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Förord 
 
Inledningsvis vill vi rikta ett stort tack till vår handledare Giulia Giunti för hennes 
stöttning genom denna process. Genom hennes trevliga bemötande, givande diskussioner 
och värdefulla råd har vi kunnat genomföra studien på bästa möjliga vis. Vi vill även 
passa på att tacka alla respondenter som tagit sig tid att dela med sig av värdefull kunskap 
till studien. Slutligen, tack till familj och vänner som stöttat oss genom arbetet. 
  
Umeå, 22 maj 2019 
  
  
Oskar Nyström                                      Tina Åberg 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 



 
 

 
 

Sammanfattning: 
Efter att IFRS 3 om rörelseförvärv implementeras 2005 samt att en omfattande 
uppdatering av IAS 36 om nedskrivningar och IAS 38 om immateriella tillgångar ägt 
rum, har diskussionen om hur synen och agerandet mot avskrivningen i bokföringen 
förändrats. Detta har gjort att IFRS bolagen tillämpar nedskrivning av goodwillposterna 
genom nedskrivningsprövning istället för linjär avskrivning. 
 
Syftet med studien har varit att genomföra en fördjupad analys för att avgöra om det finns 
några problematiska följder för K3 bolag efter de nya implementeringarna av IFRS 3, 
IAS 36 samt IAS 38. Studien vill även undersöka om det finns motiv och grunder för ett 
aktivt val av IFRS standarderna trots att bolagen är kvalificerade för K3 regelverket. 
  
Utöver detta är syftet att genom intervjuer och tidigare forskning bidra med ny kunskap 
om hur effekterna av standardförändringarna gentemot externa intressenter, skilt från 
IFRS-bolag fått för konsekvenser. 
  
Metoden som har använts för detta har varit genom kvalitativa intervjuer utav i första 
hand revisorer men också en affärsrådgivare. Respondenterna har beskrivit hur deras syn 
på goodwill som post är och har gjort sig uttryck under deras tid i branschen. Personerna 
har också beskrivit hur deras syn på problematiken är och vilka följder det har fått för K3 
bolagen enligt studien syfte och frågeställning.  
 
De problematiska konsekvenser som framkommit av studien är hur den objektiva synen 
på ett bolag skiljer sig åt baserat på vilket regelverk som tillämpas. Med detta menas att 
kreditgivare och andra intressenter grundar sina beslut på den stärkta soliditet som blir en 
effekt av nedskrivningsprövning enligt IFRS istället för linjär avskrivning i K3. Slutsatsen 
är att det finns tydliga anledningar och motiv för K3 bolag att tillämpa IFRS som 
regelverk för att åstadkomma utveckling och tillväxt. Anledningen till detta är att 
respondenterna bedömt att den största följd av olika tillämpning av regelverk blivit att 
IFRS bolagen kan visa upp en bättre och starkare balansräkning för tredje man.  
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Definitioner 
 
Anskaffningsvärde: 
När ett företag skall ta upp en tillgång för första tillfället i sin balansräkning, krävs det att 
den värderas till ett värde som ger en rättvis bild av tillgången. Detta definieras som, 
tillgångens anskaffningsvärde. Detta värde består generellt av inköpspris ökat med 
hänförliga avgifter. 
 
Avskrivning: 
Avskrivning bestäms utifrån en ekonomisk nyttjandeperiod för en tillgång, 
nyttjandeperioden bestäms generellt vid införskaffandet av en tillgång och kan förändras 
under tidens gång om slitage eller andra faktorer görs tillkänna. Vid uträknandet av 
avskrivningens nyttjandeperiod är den generella utgångspunkten att tillgången skall ha 
restvärde 0 när hela nyttjandeperioden är förbrukad.  
 
Avskrivningsbart belopp: 
Det avskrivningsbara beloppet kan ses som tillgångens anskaffningsvärde. 
 
Goodwill: 
Goodwill kan definieras som skillnaden mellan erlagd köpeskilling och de erhållna 
nettotillgångarna i det förvärvade företaget. 
 
Nyttjandeperiod: 
Den tid som företaget värderar att tillgången kommer att skapa ekonomiska fördelar. 
Denna tid kan förändras om externa eller interna faktorer påverkar användning eller 
värde.  
 
Nedskrivning och nedskrivningsprövning:  
Nedskrivning är ett tillvägagångssätt inom redovisningen att värdera tillgångar till ett 
återanskaffningsvärde. Detta leder till att värdet av de bokförda tillgångarna skrivs ned 
till återanskaffningsvärdet om dessa i fråga har ett högre värde i redovisningen. 
Nedskrivningsprövning görs utav styrelsen om indikation på felvärderade värden i 
redovisningen finns. Olika krav på frekvens och tidpunkt redogörs för i de olika 
regelverken (K3, IFRS).  
 
Redovisat värde: 
Redovisat värde är det belopp till vilket en tillgång är upptagen i balansräkning. 
 
Restvärde: 
Det eventuella kvarvarande värdet som resterar när nyttjandeperioden för tillgången är 
över. 
 
Verkligt värde: 
Verkligt värde definieras som det pris som vid värderingspunkten skulle erhållas vid 
försäljning av en tillgång eller betalas vid överlåtelse av en skuld genom en ordnad 
transaktion mellan marknadsaktörer.  
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1 Inledning 
I detta kapitel så presenteras grunden till varför studien har uppkommit. Här 
diskuteras problem kring ämnet följt av en problemformulering. Sedan redogörs 
forskningsgapet samt studiens syfte och avgränsning. Utöver detta presenteras 
dispositionen för studien.  
 

1.1 Bakgrund 
Goodwillfrågan har under de senaste åren varit ett diskussionsämne som legat högt upp i 
debatten inom redovisningen. Anledningen som ligger till grund för detta är att den 
subjektiva bedömningen skapat problematiska följder som inte var prognostiserat. Detta 
efter att omfattande förändringar i IFRS 3 om rörelseförvärv, IAS 36 om nedskrivningar 
och IAS 38 om immateriella tillgångar blev gällande i början av 2005. Enligt Nilsson 
(1998), går det att se att det inte bara är i Sverige utan även på internationella marknaden 
som det har förändrats kring redovisningen de senaste åren. Under den senare delen av 
1900-talet så fanns det stora svårigheter kring tolkning om vilket tillvägagångssätt som 
skulle användas när värdering och avskrivning rörande goodwill skulle tillämpas. En del 
bolag följde dåtidens svenska bokföringslag, till följd av detta skulle goodwillposten 
redovisas som en tillgång och skrivas av på maximalt 10 år.  Internationellt var det andra 
regler som tillämpades där goodwillen kunde skrivas av på 40 år (Nilsson, 1998, s. 1) 
Under slutet av 1900-talet så gav Redovisningsrådet ut ett allmänt förhållningssätt för 
redovisningen av goodwill där det konstaterades att avskrivningstiden ej får vara längre 
än 20 år (Nilsson, 1998, s. 1). Bemötandet av detta blev till viss del negativt då det 
konstaterades som en nackdel i termer av konkurrens, i synnerhet med utländska bolag 
där det gick att se att avskrivningstiden för goodwillen kunde vara längre (Nilsson, 1998, 
s. 8). 
  
Efter att IFRS 3 om företagsförvärv infördes som en ny reglering vid starten av 2005 samt 
att en omfattande uppdatering av IAS 36 om nedskrivningar samt IAS 38 om immateriella 
tillgångar så har diskussionen handlat om hur förhållandet mot redovisningen har 
förändrats. 
 
Diskussionen har varit omfattande om de effekter som uppkommit efter de nya 
implementeringarna av standarderna blivit gällande. (Ramanna & Watts, 2012; 
Seetharaman, Balachandran & Saravanan, 2004; Slater, 1995). Huvudsyftet för de nya 
regleringarna var att det skulle skapa en större grad av jämförbarhet i redovisningen vilket 
skulle innebära att oavsett årsredovisning så skall den vara enkel att förstå och tolka. 
 
Enligt Wyatt (2008) så konstateras det att goodwill är en tillgång som är väldigt svår att 
definiera och ett värde som det inte finns fog att lita på i redovisningen. Generellt så går 
det att beräkna en tillgångs värde på ett tillförlitligt sätt, men när det gäller värdet av 
goodwillen så är processen av beräkning betydligt mer komplicerad. Den generella 
bedömningen bygger på hur företaget värderar värdet av de framtida ekonomiska 
fördelarna som de förväntas erhålla. Hela denna process är på så vis byggd på antaganden 
och innehar en stor grad av osäkerhet (FAR:S Samlingsvolym, Redovisning [FAR], 
2019). 
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Goodwillen är ej identifierbar i redovisningen och uppkommer i regel under 
rörelseförvärv av andra bolag. Goodwill är således skillnaden mellan köpeskillingen och 
värdet på de förvärvade tillgångarna och skulderna detta enligt IFRS 3:32.  
 
Avskrivningen eller nedskrivningen kommer således att belasta resultatet i en negativ 
bemärkelse vilket gör att posten kommer att utgöra en stor påverkan hos företagen 
beroende på hur den värderas. Som beskrivet ovan så görs bedömningen på en subjektiv 
grund vilket skapar rum för feltolkning eller i vissa fall inslag av ”earnings management” 
som ger en effekt av att resultatet inte representerar den verkliga vinsten i bolaget 
(Sundgren et al., 2013, s. 51–52).  
 
  

1.2 Problemdiskussion 
Efter att IFRS 3 implementeras som en ny reglering vid 1/1 2005 samt att en omfattande 
uppdatering av IAS 36 och IAS 38 ägt rum, så har diskussionen om hur synen och 
agerandet mot avskrivningen i bokföringen förändrats. Diskussionen har varit skilt 
angående fördelarna eller nackdelarna i de nya förändringarna. Det genomgående 
huvudsyftet för de nya regleringarna var att det skulle skapa en större grad av 
jämförbarhet i redovisningen vilket skulle innebära att oavsett årsredovisning så skall den 
vara enkel att förstå och tolka. Med detta menat så skulle styrelsen själv få värdera om 
goodwillposten skulle nedskrivas baserat på deras nedskrivningsprövningar. Detta i ofta 
som grund av framtida kassaflöden den skall generera eller liknande externa faktorer som 
kan komma att påverka redovisningen i större omfattning (Sahut, Boulerne & Teulon, 
2011). 
  
Goodwillen har under de senaste åren blivit en allt mer betydande post i företagens 
redovisningen. Detta i takt med att goodwilltillgångarna har ökat i värde i förhållande till 
andra tillgångar. Stora delar av företagens tillgångar kan vara beroende av att företag 
genom åren gjort förvärv. Delar av förvärv som har studerats så har goodwillen motsvarat 
upp emot 50% av det totala förvärvspriset och enskilda fall har det har goodwillposten 
representerat 75% av priset (Carvalho et al., 2016, s. 7). 
 
Med hänvisning till Wyatt (2008) så har den förändrändring som blivit påträffad när det 
gäller  införandet av IFRS 3,  har det gått att konstatera att i jämförelse med hur 
avskrivningen behandlas tidigare så har det nu uppstått en större variation i 
nedskrivningarnas frekvens och storlek. Goodwillposterna är genom dessa antaganden 
generellt väldigt stora enligt (Carvalho et al., 2016, s. 6-10), kanske för stora då de 
konstaterar att identifieringen skilt från goodwill inte alls utförs i enlighet med de krav 
som IFRS 3 ställer vid rörelseförvärv. 
 
Gauffin & Thörnsten (2010) har i sin artikel i tidskriften Balans kunnat konstatera att 
goodwillnedskrivningarna skedde betydligt mer frekvent och konsekvent med dåtidens 
regleringar kring goodwillnedskrivning. Genom att den linjära avskrivningen inte var 
disputerbar så var det heller ingen styrelsefråga och tillgången blev då avskriven på 
liknande sätt som de materiella tillgångarna som skrivs av under nyttjandeperioden, dock 
max över en tioårsperiod för goodwillposten. 
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En annan problematik som ligger till grund för goodwillnedskrivningar är beräkningen 
av de framtida förväntade kassaflödet. I och med att antaganden är baserade på subjektiva 
bedömningar så är tillförlitligheten för denna process relativ liten. IFRS 3 och 
nedskrivningsprövningarna ställer även krav på att styrelsen skulle kunna uppnå den 
förväntade utvecklingen som är prognostiserad vilket är problematiskt. Med tanke på 
svårigheten att förutspå framtida kassaflöden så kan konsekvensen av att företaget får ett 
nedskrivningsbehov under samma period som kassaflödet minskar vilket kan leda till 
likvida problem och påverkar företagets räntabilitet i stor omfattning (Hammarlund, 
Mackén, Jacobson & Larsson 2013). 
 
Tidigare forskning har i stora drag beskrivit hur IFRS-bolagen själva har påverkats av de 
nya förändringarna i standarderna. Den tidigare forskningen lyfter i och med detta inte 
upp hur externa intressenter, härtill K3-bolagen påverkats av denna förändring. Detta är 
något som har blivit en direkt konsekvens av IFRS-bolagens nya förhållningssätt till 
goodwillnedskrivningar då dessa bolag verkar på samma öppna marknad.  
 
Det som vi bedömer är av relevans att studera är hur de subjektiva bedömningarna i IFRS 
3, IAS 36 och IAS 38 har påverkat de externa intressenterna, härtill K3. Vi bedömer att 
nuvarande forskning behöver kompletteras med denna kunskap för att få en regelrätt bild 
av de totala konsekvenser som förändringen medfört. I och detta så landar stora och för 
redovisningen viktiga beslut i styrelsens händer, att på ett regelrätt och tillförlitligt sätt 
bedöma de framtida kassaflödet och således nedskrivningen av goodwill. Författarna 
bedömer att det finns stora risker och brister i detta sätt att redovisa, då underlag för 
bristande redovisningssed och komplexitet i granskning för revisorer blir ett faktum.  
 
 

1.3 Studiens forskningsbidrag/forskningsgap 
Genom en litteratursökning där författarna studerat vetenskapliga artiklar likaså 
studentarbeten så konstaterades det att goodwill var ett debatterat ämne och att 
forskningen idag var väldigt omfattande och stor. Tidigare forskning som AbuGhazaleh 
(2011), visade på att IFRS-bolagen har utrymme för att styra resultatet med hjälp av 
subjektiva bedömningar, denna forskning är dock endast baserad ur IFRS-bolagens 
synvinkel. Carvalho (2016) har i sin analys över goodwillposternas storlek och 
identifieringen av tillgångar efter införandet av IFRS, sett att identifieringen inte skett i 
den omfattning som regelverket kräver. Detta har resulterat i möjlighet att IFRS-bolagen 
kan visa på ett bättre resultat än K3-bolagen. Det är dock undersökt ifrån IFRS-bolagens 
redovisningssätt och inte undersökt ifall detta kan påverka K3 användare negativt. 
Studien av Hamberg & Beisland (2014) indikerar även den på att IFRS utrymme för 
subjektiva värderingar lett till möjlighet för företagsledare att handla opportunistiskt 
gällande resultat. Denna studie har jämfört de svenska reglerna innan införandet av IFRS. 
Aspekten om hur det ser ut för de onoterade bolagen täcks dock inte in av forskningen. 
Forskningen av Pajunen & Saastamoinen (2013) resulterade i att revisorerna ansåg att det 
fanns utrymme för vinstmanipulering för IFRS-bolag. Och även här tappas K3-bolagens 
synvinkel. Det som således var svårt att hitta, vilket författarna också ville komplettera 
den redan etablerade forskningen med, var ifall det fanns några tydliga förändringar och 
effekter i de onoterade bolagen. Den forskningen som hittades som ligger närmast denna 
studie var hur de noterade bolagens påverkan har förändrats sedan implementeringen av 
de nya standarderna. Men i och med att dessa bolag inte står i valet om K3 eller IFRS så 
tappas denna dimension. Därför ville författarna se ifall de onoterade bolagen har fått 
andra konsekvenser än de som framgått i de noterade bolagen som tillämpar K3. 
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Som avsikt med studien vill vi studera på vilket sätt har förändringarna påverkat K3-
bolagen och de eventuella konsekvenser som de har fått. Detta leder oss in på följande 
problemformuleringar som kommer att besvaras i denna studie. 
 
 

1.4 Problemformuleringar: 
 

1. Hur har de nya förändringarna i IFRS 3, IAS 36 och IAS 38 påverkat de onoterade 
bolagen som tillämpar K3? 

2. Vad finns det för anledningar och motiv till val av IFRS som regelverk istället för 
K3 för onoterade mindre bolag? 

 
 

1.5 Syfte 
Studiens syfte är att genomföra en fördjupad analys för att avgöra om det finns några 
problematiska följder för K3 bolag efter de nya implementeringarna av IFRS 3, IAS 36 
samt IAS 38. Studien vill även undersöka om det finns motiv och grunder för ett aktivt 
val av IFRS standarderna trots att bolagen är kvalificerade för K3 regelverket. 
 
Utöver detta är syftet att genom intervjuer och tidigare forskning bidra med ny kunskap 
om hur effekterna av standardförändringarna gentemot externa intressenter, skilt från 
IFRS-bolag fått för konsekvenser.  
 

1.6 Avgränsning 
Goodwill är en stor och väldigt komplex del i många bolagsredovisningar. Detta skapar 
många perspektiv och synvinklar för hur det går att se på hela begreppet goodwill. Att 
studera hela begreppet skulle vara en alltför komplex uppgift och för stort ämne i relation 
till uppsatsen nivå och tidsspann.  Valet blev att fokusera på nedskrivningsfrågan i och 
med dess relevans som skillnad mellan noterade och onoterade bolag gällande 
värderingen av goodwillposten. Detta i och med nedskrivningen av goodwill, är den del 
som är av relevans i standarderna, IFRS 3, IAS 36 och IAS 38.  
 
Internt upparbetad goodwill och immateriella värden som är skilt från goodwill kommer 
inte att diskuteras vidare i varken diskussionen eller slutsatsen. Detta återfinns endast i 
referensramen för att beskriva en enhetlig och objektiv bild av ämnet.  
 
Nedskrivningsfrågan om goodwill är ett ämne som är en del av de olika regelverken, både 
IFRS och K3. Anledningen till att vi under intervjun har presenterat ett “teoretiskt case” 
är för att isolera frågan om goodwill vilket innebär att respondenten inte baserar sina svar 
på andra faktorer som kan leda till skilda beslut när det gäller val av regelverket. Detta 
för att få så tydliga och representativa svar som endast beskriver den valda 
forskningsfrågan och inte besvarar de övriga faktorer som kan leda till val av en specifikt 
regelverk. 
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1.7 Uppsatsens disposition 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Bakgrund

• I detta kapitel så presenteras grunden till varför studien har uppkommit. Här diskuteras problem kring 
ämnet följt av en problemformulering. Sedan redogörs forskningsgapet samt studiens syfte och 
avgränsning. Utöver detta presenteras dispositionen för studien. 

Referensram

• Kapitlet inleds med att presentera de regelverk och standarder som är relevanta för studien. Sedan 
presenteras goodwill följande av relevanta begrepp och principer. Avslutningsvis presenteras och 
diskuteras tidigare forskning och teorier. 

Metod

• Detta kapitel inleds det med förförståelse följt av de antaganden, forskningsansatser samt vetenskapliga 
metoder. Efter det diskuteras datainsamlingsmetoder, urval, litteratursökning och källkritik. Sedan 
presenteras intervjumetod och intervjumallens utformning. Avslutningsvis diskuteras etik.

Resultat

• I detta kapitel presenteras resultaten från intervjuerna.

Diskussion

• I detta kapitel analyseras empirin och knyts ihop med den tidigare forskningen och teorierna från 
referensramen. Kapitlet avslutas med författarnas egna reflektioner kring skillnader mellan IFRS och K3. 

Slutsats

• I detta kapitel presenteras studiens slutsatser. Det följer en diskussion om möjligheter för vidare forskning 
och kapitlet avskutas med en reflektion kring slutsatsernas etiska och samhälleliga innebörd. 
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2 Referensram 
Kapitlet inleds med att presentera de regelverk och standarder som är relevanta för 
studien. Sedan presenteras goodwill följande av relevanta begrepp och principer. 
Avslutningsvis presenteras och diskuteras tidigare forskning och teorier.  
 

2.1 Regelverk 
 

2.1.1 Immateriella tillgångar 
En immateriell tillgång är enligt IFRS en definition om att det inte är en ren fysisk tillgång 
utan redovisas i bokföringen som en separat del eller tillsammans med andra materiella 
värden. Tillgången är alltså en icke-monetär identifierbar tillgång och på så vis också 
saknar en fysisk förankring enligt (Sundgren et al., 2013, s. 106–107). En monetär tillgång 
är till skillnad från en icke-monetära enkla att identifiera eftersom de har en fysisk 
substans och är av befintlig mening enligt IAS 38:8.  
Detta gör att de är jämförbara till likvida medel och på så vis en monetär tillgång. Den 
gör sig oftast som uttryck i skillnaden mellan redovisade och det verkliga värdet, dvs i 
form av övervärden eller liknande enligt IAS 38:8–12. 
 
2.1.2 Immateriella tillgångar enligt IFRS 
En tillgång får räknas som en tillgång om de uppfyller dessa krav: 

1. Resursen skall på ett tillförlitligt sätt kunna generera ekonomiska fördelar till 
företaget i framtiden. 

2. Resursen skall vara en effekt av en händelse. 
3. Resursen skall vara under befogande av bolaget enligt IAS 38:9–17. 

(Sundgren et al., 2013, s. 106–107) beskriver att en immateriell tillgång har under årens 
lopp representerats av licenser, kontrakt, patent, goodwill eller varumärken. För att en 
tillgång skall vara skilt från goodwill så skall det finnas en grund för identifierbarhet, dvs 
att värden skall kunna härledas till händelser. Är detta inte möjligt så representeras den 
immateriella posten utav goodwill. Nivån av vad som visar att en tillgång är identifierbar 
är huruvida tillgången uppfyller ett av två kriterier: 

1. Tillgången är avskiljbar, det vill säga att det går att avskilja eller dela av den från 
företaget, exempelvis sälja, överlåta eller hyra ut den.  

2. Tillgången har uppkommit som en effekt av avtalsenliga eller juridiska rättigheter 
enligt IAS 38:12. 

 
En immateriell tillgång kan uppkomma på tre olika sätt, dels genom ett separat förvärv, 
en del av ett förvärv eller som en intern upparbetad tillgång enligt IAS 38: 25-43, 48-50, 
51-64.) Det som går att konstatera är att alla tre har problem rörande identifieringen av 
anskaffningsvärdet då det är svårt att urskilja vad som tillhör den immateriella tillgången 
och vad som är härlett till den icke-monetära, vilket är goodwill enligt (IAS 38: 11-24.) 
Det värdet som tillgången har vid förvärvet är värdet på marknaden, det vill säga 
marknadsvärdet. Det som gör identifieringen svår är att marknaden för detta är inte 
reglerad, detta med meningen av att det inte finns några tydliga exempel att luta sig emot 
när det kommer till värderingen. Denna process gör det svårt att komma fram till ett 
välgrundat beslut för återanskaffningsvärdet enligt IAS 38:25-43, 51-67. 
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Med hänvisning till IFRS så kan immateriella tillgångar värderas baserat på två metoder. 
Den ena är anskaffningsmetoden och den andra omvärderingsmetoden. Rörande 
omvärderingsmetoden så kräver den att alla tillgångar skall omvärderas som är av samma 
slag. Anskaffningsmetoden däremot är baserat på värdet av anskaffningen av tillgången 
efter ackumulerade ned- och avskrivningar enligt (Sundgren et al., 2013, s. 107–109). En 
immateriell tillgång skall redovisas i balansräkningen om det går att beräkna på ett 
tillförlitligt sätt att framtida ekonomiska fördelar kommer att tillfalla bolaget enligt IAS 
38:21 
 
Avskrivningen skall systematiskt fördelas över nyttjandeperioden för tillgången och skall 
börja när tillgången är redo att användas. Avskrivningen skall också representera bästa 
möjliga värde som tillgången skapar ekonomiska fördelar eller förväntar förbrukning 
enligt IAS 38:97. 
 
För tillgångar med obestämbar nyttjandeperiod så är det nedskrivningsprövning som skall 
tillämpas. Nedskrivning behandlas i IFRS av nedskrivningsprövning och skall beaktas av 
både interna och externa faktorer enligt IAS 36:12.  
  
2.1.3 Immateriella tillgångar enligt K3 
Tillgångarna kommer att belasta balansräkningen hos företaget baserat på avtal och 
tilläggskostnader bland annat som hänförs till andra tillgångar. Sådana värden kan vara 
licenser, patentutgifter och varumärkeskostnader enligt(Sundgren et al., 2013, s. 106–
107). Företag som arbetar med stora forskningsarbeten eller på något sätt försöker skapa 
egna innovativa lösningar bygger upp stora egenupparbetade tillgångar som kan komma 
att påverka de immateriella värdena (Sundgren et al., 2013, s. 110–113) 
Det finns dock en del begränsningar enligt K3 vad som inte får redovisas som en 
immateriell tillgång. 
 
Det är generellt det egenupparbetade värdena som är svårt att hänföra enligt K3:18.5. 
Exempel är internt upparbetade varumärken, kundregister och publikationer. Anledning 
till detta är att dessa värden är svåra att värdera till verkliga värden och hade skapat grund 
för stora problematiker i rätt redovisning om posterna hade godkänts. 
 
2.1.4 Immateriella tillgångar i två modeller enligt K3 
Kostnadsföringsmodellen 
Kostnadsföringsmodellen menar att alla utgifter som avser internt upparbetad immateriell 
tillgång skall kostnadsföras när den uppkommer enligt K3:18.8. 
 
Aktiveringsmodellen 
Aktiveringsmodellen är en metod där företaget skall särskilja vilka kostnader som 
uppkommer under forskningsfasen och utvecklingsfasen. De värden som uppkommer 
under forskningsfasen skall kostnadsföras direkt enligt K3:18.11. Vad som representeras 
i forskningsfasen behandlas i K3:18.10 och är skilt från utvecklingsfasen mer fokuserat 
på kunskapsskapande och egenutvecklade processer. 
Utvecklingsfasen däremot har ett större fokus på företagets positiva ekonomiska effekt 
av arbetet. Enligt K3:18.12 så är utgångspunkten i utvecklingsfasen är att företaget skall 
kunna sälja tillgången eller på något sätt visa på ett tillförlitligt sätt att den kommer att 
generera framtida ekonomiska fördelar för företaget. 
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Avskrivning  
Avskrivningen av den immateriella tillgången skall fördelas systematiskt över 
nyttjandeperioden som företaget anser, avskrivningen startas från och med att tillgången 
är redo att användas. Detta enligt K3:18.19,18.22. Den metod som företaget väljer att 
använda för att skriva av tillgången är den metod som bäst stämmer överens med de 
förväntade framtida ekonomiska fördelar som företaget skall utvinna från tillgången 
enligt K3:18.23. 
 
Nedskrivning 
När nedskrivningsprövning skall äga rum så beaktas både interna och externa faktorer. 
Faktorerna för de externa effekterna kan vara beroende av marknadsvärden, förändrade 
marknadsräntor eller förändrade åtaganden hos externa parter i tillgången.  De faktorer 
som påverkar de interna faktorerna kan bestå av tekniskt föråldrade, betydande 
förändringar i användning av tillgången eller att företaget ej utnyttjar tillgången för 
tillfället enligt K3:27.4. Detta skapar en grund för att företaget skall se över nyttjandet av 
tillgången och på så vis värdera om nedskrivning är aktuellt.  
 
Uppskrivning 
Uppskrivning av immateriella tillgångar är generellt inte så vanligt utan är normalt endast 
möjligt om den immateriella tillgången har uppkommit ur avtalsenliga eller andra 
juridiska rättigheter. Detta är dock endast möjligt om företaget tillämpar 
aktiveringsmodellen enligt K3:18.25. 
 

2.2 IFRS 
Följande beskrivning är avgränsad så att fokuset ligger på att kort förklara vad avsnittets 
syfte innebär samt hur det är applicerbart på goodwillposten. Detta är således inte en 
uttömmande beskrivning av regelverket, utan en redogörelse av, för uppsatsens förståelse, 
väsentlig information. 
 
2.2.1 IFRS 3 - Rörelseförvärv och koncernredovisning 
Syftet med IFRS 3 är att relevans, tillförlitlighet samt jämförbarhet när det gäller den 
information rörande ett rörelseförvärv och dess effekter i de finansiella rapporterna som 
upprättas, ska förbättras. För att nå detta, ingår det i regelverket hur redovisningen samt 
värderingen av de identifierbara tillgångarna, de skulder som är övertagna, samt innehav 
utan bestämmande inflytande som kan finnas i det förvärvade företaget skall ske i de 
finansiella rapporterna. Det ingår även hur värdering och redovisning görs för goodwill 
som till ett lågt pris förvärvas vid ett rörelseförvärv. Slutligen fastställer regelverket vilka 
upplysningar som ett företag ska lämna för att användare av företagets finansiella 
rapporter skall kunna bedöma karaktären och de finansiella effekterna rörelseförvärvet 
har enligt IFRS 3:1. 

  
Förvärvsmetoden ska tillämpas vid varje rörelseförvärv. Då måste utöver det som nämnt 
ovan, förvärvare identifieras och förvärvstidpunkt fastställas enligt IFRS 3:4. 

Den förvärvade goodwillen ska redovisas från förvärvstidpunkten till summan av 
överförd ersättning, plus ev innehav utan bestämmande inflytande, minus de 
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identifierbara tillgångarna och skulderna. Allt ska värderas till verkligt värde enligt IFRS 
3:31. 

Den goodwill som tillkommit via ett företagsförvärv ska inte avskrivas systematiskt över 
nyttjandeperioden. Det är IAS 36: 80,96-99, 104) och dess nedskrivningsprövning som 
ska tillämpas i dessa fall. 

2.2.2 IAS 36 - Nedskrivningar 
Syftet med IAS 36 är att ge en beskrivning av de metoder som anammas för att ett företags 
tillgångar inte skall redovisas högre än återvinningsvärdet. Tillgångens värde skall enligt 
standarden skrivas ned ifall den värderas för högt, IAS 36:1. 
 
En värdeminskning har skett då det redovisade värdet ligger över återvinningsvärdet 
enligt IAS 36:8. Vid varje rapportperiods slut så ska företaget bedöma om det finns någon 
indikation på värdeminskning för en tillgång. Om det finns det, ska återvinningsvärdet 
beräknas enligt IAS 36:9. Vid bedömning ifall det föreligger indikationer på 
nedskrivningsbehov ska företag beakta externa och interna informationskällor, men också 
utdelningar ska tas i beaktande, IAS 36:12. Återvinningsvärdet är det högsta av 
nyttjandevärdet och verkligt värde minskat med försäljningskostnader enligt IAS 36:18.  
 

 

Fig. 1, Nedskrivningsbedömning  

Ifall återvinningsvärdet för tillgången, inte går att fastställa, skall återvinningsvärdet för 
den kassagenererande enhet till vilken tillgången hör beräknas enligt IAS 36:66. Goodwill 
som förvärvats skall vid nedskrivningsprövning fördelas på förvärvarens 
kassagenererande enheter, IAS 36:80.  
 
2.2.3 IAS 38 - Immateriella tillgångar 
Standardens syfte är att påvisa hur de immateriella tillgångar som inte hanteras av andra 
standarder, redovisas enligt IAS 38:1.  IAS 38 påtalar att det krävs att en tillgång är 
identifierbar, företaget skall ha kontroll över tillgången och så ska tillgången innebära 
framtida ekonomiska fördelar. Ifall en post inte skulle uppfylla dessa krav men omfattas 
av standarden så kostnadsförs utgiften vid förvärvet eller den interna upparbetningen. 
Dock utgör sådana poster en del utav goodwillen som redovisas vid förvärvstidpunkten 
enligt IAS 38:10. En immateriell tillgång skall vara identifierbar för att kunna särskiljas 
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från goodwill. Då goodwill från rörelseförvärv representerar de framtida ekonomiska 
fördelar som förvärvas genom de andra tillgångarna och inte går att enskilt identifiera och 
redovisa separat enligt IAS 38:11. 

Vid separat förvärv är det pris som betalas för att förvärva en immateriell tillgång, en 
återspegling av de förväntade framtida ekonomiska fördelarna som förväntas enligt IAS 
38:25. 

Enligt standarden IFRS 3, då immateriella tillgångar förvärvas vid företagsförvärv, är det 
anskaffningsvärdet som anses som det verkliga värdet. Det verkliga värdet ger en 
återspegling av de ekonomiska fördelarna marknadsaktörerna förväntar sig skall tillfalla 
företaget enligt IAS 38:33. Goodwill som är internt upparbetad, skall inte redovisas som 
tillgång i rapporten över finansiell ställning enligt IAS 38:48. 

Standard Avser Sammanfattning 
K3 Regelverk för 

onoterade bolag. 
 

o De ekonomiska fördelarna som tillgången ger skall fastställas och 
anskaffningsvärdet ska räknas fram tillförlitligt. 
 

o Värdering skall ske så att inte negativ goodwill uppstår. 
 

o Kostnadsföringsmodellen: alla utgifter kostnadsförs Aktiveringsmodellen: 
utgifter kostnadsförs i forskningsfas och aktiveras i utvecklingsfas.  

 
o Avskrivning fördelas systematiskt över nyttjandeperioden 

 
o Nyttjandeperiod, i vissa fall kan immateriella tillgångar ha obegränsad 

nyttjandeperiod. 
 

o Kan inte nyttjandeperioden fastställas med rimlig grad säkerhet ska den 
uppgå till 5 år. Kan uppgå till 10 år i välmotiverade fall. 

 
o Nedskrivning inte så vanlig.  

 
o Uppskrivning inte så vanligt, möjligt vid aktiveringsmodellen. 

 
o Försiktighetsprincipen, ej överskatta intäkter och tillgångar och inte 

underskatta kostnader och skulder. 
 

IFRS 3 Standard gällande 
rörelseförvärv för 
noterade bolag eller 
frivillig tillämpning av 
onoterade bolag. 

 
o Värderas till verkliga värden (IFRS 13) 

 
o Striktare krav gällande identifiering av tillgångarna. (IFRS 13) 

 
o Infördes 2005. 

 
o Förvärvsmetoden skall användas. 

 
IAS 36 Standard gällande 

nedskrivningar för 
noterade bolag eller 
frivillig tillämpning av 
onoterade bolag. 

 
o Tillgångar med obestämbar nyttjandeperiod ska tillämpa 

nedskrivningsprövning. 
 

o Nedskrivningsprövning varje år, oberoende av indikationer men kan använda 
externa och interna faktorer som grund till beslut. 

 
o Om redovisat värde är högre än återvinningsvärdet finns 

nedskrivningsbehov. Återvinningsvärdet ska beräknas som det högsta av 
verkligt värde minskat med försäljningskostnader och nyttjandevärdet. 

 
IAS 38 Standard gällande 

immateriella 
anläggningstillgångar 
för noterade bolag eller 
frivillig tillämpning av 
onoterade bolag. 

 
o Krav: tillgången är identifierbar, företaget skall ha kontroll över tillgången 

och så ska tillgången innebära framtida ekonomiska fördelar. 
 

o Avskrivning fördelas över nyttjandeperioden. 
 

o Det verkliga värdet ger en återspegling utav de ekonomiska fördelarna 
marknadsaktörerna förväntar sig skall tillfalla företaget 

Tab. 1, Sammanfattning av de aktuella standarderna. 
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2.3 Goodwill 
Goodwill är ett värde som kan beskrivas som oidentifierbart vid ett rörelseförvärv, priset 
på företaget är högre än vad som går att härleda i redovisningen enligt K3 19:13. 
Anledning till att företag är villig att betala övervärde på ett företag kan bero på rykte, 
kundstockar eller viktiga patent. Rent definitionsmässigt är goodwill ett värde som 
uppkommer om värdet på anskaffningen är högre än vad som förvärvas i netto av 
förvärvade företagets tillgångar-skulder enligt K3:19.13. Goodwill är således skillnaden 
mellan köpeskillingen och värdet på de förvärvade tillgångarna och skulderna enligt IFRS 
3:32. Detta resulterar också att goodwillposten syns i koncernredovisningen. 
 
Utöver detta är det viktigt att beakta att goodwill också kan visas som negativ, negativ 
goodwill. ”De identifierade tillgångarna, minus skulder samt tillhörande skatteavdrag och 
påslag. Detta värde i förhållande till det erlagda priset, uppstår en skillnad redovisas detta 
som goodwill alternativt negativ goodwill”, K3:19.15. Grunden till att den negativa 
goodwillposten skapas när det har blivit överskattade tillgångar eller underskattade 
skulder. Den negativa goodwillposten blir då en restpost när företaget har identifierat de 
förvärvade tillgångarna och bokförs då som en avsättning i balansräkningen. Detta gäller 
då för K3-bolag. Om bolaget däremot tillämpar IFRS så skall den negativa 
goodwillposten bokföras som en intäkt vid förvärvstidpunkten, detta i resultaträkningen, 
K3:19.16. 
 
Goodwill som uppstår i samband med ett förvärv ska om möjligt enligt standarden, 
fördelas på kassagenererande enheter som kan vara ett geografiskt affärsområde. Om 
goodwill inte kan fördelas på enskilda enheter ska den på godtycklig grund fördelas på 
en grupp av kassagenererande enheter dit den har en koppling enligt IAS 36: 80-87. 
 
Kassagenererande enheter är sett till definition den minsta identifierbara grupp av 
tillgångar som ger upphov till inbetalningar och som i allt väsentligt är oberoende av 
andra tillgångar eller grupper av tillgångar enligt K3 27:4.  Med detta i beaktande så går 
det att konstatera att företagets alla tillgångar inte kommer att själva generera kassaflöden. 
Ett exempel kan vara att ”ryckte i folkmun” i sig självt inte genererar kassaflöden men 
den i samspråk med säljare och produkter utgör synergieffekter. Goodwillen skall direkt 
vid förvärvet inte prövas för nedskrivning utan skall vid uppkomsten fördelas på de 
kassagenererande enheter där synergieffekter kommer att bli ett faktum enligt IFRS 3:5-
14. Genom denna metod så får goodwillen en naturlig väg in i redovisningen och bolaget 
som helhet. Detta i enlighet med K3 och IFRS standarderna. 
 
Summerat så går det att se goodwillen på två olika sätt. Den ena sidan att goodwillen är 
den stora anledningen till varför förvärvet äger rum i första hand, detta med grund i 
synergieffekterna. Vad det nuvarande bolaget har idag, adderat med förvärvet så skall det 
bli en effekt av ”1+1=3”. Den andra sidan är att goodwill endast är ett mellanvärde av det 
verkliga förvärvspriset och det bokförda värdet på nettotillgångarna, vilket gör att 
skillnaden endast förblir en goodwillpost enligt K3:19.13. 
 
2.3.1 Goodwills historia 
År 1944 kom den första regeln gällande goodwill. Den innebar att goodwill skulle tas upp 
som anläggningstillgång i en egen post, samt skrivas av med ett skäligt belopp, men med 
minst en tiondel (Nilsson, 1998, s. 6). 
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En rekommendation kommer FAR ut med 1977. Denna berörde avskrivning för goodwill 
och menade på att avskrivningstiden för goodwill högst vara 10 år, samt att den skulle gå 
via resultaträkningen (Johansson, 2005, s. 119). 
 
Under 1980-talet ledde hög aktivitet av förvärv till stora goodwillposter för de 
börsnoterade företagen. Debatt om varför man i Sverige inte kan skriva av goodwill på 
40 år istället för 10 år uppstod. Ute i Europa skrevs goodwill i stor utsträckning av direkt 
mot det egna kapitalet, detta gjorde det svårt för FAR att få företag att följa deras 
rekommendationer (Johansson, G., 2005, s. 119). 
Enligt Nilsson (1998), kunde den svenska redovisningen under denna period 
karaktäriseras som ”Alla redovisningssätt i ett land samtidigt” (Nilsson, 1998, s. 1). 
 
FARs Redovisningskommitté hade år 1987 upptäckt att det vid redovisningen av 
goodwill användes metoder som stred gentemot deras anvisningar. Detta valde dem att 
försöka sätta stopp för genom att införa en huvudregel på 10 år för avskrivning av 
goodwill (Nilsson, 1998, s. 6). Längre avskrivningar än 10 år, kunde i speciella fall 
tillåtas. Dock fick inte avskrivningstiden överstiga 40 år (Nilsson, 1998, s. 6). 
 
1991 kom redovisningsrådet ut med en ny rekommendation som påtalade att 
avskrivningsperioden för goodwill inte borde överstiga 10 år och aldrig skulle överstiga 
20 år (Nilsson, 1998, s. 6). 
 
Sedan under 2000-talet, i och med utvecklingen av IT, råder det stor förvärvsaktivitet och 
redovisning av stora övervärden ska göras. Under denna tid sker även stora 
nedskrivningar av goodwill och Redovisningsrådets rekommendationer gällande detta 
måste följas. Amerikanska regler gällande nedskrivningar för goodwill anammas och 
innebär att dem inte skall skrivas av enligt plan, utan att goodwills värde skall testas 
regelbundet och skrivas ned vid behov (Johansson, 2005, s. 119). 
 
2.3.2 Uppkomst av goodwill 
Goodwill kan förekomma i olika former, men enligt Sundgren så är huvudformerna 
förvärvad goodwill och internt upparbetad goodwill. Detta är också de två former som 
kommer att redogöras för i denna studie, tilläggas bör göras att fokuset ligger mer på 
förvärvad goodwill (Sundgren et al., 2013, s. 113–115). 
 
2.3.3 Förvärvad goodwill 
När ett företag förvärvar ett annat bolag så bildas en naturlig koncern enligt(Carlsson & 
Sandell, 2017, s. 16-17).   
Koncernen består då av moderbolaget som förvärvar dotterbolaget. Vid själva förvärvet 
så uppstår en transaktion där goodwill också kan bli en representativ del. 
Anskaffningsvärdet för aktierna fördelas på de tillgångarna som går att identifiera vid 
förvärvet, men i vissa fall så kan det förekomma att anskaffningspriset för de förvärvade 
aktierna är större än nettot av tillgångarna och skulderna. Den skillnaden då som 
uppkommer redovisas som goodwill i koncernbalansräkningen (Carlsson & Sandell, 
2017; Sundgren et al., 2013). 
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2.3.4 Förvärvsmetoden/förvärvsanalys 
Grunden i förvärvsmetoden är en förvärvsanalys som ligger till grund och upprättas 
omedelbart eller att förvärvet av dotterföretaget har genomförts. Detta är lagstadgat enligt 
IFRS 3:3. ”Vid förvärv av andelar i ett företag som är eller genom förvärvet blir 
dotterföretag skall moderföretaget upprätta en förvärvsanalys för att fastställa andelarnas 
anskaffningsvärde för koncernen samt anskaffningsvärdet för koncernen av 
dotterföretagets tillgångar, avsättningar och skulder.”, 20 §, kap. 7 i Årsredovisningslagen 
(SFS 1995:1554). 
I denna analys så tas dotterföretagets skulder och tillgångar upp i redovisningen för 
koncernens anskaffningsvärde, vilket representerar det verkliga värdet vid förvärvets 
tidpunkt. I samband med detta så kommer tillgångar och skulder av dotterföretaget att 
ingå i koncernen vilket representeras genom ”andelar i dotterbolag” (Carlsson & Sandell, 
2017, s. 75–79).   
 
2.3.5 Internt upparbetad goodwill 
Internt upparbetad goodwill kan komma att bli ett faktum om nya kundrelationer ökar till 
antal eller blir starkare. En internt upparbetad tillgång skall ej redovisas i balansräkningen 
som tillgång IAS 38:48. Anledningen till att internt upparbetad goodwill skilt från 
förvärvad goodwill inte redovisas i balansräkning är problematiken med identifieringen 
och kan inte beräknas på ett tillförlitligt sätt i enlighet med 18.5 K3 samt IAS 38:48. 
 
2.3.6 Redovisning av goodwill 
När det kommer till redovisningen av goodwill så finns det lite olika regler beroende på 
om bolaget är noterat eller onoterat vilket ofta ligger till grund för vilket regelverk som 
tillämpas. Enligt K3 så skall koncernmässig goodwill för onoterade bolag, som 
uppkommer genom förvärv och på så vis blir dotterbolag skrivas av under en 
förutbestämd nyttjandeperiod. Detta baseras på bolagets uppskattning av den period som 
de värderar att goodwillposten kommer generera ekonomiska fördelar K3:19.14. 
 
Det finns exempel på när goodwillposten inte har någon konkret nyttjandeperiod, den 
förblir obestämd. Då skrivs goodwillposten av i takt med dess förbrukningsvärde i 
enlighet med IAS 36:24. För ett onoterat bolag så är nyttjandeperioden standard 5 år, men 
kan sträcka sig till 10 år vid tillitsfulla och goda argument K3 19:14.  
 
Nedskrivningen av goodwillen skall ske genom nedskrivningsprövning och upprepas 
varje år vid varje tillfälle enligt IAS 36:96. Det är ett krav att prövningen äger rum oavsett 
om prognosen visar på att det inte finns något nedskrivningsbehov. Prövningen går till på 
så vis att bolaget jämför och värderar om det redovisade värdet och återvinningsvärdet 
skiljer sig åt som kan ligga till grund för nedskrivning. Nedskrivningsprövningar görs 
oberoende av indikationer enligt IAS 36:10, men komplement till beslutet återfinns också 
med hjälp av både externa och interna faktorer som redogörs för i IAS 36:12. Utöver 
dessa indikationer så återfinns även andra anledningar till nedskrivning i IAS 36:13. Detta 
för att avskrivningen skall på bästa sätt representera företagets användning av 
goodwillposten i förhållande till förbrukning. Avskrivningen bokförs som en kostnad och 
kommer att belasta resultaträkningen negativt fram till dess att hela goodwillposten är 
förbrukad. Detta betyder också att redan avskriven goodwill aldrig får återföras och på så 
vis öka IAS 36:124-125. 
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2.4 Beräkning av nyttjandeperiod 
Enligt K3 definieras nyttjandeperioden som den tiden en tillgång antas användas och vara 
tillgänglig ett företag, K3:17.16. Vid bestämmelser av nyttjandeperioden betraktas 
faktorer som den förväntade användning, eventuellt slitage, legala begränsningar eller 
ifall tillgången förväntas bli tekniskt eller kommersiellt omodern genom ändringar i 
teknik eller produktion.  
Även eventuell ändrad efterfråga för produkten eller tjänsten tas i beaktande i enlighet 
med K3:17.16.En immateriell tillgångs avskrivningsbara belopp skall fördelas över 
nyttjandeperioden systematiskt enligt K3:18.19. 
I vissa undantag kan nyttjandeperioden för en immateriell tillgång inneha en obegränsad 
nyttjandeperiod. Det är upp till företaget att avgöra ifall nyttjandeperioden för en 
immateriell tillgång är bestämbar eller obestämbar. När det inte finns någon gräns för 
tidsperiod för förväntade nettoinbetalningen hänförligt tillgången, blir nyttjandeperioden 
obestämbar enligt IAS 36:88.  Vid sådana fall skall ej avskrivning ske, utan 
försiktighetsprincipen bör tillämpas (Sundgren et al., 2013, s. 108). 
 
Kan inte nyttjandeperioden för goodwill, fastställas med vad man anser är en rimlig grad 
av säkerhet, skall den då uppgå till fem år enligt 4 §, kap. 4 i Årsredovisningslagen (SFS 
1995:1554). 
  
 

2.5 Diskonteringssats 
Diskonteringssatsen skall anges före skatt och avspegla de marknadsmässiga 
bedömningarna gällande tidsvärdet av pengar samt de risker som avser tillgången som 
värderingen av de framtida kassaflödena inte har justerat, IAS 36:55. Om 
diskonteringsfaktorn gör det, sammanfaller den med avkastningen som investerare skulle 
begära av en investering som förväntas ge upphov till betalningar vars storlek samt tids- 
och riskprofil överensstämmer med vad företaget väntar sig få ut av tillgången, enligt IAS 
36:56. 
Diskonteringsfaktorn räknas utifrån de avkastningskrav som ut ur marknadsmässiga 
transaktioner för liknande tillgångar härleds, eller ifrån den vägda genomsnittliga 
kapitalkostnaden i noterade företag som har ett innehav av liknande tillgångar med 
liknande fördelar och risker, är utgångspunkt för bedömning. Diskonteringssatsen eller 
de diskonteringsfaktorer som används för att räkna ut en tillgångs nyttjandevärde, skall 
inte återspegla de risker för uppskattningarna av de framtida kassaflödena har justerats. I 
fall det skulle vara så hade det blivit en dubbelräkning när det gäller vissa antaganden 
enligt IAS 36:56. 

 

2.6 Vinstmanipulering/Earnings management 
Vinstmanipulering är en definition när bolag medvetet agerar och hanterar transaktioner 
och situationer för att på ett målmedvetet sätt åstadkomma fördelaktig redovisning mot 
ett förbestämt vinstmål. Vinstmanipulering är enligt exempel ett incitament att styrelser 
kan medvetet göra tolkningar och subjektiva val som inte beskriver den sanna 
verkligheten utan istället för att uppnå ekonomiska fördelar. Detta behöver inte betyda att 
bolagen gör detta utanför lagens gränser, utan brist på argument för bedömningar och 
identifiering kan vara nog för att agerandet skall betraktas som vinstmanipulering 
(Sundgren et al., 2013, s. 51–52). 
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2.7 Revision 
Revision är en granskning av bolag som utförs oberoende och skall på så vis skapa en 
tillitsfull och likgiltig bild av dessa. Detta skall resultera i att invånare, bolag och andra 
finansiella institut skall kunna förlita sig på en kvalitetssäker information och på så vis 
göra välgrundade beslut. Revisionen är en viktig del i ekonomin och är en grundpelare i 
dagens samhälle. Internt så tillför en fungerande revision att ledning, kontroll och styrning 
av bolagen sker på ett lämpligt sätt vilket också är en viktig punkt för att motarbeta 
korruption. (FAR:S Samlingsvolym, Redovisning [FAR], 2019) 
  
I bolag såsom aktiebolag (AB) där ägarna har begränsat med ansvar så finns det bestämda 
krav i bolagen. Kraven är formade hur resultat och finansiell ställning skall redovisas och 
presenteras utåt. Intressenter till bolaget, detta kan vara kreditgivare, kunder eller ägare, 
dessa förlitar sig att informationen är väsentlig och tillförlitligt. Revisorns uppgift blir då 
som beskrivits att granska och kvalitetssäkra detta.  
 
Denna granskning har som utgångspunkt att tillgångar och intäkter inte skall övervärderas 
och skulder och kostnader undervärderas vilket förklaras i försiktighetsprincipen 
(Sundgren et al., 2013, s. 59–60).  
 
Den andra utgångspunkten i granskningen är att bolaget skall leva vidare i oändlig framtid 
(going concern) när bedömningar om framtida kassaflöden och subjektiva beslut (FAR, 
2019). 
 
Efter granskningen av bolagets information så skall revisorn redogöra för detta i en 
revisionsberättelse. I revisionsberättelsen beskriver revisorn vad denne har för tankar om 
redovisningen, hur bolaget är skött och hur framtiden ser ut. Utöver detta så bekräftar 
revisorn verksamheten genom att bedöma revisionsberättelsen som ren eller om 
anmärkningar finns att antyda på så förklaras revisionsberättelsen som oren. Viktigt att 
beakta när det gäller revisionen så är den grundad i hög säkerhet, men aldrig med absolut 
säkerhet (FAR, 2019). 
  
Revisorn skall utföra sitt uppdrag utifrån tre stycken seder, vilka är god redovisningssed, 
god revisionssed och god revisorssed. 
 
God revisionssed är en indikation att arbetet är grundat i erfarenhet, förståelse, kunskap 
och ett objektivt professionellt uttalande (FAR, 2019). När god redovisningssed är 
uppfyllt är så praxis och normer för bokföring och årsbokslut utförda på ett regelrätt sätt. 
Detta gäller även finansiella rapporter (FAR, 2019). För god revisorssed så är det 
fastställandet att etiken och regelverken för granskningen är uppfyllda och att revisorn 
skall tillämpa god revisionssed (FAR, 2019). 
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2.8 Redovisningsprinciper 
Vid upprättande av finansiella rapporter är det viktigt att utgå från en grund av principer 
för att göra redovisningen så rättvis som möjligt. Vid osäkerhet skall upprättare kunna 
falla tillbaka på dessa för att få riktlinjer om utformningen av rapporten. Detta skall även 
vara till hjälp för andra användare av informationen som presenteras i redovisningen. 
 
Nedan presenteras några av de viktigaste principerna, dessa har har ansetts vara av 
relevans och tagits upp för att ge läsaren information om vad upprättare av finansiella 
rapporter egentligen har att förhålla sig till, trots utrymme för subjektiva värderingar. De 
principer som anses vara av största vikt har det även diskuterats kring. 
Fortlevnadsprincipen, väsentlighetsprincipen, begriplighet, innebörd och form, 
periodisering, individuell värdering, kvittning, kontinuitet samt ekonomisk innebörd 
framför juridisk form, är principer som inte tagits upp i detta kapitel. Dessa är av vikt vid 
redovisning, men har inte beskrivits i uppsatsen ytterligare, då de andra principerna 
ansetts vara tillräckligt täckande för rapportens förståelse. Vi värderar att problematiken 
som uppkommer av den subjektiva bedömning som studien lägger fokus på inte bestrider 
eller beskrivs av dessa principer på samma sätt som  relevans, tillförlitlighet, konsekvent 
tillämpning och jämförbarhet. Dessa principer har beskrivits eftersom att syftet med 
implementeringen av IFRS 3, var att förbättra dessa. Neutralitet och 
försiktighetsprincipen har tagits med då redovisningen av nedskrivning av goodwill enligt 
IFRS motsätter sig försiktighetsprincipen i värderingsfrågan, samt att neutralitet i sin tur 
kan motsätta sig försiktighetsprincipen. 
 
2.8.1 Relevans och tillförlitlighet 
Information som skall tas med i den finansiella ställningen bör vara relevant. Detta för att 
underlätta bedömningar för användarna av de finansiella rapporterna (Sundgren et al., 
2013, s. 56).  De bör även kunna ses som tillförlitlig. Ifall informationen inte är vinklad 
eller innehåller väsentliga fel så kan den klassas som tillförlitlig. Om information är 
relevant men innehåller osäkerhet så att inkludering av den skulle leda till vilseledande 
resultat- och balansräkning, kan en avvägning mellan tillförlitlighet och relevans vara 
aktuell (Sundgren et al., 2013, s. 56).  De uppskattade framtida kassaflödena som görs är 
värderingsbaserade och därför inte alltid tillförlitlig. Ett tillvägagångssätt föra att minska 
eventuell risk för skattningar som kan ses som otillförlitliga, är att försöka se till att dem 
genomförs objektivt i den utsträckning som går med hjälp av stadganden (Sundgren et 
al., 2013, s. 56). 
 
Tillförlitligheten är en hörnsten till syftet med införandet av IFRS 3. Dock anser 
författarna det vara diskutabelt ifall tillförlitligheten optimeras i och med utrymmet för 
de subjektiva bedömningarna som finns när det gäller goodwillredovisningen. Samma 
sak gällande relevansen av informationen som tas med i redovisningen. När de subjektiva 
värderingarna görs av företaget kan det resultera i ett försök att försköna sitt resultat, 
vilket leder till att informationen inte underlättar bedömningen för användaren, utan 
brister i båda relevans och tillförlitlighet.  
 
2.8.2 Konsekvent tillämpning och jämförbarhet 
De principer, begrepp och värderingsgrunder som används av ett företag skall tillämpas 
likvärdigt för liknande händelser och transaktioner, vare sig de sker i samma företag eller 
i olika, K3:2.3. Detta för att användare av den finansiella rapporten ska kunna få förståelse 
gällande rådande trender över längre perioder för företaget enligt K3:2.3. 
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Den konsekventa tillämpningen av värderingsgrunder för att göra information jämförbar, 
kan med utgångspunkt i goodwillredovisningen ifrågasättas anser författarna. Det ser 
således ut som att genom det utrymme som finns för subjektiv värdering och egna 
uppskattningar, kan företag beroende på hur de framtida kassaflödena motiveras, välja att 
inte tillämpa en konsekvent värderingsgrund enligt redovisningen i IFRS.  
 
2.8.3 Neutralitet 
För att information skall klassas som tillförlitlig, får den inte vara vinklad, den måste 
alltså vara neutral. Information räknas inte så neutral ifall företagets val utav den 
information som skall presenteras eller sättet som den presenteras på, ligger till grund för 
att påverka intressenters bedömningar och beslut (Sundgren et al., 2013, s. 59). 
  
2.8.4 Försiktighetsprincipen 
Den osäkerhet som kan finnas gällande flertal händelser skall hanteras utav den som 
upprättar ett bokslut. Detta kan göras genom antingen att företaget ger upplysning om 
händelserna i noterna, eller att tillämpa försiktighetsprincipen (Sundgren et al., 2013, s. 
59). Principen innebär att det ska vidtas försiktighet vid bedömningar som sker där 
osäkerhet råder. Dock menas då inte att företagen få avsiktligen underskatta tillgångar 
och intäkter, inte heller avsiktligen överskatta skulder och kostnader, enligt K3:2.4. 
  
Ovanstående gällande neutralitet kan tolkas som att redovisning av intäkter och kostnader 
bör vara neutral, vilket leder till en viss konflikt med försiktighetsprincipen. Tillsynes 
kommer försiktighetsprincipen i första hand i ett antal situationer. Till exempel vid 
nedskrivningar skall dessa alltid bokas mot resultatet samtidigt som uppskrivningar av 
tillgångar bokas mot det egna kapitalet (Sundgren et al., 2013, s. 59).   
 
Redovisningen av goodwill i IFRS ser författarna som väldigt motsägelsefull gentemot 
de restriktioner för tillämpning av försiktighetsprincipen som finns för företagen. Detta 
eftersom att de företagen som tillämpar IFRS kan välja att skriva ned mycket mindre än 
vad de borde göra enligt försiktighetsprincipen som påtalar att det hellre görs för stora 
nedskrivningar än för små. Redovisningen i K3 har inte alls samma möjlighet att avstå en 
värdeminskning av goodwill i och med att valet att avstå nedskrivning inte är möjligt i 
det regelverket.  
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2.9 Teorier och tidigare forskning 
 
2.9.1 Redovisningsvärderingar vid goodwillavskrivningar: Bevis från 
Storbritannien 
AbuGhazaleh (2011) har, undersökt chefernas valfrihet vid fastställandet av 
goodwillnedskrivningar (AbuGhazaleh et al., 2011, s. 166). Genom att det finns utrymme 
för skönsmässig bedömning i IFRS 3 kan företagsledare, beroende på 
rapporteringsincitamenten, överskatta, underskatta eller helt enkelt välja att inte erkänna 
en befintlig ekonomisk nedskrivning genom att vara selektiv med avseende på de 
underliggande val som de gör vid nedskrivningsprövning (AbuGhazaleh et al., 2011, s. 
167). Huvudsyftet med studien var att se i fall denna valfrihet gällande nedskrivningar 
efter implementeringen av IFRS 3, avspeglar ett opportunistiskt handlande när det 
kommer till upprättande av de finansiella rapporterna (AbuGhazaleh et al., 2011, s. 166). 
Forskningens urval bestod av Storbritanniens 500 största företag under åren 2005 och 
2006. Forskningen var en kvantitativ studie och har genom hypotestester visat empiriskt 
stöd för att företagsledare använder subjektiva bedömningar när nedskrivningsprövning 
av goodwill genomförs (AbuGhazaleh et al., 2011, s. 166-167). Detta kan i sin tur leda 
till att ledningen hanterar nedskrivningen på ett opportunistiskt sätt genom att anpassa 
nedskrivningen utefter egenintresse till grund för att manipulera resultatet. Ett 
missvisande resultat ger ett felaktigt beslutsunderlag och värderingssvårigheter för 
företagets intressenter uppstår.  
 
Relevans för studien: 
Denna teori grundar sig i den problematik som finns till följd av den subjektiva 
bedömningen som styrelsen genomför vid nedskrivningsprövningar. I och med att 
bedömningen är baserad på framtida prognostiserade värden så finns det stora svårigheter 
att konstatera om detta är gjort på ett korrekt sätt eller inte. Detta gäller även revisorn som 
externt skall granska, anledningen till detta är att processen är omfattande och kommer 
likaså bli beroende av att revisorn fastställer sina beslut på framtida prognoser. Det som 
gör detta relevant för oss är att den subjektiva bedömningen som finns inom IFRS 
kommer få en indirekt effekt på K3 bolagen. K3-bolagen och IFRS-bolagen har i och med 
att K3 har tvingande avskrivning, inte samma förutsättningar när det kommer till 
nedskrivningsprövningen trots att företagen kan befinna sig på samma marknader och 
arbeta för att erhålla samma marknadsandelar. Som följd av detta skapar det 
konkurrensskillnader mellan IFRS och K3 företagen som är en problematik som vår 
studie vill beskriva som omfattande. 
 
2.9.2 Redovisning av goodwill och övriga immateriella tillgångar i 
företagskombinationer - Det portugisiska fallet 
I en studie, genomförd av Carvalho (2016) undersöker de storleken på goodwill som 
redovisas vi företagsförvärv. Detta granskas under åren 2005-2009. Studien innefattar de 
portugisiska bolagen som fanns noterad på Euronext Lisbon och som karaktäriserade 
beloppet för de övriga immateriella tillgångarna som i deras balansräkning, redovisas 
separerat från goodwill (Carvalho et al., 2016, s. 4). Detta genomförs genom att de 
analyserar 197 företagskombinationer som har fortsatt stora goodwillposter samtidigt 
som värdet för immateriella tillgångar är mycket lågt (Carvalho et al., 2016, s. 4). Studien 
tar en kvantitativ utformning trots att det inte är meningen att identifiera hypoteser som 
kan ge generaliserbara resultat. Fokuset ligger snarare på att utvärdera det specifika läget 
för företagsförvärv under just perioden 2005-2009, för vissa specifika företag (Carvalho 
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et al., 2016, s. 9). Författarna valde även att analysera nivån på överensstämmelse med 
IFRS 3 regelverkets viktigaste upplysningskrav för företagen (Carvalho et al., 2016, s. 5). 
Författarna avser att granska huruvida företag värderar och redovisar goodwill och hur de 
identifierar tillgångar på ett regelrätt sätt (Carvalho et al., 2016, s. 4). Syftet med studien 
var således att finna bevis på att i Portugal fortsätter goodwillposten vara en betydande 
del av priset vid företagsförvärv, samt att bedöma hur engagemanget från företagen att 
använda sig av de upplysningar som IFRS 3 påtalar (Carvalho et al., 2016, s. 5).  
Studiens resultatet tyder på att portugisiska företag inte gör tillräckliga insatser för att 
identifiera och särskilja de immateriella tillgångar som förvärvas vid ett företagsförvärv. 
Det faktumet förstärks av den minskade nivån av överensstämmelse gällande de 
upplysningar som IFRS 3 kräver, speciellt de faktorer som bidrar till ett erkännande av 
goodwill (Carvalho et al., 2016, s. 4). 
 
Relevans för studien: 
Skilt från den tidigare teorin om den subjektiva bedömningen av nedskrivningen, så är 
denna studie mer inriktad mot förvärvstidpunkten. Identifieringen av tillgångarna skilt 
från goodwill är i denna studie inte genomförd i den omfattning som kraven IFRS 3 
kräver. Detta leder till att goodwillposten blir högre än vad den i verkligheten bör 
representera vilket leder till ytterligare rum för earnings management som inte ligger i 
linje med den verklighet som bör gälla. I och med att denna process inte är jämförbar med 
K3 regelverket så uppstår ytterligare skillnader dem emellan och således mellan 
onoterade och noterade bolag. 
Om identifieringen inte görs på rätt sätt så kommer detta således att skapa stora poster av 
goodwill. Som följd av detta så har IFRS bolagen möjligheter att skriva ner posten på en 
betydligt längre tidshorisont än vad K3 bolagen. Det går att koppla till vårt forskningsgap 
genom att identifieringen kan skilja sig så mycket mellan K3 och IFRS oavsett om bolaget 
handlas till samma pris och innehar samma tillgångar. Anledningar till detta är för att K3 
bolagen får inte någon större skillnad i sin avskrivning om tillgångarna identifieras eller 
inte då tillgångar i vilket fall kommer skrivas av linjärt. I IFRS däremot så kommer de 
identifierade tillgångarna i många fall skrivas av på och kortare tid och troligtvis linjär 
till skillnad från de oidentifierade tillgångarna, goodwill. Detta kommer att göra utslag på 
olika sätt i resultatet och således hindra K3 bolagen till tillväxt och utveckling skilt från 
IFRS bolagen.  
 
2.9.3 Förändringar i värderelevansen för goodwillredovisning efter antagandet av 
IFRS 3 
Studiens syfte är att undersöka de värderingseffekter som uppstått av de förändringarna 
gällande redovisningen av goodwill enligt IFRS 3 som ersatt de tidigare 
redovisningsreglerna (Hamberg & Beisland, 2014, s. 59). Författarna förväntar sig finna 
att införandet av IFRS 3 påverkar bolagsledningen gällande det engagemang och vilja till 
att lämna upplysningar, samt att implementeringen av den nya standarden påverkar 
sambandet mellan informationen i de finansiella rapporterna och värdepapper (Hamberg 
& Beisland, 2014, s. 60). 
 
De studerar hur omställningen från avskrivnings- och nedskrivningsregler till en 
nedskrivningsprövning, påverkar sambandet mellan redovisad goodwill och immateriella 
tillgångar (Hamberg & Beisland, 2014, s. 59). Detta görs genom att de utformar två 
hypoteser som testas. Den första hypotesen: Goodwillavskrivningar som utförs enligt 
svenska redovisningsprinciper är inte värderelevanta (Hamberg & Beisland, 2014, s. 61). 
Den andra hypotesen som testas: Värderelevansen för goodwillnedskrivningar enligt 
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svenska redovisningsprinciper skiljer sig från värdesrelevansen av 
goodwillnedskrivningar enligt IFRS 3 (Hamberg & Beisland, 2014, s. 62). 
 
Datan visar att resultatet pekar på ett positivt samband mellan goodwillbalanserna och 
aktiekurserna i både svenska redovisningsprincipen och IFRS. I den svenska 
redovisningsprincipen rörande goodwillavskrivningarna, fann man inget samband med 
avkastningen. Nedskrivningskoefficienten för goodwill var signifikant negativ, vilket 
innebar att de nedskrivningarna som genomfördes utöver avskrivningarna, var starkt 
relaterade till företagets avkastning. Efter antagandet av IFRS 3 var dock inte 
koefficienten signifikant (Hamberg & Beisland, 2014, s. 59). Det innebär att 
nedskrivningar av goodwill övergår från att vara värderelevant enligt svenska 
redovisningsprinciper, till att inte vara värderelevant enligt IFRS. 
  
Redovisning och värdering av goodwill enligt IFRS 3, bygger i relativt stor utsträckning 
på bedömningar från företagsledningen rörande de förvärvade företagsenheter 
uppskattade verkliga värde. Med hjälp av svensk data visar författarna att 
goodwillavskrivningar inte alls var av värderelevans efter antagandet av IFRS 3 
(Hamberg & Beisland, 2014, s. 59). Den anser således att införandet av IFRS har lett till 
utrymme för subjektiv värdering av goodwill, vilket i sin tur leder till tillfälle för 
opportunistiskt handlande, och som en konsekvens av detta så speglar inte nedskrivningen 
företagets verkliga ekonomiska situation. 
  
Hamberg & Beisland (2014) skriver även att det är möjligt att den bristande 
värderelateringen av goodwillnedskrivningar är resultatet av opportunistisk förvaltning 
beteende. Ifall redovisningen av goodwill används som ett medel för opportunistiskt 
rapporteringsbeteende, ifrågasätter författarna varför företagsledningar inte tillämpade 
samma opportunism före antagandet av IFRS 3 (Hamberg & Beisland,  2014, s. 71-72). 
 
Relevans för studien: 
Även denna studie bygger på förändringen av IFRS standarderna vilket leder till ett 
opportunistiskt handlande i nedskrivningsprövningarna av goodwillposten. De har kunnat 
konstatera att nedskrivningen efter implementeringen av IFRS 3 inte har varit 
värderelevant och verklighetsförankrat. Med detta menat så har styrelsen värderat 
goodwillposten på ett skilt sätt från vad verkligheten visar att posten är värd. Detta går att 
härleda från kassaflöden och liknande värden som prognosen baserar sig på.  Detta 
baserat på företagsledningens syn på nedskrivningen och förväntat sig kassaflöden, som 
i bedömningen inte varit så positiva som prognosen. Detta bygger återigen upp den 
positiva påverkan som de noterade bolagen har om företagsledningen fortsätter handla på 
detta sätt. Även om detta inte är ur redovisningssynpunkt en etisk korrekt handling, så är 
den åt andra sidan svår att förklara felaktig då hela idén om nedskrivningsprövning bygger 
på prognos och subjektiva bedömningar.  Med den etiska handlingen så menar vi att att 
styrelsen inte har på något sätt gjort något redovisningsfel, man har alltså inte brytit mot 
lagen. Däremot har man inte följt de redovisningsmässiga principer som grundar sig i att 
allt skall vara tillförlitligt, korrekt och väsentligt enligt (Sundgren et al., 2013, s. 56–59) 
 
2.9.4 Anser revisorerna att det existerar resultathantering i goodwillredovisningen 
enligt IFRS?: Finska bevis 
En studie av Pajunen & Saastamoinen (2013) har undersökt revisorernas attityder 
gentemot redovisning av goodwill enligt IFRS. Mer specifikt granskade de revisorernas 
uppfattningar om möjligt manipulativt beteende rörande redovisning av goodwill och 
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bakgrundsfaktorer bakom sina åsikter. En kvantitativ undersökning av finska revisorer 
gjordes under 2011 (Pajunen & Saastamoinen, 2013, s. 246). Vid undersökningstillfället 
fanns 711 tillgängliga revisorer, varav 523 hade mailadresser. Det skickades ut ett 
frågeformulär till dessa adresser och svar erhölls av 123 stycken (Pajunen & 
Saastamoinen, 2013, s. 248).  
 
Undersökningen visade på att det för revisorerna fanns två tankesätt kring redovisning av 
goodwill enligt IFRS. Första var att företagsledningen för börsnoterade finska företag 
beter sig opportunistiskt vid nedskrivningsprövning av goodwill (Pajunen & 
Saastamoinen, 2013, s. 245).  Pajunens och Saastamoinen hänvisar till Masters-Stout et 
al. (2008) som påtalar att nuvarande bokföringsregler för goodwill kan ge möjligheter till 
resultathantering (Pajunen & Saastamoinen, 2013, s. 245). Resultathantering är ett bra 
exempel på ett opportunistiskt beteende. Med det menas att nedskrivningen värderas på 
subjektiva grunder och resulterar i att man undviker nedskrivning av goodwill om det är 
mest fördelaktig för ledningen för att visa så bra resultat som möjligt (Pajunen & 
Saastamoinen, 2013, s. 245). 
 
Det andra tankesättet tyder på att det finns en gynnsam inställning till IFRS-förfarandena 
för redovisning av goodwill (Pajunen & Saastamoinen, 2013, s. 245). De finska 
revisorerna som arbetar för de större revisionsbyråerna tro i större utsträckning än de 
övriga revisorerna, att IFRS-reglerna rörande goodwillredovisning tillämpas noga. Detta 
anses kunna bero på bristen av erfarenhet gällande långsiktiga effekter av reglerna, då de 
som är anställd vid de större byråerna oftast har arbetat länge inom branschen kontra den 
övriga gruppen av revisorer där många relativt nya revisorer ingår.  (Pajunen & 
Saastamoinen, 2013, s. 258). 
 
Studien resulterar dock även i att revisorerna verkar vara överens om att de nuvarande 
reglerna som avser goodwillposten i IFRS ger möjligheter att visa ett bättre resultat som 
kan generera framtida vinster, även kallat earnings management. (Pajunen & 
Saastamoinen, 2013, s. 257). Det kan därför finnas incitament för företagsledningen att 
undvika nedskrivningar av goodwill.  
 
Relevans för studien: 
Slutligen så är detta en sammanställning av den positiva effekten av IFRS 3 med 
förutsättningar att företagsledningen värderar framtiden optimistiskt. Revisorerna i 
studien bedömer detta som fakta och tycker att den subjektiva biten är svår att bedöma. 
Revisorerna har också begränsat med resurser och tid för att själva kunna tillförlitligt 
bedöma bolagens framtida ekonomiska kassaflöden. Detta leder till att ingen egentligen 
kan konstatera om bolaget som värderat goodwillnedskrivningar på ett visst sätt har gjort 
fel. Det går åtminstone inte att göra i förväg, när nedskrivningen skall vara genomför 
värderat på framtidens prognoser. Detta går att återkoppla till den problematik som ligger 
till grund för den här studien då revisorerna har problem att konstatera en tillitsfull bild, 
vilket gör att styrelsens bedömning blir gällande. Hela denna process skapar de 
långsiktiga konkurrensproblemen som skiljer IFRS och K3 bolagen åt.  
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2.10 Informationsasymmetri 
I detta avsnitt beskrivs två stycken olika teorier som har utgångspunkt i 
informationsasymmetri, som ligger till grund för studien. Varför och hur de är av relevans 
för studien förklaras i anslutning till varje teori. De har tagits med för att skapa förståelse 
gällande bakomliggande faktorer till varför en upprättare av finansiella rapporter, väljer 
ett visst agerande och för ett visst resonemang.   
 
2.10.1 Agentteori 
Rent definitionsmässigt med utgångspunkt i Jensen och Meckling (1976), definierar dem 
ett agentförhållande som ett kontrakt där huvudmannen anställer en agent för att utföra 
vissa tjänster å deras vägnar (Jensen & Meckling, 1976, s. 308). Agentteorin handlar om 
det så kallade ”moral hazzard-problemet”. Med det innebär det hur olika avtal kan formas 
för att skapa incitament för en part att utefter huvudmannens intresse, agera och således 
maximera välfärden för parterna som ingår i avtalet (Sundgren et al., 2013, s. 45). 
Agenten kan i många fall bestämma till vilken omfattning insatsen skall vara och som 
utgångspunkt för teorin är att insatsen blir liten för agenten om det inte finns någon 
generell koppling till kompensation för en stor insats. Det krävs således incitament för att 
agenten skall anstränga sig. (Sundgren et al., 2013, s. 46-47). Informationsasymmetri 
uppstår då inte agenten vet vad den får ut av prestationen. Denna teori är applicerbar på 
företag då det innebär att kontroll och ägande mellan huvudmannen (aktieägarna) och 
agenten (ledningen) är separerade. 
 
Relevans för studien: 
Agentteorin är relevans för studien då detta anses vara ett stort problem när det gäller 
nedskrivning av goodwill. Då teorin tyder på att det finns risk att ledningen som har 
ansvaret över att uppskatta de framtida kassaflödena som värderingen av goodwill posten 
ska motsvara, beroende på hur pass mycket överensstämmande nyttan som ledningen får 
ut av sina handlingar är med nyttan för aktieägarna, läggs också engagemanget därefter. 
Då ledningen oftast har mer insyn och kunskap om företagets rådande ställning, uppstår 
informationsasymmetri gentemot aktieägarna. Den subjektiva värderingen som finns i 
IFRS:s goodwillredovisning har således möjlighet att bygga på problemet med agentteori, 
dock är det med utgångspunkt i revisionen, dess ansvar att försöka minimera denna typ 
av problem. 
  
2.10.2 The earning management-theory 
Denna teori behandlar Healy & Wahlen (1999) där de granskar bevisen för 
reslutathanteringens inverkan på redovisning. Dem har granskat de periodiseringar som 
utförts för att hantera intäkterna samt ifall resultathantering påverkar resursfördelning 
(Healy, & Wahlen, 1999, s. 365) De finansiella rapporter ska förmedla information om 
företagens prestation, därför måste ledningen tillåtas att utöva bedömningar vid 
upprättande av finansiella rapporter. Ledningen kan välja de rapporteringsmetoder, göra 
de uppskattningar och upprätta de upplysningar som stämmer överens med företagens 
ekonomi. Denna möjlighet till subjektiva bedömningarna från ledningen, skapar 
möjligheter till att manipulera redovisningen och således möjlighet till "resultathantering" 
(Healy, & Wahlen, 1999, s. 365). 
 I och med möjligheten till earnings management, kan redovisningen ge en felaktig bild 
över företaget och detta leder till informationsasymmetri mellan ledning och intressenter. 
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Relevans för studien: 
Denna teori är även den ett resultat av att ledningen gör bedömningar och uppskattningar 
vid upprättande av finansiella rapporter, Trots att grundtanken med uppskattningar är att 
ge en rättvis bild över företagets finansiella ställning, finns utrymmet att försköna 
resultatet för ledningens egen vinning. Detta anses vara fallet med den subjetiva 
bedömningen när det gäller goodwillnedskrivningarna. I och med rådande 
informationsasymmetri kan nedskrivningen motiveras utan vidare ifrågasättande från 
intressenter. 
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3 Metod 

Detta kapitel inleds det med förförståelse följt av de antaganden, forskningsansatser 
samt vetenskapliga metoder. Efter det diskuteras datainsamlingsmetoder, urval, 
litteratursökning och källkritik. Sedan presenteras intervjumetod och 
intervjumallens utformning. Avslutningsvis diskuteras etik. 
 

3.1 Förförståelse 
Med förförståelse menar författarna den kunskap och erfarenheter som erhållits innan 
genomförandet av forskningen har inletts. Detta kan tillexempel kommit till forskaren 
genom tidigare forskning eller utbildning. 

Det är av vikt att ta hänsyn till författarnas förkunskaper och egna värderingar eftersom 
detta kan påverka objektiviteten och därför även giltigheten i forskningen (Bryman & 
Bell, 2011, s. 29). Några faktorer som kan påverka forskningen och därför är bra att beakta 
är följande: valet gällande forskningsområdet, formuleringen av forskningsfrågan, 
metodvalet, formuleringen av forskningsdesignen och datainsamlingsteknik, 
genomförandet av datainsamlingen, tolkning och analys av data samt slutsatserna 
(Bryman & Bell, 2011, s. 30). 

Författarna har båda en bakgrund motsvarande en treårig ekonomisk utbildning 
genomförd vid Umeå universitet. Båda har läst kurser inom redovisning, såsom extern 
redovisning och redovisning C. Dock har dessa lästs under olika tidsperioder, men med 
samma typ av undervisning och uppbyggnad. Vi har även hunnit inhämta en del praktiska 
kunskaper inom redovisning och revisionsarbete i och med kursvalet praktik, samt 
extrajobb vid revisionsbyråer. Genom ekonomutbildningen har erfarenheter kring 
affärsvärlden, redovisningen och således också goodwill erhållits. Genom detta har vi fått 
en inblick i hur de olika delarna hänger ihop vilket har legat till grund för valet av ämne 
på studien. Där inhämtas störst förståelse gällande hantering och redovisning av goodwill. 
Även kursen vetenskaplig metod, har givit oss erfarenhet som har varit till användning 
under upprättandet av uppsatsen. Under arbetets genomförande, har största möjliga 
hänsyn till ovanstående faktorer tagits för att behålla en objektivitet i forskningen så att 
resultatet skulle bli så rättvisande som möjligt.  

 

3.2 Ontologiska antaganden - verklighetssyn 

Ontologi handlar om de antaganden som görs när det gäller hur världen och verklighetens 
natur fungerar och uppfattas (Saunders et al., 2009, s. 110). Med ontologiska antaganden 
menas hur och ifall sociala enheter kan uppfattas som externa faktorer som påverkar 
sociala aktörer. Inom ontologin finns två stycken olika utgångslägen att positionera sin 
forskning utifrån. Dessa två är objektivism och konstruktivism (Bryman & Bell, 2011, s. 
20). Dessa två synsätt förklaras nedan. 

För att enkelt förstå dessa två verklighetssyner, kan man ta utgång i liknelsen av Bryman & Bell 
(2011), där dem förklarar den ontologiska filosofin med utgångspunkt i organisationen 
och organisationens anställda.  



 
 

25 
 

3.2.1 Objektivism 
Objektivismen kan ses på som en organisation. En organisation har vissa regler och 
föreskrifter som ska följas för att saker ska bli gjorda. Människor anställs och tilldelas 
olika uppgifter. Organisationen är hierarkiskt uppbyggd (Bryman & Bell, 2011, s. 21). 
Organisationen kan ses som att den har en verklighet som är extern för de personer som 
finns i den. Organisationen innehar ett visst tryck på de anställda att nå upp till vissa krav. 
De anställda lär sig dessa regler och krav, och arbetar därefter. De gör det som de blir 
tillsagda att göra. Om de inte följer detta kan de som konsekvens, avskedas och därav inte 
vara en del av organisationen längre. Därför är organisationen i sig det som påverkar de 
anställda (Bryman & Bell, 2011, s. 21). 
 
Objektivism innebär att en objektivistisk position intas och resulterar i objektiva fenomen 
(Bryman & Bell, 2011, s. 21). Objektivismen är ett synsätt som innebär att sociala 
fenomen finns oberoende av sociala aktörer (Saunders et al., 2009, s. 110). Det de menar 
med det är att verklighetens natur inte påverkas av sociala aktörer, och som i Bryman och 
Bells liknelse ovan så är det organisationen som formar de anställda. 

3.2.2 Konstruktivism 
Konstruktivism kan ses som motsatsen till objektivism (Bryman & Bell, 2011, s. 21). 
Konstruktivismen hävdar att de sociala fenomen som finns, uppkommer utav de sociala 
aktörernas uppfattningar (Saunders et al., 2009, s. 110). Konstruktivismen motsätter sig 
objektivismens synsätt på verkligheten. Med utgångspunkt i en organisation där det 
genomförs exempelvis forskning. I stället för att följa order, anses arbetsuppgifter som 
tolkningsbara. Regler följs inte i samma utsträckning och arbetsmoment är inte lika 
omfattande konkreta. Regler kan ses mer som allmänna förståelser än kommandon. Det 
anses i stället finnas överenskomna mönster av handlingar mellan olika berörda parter 
(Bryman & Bell, 2011, s. 21).  
 
Verklighetssynen är subjektiv och består då av olika tolkningar. Varje individ uppfattar 
en situation på sitt sätt då de har en egen tolkning och uppfattning av omvärlden. Detta 
påverkar individernas handlingar beroende på hur verkligheten tolkas (Saunders et al., 
2009, s. 111).  

Studien har baserats på intervjuer för att fånga upp respondenternas egna upplevelser och 
åsikter angående ifall de anser att det finns några motiv för onoterade bolag att aktivt välja 
regelverk. Det är konstruktivismen som är den verklighetssyn som syftet utgår ifrån, trots 
respondenternas objektiva förhållningssätt till hur företagen utformat de finansiella 
rapporterna, är det respondenternas egna subjektiva värderingar angående detta som 
undersöks. Verkligheten har således tagit sig uttryck i att uppfattas som beroende av 
sociala aktörers uppfattningar, därav konstruktivistiskt synsätt. 

 

3.3 Epistemologiska antaganden - Vetenskapssyn 
Epistemologi handlar om vad som är eller vad som bör anses som acceptabel kunskap 
inom en viss vetenskapsgren (Saunders et al., 2009, s. 112). Med det menas det material 
som samlas in och ska studeras. Något som är ytterst centralt inom epistemologi, är 
samhällsvetenskapliga frågor, hur de kan studeras eller inte alls borde studeras enligt 
samma principer som studier gällande naturvetenskap. Epistemologin och dess 
vetenskapssyn kan delas in i två olika positioner att använda sig av vid forskning. Den 



 
 

26 
 

position som talar för samma studier som naturvetenskap, är den som kallas positivism 
(Bryman & Bell, 2011, s. 15). 

3.3.1 Positivism 
För att förstå positivismen kan man ta utgång i följande: en forskare som anser det som 
ska undersökas behöver data, delar en naturforskares kunskapssyn. Denna kunskapssyn 
innebär att verkligheten är representerad av föremål som anses existera separerat från 
existensen av forskaren. Att det förefaller sig så, ger även grund till att forskaren skulle 
kunna hävda att den data som insamlats och skall undersökas, är objektiv och inte öppen 
för någon form av partiskhet. Denna forskare skulle lägga mycket mindre vikt vid data 
som grundat sig i känslor (Saunders et al., 2009, s. 112).  
 
3.3.1 Interpretivism 
Den andra vetenskapssynen är interpretivismen. För att förstå den är utgångspunkten 
istället att forskaren lägger vikt vid känslor. Forskaren studerar data i form av känslor och 
attityder från de människor som undersöks. De godkänner data i form av sociala fenomen 
som inte har någon extern verklighet, trots att de inte kan mätas och ses på samma vis 
som faktiska föremål (Saunders et al., 2009, s. 113). Interpretivism är en position som är 
kritisk gällande tillämpningen av naturvetenskapliga metoder vid studier gällande den 
sociala värden (Bryman & Bell, 2011, s. 16).  
 
Då studien har bestått av intervjuer för att fånga respondenternas egna erfarenheter och 
tankar kring hanteringen av goodwillnedskrivning samt tankar och värderingar kring 
fördelarna med att onoterade bolag skulle välja att tillämpa IFRS i stället för K3, har ett 
interpretivistiskt vetenskapssynsätt antagits.  

 

3.4 Forskningsansatser 
Det finns två stycken forskningsansatser kända för att vara de mest förekommande att 
använda till grund vid ett forskningsarbete. Dessa två kommer att beskrivas i detta kapitel 
för att läsaren skall förstå den teori som legat till utgångspunkt och också då förstå 
utformningen av uppsatsen och forskningens gång. De två forskningsansatserna är enligt 
Bryman (2011) deduktivteori och induktivteori. 
 
3.4.1 Deduktivteori 
Deduktivteori är den teori som representerar den mest frekvent förekommande 
uppfattningen av hur förhållandet gällande teori och forskning ser ut. Deduktivteori 
innebär att forskaren drar hypoteser utifrån teorier som redan existerar och består av fakta 
om teoretiska överväganden och resultat gällande ett speciellt område och ämne (Bryman 
& Bell, 2011, s. 11). Innebörden av detta är att forskningen utgår från teori till empiri 
(Bryman & Bell, 2011, s. 13). Teorin beskrivs även som den som kan benämnas testteorin 
enligt Saunders (2009), Detta eftersom den utgår från en teori som sedan ska utsättas för 
noggranna tester (Saunders et al., 2009, s. 124). 
 
Att förklara orsakssamband mellan variabler är ett behov som finns i den deduktiva teorin, 
därför har denna teori stark koppling till den kvantitativa metoden då den används för att 
forma hypoteser för att förklara orsakssamband. Detta är dock ej att betraktas som att ett 
deduktivt tillvägagångssätt inte använder kvalitativa data (Saunders et al., 2009, s. 125). 
Forskarens oberoende när det gäller det som ska undersökas, samt vikten av att välja 
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prover av tillräcklig storlek för att generalisera slutsatser är också karaktärsdrag på en 
deduktivteori (Saunders et al., 2009, s. 127). 

3.4.2 Induktivteori 
Enligt Saunders (2009) kan den induktiva teori även benämnas för byggteorin. Denna kan 
ses som motsatsteorin till den deduktiva teorin vilket innebär att forskningen går från 
empiri till teori (Bryman & Bell, 2011, s. 13). Precis som den deduktiva teorin har en 
stark koppling till den kvantitativa metoden, associeras den induktiva teorin med 
kvalitativa metoden, detta är dock inte helt genomgående och enkelt i och med att mycket 
kvalitativt forskning inte genererar inte någon teori samt att teori ofta används som 
bakgrund till kvalitativ forskning (Bryman & Bell, 2011, s. 13). Kortfattat går den 
induktiva teorin ut på att skapa ny teori utifrån insamlad information och innebär att 
forskaren drar generaliserbara slutsatser utifrån de observationer och undersökningar av 
empirin de gör. 
 
Det är den deduktiva teori som har använts av författarna vid forskningens genomförande. 
Trots valet av att använda sig av en kvalitativ metod för att få fram väsentlig information 
att analysera, som är starkt förknippad med den induktiva teorin. Den deduktiva teorin 
ligger till grund eftersom att forskningen har grundat sig i tidigare teorier och slutsatsen 
av forskningen har jämförts med dessa. Den induktiva teorin stämmer inte överens med 
arbetsgången då författarna inte ämnar att hitta eller skapa en ny teori gällande detta, utan 
snarare att analysera, innebär det således att författarna använt sig av deduktiv teori. 

 

3.5 Vetenskapliga metoder 
Insamling av data vid forskning kan delas upp i två metoder, kvalitativa metoden och 
kvantitativa metoden (Bryman & Bell, 2011, s. 27). Uppdelningen är användbar för att få 
förståelse av vad som behövs för att kunna analysera forskningens uppgifter på ett 
meningsfullt sätt (Saunders et al., 2009, s. 482).  

3.5.1 Kvalitativa metoden  
Den kvalitativa metoden ligger till grund för forskarna att kunna skaffa sig djupare 
kunskap och förståelse gällande en specifik fråga. Metoden betonar ord och de subjektiva 
värderingar som kommer fram under en undersökning (Bryman & Bell, 2011, s. 27). Den 
kvalitativa metoden är ett tillvägagångssätt att rekommendera när forskningen inte har för 
avsikt att hitta nya teorier utan att komplettera tidigare teorier med djupare analyser. 
Syftet med forsknings metoden således oftast att skaffa sig djupare förståelse och 
analysera mer varför vissa utfall resulterat så som de har gjort (Bryman & Bell, 2011, s. 
27-28). Ett vanligt exempel på en kvalitativ metod är intervjuer. 

3.5.2 Kvantitativa metoden  
Den kvantitativ metoden har länge varit den dominerande metoden inom 
företagsforskning ett tillvägagångssätt. Även om den kvalitativa metoden fick mer 
inflytande i mitten av 1980-talet, fortsätter den kvantitativa metoden ha ett kraftfullt 
inflytande i många fall (Bryman & Bell, 2011, s. 150). Den kvantitativa metoden används 
till stor del när forskaren vill mäta och testa data. Tanken med den kvantitativa metoden 
är att från ett urval, kunna dra slutsatser och på så vis generalisera detta för en bredare 
grupp (Bryman & Bell, 2011, s. 27-28). Den kvantitativa metoden genererar generellt ett 
deduktivt förhållningssätt mellan teori och forskning, där vikten ligger på test av teorier 
(Bryman & Bell, 2011, s. 27). 
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Författarna ämnar genom sin forskning att undersöka hur pass de tidigare genomförda 
studierna om IFRS:s goodwillredovisning påverkan på de noterade bolagen, se om dessa 
överensstämmer med de onoterade bolagen. Vi har använt oss av intervjuer för att fånga 
upp respondenternas syn och erfarenheter. Det är därför den kvalitativa metoden som 
använts som utgångspunkt, då vi avser att som komplement och fördjupning till tidigare 
forskningen, bidra med en ny vinkel till forskningsområdet. 

 

 
 

3.6 Datainsamlingsmetoder 
Den sekundära informationen som det har arbetats med är i första hand vetenskapliga 
artiklar men också vanliga elektroniska källor. Detta har gjort sig i uttryck genom 
tidningsartiklar och andra hemsidor med användbar information. Informationen från 
dessa källor inne har inte samma tillit då vetenskapliga artiklar är granskad en gång av en 
annan expert inom området.  
Den primära informationen har erhållits genom intervjuer. Med en primärkälla menas att 
det inte har varit några mellanhänder från informationens ursprung och användare 
(Saunders et al., 2009, s. 258). Till skillnad från den sekundära informationen har denna 
stor säkerhet. Detta då vi har haft en personlig kontakt med respondenterna och eliminerar 
då på så vis att information vrids eller påverkas på något sätt. Dock om informationen är 
kvalitetssäkrad är mer baserad på erfarenheter och egenskaper i respondenten i fråga. Det 
kan finnas en problematik om respondenten inte har den kunskap som behövs för att 
kunna besvara frågorna. För att undvika detta har vi satt upp tydliga ramar med praktiska 
exempel där vi också beskrivit vilka andra faktorer som kan påverka svaret de skall bortse 
från. Detta kan vara att det finns andra krav med att välja IFRS, men valet av regelverk 
sätt endast ur goodwillfrågans synvinkel skall dessa faktorer vara förbisedda. Detta för 
att få anpassade och fokuserade svar som tydligt besvarar studiens problemformulering 
och således fyller de forskningsgap vi bedömer den nuvarande forskningen har.  
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3.7 Urval 
Vi har valt att intervjua i första hand godkända auktoriserade revisorer, men även andra 
personer inom företagsförvärv som objektivt arbetar på revisionsbyrå har förekommit 
som respondent i denna studie. Detta har setts som en fördel för studien då respondenten 
haft goda specialistkunskaper inom just goodwillvärdering. Med objektiviteten så menas 
detta att revisorn skall förmedla en så rättvis bild personen kan för tredje man.  Men i och 
med att i linje med studiens syfte, att genomför en fördjupad analys för att se om det finns 
några problematiska följder för K3 bolag efter de nya implementeringarna av IFRS 3, 
IAS 36 samt IAS 38. Vilket kan beskriva motiv och grunder ett aktivt val av IFRS 
standarderna trots att bolagen är kvalificerade för K3 regelverket. 
Vi har valt att inrikta oss på olika byråer, i första hand stora revisionsbolag där både IFRS 
och K3 bolag återfinns, dock endast om expertis i goodwill för både noterade och 
onoterade bolag finns att tillgå. Revisorerna är i första hand baserade i Umeå kommun 
men även ett fåtal är representerade i Stockholm. 

 

3.8 Val av respondent 
De personerna som är deltagande i forskningen är representerade från två städer, Umeå 
och Stockholm. I och med att vi som författare studerar i Umeå så är dessa revisorer 
lättillgängliga ur den synpunkten, utöver detta eftersom relevansen i studien baserar sig 
på både stora noterade och mindre onoterade bolag så är blandningen mellan en mindre 
och en större stad motiverande. Detta för att de större bolagen tenderar att använda 
revisorer i större städer. Vi får således revisorer som dagligen är kontakt med både IFRS 
och K3 bolag. Kravet har endast varit att expertis inom goodwillfrågan samt en godkänd 
eller auktoriserad titel är av betydande vikt, utöver detta har byråerna själva valt vilka 
som varit mest lämpad för intervjuerna. Studien har endast haft ett antal på 5 stycken 
respondenter vilket gör det svårt att dra stora generaliseringar över alla bolag, då mycket 
är baserat på vilka erfarenheter revisorn som blivit intervjuad i fråga besitter. Detta är 
något författarna är väl medvetna om. Vi finner dock att antalet intervjuer räcker för att 
besvara studiens syfte då intervjuerna som utförs på ett kvalitativt sätt är målande och 
innehar mycket information. Som intervjuare finns också möjlighet till komplettering av 
frågor för att erhålla fullständiga svar som både täcker och förklarar hur problematiken 
ser ut mellan IFRS och K3 bolagen. 
 
 

3.9 Litteratursökning och källkritik 
När litteratur har valts ut som grund till arbetet så är de i första hand baserat på de 
regelverk som genomsyrar hela studien. Dessa regelverk är både IFRS och K3, vilket är 
beskrivet i ord i FAR Förlag AB. Dessa källor anses vara väldigt tillitsfulla och används 
som riktlinjer för redovisning i hela landet vilket också är anledningen till vårt val. Den 
övriga litteraturen är i största del representerade av vetenskapliga artiklar. Utöver detta 
har författarna använt oss av Internetkällor samt andra beskrivande artiklar. Några av 
dessa är Bryman, A., & Bell, E. (2011) samt Saunders, M., Lewis, P., & Thornhill, A. 
(2009).  Dessa har använts i inledningskapitlet och för områden som mer beskriver 
anledningar till metodval och liknande. Källorna är med andra ord inte grund för 
forskning eller information som sedermera skall diskuteras i diskussionskapitlet. Genom 
sökningen har författarna frekvent använt sig av olika sökord, dessa är: goodwill, 
avskrivning nedskrivning och nedskrivningsprövning. 
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Under arbetets gång har författarna haft en skeptisk syn på de källor som har studerats. 
Med detta menat har vi studerat vad syftet har varit, har det skrivits som anledning av att 
författaren vill påverka läsaren eller liknande. Detta för att sortera vad som är av så stor 
opartisk syn som möjligt då studien skall beskriva den problematik som finns i dagen 
regelverk.  Detta för att goodwill under de senaste åren blivit en sån stor fråga och är 
genom tolkning av det lästa materialet tudelad. Detta skapar rum för att argumentation 
och åsikter i artiklar kan vara partiska och inte grundad i vetenskapen. I största möjliga 
mån har författarna försökt använda att använda sig av nyligt uppdaterade källor som är 
skrivet opartiskt och i bästa fall av en revisor. Detta för att informationen ej skall vara 
vinklad utan en beskrivande text av hur regelverken hanteras idag och hur detta uttrycker 
sig.  

När det kommer till studiens referensram har de använt sig av de stora svenska 
regelverken vilket är IFRS och K3 som är riktlinjer och krav i de olika bolagen som utgör 
den svenska affärsmarknaden. Utöver detta har författarna baserat teorier och modeller i 
vetenskapliga artiklar.  Dessa artiklar är en slutprodukt av högkvalitativ forskning som 
utöver detta även är granskade av externa experter i området vilket konstaterar kvaliteten 
på källorna. 

 

3.10 Intervjumetod   
Intervjuerna tog form både genom personliga möten samt genom telefonintervjuer för att 
kunna erhålla svar från respondenter på avstånd med god ämneskännedom. Intervjuerna 
som genomförs består till huvudsak av revisorer, delvis har rådgivare och liknande varit 
inkluderade i studien men har på ett eller annat sätt haft de förhållningssättet som en 
revisor har. Detta är förhållandet som opartisk.  

Den intervjumetoden som användes under studien var semistrukturerad. En 
semistrukturerad metod innebär en metod som genom sin uppbyggnad av förutbestämda 
frågor som utgår från en intervjumall, samt utrymmet för följdfrågor, kan täcka in ett brett 
område under en mer begränsad tidsram (Bryman & Bell, 2011, s. 205). Utifrån 
respondenternas svar kan följdfrågor komma att ställas för att erhålla signifikanta svar 
(Bryman & Bell, 2011, s. 205). Således kan intervjuaren täcka in det område som denne 
avser att undersöka med hjälp av följdfrågor om respondentens svar på en viss fråga inte 
varit tillräckligt aktuell för studiens syfte.  

Den semistrukturerade metoden utsågs som den mest användbara metoden för att uppfylla 
vårt syfte att kunna genomföra en fördjupad analys över ifall det fanns några 
problematiska följder för K3-bolag efter implementeringarna av standarderna. Genom att 
ställa förutbestämda frågor fångades grundläggande information upp. Sedan i fall inte 
ämnet berörts tillräckligt utförligt i respondentens svar, har följdfrågor ställts. Detta för 
att kunna fokusera diskussionen på goodwillnedskrivningarna och skillnader mellan 
regelverken i och med standardförbättringarna. Med detta som utgångspunkt använde vi 
oss av ett förutbestämt case för att kunna förklara på ett enkelt sätt för respondenterna vad 
som vi ämnar undersöka. En mer detaljerad presentation av caset och dess funktion finns 
i nästa avsnitt. 
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3.10.1 Sanningskriterier 
De sanningskriterier som denna studie är baserade på är huruvida resultaten som erhållits 
har förklarat den information som är relevant och korrekt för ändamålet. Detta förklaras 
med hjälp av validitet. Detta i enlighet med (Bryman & Bell, 2011, s. 42) Studiens 
intervjumall är genomgående baserad på referenskapitlet och således den tidigare 
forskningen. Med hjälp av forskningen har frågorna i intervjumallen blivit formade på så 
sätt att de luckor som förklaras gällande i studien blir belysta på rätt sätt. Med detta menar 
vi att vi har tagit den tidigare forskningen i beaktande och lyft fram detta i början av 
intervjumallen för att sedan erhålla informationen som ämnar att täcka studiens 
forskninggap av respondenterna i slutet. 

Reabiliteten besvarar att om reparerade intervjuer skulle genomföras så skulle resultaten 
bli av likvärdig karaktär. Detta i enlighet med (Bryman & Bell, 2011, s. 41). Av de fem 
respondenter som resultatet blivit baserat på i denna studie så har detta resulterat i en hög 
grad av reabilitet. Med detta menat så har utifrån de givna förutsättningarna enligt ”caset” 
beskrivet, erhållit likvärdig och repetitiva svar konstaterats. 

Som följd av detta bedömer vi som författare att resultatet inte skulle bli av en större grad 
av generaliserbarhet om urvalet skulle öka till 10 personer. Den stora förändringen som 
skulle kunna ske som följd av förändrat urval är om kunskapsnivå och erfarenheterna hos 
respondenterna skiljer sig åt. I denna studie är detta inte fallet vilket gör att någon vidare 
diskussion om detta inte är av relevans. 

 
3.11 Intervjumall 
Nedan följer information om intervjumallens utformning och kopplingar till tidigare 
studier. Mallen presenteras utifrån dess olika fokusområde där även vissa specifika frågor 
lyfts upp och diskuteras mer i detalj. Intervjumallen presenteras även i sin helhet i 
Appendix 1. 

Intervjumallen inleds med information om oss som genomför studien, respondenternas 
rättigheter samt studiens syfte. 

Vidare presenteras ett case för alla respondenter som följande: 

Vi har två stycken bolag, ett bolag som tillämpar IFRS och ett bolag som tillämpar K3. 
De är i samma bransch, säljer samma varor och skall ta samma marknadsandelar. Vi 
skall också separera andra punkter som kan påverka beslutet om IFRS och K3. Det enda 
fokuset som du skall bolla tillbaka på när du svarar på frågorna är som att den enda 
posten som företagen skall behandla är goodwill. Detta har respondenterna haft att 
förhålla sig till. 

Detta case har använts för att få respondenten att fokusera på för- och nackdelarna med 
hur goodwillnedskrivningar hanteras utifrån valt regelverk. Det har varit av vikt att 
framställa ett case för respondenterna för att kunna få dem att inte fokusera på andra 
tillkommande faktorer som administration, komplexitet och kostnader som kan vara av 
vikt när det kommer till ett företags val av regelverk. Casets syfte har således varit att 
avgränsa och specificera diskussionen kring goodwillvärderingen efter implementeringen 
av de nya standarderna. 
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Kommentarer till varje del i intervjumallen: 

Det första avsnittet i intervjumallen börjar med en allmän beskrivning av vad goodwill är 
för typ av post och hur den objektiva synen från respondenten är. Frågorna är i första hand 
kopplade till punkten 2.3 i referensramen som beskriver själva goodwillposten som 
begrepp i sin helhet. Respondenten får här utrymme att beskriva och förklara hur personen 
ser på posten samt hur den har gjort sig uttryck i de bolag som respondenten varit i kontakt 
med. Fokuset ligger på att erhålla information som hur den objektiva bedömning som 
revisorn gör mot bolagen ser ut, hur de går tillväga och vilka processer som används för 
att genomföra detta. Vilket gör sig uttryck genom frågor som: 

1.   Du som revisor, vart lägger du ditt fokus när du granskar och följer upp företags 
hantering av goodwill? 

2.    Om du granskar ett bolag objektivt och finner att bolaget innehar en stor post av 
goodwill. Hur ser du på detta? Riskfyllt eller Tillväxtingivande? 

Det andra avsnittet i intervjumallen beskriver mer hur respondenten ser på de 
förändringarna som gjorts för IFRS bolagen. Här får respondenten beskriva hur den ser 
på saken, vad som varit bra och om några förändringar bör göras utifrån personens 
erfarenheter. Denna del besvarar vad som beskriv i referensramen under 2.2.1–2.2.3 där 
de nya förändringarna presenteras. Exempel på frågor är: 

1.   Hur ser du på de förändrade standarderna? Anser du att förordningarna har 
åstadkommit det som förändringen önskade? (mer likgiltig bild av nedskrivningen dvs 
inte linjär). 

2.   Efter snart 15 år med de nya standarderna, tycker du att det bör kompletteras med några 
förändringar? Kompletteringar/förändringar/borttagningar av delar i standarderna. 

I det tredje avsnittet flyttas fokuset från den allmänna synen på begreppet goodwill och 
skapar nu möjligheten för respondenten att tydligt förklara de problem som uppkommit 
som följd av förändringarna. Personen får här utrymme att mer specifikt förklara hur 
förändringarna i IFRS regelverket gjort sig uttryck i praktiken. Respondenten beskriver 
också tillvägagångssätt och tillämpningar av praktiska problem handskas där skillnader 
mellan respondentens och styrelsens åsikter blir gällande. Frågorna är kopplade till avsnitt 
2.3.2-2.3.6 i referensramen där hanteringen av goodwill förklaras genom 
förvärvsmetoden och beskrivning av redovisningen. Exempel på frågor är: 

1.   Hur ser du på de subjektiva bedömningarna och den negativa effekt som kan bli av detta 
när det gäller nedskrivningsprövningar? 

2.   Bedömer du subjektiviteten i nedskrivningar som något riskfyllt? 

3.   Hur följer ni upp om bolag inte anser att nedskrivning behövs, medans ni tycker att skäl 
bör finnas. I och med att det är en subjektivitet, hur ser diskussionen ut? 

I det fjärde avsnittet får respondenten beskriva hur dennes åsikter kring de nuvarande 
reglerna i K3 ser ut. Personen får förklara hur metoderna tillämpas för att följa upp och 
beräkna nedskrivningar av goodwill i K3 regelverket. Frågorna beskrivs i referensramen 
under 2.1.3-2.1.4 där det redogörs för de immateriella tillgångarnas hantering enligt K3. 
Exempel på frågor är: 
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1.   Hur är din bild angående hur nedskrivningar av goodwill hanteras i K3 regelverket? 

2.   Vilka metoder användes med största tillförlitlighet vid fastställandet av goodwillens 
nyttjandeperiod? 

I det femte avsnittet så knyter vi ihop IFRS standarderna med K3 regelverket och 
sammanbinder det an till det case vi presenterade i början av avsnittet. 

Här får respondenterna beskriva och själva analysera vad personen kan se för problem 
med de förändrade standarderna i IFRS. Delvis finns det rum för respondenten att 
beskriva de svårigheter som uppstår i IFRS för externa intressenter såsom kunder, 
leverantörer och kreditgivare. Personen får då beskriva för och nackdelar med detta sätt 
från både bolaget och intressenternas sida. 

Utöver detta får respondenten möjlighet till att förklara hur K3 bolagen har påverkats som 
följd av förändringarna i IFRS. Intervjun lägger då fokus på hur problem uppkommer ett 
konkurrensperspektiv som återspeglar det ”case” som presenterats. Respondenten får 
diskutera följderna av detta och om det kan finnas någon argumentation för K3 bolagen 
att tillämpa IFRS istället för de regelverk de tillämpar idag. Det är denna del som i största 
omfattning besvarar den frågeställning och syfte som studien har. Här är fokus på de 
tydliga problem som uppstått. Stor del av detta område är kopplad till den tidigare 
forskning som presenterats i referensramen enligt punkt 2.9.1-2.9.4. Vilket innefattar 
studien av AbuGhazaleh (2011) som visar på problematiken av de subjektiva 
bedömningarna vid nedskrivning av goodwill enligt IFRS. Även studien av Carvalho 
(2016) som visar på engagemanget att identifiera tillgångar vid förvärvstidpunkten, 
redogörs. Så även studien av Hamberg & Beisland (2014) som visar på ett opportunistiskt 
handlande vid redovisning av goodwill efter införandet av IFRS. Slutligen redogörs en 
finsk studie av Pajunen & Saastamoinen (2013) som talar för att revisorer anser att IFRS-
reglerna ger möjlighet till vinstmanipulering. Dock utgör denna en stor del av de tidigare 
delarna som presenterats tidigare i studien också där hantering och följder av goodwill 
presenterats. Exempel på frågor är: 

1.    I tidigare studier som vi studerat kan vi konstatera att det är den subjektiva bedömningen 
som varit genomgående. I och med att K3 bolag inte tillämpar detta och skriver av rakt 
linjärt. Ur ett konkurrensperspektiv, vilka nackdelar kan du se att K3 bolagen har tvingats 
att brottas med? 

2.   Ur en portugisisk studie har det konstaterats att bolagsförvärv kan bestå av upp till 75% 
goodwill. Opponera att goodwillposten då blir 10 miljoner, och skrivs av på 1 miljon/år. 
Hur pass mycket tror du detta kan hindra tillväxt och således konkurrens hos K3 bolagen? 
I relation till att IFRS inte skriver av någonting alls. 

3.   Vad ser du för argument till att mindre onoterade bolag bör aktivt välja IFRS istället för 
K3, med fokus på goodwillfrågan och dess nedskrivning? 
 

I det sjätte avsnittet återfinns frågor som besvarar begrepp såsom diskonteringsränta och 
kassaflöden som ligger till grund för hanteringen av goodwillposten som beskrivits i 
tidigare avsnitt. Utöver detta finns frågor som kan komplettera intervjun om någonting 
inte har kommit fram som skulle vara av relevans. Denna del är kopplad till punkterna 
2.4 och 2.5 som beskriver de begrepp som ligger till grund för kalkylering och bedömning 
av nedskrivningen. Exempel på frågor är: 
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1.   Hur bedömer och kontrollerar revisorn att rätt kassaflöden tagits med i beräkningen? 

2.   Blir inte bland annat jämförbarheten negativt drabbad p.g.a. subjektiva bedömningar 
angående diskonteringsräntan? 

 

3.12 Etik 
Diskussioner om etiken uttrycker sig i följande problem och återkommer i olika former 
när det gäller företagsforskning (Bryman & Bell, 2011, s. 128). 

3.12.1 Eventuella skador för deltagare 
Forskning som skadar de inblandade är inte acceptabla. Skada kan dock uppfattas utifrån 
olika aspekter. Fysikskada, samt den skada som kan angripa forskningsdeltagarnas egna 
utveckling eller självkänsla. Det vill säga, den skadan som kan förstöra deltagarens 
karriärmöjligheter eller eventuellt framtida anställning. Möjlighet till potentiellt 
orsakande av skada ska noggrant undersökas så att risken för skada minimera (Bryman 
& Bell, 2011, s. 128). 

Alla rimliga försiktighetsåtgärder bör vidtas av forskaren för att säkerställa att 
respondenterna inte skadas vid sitt deltagande (Bryman & Bell, 2011, s. 128). Något som 
också bör tas i beaktande är den möjlighet till skada för forskaren. Detta särskilt vid 
publicerandet av forskningen. Det är då som personlig information, som namn blir 
offentlig och någon anonymitet kan inte upprätthållas för forskaren (Bryman & Bell, 
2011, s. 129). Skada för respondenterna försöker undvikas genom att identiteter och 
register över personer behandlas konfidentiellt och med anonymitet. Ifall detta inte ska 
upprätthållas genom att en respondents identitet ska avslöjas, ska respondenten blivit 
informerad om detta och vad denna information skall användas till, samt att forskaren ska 
se till att den inte används för ändamål som inte är hänförligt till forskning (Bryman & 
Bell, 2011, s. 129). 

Vi som forskare har sett till att vi tagit alla de rimliga försiktighetsåtgärder som funnits 
för att säkerställa att respondenterna inte skall skadas vid sitt deltagande. Ingen av 
respondenternas identideter har avslöjats då vi valt att både efter önskemål från 
respondenter själv och efter våra egna värderingar, hålla dessa anonyma. Valet att hålla 
respondenterna annonyma är ingenting som påverkar studiens resultat eller som har varit 
ett problem för oss att genomföra. 

Att personlig information för oss som forskare till studien kommer att bli offentlig vid 
publiceradet av studien, är ingenting som vi ser som ett problem heller, utan vi är fullt 
införstådda och accepterande till detta. 

3.12.2 Informerat samtycke 
Bristen på informerat samtycke är något som det debatterats mycket kring inom 
företagsforskningsteori (Bryman & Bell, 2011, s. 132). Diskussionerna har handlat om de 
observationer där antingen deltagandet varit hemligt eller där forskarnas identitet inte 
varit känd. Studiedeltagare bör inneha viss information för att ta ett beslut om deltagande 
i studien eller inte (Bryman & Bell, 2011, s. 133). 

Vi som forskare kan se fördelen med att genomföra intervjuer utan att respondenten vet 
om att denne är intervjuad. Det skulle förmodligen leda till fullkomligt ärliga svar utan 
utrymme för modifiering av svaret för att passa situationen och vad som respondentet 
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kanske tror att forskaren vill att responenten ska svara. Men förutom att detta är etiskt fel, 
så är det även en intervjuteknik som vi som forskare inte känt oss i behov att använda oss 
av.  

Forskningens intervjuer som är observationsmetoden, har endast hållits på ett sådant sätt 
att respondenten är väl informerad om att intervjun genomförs. Intervjuerna har 
genomförts antingen i ett möte med endast respondenten, eller via en telefonintervju. 
Innan intervjuernas start har vi som forskare sett till att informera respondenterna om att 
intervjun kommer att genomföras. Det har dem varit fullt medvetna om eftersom att en 
intervjuförfrågan innan själva intervjun varit det första steget. Intervjuerna har alltså inte 
kunnat genomföras utan respondenternas vetskap och vi som forskare har inte heller 
uppgett oss för att vara någon annan än dem vi är. Så ett informerat samtycke har funnits 
och dialog har förts med respondenterna innan intervjun börjat. 

3.12.3 Inkräktande på privatliv, integritetskränkning 
Rätten till integritet är något som är av yttersta vikt för många. Därför är överträdelse i 
samband med forskning inte accepterat. Integritet är kopplat till frågor gällande 
anonymitet och konfidentiellt i forskningsprocessen, vilket hör ihop med principen om 
skador för deltagarna (Bryman & Bell, 2011, s. 136). Deltagarnas anonymitet och 
integritet bör således respekteras och personlig information om forskningsdeltagare bör 
hållas konfidentiell (Bryman & Bell, 2011, s. 136). Observationer, intervjuer och 
frågeformulär kan beroende på utformningen, uppfattas som påträngande och stressa 
respondenten (Saunders et al., 2009, s. 186). Deltagandet skall vara frivilligt och 
respondenten ska ha rätt att avsluta när som helst, helt eller delvis (Saunders et al., 2009, 
s. 185). 

Integriteten för respondenterna har vidhållits i och med att ingen av respondenterna har 
avslöjats vid namn till någon annan än vi forskare. Inte ens forskningens handledare har 
fått ta del av den informationen, endast vart responenterna arbetar har uppgetts för 
handledaren. Ingen information rörande indentiteter har nått någon annan tredjeman. 

Observationstekninken i form av intervjuer har inte ansetts varit utformade på något 
påträngande eller stressande vis enligt forskarna. Integriteten har även hållits genom att 
deltagarna har haft möjligheten att när som helst välja att avbryta sitt deltagande i studien 
och intervjun. De har även blivit informerade innan intervjuernas start om sina rättigheter 
att avstå att svara på vissa frågor om de tolkats som inkräktande. Ingen av respondenterna 
valde att avsluta sitt deltagande under intervjuernas gång, inte heller påtalade någon i 
efterhand att medverkan inte var önskvärd. Detta tolkar vi som forskare att vi hållit hög 
integritet. 

3.12.4 Bedrägeri 
Bedrägeri uppstår när forskare får sin forskning att framstå som något annat än vad det är 
(Bryman & Bell, 2011, s. 136). Bedrägeri tros vara ganska utbrett i forskning, då forskare 
önskar naturliga svar och därför vill begränsa deltagarnas förståelse om vad forskningen 
gäller. Detta leder till att äventyra forskningens rykte och förtroende från samhället, vilket 
är en förutsättning att det upprätthålls for forskning (Bryman & Bell, 2011, s. 137).  

Bedrägeri är något som inte förekommit i studien. Trots en önskan om så ärliga och 
naturliga svar som möjligt från forskarna har vi inte fått studien framstått som något annat 
än vad den egentligen är. Respondenterna har således blivit informerade om att de är ett 
uppsatsarbete vi genomför på kandidatnivå. De har blivit informerade om vad studiens 
syfte är. Vi har alltså inte försökt vilseleda dem att tro att vår avsikt är att undersöka en 
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sak och istället fokusera på något helt annat. Vid intervjuerna har information om vilken 
observationsteknik som skall användas så klart delgetts. 

 

Sammanfattning: 

I vår forskning har respondenterna inte utsatts för någon fysisk skada eller förstörelse vad 
gäller deras utveckling eller självkänsla. Ingen identitet har avslöjats i och med att valt att 
hålla alla respondenter anonyma, samt har inget register över deltagarna förts. Forskarna 
är väl medveten och accepterande om att anonymiteten kommer vid publicering av 
uppsatsen att upphöra. Ett informerat samtycker har funnits i och med att dialog förts med 
respondenterna innan forskningens start och de godkänt sitt deltagande samt att 
författarnas identiteter inte varit hemliga för respondenterna. Integriteten har hållits, 
deltagarna har när som helst fått välja att avbryta intervjun samt blivit informerade om 
sina rättigheter att avstå att svara på vissa frågor om de tolkats som inkräktande. Bedrägeri 
är något som inte förekommit i studien eftersom att trots en önskan om naturliga svar från 
forskarna har inte studien framstått som något annat än vad den egentligen, samt att vid 
intervjuerna har information om vilken observationsteknik som skall användas. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

37 
 

4 Resultat 
I detta kapitel presenteras resultaten från intervjuerna. 
 

4.1 Resultat från intervjuerna 
4.1.1 Intervju 1: Affärsrådgivare  
Respondenten beskriver goodwill som varken någon negativ eller positiv post, det är i 
varje fall inte någon speciell känsla åt något håll som anses komma upp. Det enda som 
kan väcka lite tankar är vad som värderats till ett överpris och hur tankarna har gått som 
grund till förvärvet. Det som respondenten verkligen trycker på är det underliggande 
kassaflödet som skall bli en effekt av det förvärvade bolaget som således skapar 
goodwillposten. Respondenten menar på att kassaflödet är en av de viktigaste delarna att 
kolla på, istället för att stirra sig blind på nyckeltalen. “Kostnaderna kommer ju att belasta 
resultatet förutsatt att goodwillen skrivs av, soliditeten kan således blåsas upp med hjälp 
av en ej nedskriven post. Men denna har ingen större påverkan, förutsatt att kassaflödet 
inte ger likviditeten för investeringar eller liknande som företagen arbetar emot.” säger 
respondenten. 

Respondenten tillägger dock att “soliditeten kan vara ett nyckeltal som andra intressenter 
såsom kreditgivare kan finna attraktivt. Således kommer bolaget som tillämpat IFRS och 
inte skrivit av till skillnad från K3, att kunna få bättre förmåner och räntor vilket kan i 
sin tur leda till större investeringar och expansion på kort sikt.” 

Respondenten avslutar dock med att säga, efter fem eller kanske en tioårsperiod så 
värderar hen att bolagen är återställda och innehar samma konkurrensfördelar. Hen tror 
att den uppblåste balansräkningen inte kommer att ha sådan stor påverkan i det långa 
loppet, även om den under den korta tiden kan vara attraktiv emot kreditgivare och skapa 
möjligheter den vägen. 

När svarande lämnar koncentrationen på goodwillen ur ett redovisningstekniskt 
perspektiv och tittar på andra effekter av den så lyfter respondenten själv 
ägarperspektivets syn på detta. Respondenten anser att om det finns aktieägare som vill 
effektivisera utdelningen så är det en självklarhet att IFRS kommer att skapa större 
förutsättningar för detta, detta också för att resultatet kan manipuleras och således undgå 
avskrivning. Respondenten faller dock åter på kassaflödet och bestyrker ännu en gång 
dess vikt, då resultatet och utdelningen inte är möjlig att skapa positivt om kassaflödet 
inte är tillräckligt stort för att försörja de ändamålen. 

Respondenten väljer även att lyfta fram andra intressenter, fokuset ligger på kunder och 
leverantörer där hen tror att de kan vara en grupp som kikar på soliditeten när de skall 
välja framtida samarbetspartners. Det är svårt för bolag med inte allt för stora resurser att 
granska sina samarbetspartners på djupet då kunskap, tid och ekonomi inte finns för detta. 
Därför tror respondenten att de i stora drag kollar på betalningsförmågan på lång sikt 
vilket i många fall representeras av soliditeten. Dock tillägger hen att i hårda drag så dör 
inte bolag på grund av brist på soliditet utan brist på kassaflöden. Kassaflöden är som 
tidigare beskrivet en svår punkt att kontrollera av yttre intressenter och kommer då finna 
det positiva i soliditeten vilket skapar fördelar för IFRS-bolagen. 

Under tiden som diskussion om fördelar och diskussion kring skatt fortskrider, vänder 
respondenten litegrann på författarnas tes. Respondenten kommer in på bolagens strävan 
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efter att betala så lite skatt som möjligt och tror att det går att hitta stora fördelar där som 
IFRS-bolag. Om ett företag visar stora vinster ett år där en goodwillpost finns till 
befogenhet att skriva ner så finns det en möjlighet inom IFRS att maximera avskrivningen 
så mycket som det bara går för att på så vis undvika att betala skatt i stor utsträckning. 
Denna möjlighet finns inte att tillgå i K3 regelverket, och svararen bedömer detta som en 
stor fördel. 

Hen avslutar hela diskussionen och intervjun med att konstatera att den subjektiva 
bedömningar skapar en stor flexibilitet och befogenhet att kunna påverka resultat, vinster 
och utveckling med hjälp av IFRS. På lång sikt lite mindre, men relativt stor på kort. 

 4.1.2 Intervju 2: Revisor  
Respondenten tycker att en stor goodwillpost känns lite riskfyllt och vid granskning av 
goodwill lägger hen fokuset på grunden, avkastning eller kassaflödesvärderingen som 
värderingen baserats på. De hinder som respondenten ser är företagets ambition att visa 
hur dem fått fram värderingen. Respondentens uppfattning att det ibland kan vara 
motsträvigt då företag ogärna skriver ned en goodwillpost då det smäller på resultatet. 

Svararen erfarar att man skriver av goodwill på fem år, sedan görs nedskrivning när man 
inte kan motivera värdet. Gällande de regelverk som finns nu och innebär 
nedskrivningsprövning, anser svararen ge en rättvisande bild av goodwillposten samt att 
det är tydliga regler. Respondenten tycker inte att standarderna behöver kompletteras 
något. 

Respondenten anser att kassaflödesmetoden är en bra metod att använda om beräkningen 
gjorts på ett bra sätt och att denna även är den metod som är mest rättvisande i fall den 
kan användas objektivt. Vid subjektivitet så kan den istället bli missvisande och anser att 
objektiviteten är av yttersta vikt vid tillämpning. 

Angående nedskrivningar, så vid upptäckten av missberäknade nedskrivningar säger sig 
svararen föra en dialog med företagsledaren/-na och den brukar sluta med att man möts 
vid en rimlig nedskrivning då det inte finns motiv att inte skriva ned. Ofta när det skiljer 
sig mycket mellan värderingarna, erfarar svararen att det brukar vara när det inte går så 
bra för företaget, då vill inte företaget skriva ned. Det är då det även är svårt att motivera 
att goodwillposten inte ska skrivas ned, så det slutar med att den skrivs ned. Respondenten 
påstår att “oftast brukar det falla på sin egen orimlighet, när de inte kan värdera 
goodwillen till ett högt värde för att man knyter an det till antalet kunder som inte finns 
eller framtida kassaflöden som är helt orimliga.” Samma sak med nyttjandeperioden, vill 
företagen ändra på den, krävs rimliga motiv anser respondenten. 

Subjektiviteten i bedömningarna kan påverka mycket beroende på företagets ambitioner 
bedömer svararen och klassar subjektiviteten som den stora riskposten vid granskning av 
nedskrivning. 

Att K3-bolagen har fått större konsekvenser som IFRS-bolagen har undgått efter 
implementeringen i form av nedskrivningsprövningar håller respondenten med om och 
ser den tvingande nedskrivning i form av avskrivning som tillämpas i K3 som en stor 
nackdel för K3-bolagen. Respondenten menar på att “med IFRS så kan företagen på ett 
eller annat sätt ducka kostnaden i form av avskrivningar, under förutsättningar att de kan 
motivera värdet, vilket är en stor nackdel för K3-bolagen och ett argument för mindre 
onoterade bolag aktivt bör välja IFRS i stället för K3 med fokus på goodwillfrågan och 
nedskrivningen”. 
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Anser att tillämpningen av K3 inte ger samma möjlighet att visa ett högt värde på sina 
tillgångar, vilket annars kanske hade kunnat gynna dem i och med att företaget får en 
högre soliditet och där också större chans att knyta längre avtal med leverantörer och även 
högre möjlighet att uppta lån. Ser detta gynnsamt för ett företags framtida tillväxt för 
IFRS-användarna och en stor konkurrensnackdel för K3-användarna. 

I fall man skulle förbise komplexiteten i att tillämpa IFRS, så anser respondenten att de 
företag som förvärvar andra bolag, som liksom har det som affärsmodell, investbolag då 
dem hanterar goodwill mest hela tiden, rekommenderar svararen att tillämpa IFRS, om 
man tänker på bransch och storlekar på vissa poster. 

Vid kontroll av kassaflöden som har tagits med i bedömningen av goodwillvärderingen 
utgår oftast respondenten från ett befintligt kassaflöde och gör någon typ av bedömning 
av hur det ska se ut framåt. Så själva kassaflödet går revisorn igenom och granskar så att 
det stämmer överens så att det finns mark att stå på vid bedömningen. Personen anser 
även att jämförbarheten kan bli negativt drabbad med tanke på subjektiviteten för 
diskonteringsräntan, därför måste den granskas varför dem använt valt att använda den, 
så som dem gjort. 

Om företag brukar har räknat fram en tillförlitlig diskonteringsränta svarar respondenten 
att det är ju alltid en uppskattning och att man gärna vill titta på att dem inte har tagit i för 
mycket. Vill att det finnas någon grund att stå på. Att använda sig av en expert för att se 
om diskonteringen är rimlig. Brukar underlätta granskningen av värderingen. 

 4.1.3 Intervju 3: Revisor  
Respondenten har inte någon speciell ingång till goodwill i den bemärkelsen att denne 
lägger någon positiv eller negativ värdering i ett bolag som innehar en sådan post. 
Personen menar på att goodwill har blivit en naturlig del av vår tids företagande och det 
är numera mer regel än undantag när bolag på öppna marknaden studeras. 

Respondenten har även svårt att se något problem i granskning av goodwill, det bör 
tilläggas att personen i fråga innehar K3-bolag som regel. K3-bolagen tillämpar fem år 
som standard vilket gör att det sällan läggs någon kraftansträngning vid granskningen av 
avskrivningstid. 

Skulle det dock skilja sig i åsikter när IFRS-bolag granskas så säger respondenten att det 
ligger på styrelsen att lägga fram argument och bakomliggande information till varför den 
avskrivningstid som konstaterats blivit gällande.”Om jag inte tycker att den posten är 
korrekt värderad, då har jag skyldighet att skriva om det i min revisionsberättelse. Och 
då kan jag ju skriva att jag har svårt att ta ställning till den posten, att det blir en 
reservation i min revisionsberättelse att den posten är enligt mig är upptagen till 5 
miljoner men enligt mig så överensstämmer den inte med min åsikt eller att jag inte kan 
försäkra den postens värde. Då kan det ju bli en reservation. Dock brukar detta lösa sig 
med en öppen dialog där båda parter får sina argument hörda, någon kompromiss 
kommer då fram i de flesta fall. ”. 

Respondenten lyfter dock fram några olika problem som den ser det blivit till känna efter 
implementeringen av de nya standarderna. Personen har konstaterat att goodwillposten 
har blivit större med åren och härleder denna förändring till den tekniska utvecklingen 
som blivit ett faktum de senaste åren. Genom teknisk kunskap, marknadsföring och mer 
betydelsefulla kontrakt så skapas också större goodwillvärden när förvärv genomförs. 
Problemet med detta som respondenten ser det i IFRS-bolagen är att nedskrivningarna 
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har minskat till antal, trots att posterna blivit större. Detta påstår personen är en effekt av 
den subjektiva bedömningen. 

Utöver detta så konstaterar respondenten att det finns en konkurrensproblematik till fördel 
för IFRS då de innehar möjligheten att kunna bygga upp eget kapital genom att undvika 
avskrivning. Respondenten konstaterar att “om detta var möjligt för alla så skulle de 
flesta arbeta på detta sätt då alla bolag mår bra av en stor tillgångsmassa och stark 
soliditet.” Personen grundar detta i att kreditgivare och andra intressenter skulle se 
positivt på nyckeltalen vilket också skulle ligga till grund för tillväxt och utveckling. 
Personen utvecklar fördelarna för IFRS-bolagen genom att lyfta fram den personliga 
vinningen hos aktieägarna. I och med att resultat inte genomförs så belastar detta inte 
resultaträkningen på samma sätt vilket kan skapa rum för utdelningar hos aktieägarna. 
Respondenten bekräftar detta men ett tillägg av att “kassan måste vara tålig för att kunna 
göra utdelning, annars så brister hela konceptet och någon effekt kommer inte gå att 
härleda.” 

4.1.4 Intervju 4: Revisor  
Respondenten tänker oftast en stor goodwillpost som riskfyllt då denne anser att 
värderingen av goodwillposten är jättesvår. “ Företag värderar oftast att det är bättre än 
det egentligen är, medans vi tillämpar försiktighetsprincipen. Det är ju hellre att det har 
gjorts lite för mycket nedskrivningar än att det inte har gjorts några nedskrivningar alls, 
alltså om man ser det rent ur ett revisionsperspektiv så känns det mer tryggt att om en 
utomstående läsare skulle grunda ett beslut de annars inte skulle ha gjort om det hade 
gjorts en lite mer försiktig bedömning.” säger respondenten om synen på en stor 
goodwillpost. Hen anser att det finns en risk med det när det går sämre för företaget. Ifall 
personen ser att det går bättre, anser hen inte att det är något direkt problem med en stor 
goodwillpost. 

Vid granskning av goodwill påstår sig respondenten lägga sitt fokus på substansen till 
värderingen av goodwillposten, inte på att göra själva värderingen. Revisorn ber då 
företaget visa på kassaflödena och hur dem tänkt. Respondenten anser att oftast har det 
gått bra för företagen och inte funnits ett behov att diskutera något vidare mycket när det 
funnits ett nedskrivningsbehov. 

Respondenten tror att antalet nedskrivningar av goodwill har ökat på grund av man är lite 
mer försiktiga idag jämfört med förut. Lite svårigheter att svara på vissa frågor fanns då 
respondenten inte jobbat innan implementeringen av den nya standarderna och inte har 
något IFRS-bolag. 

Svararen tycker att när det gäller IFRS så är de standarderna ganska knölig i sig då det är 
bedömningar som måste göras tillslut. Att man måste kolla alla parametrarna när företag 
gör sina framtida kassaflödesvärderingar och påtalar att det är svårt att sia om framtiden. 
Dock gällande K3 anser respondenten att det ibland görs nedskrivningar utan att ens 
reflektera över nedskrivningsperioden eller så, och detta anser denne inte ger en rättvis 
bild av tillgången. 

Vidare framgick att vid nedskrivning ser svararen att kassaflödesmetoden är mest 
rättvisande men att återvinningsmetoden är lättare, vilket kan resultera i att man använder 
den i stället. Vid missberäknade nedskrivningar förs dialog med företagen och oftast 
ändrar dem beräkningen och klassar subjektiviteten i nedskrivningarna som något 
riskfyllt då det är ett tyckande. Revisorer vill oftast tillämpa försiktighetsprincipen även 
fast det kanske inte ger helt rätt bild, men personen ser hellre att det gjorts lite för mycket 
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nedskrivningar än att det inte har gjorts några nedskrivningar alls. Personen menar på att 
det känns det mer tryggt på så vis för att undvika ifall en utomstående läsare ser 
redovisningen av goodwillposten och den innehåller massa utomstående värden, att dem 
grundar beslut de inte skulle ha gjort om det hade gjorts en lite mer försiktig bedömning. 

Vidare diskuteras hur goodwill hanteras i K3-regelverket och detta anser personen ge en 
rättvis bild av goodwillposten. Svararen säger sig lite grann kunna se att K3-bolagen har 
fått större konsekvenser som IFRS-bolagen har undgått efter den nya implementeringen, 
detta eftersom att de oftast visar ett annat resultat. Vidare påpekas dock att det däremot 
kan bli stora nedskrivningsprövningar i IFRS-bolagen som kan slå väldigt mycket ett år, 
som det kanske inte gör på ett K3-bolag på samma sätt eftersom dem gör avskrivningar 
varje år. Svararen säger att fördelen är beroende på hur man läser en rapport, om man 
kollar på resultatet eller lite längre upp, vid upphandlingar och liknande, visas ju ett helt 
annat resultat regelverken emellan. 

Här drar även svararen in aspekten med problemet när ett bolag går dåligt så vill dem visa 
ett bättre resultat än vad det egentligen är, medan bolag som går jättebra dom vill få in så 
mycket kostnader som möjligt för att slippa vinstskatt. 

Ur ett konkurrensperspektiv för K3-bolagen ser respondenten nackdelen med att man kan 
manipulera resultatet och visa bättre än vad det är inför upphandlingar och sådant genom 
att tillämpa IFRS istället för K3 och ser kortsiktiga fördelar på så vis, samt långsiktiga i 
och med valet att aldrig göra en nedskrivning finns i IFRS. Säger även att trots att inte 
avskrivningar ökar kassaflödet eller liknande så ökar ju soliditeten och det i sig gör ju att 
IFRS-företag har bättre chans till att kunna få lån beviljat och gentemot leverantörer är 
soliditeten ett bra mått på att eventuella samarbeten och affärer och något positivt för ett 
företags framtida tillväxt. Skulle rekommendera alla bolag att tillämpa IFRS i ställer för 
K3 ur den synvinkel och i fall man bara ska se till goodwill och förbise administrativa 
kostnader och så. 

4.1.5 Intervju 5: Revisor  
Respondenten har inte någon specifik negativ eller positiv tanke när denne ser ett bolag 
med en goodwillpost. På dagens börsbolag så är det något som är väldigt förekommande 
och en naturlig del i dagens förvärv menar hen på. Dock så understryker svararen att det 
alltid är lite speciellt i och med att posten inte går att hänföra till någon speciell tillgång 
vilket skapar ett litet orosmoment i vissa enskilda fall. 

Respondenten lägger ett stort fokus på förvärvsanalysen vid själva förvärvet, då det är 
denna som ligger grund för hela posten och således efterverksamheten och hanteringen 
av nedskrivning och liknande. Denne kan dock tycka att det är för tidigt att bedöma rent 
objektivt vad posten skall eller egentligen skulle vara värd bara efter fem år. 

Personen tror att anledningen till att goodwillposterna har blivit så pass mycket större och 
således viktigare är för att bolagen är mer beroende av teknik, utveckling och 
marknadsföring på ett annat sätt än tidigare. Hela denna nya marknad skapar otroligt 
mycket mer mjuka värden än hur bolagen tidigare var uppbyggda där materiellt och reella 
värden var dominerande. 

När det kommer till att personen har olika åsikter gentemot vad styrelsen anser att 
goodwillen bör skrivas ned med, så är det en liten process. Först så vill denne att styrelsen 
skall tar fram en skriftlig grund som styrker styrelsens antagande för avskrivningen. Där 
presenterar styrelsen vad de tycker, förför och kommer även med konkreta anknytningar. 
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Detta kan vara att det skett nyemissioner som styrker värdet eller att det finns långt gångna 
kontrakt som representerar den tidsperiod som styrelsen bedömer. Efter detta tar personen 
del av detta, skiljer det sig fortfarande så har revisorn skyldighet att skriva om detta i sin 
revisionsberättelse. I den så beskriver respondenten att värderingen inte överensstämmer 
med revisorns åsikt och lämnar då en reservation. Denna revisionsberättelse oberoende 
och i huvudsak för tredje man. 

Svararen menar att det kan finnas risker för en extern part att handla eller ha någon form 
av ekonomisk verksamhet med ett bolag som har stora goodwillposten om det är så att de 
inte själva gjort en djupgående värdering eller läst dennes revisionsberättelse. 

Efter detta så är det förändringarna och de konsekvenser som de fått som tar plats i 
intervjun. Respondenten anser att det kommer en del konsekvenser av att förändringen 
tagit plats i IFRS-regelverket, detta görs sig till känna genom att det enligt denne knappt 
görs några avskrivning i relation till hur det gjordes tidigare innan förändringen. ” Min 
spontana tanke är att det har ju till att det knappt sker några avskrivningar kontra hur det 
hanterades tidigare. Vilket kommer av att styrelsen stångar sig väl blodiga för att kunna 
visa att värdet av goodwillposten är det värdet som är upptaget i balansräkningen och att 
man inte skall göra någon avskrivning. Därför att det slår ju direkt på resultatet i negativ 
bemärkelse och det leder ju i sin tur hur nöjda aktieägarna blir”.  Detta menar 
respondenten vara den största konsekvensen som blivit rent objektivt efter 
förändringarna. 

Den slutgiltiga delen av intervjun så diskuteras hur denna påverkan har slagit mot K3-
bolagen som är den huvudsakliga tesen och frågeställningen i arbetet. Respondenten 
menar på att möjligheten till kredit är en aspekt som kan bli av stor skillnad. Genom att 
påvisa en högre balansräkning och såldes eget kapital som ett IFRS-bolag kan göra så 
skapar det möjligheter för bättre villkor och storlek på krediten. Respondenten anser att 
bankerna är väldigt fyrkantiga i sin bedömning om vad som är ett kreditsäkert bolag och 
inte. “Det kan ju absolut vara till fördel för ett IFRS bolag. För det är ju så att när företag 
kommer till banken med sin årsredovisning så har jag känslan och erfarenheten av att bankerna 
är väldigt fyrkantiga många gånger och inte har den kollen och den förståelsen att se att det inte 
är några skillnader på bolagen egentligen, bara på grund av att de har olika regelverk som de 
förhåller sig till. Om man kollar rent på goodwill-posten. Så absolut skulle jag säga att det är 
svårare för K3 bolagen att få lån i relation till IFRS.”  Denne anser även att de inte riktigt har 
kompetensen när det kommer till att värdera ett bolag på djupet vilket då skapar det här 
rummet av skillnad mellan IFRS- och K3-bolag. 

Svararen finner dock att över tid så kommer skillnaden i IFRS och K3 ha mindre betydelse 
än på kort tid. Det är just under själva tillväxtperioden när K3 har negativ resultatpåverkan 
som den stora skillnaden kommer bli påtaglig, över tid så kommer det successivt bli 
mindre även om den tidigare tillväxten såklart sätter spår inför framtiden. 

Personen skulle även anse att alla bolag skulle må bra av att visa en stor tillgångsmassa, 
egentligen oberoende av bransch eller storlek. Någonstans så kommer vi också att landa 
i kassaflöden för att få den stora utväxlingen i bolaget. Finns det inga kassaflöden att dela 
ut till aktieägarna så menar respondenten på att den höga soliditeten inte får samma 
betydelse internt. 

Respondenten summerar diskussionen som så att det är svårt att dra stora fördelar för 
egen vinning ur aktieägarnas synvinkel som söker utdelning för privata ändamål. Den 
stora fördelen för IFRS-bolagen i jämförelse med K3 är att de har möjlighet att visa för 



 
 

43 
 

tredje part att ” kolla här vilket starkt bolag vi har”. Då menas i synnerhet kreditgivare, 
leverantörer och kunder. Personen konstaterar också att det borde ske mer nedskrivningar 
än vad det idag gör i IFRS-företag, detta enligt respondenten beroende av den positiva 
aspekten med tillväxt och utveckling.  

 

Respondent Tid Metod 

Intervju nr 1, affärsrådgivare 38 minuter Telefonintervju 

Intervju nr 2, revisor 58 minuter Personligt möte 

Intervju nr 3, revisor 63 minuter Personligt möte 

Intervju nr 4, revisor 51 minuter Telefonintervju 

Intervju nr 5, revisor 49 minuter Telefonintervju 

Tab. 2, Redogörelse för respondentinformation. 
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5 Diskussion 

I detta kapitel analyseras empirin och knyts ihop med den tidigare forskningen och 
teorierna från referensramen. Kapitlet avslutas med författarnas egna reflektioner 
kring skillnader mellan IFRS och K3.  

5.1 Problematiska konsekvenser som följd av IFRS/IAS 
förändringar 
Denna studie grundar sig i en bakomliggande problematik som tog fart i början av 2005. 
Innan 2005 behandlades goodwillposten på liknande sätt, oberoende av regelverk, vilket 
gjorde att konkurrens och möjlighet till påverkan densamma. Små skillnader i 
avskrivningstider kunde förekomma men ingenting som skapade skillnad liknande den vi 
ser i dagsläget. Den 1/1 2005 implementerades IFRS 3 om rörelseförvärv samt en 
omfattande uppdatering av IAS 36 om nedskrivningar och IAS 38 om immateriella 
tillgångar. Efter detta har diskussionen varit om den subjektiva bedömning som legat till 
grund för tillämpning av dessa standard varit rättvisande, och kanske än mer ifall det 
tillämpats på rätt sätt enligt Pajunen och Saastamoinen (2013) 

Problematiken som uppstått på grund av detta är kopplat till vår studie gällande hur denna 
förändring har påverkat konkurrenskraften och tillväxtmöjligheten i de bolag som inte 
tillämpat IFRS och således haft en direkt anknytning till regelverket när de nya 
standarderna implementerades. 

Bokföringen och redovisningens ”värld” är komplex och omfattande enhet. Med detta 
menar vi att allting inom redovisningen hänger ihop vilket gör att goodwillfrågan grundar 
sig i att tidigare delar av redovisningen är täckta. För att koppla detta till vår studie, så 
krävs det att tidigare forskning och teorier inom området för IFRS beaktas för att ny 
forskning skall bli gällande. Vi har därför använt forskning och teorier kring nedskrivning 
av IFRS för att kunna erhålla hur denna process har påverkat indirekta företag, i vårt fall 
K3 när det gäller deras redovisning.  

5.1.1  Problemen som uppstår av subjektiva bedömningar 
Respondenterna som har intervjuats har alla beskrivit en problematik som effekt av de 
subjektiva bedömningar som i dagsläget tillämpas för IFRS-bolagen skilt från K3. Detta 
ligger i linje med det studier som AbuGhazaleh (2011) gjort gällande svårigheten att 
konstatera värderingens riktighet. Några av personerna lyfter fram hur goodwillfrågan har 
över tiden förändrats och att de med tiden har vuxit till allt större värden som gör denna 
fråga allt mer problematiskt. I takt med att posterna växer så ökar också klyftorna mellan 
IFRS och K3.Detta stämmer överens med studien av Carvalho (2016) där identifieringen 
av tillgångarna inte genomförts i den utsträckningen som den bör för IFRS-bolag, vilket 
leder till stora goodwillposter till företagsledningens fördel. Genomgående hos 
respondenterna i den här studien så har något riskfyllt kring goodwillposten framgått. 
Personerna har mer beskrivit vad som hade kunnat ske om lagtext skulle följas. Detta 
innebär således att inte en alltför stor problematik har varit gällande då faktorer som 
storleken och komplexiteten gällande regelverk samt krav på uppföljning också spelar in.  

Respondenterna som intervjuats är till största del representerade av revisorer vilket också 
medför en annan dimension då de innehar möjligheten att påverka dessa bedömningar. 
Påverkan i den bemärkelse för att citera en av respondenterna ”Om jag inte tycker att den 
posten är korrekt värderad, då har jag skyldighet att skriva om det i min 
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revisionsberättelse. Och då kan jag ju skriva att jag har svårt att ta ställning till den 
posten, att det blir en reservation i min revisionsberättelse att den posten är enligt mig 
upptagen till 5 miljoner men enligt mig så överensstämmer den inte med min åsikt eller 
att jag inte kan försäkra den postens värde. Då kan det ju bli en reservation. Dock brukar 
detta lösa sig med en öppen dialog där båda parter får sina argument hörda, någon 
kompromiss kommer då fram i de flesta fall. ”.  

Respondenterna har också konstaterat att det har gått att se en trend, speciellt av 
börsnoterade IFRS-bolag, att goodwillnedskrivningarna har minskat till antal, trots de 
ökade värdena av goodwillposten. Detta enligt dem som en effekt av de subjektiva 
bedömningarna. Precis som i studien av AbuGhazaleh (2011) där utrymmet för subjektiva 
bedömningar avspeglar ett opportunistiskt handlande när det kommer till upprättande av 
finansiella rapporter. 

5.1.2  Problematiken vid förvärvet, avskrivningsplaner, härledning av värden och 
uppföljning 
Den tidigare forskningen av Carvalho (2016) menar på att ett moderbolag som förvärvar 
ett dotterbolag inte lägger ned nog med tid och energi för att identifiera tillgångar skilt 
från goodwill. Detta leder i sin tur att goodwillposterna blir väldigt stora, detta också då 
möjligheten med subjektiviteten i avskrivningen blir gällande. Identifierar bolagen 
tillgångarna så kommer de att behandlas av en avskrivningsplan som är skilt från hur 
goodwillposten behandlas. 

Respondenterna bekräftar detta, och lägger därtill att teknikens utveckling kan ligga till 
grund för detta också. Med detta menat så tror respondenterna inte att det enbart beror på 
att moderbolaget är ”lat” och undviker identifieringsfasen, utan också för att tillgångarna 
kan vara så pass svåra att de inte går att identifiera och behandlas således som goodwill. 

När det gäller K3-bolag så konstaterar respondenterna att bolagen är duktiga på att 
identifiera och investera tid vid förvärvstidpunkten för att få en så rättvisande bild som 
möjligt när avskrivningsperioden senare skall bli gällande. I kontrast till studien av 
Carvalho (2016) gällande IFRS-bolagens obenägenhet att identifiera tillgångarna vid 
förvärvstidpunkten, så kan detta ses som ett resultat av avsaknad av möjlighet. 
Anledningen till detta enligt respondenterna är att K3 bolagen har 5 år som standard och 
skulle inte få någon ekonomisk fördel genom att lyfta allting som en goodwillpost.  

Anledningen till detta går att spekulera i, men det går såklart att tro att det är mer viktigt 
att få det rätt när det kommer bli en så pass stor del av den negativa påverkan på resultatet 
som det blir i K3. Detta innebär att bolagen visar att de redovisar verkliga värden, både 
tillförlitligt och av relevans.  Inom IFRS kan det nästan ses som klokt att inte identifiera 
tillgångarna utan att redovisa dem som goodwill i och med möjligheten att avstå 
nedskrivning. På så vis får företaget kontrollen över sin avskrivning och således sin 
resultaträkning. Precis som i studien av Carvalho (2016), är detta är något som några av 
respondenterna nämner som hinder vid revisionen, hur pass angelägen företagen är att 
identifiera tillgångarna i samband med förvärv och nedskrivning.  
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5.1.3  Företagens attityder och inställning gentemot earnings management och 
resultatfokusering 
  
Företagsledare har inom ramen för vad lagen säger påverkat och genom bedömningar och 
tolkningar påverkat resultat och andra ekonomiska värden på ett sätt som skall gynna 
aktieägare och liknande intressenter (Qasim et al., 2013). 
Qasim et al. (2013) menar att företagsledningen får ett stort rum att agera ur ett 
opportunistiskt tillvägagångssätt som skapar en möjlighet att påverka 
nedskrivningsbehovet. Detta innebär att de genom detta har en möjlighet att påverka 
utfallet på resultatet som en följd av den subjektiva bedömning som ligger till grund för 
avskrivningen.  
 
Detta kan även de respondenter vi intervjuat konstatera. Inom större bolag kan det finnas 
bonusar och incitamentprogram som ledningen arbetar emot för att kunna uppnå 
ekonomiska fördelar för egen privat vinning. En av respondenterna uttrycker sig enligt 
följande ” Min spontana tanke är att det har ju till att det knappt sker några avskrivningar 
kontra hur det hanterades tidigare. Vilket kommer av att styrelsen stångar sig väl blodiga 
för att kunna visa att värdet av goodwillposten är det värdet som är upptaget i 
balansräkningen och att man inte skall göra någon avskrivning. Därför att det slår ju 
direkt på resultatet i negativ bemärkelse och det leder ju i sin tur hur nöjda aktieägarna 
blir”. Processen som respondenten beskrivit ovan kan vara ett sätt att arbeta målmedvetet 
mot förutbestämda resultat för att som styrelsemedlem eller aktieägare nå personlig 
lönsamhet. 
Vi har kunnat se att det har skapat förändringar och konsekvenser för de bolag som inte 
tillämpar IFRS regelverket, i vårt fall K3-bolag. Detta har framgått genom de intervjuer 
som genomförts, då det har beskrivits hur K3-bolagen fått konsekvenser som en direkt 
effekt av det externa regelverkets förändring, IFRS. 

Likheterna som vi har kunnat se i denna studie, som vi även sett i studier (AbuGhazaleh, 
2011; Hamberg & Beisland, 2014; Pajunen & Saastamoinen, 2013) av området är att 
subjektiviteten är en problematik för revisorer och externa parter. Utöver det så kan det, 
om fog finns, vara en möjlighet för bolagen som tillämpar IFRS och således subjektiva 
bedömningar. Det bekräftas även i denna studie att tillgångar vid rörelseförvärv kan 
inneha låg grad av engagemang för att försöka identifiera tillgångar vilket då leder till de 
stora goodwillposterna.Anledningen till detta kan dels bero på att det är problematiskt 
och tidskrävande, den andra synvinkeln som enligt en av respondenterna beror på 
utvecklingen av tekniken vilket skapar rum för stora mjuka värden. Detta överensstämmer 
med studien av Carvalho et al., (2016) där det förklaras att bolagen investerar alldeles för 
lite tid när det kommer till identifieringen. Studien såg att en stor mängd bolag inte 
investerade den tid de behöver för att identifiera skilt från goodwill.  I vissa fall kan upp 
till 75 % bestå av goodwill vid själva förvärvet vilket indikerarar på att bolaget inte lagt 
ner den tid som krävs. Detta resulterar i att bolagen inte redovisar de verkliga värdena, då 
goodwillposten blir för stor i relation till de tillgångar som egentligen skulle bli 
identifierade. Kopplat till syftet så innebär detta att IFRS bolagen kan bortse från 
identifieringen vid förvärvet och således påverka sitt resultat vilket K3 bolagen är 
begränsade till att göra som följd av den linjära nedskrivningen.  

(Carvalho et al., 2016) bekräftar i sin studie att revisorns roll i granskningen på många 
sätt är väldigt begränsad. Faktumet är att det är en väldigt stor process att härleda 
tillgångar, beräkna avskrivningsperioder och framtida kassaflöden. Därför kommer att bli 
ett underlag från styrelsen som revisorn får granska och ta ställning utifrån den. Det finns 
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här enligt oss en problematik som är svår att förändra på något sätt. I och med att styrelsen 
gör det omfattande arbetet så är det väldigt svårt för revisorn att kunna motbevisa att 
beräkningen är otillförlitlig och för optimistisk. Detta beroende på att revisorn inte gör 
det bakomliggande arbetet själ och får då svårt att skapa sig en egen uppfattning. Det skall 
även tilläggas att om revisorn skulle göra det, så skulle det också vara grundat i subjektiva 
bedömningar om framtiden. Detta leder då till ord mot ord, styrelsen kan då fortfarande 
hävda sin del vilket leder till att deras bedömning blir gällande. Det som revisorn då gör 
är att notera detta i revisionsberättelsen som då blir avgörande för att en intressent skall 
kunna göra en rättvis bedömning. 
 

5.2 Valet mellan IFRS och K3 
  
I detta avsnitt kommer det att presenteras analysen gällande vad som kan påverka 
de onoterade bolagens val mellan IFRS och K3. 
 
Utifrån det som beskrivs i tidigare avsnitt, leds vi in på det som knyter samman IFRS och 
K3 regelverket.  Detta är hur denna process, att styrelsen gör de slutgiltiga 
bedömningarna, påverkar de externa parterna. Detta innebär att K3-bolag blir en indirekt 
extern part till IFRS-bolaget. Vi menar med detta att den negativa effekt inte kommer av 
att K3-bolagen själva genomför ekonomiska handlingar med IFRS-bolagen. Utan 
konsekvenserna gör sig uttryck i form av att intressenter hellre väljer IFRS som följd av 
den starka balansräkningen trots att bolagen kan leverera samma erbjudanden. Detta i 
enlighet med det “case” som tidigare är beskrivet.  
 
K3-bolaget kommer då att få en tydlig konkurrensnackdel gentemot IFRS-bolaget som 
får, enligt respondenterna positiva fördelar. Detta enligt Hamberg & Beisland (2014, s. 
59) som beskriver att aktiekursen och goodwillbalanserna innehar ett positivt samband. 
Detta menar på att nedskrivningen görs optimistiskt för att inte resultatpåverkan och på 
så sätt få ekonomiskt positiva fördelar i form av stärkt balansräkning.  
 
De största nackdelarna bolagen som tillämpar K3 har fått kommer nu att presenteras. 
Detta är den problematik som vi kunnat identifiera utifrån de svar som erhållits av 
respondenterna.  
 
5.2.1      Intressenternas olika syn på bolagen beroende av regelverk 
Denna punkt sammanfattar de olika faktorer som påverkar resultatet. Den grundliga 
anledningen till att det blir en skild syn på soliditeten från intressenternas sida beror på 
skillnaderna i regelverken. Utifrån respondenternas svar, kan vi argumentera att en stärkt 
soliditet, genom större andel eget kapital i IFRS bolagen, blir en positiv effekt då 
intressenter tenderar att grunda sina beslut på detta nyckeltal. Detta innebär då att K3 
bolagen inte kommer inneha samma möjlighet vilket då skapar den skillnad som förklaras 
gällande.   Genom subjektiviteten och enligt respondenterna så ligger styrelsens 
fokusering att skriva ned i minsta möjliga mån vilket minskar den negativa 
resultatpåverkan Detta kommer då leda till att det egna kapitalet växer vilket gör att 
soliditeten blir högre i IFRS-bolagen än vad den blir i K3 detta enligt aktiekunskap 
(2019). Kunder som vill ha långvariga relationer och leverantörer som kan förlita sig på 
att fakturor betalas i tid kommer således att se ett mervärde i IFRS-bolaget. En av 
respondenterna menar på att det går som intressent att se att bolagen är värda densamma 
och att nedskrivningen inte har den stora påverkan i praktiken som den gör uttryck för i 
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redovisningen. Dock så konstaterar personen att det krävs en ”van läsare” för att kunna 
fastställa det. Med detta menar respondenten att personen som studerar bolaget kan 
konstatera vad som är av relevans vid grundliga beslut. Respondenten förklarar att värdet 
på bolagen är densamma, oavsett om nedskrivning gjorts eller inte. Vilket den uttrycker 
enligt “För det är ju så att när företag kommer till banken med sin årsredovisning så har 
jag känslan och erfarenheten av att bankerna är väldigt fyrkantiga många gånger och 
inte har den kollen och den förståelsen att se att det inte är några skillnader på bolagen 
egentligen, bara på grund av att de har olika regelverk som de förhåller sig till” vilket 
indikerar på att kreditgivaren inte är en “van läsare”. Detta stämmer överens med studien 
av Pajunen & Saastamoinen (2013) som visade på att revisorer, som ses som vana läsare 
av finansiella rapporter, ansåg även dem att det fanns möjlighet att visa ett bättre resultat 
utifrån IFRS och således incitament till vinstmanipulering. 

 Personen menar också på att detta gäller kreditgivare, vilket för oss in på punkt nummer 
två. 

5.2.2      Möjligheterna till tillväxt och utveckling 
Genom den kreditgivning som kommer av bättre soliditet så får företagen fler möjligheter 
till att utveckla och expandera sin verksamhet. Det är vid den här punkten som de stora 
skiljelinjerna i regelverken gör störst påverkan. En av respondenterna menar på att 
kreditgivare är väldigt ”fyrkantiga” i sitt sätt att bedöma, vilket kan skapa stora problem. 
Problemen kan vara att bolag med samma värde får helt olika utgångslägen. Enligt 
personen kan det vara så att ett av bolagen får kredit och den andra inte. Detta är i grunden 
ett resultat av att IFRS-bolagen har möjlighet att styra goodwillvärdet, som studien av 
AbuGhazaleh (2011) hävdar där de påtalar att anpassningen av nedskrivningen utefter 
egenintresse ligger till grund för att manipulera resultatet, vilket leder till ett missvisande 
resultat ger ett felaktigt beslutsunderlag och värderingssvårigheter för företagets 
intressenter uppstår.  På många marknader är externt kapital och finansiering ett måste 
för att kunna driva på utveckling, expandera och vinna marknadsandelar. 

 
Respondenterna i den här studien menar på att detta är en stor problematik i företagandet, 
därför kommer detta att resultera i att större bolag får lättare att utveckla deras redan stora 
befintliga marknad. Anledningen till detta är att IFRS-regelverket är i hårda drag ett för 
stort och komplicerat regelverk att tillämpa för mindre bolag vilket gör att fördelen i 
tillväxt som effekt av kredit kommer att tillfalla större bolag. En följd av detta kan bli att 
småföretagen får ett hårdare klimat att konkurrera inom vilket kan leda till 
definitionsproblem på arbetsmarknaden. Inte bara att många jobb skapas inom 
småföretagandet, enligt ekonomifakta (2010) utan även att fler företag tenderar att skapa 
en mer jämlik och reglerad marknad. Detta sätt att konkurrera är ett skydd och hjälpmedel 
som finns för konsumenten, där personen vet att varorna är framarbetad för att klara hårda 
kvalitetskrav samt att priserna undgår att utsättas för monopolliknande prisstrategier, 
detta enligt Konkurrensverket (u.å). 

5.2.3      Konkurrenssynpunkt på kort och lång sikt 
Respondenterna har under intervjun beskrivit att de bedömer större skillnader på kort sikt 
men under en längre period så skall det tendera att bli mer likvärdigt sett ur en 
konkurrenssynvinkel. Anledningen till detta är att resultatpåverkan inte påverkar K3-
bolagen längre än under standard 5 år vilket gör att de inte heller har någon nedskrivning 
som påverkar efter den perioden. 
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Vi finner dock att de inte fortsätter nog långt i tankegången som tidigare är beskrivet med 
kredittillgängligheten. Med detta menar vi att de stannar i att krediten och skillnaderna är 
störst på kort sikt, vi anser att det gör stor skillnad på kort sikt men ännu större på lång 
sikt. Detta eftersom bolag som får möjligheten till kredit och således verktygen för att 
kunna skala upp verksamheten  kommer att kunna dra ännu större fördelar på lång sikt än 
vad de gör på kort. Det är egentligen bara skillnaden på de likvida medlen som är den 
stora förändringen på kort sikt, baserat på att soliditeten skiljer sig åt. Inte för att 
soliditeten i sig självt genererar något kassaflöde, men det ligger till grund för underlaget 
som senare resulterar i kredit. Likt i studier av AbuGhazaleh (2011) och Pajunen & 
Saatamoinen (2013), är det utrymmet i IFRS-bolagen att kunna manipulera resultatet 
genom att avstå nedskrivning, som används för att för att öka soliditeten som ligger till 
grund. Vi följer resonemanget som liknar ”ränta på ränta”-effekten, dvs att ju längre en 
tillväxtverksamhet får arbeta ju mer och mer klyftor kommer detta att resultera i mellan 
IFRS och K3. Med en tillväxtverksamhet så menar vi att bolaget har en konstant 
ekonomisk tillväxt där investering och utveckling av såväl personalstyrka, och 
ekonomiska fördelar blir gällande.  

Vi menar med detta att de stora kontrasterna mellan IFRS och K3 kommer att komma när 
det utvecklade bolaget börjar generera kassaflöden, vilket då troligtvis kommer vara 
betydligt högre än för K3-bolaget som inte har fått denna möjlighet. De utvecklade 
bolagen så menar vi på de bolagen som ovan beskrivits som tillväxtverksamheter fått 
utlopp för sin tillväxt under ett antal år.  

Detta resonemang följer dock två stycken antaganden som konstaterats av respondenterna 
där det varit en tydlig majoritet att fördelarna som erhålls av stärkt soliditet är vad som 
kan redogöras för tredje man. Men det går inte att konstatera utan framgår från fall till 
fall.  

Det ena antagandet är att kreditgivare baserar stor del av sin bedömning på soliditeten, 
respondenten bekräftar att det är en vanlig parameter som används. Dock går det aldrig 
att säga till 100% att denna parameter kommer att avgöra ett fullständigt beslut. Detta då 
respondenterna endast ur egna erfarenheter beskrivit kreditgivare som “fyrkantiga” och 
således finns inget bekräftat att denna är en enda parametern som avgör om kredit 
godkänns eller inte. 

Det andra antagandet är att investeringarna och tillväxtfaktorerna som blir en effekt av 
krediten, resulterar i positiva kassaflöden och en framtida lönsamhet. Är dessa två 
antaganden inte gällande finns det problematik med att konstatera att denna trend är 
aktuell i ett praktiskt fall. Anledning till detta är att, om kreditgivare inte finner soliditeten 
som en positiv aspekt vid bedömning om kredit, kommer det heller ingen skillnad mellan 
IFRS och K3 bolag att bli gällande i hänsyn till goodwillnedskrivningen.  

5.2.4      K3-bolagens begränsnings till utdelning i jämförelse med IFRS-bolag 
Den sista punkten som har varit viktig att belysa i studiens svar på den problematiska 
fråga som finns mellan IFRS-bolag och K3-bolag är den privata aktörens intresse i 
bolagen. Som följd av den subjektiva bedömningen så byggs det egna kapitalet i bolaget 
upp, enligt respondenterna så skrivs goodwillposterna ner mindre trots att värdena stiger. 
Vi tolkar detta som att styrelserna arbetar på många sätt resultatorienterat, inte minst i det 
här fallet enligt (Pajunen & Saastamoinen, 2013, s. 257). I och med att resultatet och 
således det egna kapitalet ökar så skapar detta också rum för utdelning och positivt privata 
följder. Med positiva privata följder så menar vi att aktieägare och personer med ändamål 
att erhålla ekonomisk utdelning får detta gällande.Effekten som blir till följd av detta, när 
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IFRS-bolaget handlas på öppna marknaden så kommer externa intressenter att finna det 
positivt och intressant att investera i en verksamhet som både ger avkastning och delar ut 
till aktieägarna. Detta för att investerare tenderar att investera i bolag som betalar 
utdelning enligt ekonomifokus (2018).  

Detta leder till att en större del externt kapital strömmar in i bolaget vilket skapar 
möjligheter i form av utveckling och tillväxt. Detta är något som är väldigt skilt från hur 
K3-bolagets verksamhet kan påverka sin omgivning för att erhålla externt kapital som 
grund för utveckling. Den största anledningen till detta är att IFRS bolag handlas på öppna 
marknaden i stor omfattning, medan för K3 bolag är detta inte gällande. Det bör dock 
tilläggas att detta grundar sig i att kassaflödet och bolagets likviditet tål att dela ut pengar, 
om inte blir skillnaderna i avskrivning irrelevanta. 

5.3 Författarnas egna reflektioner på regelverkens skillnader 
Det är väldigt beklagligt att det finns så pass stora skillnader i regelverken som genom 
detta skapar klyftor mellan bolagen som verkar på samma marknader.  Det som är 
beklagligt är att detta skapar skillnader mellan företag som verkar på samma marknad, 
men har olika förutsättningar som följd av val av regelverk. Detta är något som enligt oss 
hindrar den konkurrenskraftiga marknad som samhället eftersträvar. Att liknande bolag 
har olika förutsättningar att utvecklas och konkurrera som följd av de olika regelverken. 
K3 är ett regelverk som till skillnad från IFRS är mer lämpad för mindre bolag då andra 
delar av regelverket sätter för stora och omfattande krav för att mindre bolag skall finna 
detta val positivt. Vi tycker därför att det inte bör vara så, utan bör istället vara tvärtom, 
dvs att det mindre regelverket innehar enklare krav som då leder till positiva följder för 
dem. Det är en självklarhet att det krävs mindre jobb och tid för att granska en linjär 
avskrivning till skillnad från en nedskrivningsprövning, men vi anser om bolaget innehar 
möjligheten så skall det vara möjligt. Med denna lösning så tror vi att skillnaderna mellan 
regelverken skulle minska markant, avseende goodwillfrågan. Det är långt ifrån alla bolag 
som tillämpar K3 som skulle välja nedskrivningsprövning är vår bedömning, men de 
bolag som innehar stora goodwillposter och söker den snabba utvecklingen på marknaden 
så skulle IFRS vara ett självklart val. 

Vi tycker också det som en av respondenterna lyfter upp om att nedskrivningsprövningen 
också skapar en möjlighet att skriva ned mer än vad som kanske är nödvändigt. Som 
argument för detta så är det att möta upp skatt som eventuellt skall betalas vid positiva 
resultat i resultaträkningen. Detta skapar då en grund för att vid positiva år skriva ned mer 
och på mindre positiva år. Anledningar till det kan vara att man vill behålla så mycket 
som möjligt internt inom bolaget och få mer jämna resultat över tid som kan vara positiva 
trender för investerare och andra intressenter. 
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6. Slutsats 

I detta kapitel presenteras studiens slutsatser. Det följer en diskussion om 
möjligheter för vidare forskning och kapitlet avslutas med en reflektion kring 
slutsatsernas etiska och samhälleliga innebörd.  

6.1 Slutsatser 
Studiens syfte är att genomföra en fördjupad analys för att avgöra om det finns några 
problematiska följder för K3 bolag efter de nya implementeringarna av IFRS 3, IAS 36 
samt IAS 38. Studien vill även undersöka om det finns motiv och grunder för ett aktivt 
val av IFRS standarderna trots att bolagen är kvalificerade för K3 regelverket. 
 
Utöver detta är syftet att genom intervjuer och tidigare forskning bidra med ny kunskap 
om hur effekterna av standardförändringarna gentemot externa intressenter, skilt från 
IFRS-bolag fått för konsekvenser.  
 
För att besvara syftet har studien fokuserat på två forskningsfrågor. Dessa presenteras 
nedan. 

6.1.1 Hur har de nya förändringarna i IFRS 3, IAS 36 och IAS 38 påverkat de 
onoterade bolagen som tillämpar K3?  
De nya förändringarna har skapat skillnader i redovisningen mellan K3-bolag och IFRS-
bolag då den subjektiva bedömningen skapar en möjlighet för att påverka sin 
resultaträkning på ett positivt sätt enligt K3. Denna process leder till att det egna kapitalet 
ökar då styrelsen har befogenhet att välja att ingen avskrivning skall genomföras enligt 
IFRS. När K3-bolagen då tvingas skriva ned så skapas då denna skillnad som enligt 
studiens resultat har den stora negativa påverkan för K3-bolagen. Problematiken hindrar 
enligt respondenterna en mer lättillgänglig utveckling och tillväxt för K3-bolagen men 
grund för att externt kapital och krediter blir svårare att erhålla när nyckeltalen påverkas 
negativt. Det går inte med säkerhet att säga att bolag med sämre soliditet, i vårt fall K3 
bolag inte skall få tillgång till kredit. Men i relation till IFRS-bolagen så finns det tydliga 
skillnader när beslut om kredit skall genomföras enligt respondenterna.  

6.1.2 Vad finns det för anledningar och motiv till val av IFRS som regelverk istället 
för K3 för onoterade mindre bolag? 
De anledningar och motiv för att tillämpa IFRS som regelverk är enligt oss om bolaget 
har som ambitioner att utveckla och erhålla tillväxt. Detta av den anledning att bolaget 
får en positivare balansräkning att visa upp för tredje part, detta innefattar kunder, 
leverantörer och kreditgivare som är en nödvändighet för att skala och få tillväxt i en 
verksamhet.  

En annan anledning som finns är om de privata aktieägarna vill erhålla utdelning och 
personlig ekonomisk vinning då resultaten i IFRS-bolagen inte belastas negativt på 
samma sätt som i K3, detta dock med förutsättning att bolagets likviditet tillåter detta.   
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6.2 Exempel på fortsatt forskning 
 

6.2.1 Bankernas beslut för kredit 
Vår studie har beskrivit den problematik som följt av förändringarna i IFRS 3, IAS 36 
och IAS 38. Stor del i studien har baserats på att intressenter, därtill kreditgivare baserar 
sina beslut på soliditeten som nyckeltal. Därav finns det ett intresse ur den här studiens 
synpunkt att studera huruvida soliditetens vikt står mot andra parametrar vid beslut om 
kredit hos kreditgivare.  

För att genomföra detta skulle vi rekommendera en kvalitativ studie, där både bolagens 
styrelse och kreditgivarnas beslutsfattare skulle intervjuas för att erhålla information och 
kunskap gällande underlag för beslut om kredit. Detta för att båda parters mer nyanserade 
åsikter än om bara kreditgivarnas beslutsfattare skulle intervjuas. Att enbart inkludera 
kreditgivare skulle kunna leda till att man erhåller svar som kan vara partiska av den 
anledning att de vill påvisa att kunskap och bredd för besluten finns.  

6.2.2 Övriga faktorer att ta till beaktande vid val av IFRS och K3 
Vår studie har baserats på ett case där andra faktorer vid val av regelverk har bortsetts. 
Av den anledningen skulle det vara intressant att lägga goodwillfrågans aspekter i relation 
till andra faktorer som spelar in på val av regelverk. Forskningen skulle därför behöva ett 
komplement som besvarar hur ett bolag som är stort nog att tillämpa IFRS skulle resonera 
vid val av regelverk. Detta med förutsättning att en stor goodwillpost är en del av bolagets 
redovisning. 

För att genomföra detta skulle vi rekommendera en kvalitativ studie, där revisorer 
intervjuas och där respondenten får rum att diskutera för och nackdelar med de olika 
regelverken i sin helhet. Därtill skulle vi finna det positivt om argumentation av faktiska 
bolag finns med. Med faktiska bolag så menar vi inte att respondenten beskriver bolag i 
allmänhet, utan väljer ut bolag som finns i verkligheten. Vi tänker oss “för boliden kan 
en positiv följd av IFRS som regelverk vara” Detta skulle resultera till att läsare och andra 
bolag kan använda forskningen för att erhålla kunskap om för och nackdelar med de olika 
regelverken innan beslut skall fattas. 

 

6.3 Etiska och samhälleliga följder av studiens resultat 
Den subjektiva bedömning är den grundliga problematiken med studien vilket leder till 
etiska konsekvenser för bolagets intressenter och samhället i stort. Först och främst så 
landar studien i att styrelsen agerar och redovisar goodwillposten på sådant sätt att 
bolagets egna redovisning skall göra så stort positivt utfall som möjligt. Effekten av detta 
är att bolagets intressenter kan värdera deras beslut på underlag som inte alla gånger 
speglar den verklighet som egentligen är gällande. Med detta menar vi att värdet av ett 
bolag är densamma, även om soliditeten skiljer dem åt baserat på att nedskrivning av 
goodwill gjorts på olika sätt enligt IFRS och K3. Följder av detta kan vara att långtgående 
kontrakt och relationer inte går att genomföra vilket kan skapa hinder för anställda att 
behålla jobbet vilket skapar problematiska följder. Med detta menar vi att bolag med hög 
soliditet, trots ett dåligt kassaflöde inte kan genomföra projekt och genomföra 
kontraktöverrenskommelser. Detta om likviditeten inte motsvarar den höga soliditet som 
enligt respondenterna ligger till grund för många relationsbeslut. Med relationsbeslut så 
menar vi att kreditgivare lånar ut pengar, eller att kunder och leverantörer beslutar om 
samarbete.  
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Soliditeten är ett nyckeltal som används väldigt mycket men en av respondenterna har 
beskrivit det enligt detta ” Men i hårda drag så dör ju inte bolag på grund av brist på 
soliditet utan brist på kassalikviditet”. En annan respondent har beskrivit intressenter och 
kreditgivare enligt detta ” För det är ju så att när företag kommer till banken med sin 
årsredovisning så har jag känslan och erfarenheten av att bankerna är väldigt fyrkantiga 
många gånger och inte har den kollen och den förståelsen att se att det inte är några 
skillnader på bolagen egentligen, bara på grund av att de har olika regelverk som de 
förhåller sig till”. Om vi tar dessa två uttalanden och kopplar dem till den subjektiva 
bedömningen så kan vi se att externa intressenter kan ta beslut på grunder som kan leda 
till konkurs och samhällsekonomiska problem. Vi menar här att problematik om 
konkurser, arbetslöshet och långvariga ekonomiska problem kan bli en följd av att 
ekonomiska transaktioner grundar sig i beslut på värden som inte är verkliga och 
tillförlitliga.  

Dock så finns det inget hundraprocentigt underlag på att styrelsen agerar på detta sätt 
endast utifrån egocentriska skäl även om flera av respondenterna har menat på att 
styrelsen gör vad som helst för att upp privata och företagsekonomiska ändamål.  
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APPENDIX 1 

Intervjumall 
 
Vi är två studenter som studerar ekonomi på Umeå Universitet. Vi skriver vår 
kandidatuppsats i redovisning och bokföring med fokus på goodwill och nedskrivning. 
 
Rättigheter och anonymitet informeras om. 
 
Steg 1: 
Studiens syfte är att studera om det går att härleda några förändringar eller effekter i 
onoterade bolag efter implementeringarna av de nya IFRS standarderna. Går det att se 
några tendenser i onoterade bolag som skapar en grund för ett aktivt val av IFRS 
standarderna trots att bolagen är kvalificerade för K3 regelverket? 
  
Steg 2: 
Ta upp caset: Ponera att vi har två stycken bolag, ett som tillämpar IFRS och ett som 
tillämpar K3. De är i samma bransch, säljer samma varor och skall ta samma 
marknadsandelar. Vi skall också separera andra punkter som kan påverka beslutet om 
IFRS och K3. Det enda fokuset som du skall bolla tillbaka på när du svarar på frågorna 
är som att den enda posten som företagen skall behandla är goodwill. Sen är det en 
självklarhet att, kassaflöden och ekonomigenererande enheter är med, men beslut som 
tid, kraft och komplexitet som följer av IFRS, skall inte vara med i tankarna när du svarar 
på frågorna. 
 
Goodwill 

1.   Om du granskar ett bolag objektivt och ser att bolaget innehar en stor post av goodwill. 
Hur ser du på detta? Riskfyllt eller Tillväxtingivande? 

2.   Du som revisor, vart lägger du ditt fokus när du granskar och följer upp företags hantering 
av goodwill? 

3.   Vad kan du se för hinder i din granskning? 
4.   När du som revisor granskar om goodwillposten motsvarar de framtida kassaflödena? Hur 

går du tillväga? 
5.   Storleken samt antalet nedskrivningar av goodwill har ökat, vad tror du är orsaken till 

detta? 
 
IAS 36, 38 & IFRS 3 
6.   Hur ser du på de förändrade standarderna? Anser du att förordningarna har 
åstadkommit det som förändringen önskade? (mer likvärdig bild av nedskrivningen d.v.s. 
inte linjär) 
7. Efter snart 15 år med de nya standarderna, tycker du att det bör kompletteras med några 
förändringar? Kompletteringar/förändringar/borttagningar av delar i standarderna? 
 

Nedskrivningar IAS 36, 38 & IFRS 3 
8. När det gäller nedskrivningar av tillgångar, vilken metod är enligt dig den mest 
rättvisande? Återvinningsvärdet eller framtida kassaflödesmetoden? 
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9. Om du stöter på missberäknade nedskrivningar, hur hanterar ni revisorer detta? 
10. Hur ser du på de subjektiva bedömningarna och den negativa effekt som kan bli av 
detta när det gäller nedskrivningsprövningar? 
11. Bedömer du subjektiviteten i nedskrivningar som något riskfyllt? 
12. Hur följer ni upp om bolag inte anser att nedskrivning behövs, samtidigt som ni tycker 
att skäl bör finnas. I och med att det är en subjektivitet, hur ser diskussionen ut? 
  
Nedskrivning K3 
13. Hur är din bild angående hur nedskrivningar av goodwill hanteras i K3-regelverket? 
14. Vilka metoder användes med största tillförlitlighet vid fastställandet av goodwillens 
nyttjandeperiod? 
15. Om du som revisor har en annorlunda åsikt om nyttjandeperiod i jämförelse med 
företagets, vad gäller? 
 
Hoten mot onoterade bolagen: Fokusdel 
(Ta upp forskningsfrågor, och gå tillbaka till syftet. Caset presenteras igen.) 
16. Värderar du att K3 bolagen har fått större konsekvenser som IFRS- bolagen har 
undgått efter den nya implementeringen? 
17. I tidigare studier som vi studerat kan vi konstatera att det är den subjektiva 
bedömningen som varit genomgående. I och med att K3 bolag inte tillämpar detta och 
skriver av rakt linjärt. Ur ett konkurrensperspektiv, vilka nackdelar kan du se att K3 
bolagen har tvingats att brottas med? 
18. Vi har sett i tidigare studier att bolagsförvärv kan bestå av upp till 75 % goodwill. 
Ponera att en goodwillpost på 10 miljoner skrivs av1 miljon/år. Hur mycket tror du detta 
kan hindra tillväxt och således konkurrens hos K3 bolagen? I relation till att IFRS inte 
skriver av någonting alls. 
19. Vad ser du för argument till att mindre onoterade bolag bör aktivt välja IFRS istället 
för K3, med fokus på goodwillfrågan och dess nedskrivning? 
20. Som revisor, vilka bolag skulle du rekommendera att tillämpa IFRS istället för K3? 
Dels på branschnivå, men också utifrån storlekar på olika poster (immateriella värden och 
goodwill). Bortse från framtida noteringar och dylikt. 
 
Övriga frågor med fokus på den subjektiva bedömningen 
21. Hur bedömer och kontrollerar revisorn att rätt kassaflöden tagits med i beräkningen? 
22. Blir inte bland annat jämförbarheten negativt drabbad p.g.a. subjektiva bedömningar 
angående diskonteringsräntan? 
23. Brukar företagen ha räknat fram en tillförlitlig diskonteringsränta? 
  
Tack för medverkan! 
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