRS harmoniserat redovisningen. Det kan bero på att de 

inte är tillräckligt insatta i andra företags redovisning, utan främst har fokus på sin egen 

redovisning. 

 

5.2 Redovisningsspecialister 

Specialisterna Lindgren, Bonde och den anonyma respondenten tar upp att 

nedskrivningsprövningen enligt IAS 36 grundas på egna bedömningar, tolkningar samt 

uppskattningar. Bonde poängterade även att redovisning av goodwill är sofistikerad och 

subjektiv. Samtliga respondenter har utifrån tolkningar bekräftat att 

nedskrivningsprövningen görs på olika tillvägagångssätt. Om redovisningen skiljer sig åt 

mellan företagen kan det bli svårt för analytiker och investerare att fatta beslut utifrån de 

finansiella rapporterna. Marton et al. (2012) tar upp att de kvalitativa egenskaperna är 
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viktiga vid beslut för mottagare av redovisningen. Vid brister i finansiella rapporter 

påverkas den kvalitativa egenskapen relevans som syftar till att rapporten ska vara 

användbar för beslut. Det innebär att när analytiker och investerare har svårt att bedöma de 

finansiella rapporterna på grund av att goodwill bedöms olika i företag, har egenskapen 

relevans inte uppnått sitt syfte. Tolkningar som kan göras utifrån det är att regleringen med 

redovisningen inte heller uppnår sitt syfte. Alla företag ska utifrån tolkning av regleringen 

redovisa på samma sätt och därmed förlorar regleringen sitt syfte om företag gör olika. Det 

subjektiva sättet att bedöma och redovisa tyder på att redovisningen är principbaserad. 

Enligt Marton (2013) har redovisningen gått mot en mer principbaserad redovisning vilket 

även gör den svårtolkad och osäker. Svensson styrker teorin genom att förklara att 

marknaden har svårt att förstå redovisningen vilket tyder på att IFRS 3 och IAS 36 är 

svårtolkade. Med tanke på att samtliga specialister uttalat att IAS 36 skapat problem i 

utförandet, kan en stark koppling göras till teorin.  

 

Vid redovisning av goodwill finns möjligheter till att manipulera redovisningen, och på sätt 

medvetet välja att förskjuta sin nedskrivning av goodwill. Svensson är den enda 

respondenten som anser att nedskrivningsprövningen inte leder till att företag skjuter på sin 

nedskrivning. Den anonyma respondenten förklarar att det finns en fördröjning upp till två 

år vid nedskrivning av goodwill. Lindgren och Bonde delar åsikterna om att en förskjutning 

finns av nedskrivningar. De förklarar att nedskrivning av goodwill ofta sker i samband med 

byte av koncernchef.  Detta tyder på att det finns en stor möjlighet för företagen att skjuta 

på sin nedskrivning av goodwill. En förskjutning av nedskrivning får effekter på 

tillförlitligheten eftersom redovisningen inte avbildar den ekonomiska verkligheten. 

Relevansen försämras för att redovisningen inte innehåller relevant information och 

redovisar därför inte företagets framtidsutsikter på ett tillförlitligt sätt. Slutligen påverkas 

även jämförbarheten, då det är svårt att jämföra redovisningen mellan olika år.  

 

Smith (2006) tar bland annat upp relevansens minimikrav begriplighet, som syftar till att 

mottagaren av rapporterna ska kunna förstå innebörden. Detta går att koppla till Bondes 

resonemang om att mottagaren bör vara väl insatt i standarderna för att kunna förstå vad 

rapporterna förklarar. Antydningar av Bondes resonemang är att relevansen ökar om 
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mottagaren är mer insatt i hur hanteringen av standarderna går till. När det finns 

redovisningsspecialister som anser att redovisningen är för komplicerad bör mottagaren få 

problem med förståelsen av de finansiella rapporterna. Det framkommer att respondenterna 

anser att redovisningen är mer teoretiskt korrekt, trots det är redovisningen av goodwill 

svår att hantera praktiskt. Det tyder på att det inte alltid är bättre med en teoretiskt korrekt 

standard om den inte utformas rätt och är svår att hantera.  

 

Relevans hör samman med de kvalitativa egenskaperna tillförlitlighet och jämförbarhet. Är 

informationen inte tillförlitlig bör den inte vara relevant och därmed är det svårt att jämföra 

en irrelevant redovisning med en annan redovisning. Lindgren anser att tillförlitligheten av 

goodwill är sämre vid nedskrivning jämfört med avskrivning. Bonde menar istället att 

tillförlitligheten i många fall är bra, vilket kan tolkas som att tillförlitligheten inte alltid är 

bra. Om relevansen och tillförlitligheten i redovisningen brister kan det i sin tur påverka 

jämförbarheten. Enligt Smith (2006) är grundtanken med jämförbarhet att lika händelser 

och tillstånd ska redovisas på samma sätt. Ett av IASBs mål är att uppnå en harmonisering i 

världen, alla ska redovisa på samma sätt så att redovisningen går att jämföra. Trots 

Lindgrens och Bondes olikheter i åsikterna om tillförlitlighet anser båda att jämförelser 

mellan länder har förbättrats, en harmonisering har skett globalt. Däremot råder det olika 

åsikter om en harmonisering skett i Sverige. Lindgren och den anonyma respondenten 

anser att företag i Sverige redovisar likartat medan Bonde och Svensson inte anser att en 

harmonisering skett. De olika åsikterna kan tydas utifrån de tolkningsmöjligheterna som 

finns i IFRS 3 och IAS 36. Anledningen till att det upplevs som en harmonisering globalt 

kan tolkas som att det fanns stora skillnader tidigare. Samtidigt har redovisningen blivit 

sämre i Sverige då goodwillvärderingen var mer konsekvent innan förändringen. Bonde 

nämner under intervjun att hans uppfattning var att redovisningen inte hade samma språk 

och att tillvägagångssättet spretade åt alla håll innan införandet av IFRS 3 och IAS 36. 

Detta kan tolkas som att redovisningen uppnått ett mer globalt språk. Respondenterna som 

inte tycker att Sveriges redovisning harmoniserats, kan härledas till att de hellre vill göra 

avskrivningar och det ligger till grund för deras uttalande om att Sveriges redovisning inte 

har harmoniserats.   
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5.3 Sammanfattande analys 

Både redovisningsansvariga i koncernbolagen och redovisningsspecialisterna anser att det 

finns problem med nedskrivningsprövningen av goodwill. De två perspektiven tar upp 

bedömningsfrågan och subjektiviteten som ett problem. De bekräftar varandra i 

problematiken kring att nedskrivningsprövningen görs olika i företag beroende på vem som 

utför den. Det tyder på att både praktiker och specialister upplever samma konkreta 

problem med IFRS 3 och IAS 36 vid värdering av goodwill, eftersom redovisningen är 

principbaserad finns möjligheter till egna bedömningar och uppskattningar. Enligt Marton 

(2013) har redovisningen ändrats till att blir mer principbaserad vilket innebär att företag 

får möjlighet och viss frihet att avspegla sin ekonomiska situation. Jämfört med 

regelbaserad redovisning, där reglerna enligt Grönlund et al. (2013) anger hur företaget ska 

redovisa korrekt, är principbaserad redovisning mer subjektiv. Principbaserad redovisning 

är enligt Marton (2013) svår att övervaka och det finns problem med att kontrollera 

bedömningar i företagen. Kritiker mot principbaserad redovisning tar upp att det gör 

redovisningen svårtolkad och skapar osäkerhet. Något som uppenbart blivit ett problem i 

praktiken vid principbaserad redovisning enligt IFRS 3 och IAS 36. De tolkningar som kan 

göras utifrån åsikterna från respondenterna är att tolkningsutrymme och subjektivitet i 

bedömningar får negativa effekter på redovisningen. Jämförbarheten mellan företag 

minskar om de inte redovisar liknande händelser på samma sätt. Även tillförlitligheten i 

redovisningen minskar om den ekonomiska verkligheten inte avbildas på ett tillförlitligt 

sätt, oavsett om företaget gör det medvetet eller inte. Redovisningen ska enligt Marton et 

al. (2012) vara fullständig, neutral och felfri. Därmed bidrar subjektiva bedömningar till 

minskad tillförlitlighet. Det kan därför vara svårt för mottagaren av redovisningen att 

avgöra om bedömningarna är neutrala och riktiga. Tolkningen som kan göras är att en mer 

regelbaserad redovisning i vissa fall skulle vara att föredra. En regelbaserad redovisning 

hade inneburit att redovisningen skett utifrån bestämda regler och tillvägagångssätt.  
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6. Slutsats 

I detta avslutande kapitel presenterar vi vår slutsats. Slutsatsen besvaras uppsatsens 

forskningsfrågor, baserat på den tidigare genomförda analysen. Kapitlet avslutas med 

förslag till framtida forskning. 

 
 

6.1 Besvarande av syfte och forskningsfrågor 

Ett tydligt resultat från analysen är att svaren på forskningsfrågorna varierar beroende på 

personens erfarenheter och befattning. Goodwill är ett aktuellt ämne och har kritiserats 

samt diskuterats flitigt i redovisningssammanhang. Problematiken kring internationella 

redovisningsstandarder för värdering av goodwill har resulterat i uppsatsens 

forskningsfrågor samt syfte. I slutsatsen besvaras forskningsfrågorna och syftet med 

uppsatsen. 

 

1. Hur har nedskrivningen av goodwill påverkat redovisningens kvalitativa 

egenskaper?  

2. Finns det ett problem med att företag gör nedskrivningar för sent i förhållande till 

när nedskrivningsbehovet upptäckts? I så fall vilka effekter skapar det? 

 

Syftet med uppsatsen är att skapa förståelse för hur IFRS 3 och IAS 36 påverkat 

redovisningen i noterade koncernbolag. Studien kommer att analysera hur nedskrivning av 

goodwill påverkar redovisningens kvalitativa egenskaper. Syftet är även att analysera hur 

praktikerna upplever att IFRS 3 och IAS 36 bidragit till harmonisering av redovisningen. 

 

6.1.1 Hur har nedskrivningen av goodwill påverkat redovisningens kvalitativa 

egenskaper?  

Vi anser att de tre kvalitativa egenskaperna är starkt sammankopplade då vi i analysen 

kommit fram till att egenskaperna påverkar varandra. Majoriteten av respondenterna uttalar 
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sig om att tillförlitligheten blivit sämre vid nedskrivning av goodwill. Vi kan därför 

sammankoppla tillförlitlighet med relevans, eftersom redovisningen inte blir relevant om 

den inte är tillförlitlig. Därmed kan vi dra slutsatsen att även jämförbarheten påverkats. 

Detta eftersom en jämförelse av irrelevant och icke tillförlitlig redovisning ger negativa 

effekter på investerares möjlighet att använda redovisningen som beslutsunderlag. Vår 

slutsats är därför att alla egenskaper påverkats negativt i samband med redovisning enligt 

IFRS 3 och IAS 36. Anledningen till varför åsikterna skiljer sig om hur de kvalitativa 

egenskaperna påverkats, tror vi beror på respondentens erfarenhet. På grund av 

subjektiviteten i standarderna leder det till olika sätt att värdera goodwill i företagen. 

Utifrån analysen har vi kommit fram till att subjektiva bedömningar ligger till grund för de 

negativa effekterna på de kvalitativa egenskaperna. Det beror på att IFRS 3 och IAS 36 är 

principbaserade och ger företagsledningen möjligheter att påverka redovisningen. Vi anser 

att regleringen av redovisningen förlorar sitt syfte och därför bedömer vi att en mer 

regelbaserad redovisning bör upprättas. Detta för att förstärka de kvalitativa egenskaperna 

och på så sätt minska subjektiviteten i standarderna.  

 

Majoriteten av våra respondenter uttalar rakt och ärligt att de skulle föredra avskrivningar 

istället för nedskrivningar, samtidigt som de påpekar att det även fanns problem med 

avskrivningar. Vår uppfattning är däremot att det fanns mindre problem med avskrivningar 

eftersom det var betydligt enklare teoretiskt, samt att det var mer lika mellan företagen. Vi 

anser att en orsak kan vara att respondenterna inte är vana vid nedskrivningar än. Det tyder 

på att IASB inte lyckats med att utveckla nedskrivningsprövningen på ett önskvärt sätt, 

utan behöver utveckla IAS 36 för att den ska tillämpas enklare i praktiken. Vi anser att 

arbetslivserfarenheten hos respondenten och personens erfarenheter med avskrivningar av 

goodwill påverkar ställningstagandet till om nedskrivning är bättre. Om respondenten inte 

arbetat med avskrivningar anser vi att det är svårt för personen att relatera till om det hade 

varit bättre med avskrivning jämfört med nedskrivning. Vår slutsats är att nedskrivning får 

oönskade effekter och att avskrivningar skulle förstärka de kvalitativa egenskaperna 

ytterligare. 
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6.1.2 Finns det ett problem med att företag gör nedskrivningar för sent i förhållande till 

när nedskrivningsbehovet upptäckts? I så fall vilka effekter skapar det? 

Det finns en risk med att nedskrivningar görs för sent i förhållandet till att det egentliga 

behovet uppstår. Vi anser att det beror på otydligheter i hur nedskrivningsprövningen ska 

hanteras. Om det funnits tydliga regler och förklaringar till beräkningarna hade 

otydligheten enligt oss eliminerats. Även här har vi dragit slutsatsen att en mer 

regelbaserad redovisning bör upprättas för att eliminera otydligheterna i hur 

nedskrivningsprövningar ska gå till. Utifrån analysen har vi kommit fram till att 

nedskrivningsprövningen bygger på framtida värden och prognoser som är svåra att 

bedöma. Vi anser att det beror på de subjektiva bedömningar som värderingen bygger på 

och att det är interna processer som mottagaren inte har tillgång till. 

 

6.1.3 Avslutande slutsats 

Vi har i vår undersökning kommit fram till att harmoniseringen av redovisningen generellt 

ökat i och med införandet av IFRS, men vi har fått indikationer på att det finns problem 

med harmoniseringen av IFRS 3 och IAS 36 i Sverige. Vi anser att svårigheterna med 

harmoniseringen beror på de subjektiva bedömningarnas påverkan på de kvalitativa 

egenskaperna. Om företag hanterar goodwill olika innebär det att redovisningen skiljer sig 

åt och den är därmed inte harmoniserad, även om övriga IFRS verkar uppnått syftet med 

harmoniseringen. Vår slutsats är att det beror på den komplexa värderingen av goodwill. 

Redovisning av goodwill har alltid varit omdiskuterad och svårhanterlig, men IFRS har 

bidragit till att dessa problem ökat.  

 

Slutligen kan vi konstatera att redovisning i allmänhet leder till olika och många åsikter hos 

praktiker. Om standarder för redovisningen är bra eller dåliga anser vi är starkt 

sammankopplade med personliga åsikter. Redovisningen är ett omdiskuterat ämne som 

skapar åsiktsklyftor i vissa områden, goodwill är ett av de områden som diskuteras flitigt. 

Det anser vi beror på att hantering av goodwill ändrats omfattande vid införandet av IFRS 

3, men även att det är en otydlig post till skillnad från andra delar av redovisningen. 

Goodwill är inte lika konkret som exempelvis materiella tillgångar. Vår slutsats utifrån 
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resultatet i uppsatsen är att utformningen av IFRS 3 och IAS 36 bidragit till ökad 

diskussion samt problematik kring goodwill.  

 

6.2 Förslag till framtida forskning 

Utifrån vår analys och slutsats har vi kommit fram till ett antal områden som skulle vara 

intressanta att forska vidare på.  

 

• Vi anser att det hade varit intressant med en liknande kvantitativ studie för att 

kunna dra mer omfattande slutsatser i ämnet om praktikernas åsikter. Då hade man 

kunnat få en helhetsbild över vad en större majoritet faktiskt anser om nedskrivning 

av goodwill.  

 

• Det hade även varit intressant att göra en djupare undersökning i ett fåtal företag, 

för att analysera deras metoder och tillvägagångssätt vid värdering av goodwill. 

Studien bör vara mer baserad på hur det görs i praktiken än hur åsikter stämmer 

överens med teori. 
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Bilaga 1 - intervjuguide 

• Namn 
Namn på den som ringer. 
 

• Linneuniversitetet  
Ringer från Linnéuniversitetet i Kalmar. 
 

• Kandidatuppsats 
Om IFRS 3 och IAS 36. 
 

• Hur personen kan vara till nytta 
Här gjordes en förklaring till varför personen kunde vara till nytta i vår uppsats.  
 

• Syftet med uppsatsen 
Syftet med uppsatsen är att skapa förståelse för hur IFRS 3 och IAS 36 påverkat 
den svenska koncernredovisningen. Studien kommer att analysera hur nedskrivning 
av goodwill påverkar redovisningens kvalitativa egenskaper. Syftet är även att 
analysera om målet med en harmoniserad redovisning har uppfyllts.  
 

• Inledande frågor 
1. Får vi spela in intervjun för att kunna framföra intervjun på ett tillförlitligt sätt? 
 
2. Vill du vara anonym i uppsatsen? 
 

• Huvudfrågor 
 

1.  Hur har nedskrivningen av goodwill påverkat redovisningens kvalitativa 
egenskaper? 
Det jag menar med kvalitativa egenskaper är tillförlitlighet, jämförbarhet och 
relevans.  
Följdfråga: Har därmed redovisningen som beslutsunderlag förbättras?  
 
2. Finns det ett problem med att företag gör nedskrivningar för sent i förhållande till 
när nedskrivningsbehovet upptäcks? I så fall vilka effekter får det? 
 
3. Har IFRS 3 uppfyllt syftet med att harmonisera redovisningen? 
 
4. Har du sett några andra effekter som IFRS 3 och IAS 36 skapat, positiva och 
negativa? 
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