
 God vilja eller ovilja?

- En utforskande uppsats om redovisning av goodwill vid företagsförvärv



Sammanfattning

Sverige och världen har under de senaste åren fått uppleva en fantastisk högkonjunktur. Det har 
varit lätt att låna pengar och företagen har gjort fina vinster. I spåren av god tillgång på kapital är 
företagsförvärv alltid aktuella. En relevant fråga för varje köpare är dock hur ett förvärv skall 
redovisas. Hur företagsförvärv skall redovisas har avseende noterade bolag genomgått genom-
gripande förändringar de senaste åren. Noterade bolag redovisade förr enligt Redovisningsrådets 
Rekommendationer men redovisar numera i enlighet med International Accounting Standards/
International Financial Reporting Standards. 

Dessa två regelverk anlägger två från varandra avvikande perspektiv avseende redovisning av 
den goodwill-post som uppkommer i de fall där köpeskillingen överstiger det förvärvade 
företagets nettotillgångar. Skillnaderna är principiella och tar sin utgångspunkt i frågan hur 
detaljerat goodwill bör och skall redovisas. Denna detaljambition, eller avsaknad av detalj-
ambition, speglas sedan i de specifika normerna som kräver att immateriella tillgångar redovisas 
skiljt från goodwill i olika utsträckning. 

Men vilka synsätt kan anläggas på denna särredovisning av immateriella tillgångar? Vilka faktor-
er kan sägas påverka frågan huruvida redovisningen av goodwill bör detaljredovisas? Då redovis-
ningens främsta uppgift är att förse redovisningens intressenter med information är det naturligt 
att utgå från ett informationsbehov. Av arbetet framgår att ägare inte synes ha särskild nytta av en 
detaljerad redovisning av goodwill. Externt så är alltså informationsbehovet begränsat. Däremot 
synes det vara av nytta för förvärvaren internt att denne tvingas redovisa goodwill detaljerat då 
detta tvingar förvärvaren till viss eftertänksamhet i samband med förvärvet. Av arbetet framgår 
även att en redovisning som utgår från att immateriella tillgångar skall skiljas från goodwill inte 
speglar den värderingsprocess som normalt torde förekomma i samband med företagsförvärv. 
Vidare visar arbetet att krav på att särredovisa immateriella tillgångar skiljt från goodwill leder 
till minskad tillförlitlighet i redovisningen. 
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1 Inledning

I följande inledande kapitel kommer problembakgrunden presenteras samt frågeställning och 
syfte formuleras. I detta kapitel skall även avgränsningar och disposition motiveras.

1.1 Ämnesval

Båda författarna har läst redovisning som fördjupningsämne på C-nivå. Därför föll det sig 
naturligt att fortsätta på utstakat spår och även skriva uppsats inom samma ämne. Uppsatsarbetet 
inleddes genom ett sporadiskt och förutsättningslöst sökande efter inspiration bland gamla 
uppsatsarbeten på uppsatser.se och diva-portalen. Denna allmänna inspirationssökning gjordes 
även för att undvika att ta ett alltför uppenbart och utrett ämne. Författarna ville helst skriva en 
uppsats om något som inte var alltför ”gjort”. Ambitionen att vara nyskapande visade sig dock
vara lättare att formulera än att praktiskt genomföra inom redovisningsområdet. Nya och 
originella idéer till uppsatser är tämligen begränsade i jämförelse med exempelvis marknads-
föring. Idéer om bl.a. revisionspliktens upphörande var uppe till diskussion men detta ämne fanns
behandlat i en rad uppsatser och artiklar. Revisionspliktens upphörande framstod således som 
föga originellt och valdes därför bort. För att få mer inspiration lästes årsredovisningar för att se 
om dessa pekade på någon intressant problematik som skulle kunna tänkas bli föremål för 
akademisk diskussion. Som av en händelse laddades Ratos årsredovisning anno 2007 hem. I 
årsredovisningen hittades genast en intressant rubrik, ”Ratos vs. IFRS”. Enbart rubriken som 
sådan väckte sådan nyfikenhet att saken ju bara måste undersökas närmare. Under den rubriken 
behandlade Ratos en mängd aspekter på IAS/IFRS som företaget ansåg vara ”mindre” bra. Bland 
annat kommenterades problematiken med att detaljerat separera immateriella tillgångar från 
goodwill-posten. Denna problematik ansågs av författarna kunna utgöra ett intressant uppslag att 
utreda närmare.

1.2 Problembakgrund 

”Att placera resultaträkning och kassaflödesanalys i centrum är att placera kyrkan mitt i byn, att 
placera balansräkningen där är att sätta ”dasset”, dvs restposten, där istället.”1

De senaste åren har Sverige varit i högkonjunktur. Företag har gjort stora vinster och det har varit 
lätt och billigt att låna pengar. Med god tillgång till kapital följer även en aktiv marknad vad det 
gäller strukturaffärer i näringslivet.2 Diskussioner kring hur företagsförvärv redovisas är således 
en aktuell fråga.

Genom rådets förordning 2002/1906/EG “om tillämpning av internationella redovisnings-
standarder” gjordes International Accounting Standards/International Financial Reporting 
Standards (hädanefter IAS/IFRS) obligatoriskt för noterade företag inom EU fr.o.m. första 
januari 2005. I preambeln till förordningen framgår syftet bakom lagstiftningen. I punkt (härefter 
p.) 3 anges att gemensamma redovisningsregler medför “att […] redovisningar i hög grad blir 
jämförbara, vilket är en förutsättning för att man skall kunna upprätta en integrerad 
                                                
1 Ratos årsredovisning, 2007, s 22 f.
2 http://www.realtid.se/ArticlePages/200702/12/20070212174213_Realtid543/20070212174213_Realtid543.dbp.asp
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kapitalmarknad som är effektiv, smidig och ändamålsenlig”. Redovisningsfrågor i allmänhet är 
alltså särskilt aktuella p.g.a. detta nyligen gjorda systemskifte av redovisningsregler.

Förr (och fortfarande i onoterade företag) reglerades redovisningen av goodwill av Redovisnings-
rådets Rekommendationer (hädanefter RR) 1:00 medan IFRS 3 är rådande standard för noterade 
företag. I RR 1:00 p. 41 och IFRS 3 p. 51 b stadgas att goodwill-posten är lika med skillnaden 
mellan anskaffningsvärdet på andelarna och summan av verkliga värden på förvärvade identifier-
bara tillgångar och skulder. 

Enligt RR 1:00 p. 41 skall identifierbara tillgångar tas med i koncernbalansräkningen om det är 
sannolikt att de representerar framtida ekonomiska fördelar och om värderingen kan ske på ett 
tillförlitligt sätt. I p. 42 klargörs att även tillgångar som inte tagits upp i det förvärvade företagets 
balansräkning kan ingå i koncernbalansräkningen, förutsatt att tillgångarna är identifierbara. I p.
42 exemplifieras en sådan identifierbar tillgång som inte redovisats i det förvärvade företagets 
balansräkning med en uppskjuten skattefordran som uppstår p.g.a. underskottsavdrag som 
förväntas kunna kvittas mot framtida skattepliktiga vinster. Är tillgången inte identifierbar skall 
tillgången däremot utgöra en del av goodwill-posten, p. 41. 

Enligt IFRS 3 p. 36 skall det förvärvande företaget redovisa de av det förvärvade företagets 
identifierbara tillgångar, skulder och eventualförpliktelser till verkliga värden vid förvärvstid-
punkten (förutsatt att de uppfyller kraven i p. 37 på bl.a. framtida ekonomisk fördel). I p. 44 
stadgas att en identifierbar tillgång skall redovisas i koncernbalansräkningen även om denna 
tillgång inte redovisats i det förvärvade företagets balansräkning. Av p. 53 framgår att de 
tillgångar som inte kan identifieras redovisas som goodwill. 

Begreppsmässigt finns således vid en jämförelse av de två regelverken inga direkta principiella
skillnader mellan hur goodwill definieras. Båda regelverken kräver att identifierbara tillgångar 
skall redovisas separat från goodwill. Det ligger således nära att anta att goodwill-posten 
behandlas likadant oavsett tillämplig redovisningsstandard. I praktiken finns dock skillnader
mellan hur företag redovisar goodwill beroende på om de använder sig av IFRS 3 eller RR 1:00.3

Följande utläggning kan tjäna som exempel för att konkretisera denna skillnad. I företag B finns 
bokförda nettotillgångar värda 500’ kr bestående av en fastighet. Marknadsvärdet på fastigheten 
är dock 100’ kr högre än det bokförda värdet. Företag B har även ett internt upparbetat varumärke 
som kan värderas till 300’ kr. Företag B har dessutom visat särskilt goda vinster de föregående 
åren. Företag A är berett att betala 1000’ kr för företag B. Hur skiljer sig då redovisningen av 
förvärvet beroende på huruvida företag A upprättar sin koncernredovisning i enlighet med RR 
1:00 eller IFRS 3? En redovisning upprättad enligt RR 1:00 skulle redovisa övervärdet i 
fastigheten separat från goodwill då denna tillgång anses identifierbar, medan varumärket inte 
skulle redovisats separat då denna inte skulle anses identifierbar. En goodwill-post om 400’ kr 
skulle således uppstå (1000’ kr – 500’ kr – 100’ kr). Om företag A istället upprättat redovisning-
en enligt IFRS 3 skulle skillnaden bli att företaget så långt som möjligt tvingats identifiera och 
särredovisa de immateriella tillgångarna skiljt från goodwill.4 I konsekvens härmed skulle det 
internt upparbetade varumärket anses vara en identifierbar tillgång som skall redovisas skild från 

                                                
3 Lagerström, B, Nicander, C, “Har börsbolag som köpt en rörelse också köpt regelverket i IFRS 3?”, Balans, nr 6-7 

(2006) p. 33-34, s 33.
4 Ibid.
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goodwill. En goodwillpost om 100’ kr (1000’ kr – 500’ kr – 100’kr – 300’ kr) skulle således 
uppstå. IFRS 3 kan således konstateras gå ett steg längre i kravet på identifiering av de 
immateriella tillgångarna vilket gör att skillnad i goodwill-postens redovisning uppstår.

Denna ingående genomgång av regler skall dock inte tolkas som att författarna avser att 
rättsdogmatiskt behandla reglerna. Frågan hur goodwill-posten skall redovisas normenligt
kommer således inte behandlas inom ramen för denna uppsats. Däremot kommer frågan hur 
goodwill-posten bör redovisas (d.v.s. analys av reglerna ur ett de lege ferenda-perspektiv) i viss 
utsträckning rymmas inom denna uppsats då detta är en intressant fråga för själva analysdelen. 
Denna uppsats avser istället huvudsakligen att anlägga ett mer samhällsvetenskapligt perspektiv 
på problemområdet och avser att utreda vilka möjliga synsätt det går att anlägga på redovisningen 
av goodwill. Det är mot bakgrund av detta som nyss anförda utläggning om redovisningsnorm-
ernas innehåll skall ses. Uppenbarligen har ju t.o.m. normgivarna olika sätt att se på redo-
visningen av goodwill. Ett rimligt antagande är väl därmed att även de som på något sätt berörs 
av redovisningen av goodwill kan ha olika sätt att se på redovisningen beroende av perspektivet.

Den externa redovisningen är till för redovisningsenhetens intressenter.5 Bland intressenterna 
intar ägarna en särställning.6 Som ovan beskrivits är redovisningen av goodwill enligt IFRS 3 mer 
detaljerad än motsvarande krav i RR 1:00. Det säger sig därför tämligen självklart att intressenter 
som använder årsredovisningen som underlag för sitt beslutsfattande får mer information av en 
redovisning upprättad enligt IFRS 3 än RR 1:00. Enligt agentteorin föreligger informationsa-
symmetri mellan företagets funktionärer (agenter) och företagets ägare (principaler).7 Ju mindre 
denna informationsasymmetri kan sägas vara, eller för att anknyta till redovisningen, ju mer 
principalen vet om företagets räkenskaper, desto större möjlighet till kontroll av hur väl agenten 
ser till principalens intresse.8

Som visats ovan är IFRS 3 mer långtgående i kraven på särredovisning av immateriella tillgångar 
i balansräkningen än RR 1:00. RR 1:00 accepterar i större utsträckning att förvärvaren inte 
förklarar varför denne betalat mer för det förvärvade företaget än vad dess nettotillgångar varit 
värda. Av detta framgår att IFRS 3 lägger mer fokus på en detaljerad balansräkning vid företags-
förvärv än vad RR 1:00 gör. En relevant följdfråga till detta kan dock ställas; vid företagsförvärv, 
använder förvärvaren en värderingsmetod som utgår från balansräkningen eller betalar förvärv-
aren utifrån framtida avkastning? Om förvärvaren använder en värderingsmetod som tar sin 
utgångspunkt i balansräkningen, torde det vara relativt lätt för förvärvaren att upprätta en speci-
ficerad balansräkning där även eventuella immateriella tillgångar redovisas separat. Använder 
förvärvaren däremot en metod som utgår från framtida avkastning torde ett krav på att specificera 
olika balansräkningsposter uppfattas som mindre relevant.9

Det har å ena sidan genom agentteorin konstaterats att ägarna har ett intresse av att få ut så 
mycket information som möjligt av redovisningen för att minska informationsasymmetrin, men å 
andra sidan måste även hänsyn tas till att ägarna har ett uppenbart intresse av att företaget skall 
                                                
5 Smith, D, Redovisningens språk, tredje upplagan, (Lund: Studentlitteratur, 2006), s 17.
6 Ibid.
7 Adams, M. B, “Agency theory and the internal audit”, Managerial auditing journal, Volume: 9 Issue: 8 (1994) p. 

8-12, s 8.
8 Ibid.
9 Det är förmodligen detta Ratos menar med ”att sätta dasset mitt i byn”, se citatet i inledningen av problembak-

grunden.
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generera så mycket vinst som möjligt. Detta senare konstaterande får konsekvenser på så vis att 
ägarna måste ta hänsyn till att information kostar pengar. En merkostnad uppstår genom att 
företaget måste upprätta en mer detaljerad redovisning (vilket kräver mer arbete). Så, ägarna vill 
ha så mycket information som möjligt, men torde samtidigt inte vara beredda att betala vad som 
helst för denna. Således måste en avvägning göras mellan nytta av informationen och kostnaden 
för den samma. Denna slutsats bekräftas även av p. 44 i IASB:s föreställningsram (som stadgar 
just att nyttan av informationen bör vara större än kostnaden att tillhandahålla den).

Ägarnas intresse av utförlig information måste även balanseras av kvalitativa krav på redovis-
ningen. För ägarkollektivet finns sällan någon information att tillgå utanför redovisningen.10

Uttalanden och påståenden i årsredovisning är således svåra att bekräfta eller kontrollera. Ingen 
information torde i många situationer vara bättre än osäker information, då denna information 
förmodligen kommer att betraktas som ”säker” om inte klara påpekanden om dess otillförlitlighet 
görs. I p. 32 i IASB:s föreställningsram förklaras att information kan vara relevant, men vara så 
osäker att redovisningen blir vilseledande. För att möta vissa kvalitetskrav måste därför redo-
visningen vara tillförlitlig. Tillförlitlig redovisning är inte behäftad med väsentliga felaktigheter 
och är inte vinklad, p. 31 IASB:s föreställningsram. Vidare måste redovisningen vara relevant, på 
så sätt att användare ska ha nytta av informationen i sitt beslutsfattande, p. 26 IASB:s 
föreställningsram. 

Som ovan visats finns många aspekter som måste tas hänsyn till då goodwill-postens redovisning 
diskuteras. Denna uppsats kommer utforska dessa aspekter närmare.

1.3 Problemformulering

Vilka synsätt finns på redovisning av goodwill i samband med företagsförvärv?

1.4 Syfte

Denna uppsats syftar till att utveckla kunskap och förståelse för de synsätt som kan finnas på 
redovisning av goodwill i samband med företagsförvärv. Detta syfte skall fullgöras dels på en 
teoretisk nivå där relevanta teorier kan kopplas till redovisning av goodwill, dels på empirisk nivå 
där empiri skall diskuteras i förhållande till teoretiska utgångspunkter och problemformuleringen.

1.5 Avgränsningar

Uppsatsen avgränsas till att behandla vilka olika synsätt på redovisningen av goodwill som kan 
finnas med särskilt fokus dels utifrån den som upprättar redovisningen, dels utifrån ett ägarpersp-
ektiv. För vidare diskussion hänvisas till avsnitt 2.2, ”perspektiv”.

Denna uppsats kommer fokusera på utredandet av de synsätt som finn avseende immateriella 
tillgångars skiljande från goodwill-posten. Problemformuleringen kan även tolkas som att 
uppsatsen kommer ta upp problematiken med huruvida goodwill skall avskrivas systematiskt 
eller endast nedskrivningsprovas. Frågan huruvida goodwill skall skrivas av systematiskt eller 

                                                
10 Större ägare kan dock ha styrelseposter och bevaka sina intressen den vägen.
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nedskrivningsprovas behandlas i denna uppsats utifrån hur detta kan påverka incitamenten att 
genomföra just identifiering, värdering och särredovisning av immateriella tillgångar från 
goodwill.11 Avskrivningsfrågan kan således sägas behandlas indirekt.

1.6 Disposition

Arbetet är disponerat utifrån logiska resonemang kring vilka kapitel som är beroende av andra 
kapitel. Exempelvis ter det sig ologiskt att analyser och slutsatser som bygger på det empiriska 
underlaget presenteras före själva empirin. Inom kapitlen är däremot strävan att så långt som 
möjligt låta läsaren följa en röd tråd. I detta arbete kommer först uppsatsens utgångspunkter att 
presenteras i kapitel 2. I detta kapitel diskuteras fundamentala diskussioner såsom kunskapssyn 
varför det är logiskt att detta kapitel inleder själva uppsatsen. Efter kapitlet om uppsatsens 
utgångspunkter kommer de teoretiska utgångspunkterna att presenteras i kapitel 3. Detta kapitel 
är den egentliga starten för själva forskningsinsatsen. Att teori placeras före exempelvis empiri 
förklaras med att denna uppsats huvudsakligen har en deduktiv arbetsgång, d.v.s. att teorier utgör 
en slags utgångspunkt som empirin sedan relateras till. Innan det empiriska underlaget kan 
redovisas (kapitel 5) måste dock utgångspunkterna för insamlandet av empirin klargöras, vilket 
kommer ske i kapitlet om praktisk metod (kapitel 4). I kapitel 6 kommer sedan analys och 
slutsatser att redovisas. I det avslutande kapitel 7 skall författarna självkritiskt rannsaka arbetet 
utifrån ett retrospektivt perspektiv. 

                                                
11 Se vidare avsnittet om 3.1.2, Earnings management.
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2 Uppsatsens utgångspunkter

I följande kapitel kommer den referensram som författarna tar med sig till uppsatsarbetet att 
diskuteras. Kapitlet är synnerligen viktigt då det kommer ge läsaren en uppfattning av vilken 
grundsyn författarna har i förhållande till samhälle, människa och vetenskapligt arbete. Utan 
denna referensram skulle läsaren kunna ha svårt att orientera sig och förhålla sig till det 
vetenskapliga arbetet som uppsatsen presenterar. Genom att redovisa författarnas synsätt vad 
det gäller grundläggande överväganden ges läsaren en möjlighet att förstå varför just problem-
formulering, teori, empiri och slutsatser blivit formulerade och diskuterade som de blivit. En 
liknelse med en karta kan göras. Anta en detaljerad och klanderfri karta över ett okänt geograf-
iskt område. Går det att bara med kartans hjälp förhålla sig till den geografiska verklighet som 
kartan representerar? Självklart inte, utan vissa kända grundförutsättningar famlar kartläsaren i 
mörker. För att kunna förhålla sig till kartan måste exempelvis läsaren av kartan förstå vad olika 
färgkoder symboliserar. Är gröna områden skog och blåa områden vatten? Vidare, vilken skala 
har kartan? På motsvarande sätt som en karta måste förstås och tolkas utifrån vissa grundförut-
sättningar, skall författarna här presentera utgångspunkterna för denna uppsats.

2.1 Förförståelse

2.1.1 Teoretisk förförståelse

Författarnas akademiska bakgrund har betydande gemensamma beröringspunkter men är inte helt 
utan skillnader. Den uppenbara gemensamma akademiska bakgrunden är att båda författarna läst 
företagsekonomi A och B vid Umeå universitet. Den kurs som betytt mest för denna uppsats vad 
det gäller vetenskapligt arbete är utan tvekan kursen i vetenskaplig metod som ingick som ett 
moment i företagsekonomi B. I den kursen författades bl.a. en B-uppsats och föreläsningar hölls 
om grunderna till vetenskapligt arbete. Kursen i vetenskaplig metod har betytt mycket för denna 
uppsats då författarna haft en grundförståelse för vetenskapligt arbete redan innan denna uppsats 
tog form vilket sparat både tid och tankemöda. Det är även av värde att erfarenheter och kunskap-
er från den B-uppsatsen i mångt och mycket kunnat tas med till detta arbete vilket författarna 
hoppas skall kunna höja kvaliteten på denna uppsats. Dock skall även påpekas att i samma ut-
sträckning som den vetenskapliga metoden gett oss en god förförståelse till det vetenskapliga 
arbetet finns det även risk att samma förförståelse låser författarna vid invanda mönster och 
tankesätt. Det är logiskt att det är lättare att arbeta förutsättningslöst när förutsättningarna saknas. 
Nu, när förutsättningarna de facto finns är det författarnas förhoppning att kunna utnyttja förkun-
skapen för att höja kvaliteten på uppsatsen.

Båda författarna har även läst Redovisning C vid Umeå universitet. Redovisning C är den kurs 
som betytt mest för författarna rent kunskapsmässigt i förhållande till redovisning av goodwill.
Redovisning C bestod av momenten internationell redovisningsteori och praxis samt koncern-
redovisning. Båda momenten behandlade den redovisningsmässiga konstruktionen goodwill 
vilket gör att författarna anser sig ha en god grundläggande ämnesmässig kunskapsbild.  Den 
ämnesmässiga kunskapen ger en möjlighet att på ett allmänt sett förhålla sig till redovisning av 
goodwill. Denna möjlighet att förhålla sig till den kunskapsmässiga delen av problemformuler-
ingen har förhoppningsvis lett till att relevanta teorier kopplats till problemområdet samt att de 
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frågor som ställts till respondenter har haft bäring på problemformuleringen.

Författarnas teoretiska förförståelse präglas även av vissa skillnader. Den akademiska bakgrund-
en skiljer sig åt på så sätt att den ena av författarna har juridik som huvudutbildning medan den 
andre författaren varit inriktad på service management. Båda dessa utbildningar är dock i grunden 
samhällsvetenskapliga utbildningar vilket förmodligen format författarna och som säkerligen kan 
förklara vissa val som gjorts i samband med denna uppsats. Det torde exempelvis vara naturligare 
för författarna att ansluta till vetenskapliga ideal som relaterar mer till samhällsvetenskapliga 
discipliner än motsvarande naturvetenskapliga. Omvänt betyder detta att det för författarna inte 
skulle vara helt lätt att förhålla sig till begrepp som är influerade av naturvetenskapliga ideal, 
såsom statistiska frågor, normbundenhet och ”rätt och fel”. På motsvarande sätt torde det vara 
lättare för författare med samhällsvetenskaplig bakgrund att relatera till sociala fenomen som 
avhängiga dess sociala kontext. Mer om denna diskussion nedan under avsnitt 2.1.3, ”kun-
skapssyn”.

Sammantaget leder ovan förda resonemang till att författarnas akademiska bakgrund och 
förförståelse i stort sammanfaller. Författarnas relativa likformighet i akademisk bakgrund och 
förförståelse kan medföra nackdelar som läsaren bör vara medveten om. I samhällsvetenskapliga 
uppsatser som begagnar en kvalitativ metod kan det vara till stor nytta med ett brett spektrum av 
tidigare erfarenheter, åsikter och infallsvinklar för att få en så heltäckande bild av problemområd-
et som möjligt. Det finns ur detta perspektiv en risk att författarna i någon mån är indoktrinerade 
av ett samhällsvetenskapligt perspektiv på kunskapsgenerering, vilket betyder att relevanta 
aspekter på problemformuleringen kanske inte upptäcks eller inte anses relevanta, då relevans är 
ett begrepp som med nödvändighet kommer tolkas utifrån författarnas perspektiv. Dock skall inte 
denna perspektivbundenhet dras alltför långt, utan författarna hoppas kunna läka denna för-
modade brist med en viss förmåga att se saker från perspektiv skiljda från sitt eget. Likväl är 
författarnas likformighet i förförståelse en brist.

2.1.2 Allmän förförståelse

Ingen av författarna kan sägas ha någon allmän förförståelse för ämnet som kan anses relevant. 
Problemformuleringen kan beskrivas som relativt politiskt okänslig och okontroversiell, åtmin-
stone för författarna som inte är engagerade i saken utanför denna uppsats eller har något slags 
intresse att försvara med uppsatsen. Risken att egenintresse från författarnas sida medvetet styr 
uppsatsens resultat i viss riktning måste således anses vara låg. Det finns dock alltid en risk att 
uppsatsens resultat påverkas omedvetet av författarna, att uppsatsens resultat i någon mån komm-
er vara avhängigt vilka erfarenheter och kunskaper författarna har innan arbetet. Denna omedvet-
na påverkan kan dock synliggöras just genom detta kapitel där författarna försöker identifiera 
relevanta erfarenheter och bakgrunder som skulle kunna påverka uppsatsarbetet. Sedan är det 
läsarens uppgift att förhålla sig till dessa diskussioner och avgöra om en omedveten påverkan 
synes ha skett. Denna omedvetna påverkan är dock någonting som en hermeneutisk kunskapssyn 
ser som något nödvändigt och inte med absoluta förtecken som någonting ont. Detta diskuteras 
mer i avsnitt 2.1.3, kunskapssyn. 

2.1.3 Kunskapssyn

Positivismen härrör från en naturvetenskaplig ambition att kunna beskriva naturens lagbundenhet 
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och allmängiltighet.12 Om dessa naturvetenskapliga ideal överförs till en samhällsvetenskaplig 
kontext medför positivismen att den samhällsvetenskapliga forskaren söker beskriva lagbunden-
het och allmängiltighet i sociala fenomen. Genom sitt naturvetenskapliga arv kommer klassiskt 
naturvetenskapliga discipliner såsom matematik att bli relevanta även i en samhällsvetenskaplig 
undersökning, uttryckt i statistik som utvinns ur kvantitativ empiri. Den sociala verkligheten 
kommer så att säga beskrivas i matematiska termer medelst statistisk. Positivistiska ideal går t.ex. 
att se i mätningar av partipreferens. I dessa kan konstateras att ”socialdemokraterna får 40 pro-
cent, moderaterna går fram tre procent” etc. med bisatsen ”om det vore val idag”. Dessa under-
sökningar utgår ifrån att en viss andel av röstberättigade tillfrågas om partipreferens och att denna 
undersökningsgrupp sedan låtes representera hela den röstberättigade populationen. Hela resone-
manget, med att låta en viss del av de röstberättigade representera hela den röstberättigade 
massan bygger på att det sociala fenomenet partipreferens visar en regelbundenhet. Denna regel-
bundenhet medför i sin tur en möjlighet att generalisera, d.v.s. att det är möjligt att från en ”liten” 
undersökning om verkligheten dra slutsatser om en ”stor” verklighet.

Det hermeneutiska kunskapsidealet förkastar det positivistiska antagandet att sociala fenomen 
uppvisar lagbundenhet och allmängiltighet. Den hermeneutiska tankeskolan menar att sociala 
fenomen är spegelbilder av en social verklighet som är alltför komplex för att kunna beskrivas 
som lagbunden och allmängiltig.13 Forskaren kommer istället för att eftersträva allmängiltighet i 
sin beskrivning av verkligheten beskriva verkligheten utifrån den sociala kontext som det sociala 
fenomenet förekommer i. Olika kontextuella perspektiv kan t.ex. vara tid och betraktare. Ett
exempel kan vara en undersökning om homosexuell kultur. Det är väl föga troligt att en katolsk 
biskop på tidigt 1800-tal och en forskare i modern tid fostrad i en liberal tanketradition skulle dra 
samma slutsatser utifrån ett identiskt empiriskt underlag.

Den strikt hermeneutiskt skolade skulle inte heller tillmäta ovan exemplifierade partipreferensun-
dersökning något större värde. För denne skulle själva generaliseringen, att låta en liten undersök-
ningsgrupp representera en stor, framstå som vulgär och meningslös då mätningen av det sociala 
fenomenet partipreferens skulle vara helt beroende av den sociala kontexten som undersökningen 
gjordes i. Ett visst stöd kan denne säkert finna i att partipreferensundersökningar gjorda av olika 
undersökningsinstitut kan visa olika resultat även om dessa undersökningar båda hävdar att så här 
skulle valresultatet bli om det vore val idag. Vore sociala fenomen helt lagbundna skulle väl inte 
socialdemokraterna kunna få 30 procent i en undersökning och 33 procent i en annan? Således 
finns säkert ett visst mått av relevans i den strikt hermeneutiskt skolades invändning mot parti-
preferensundersökningar. Samtidigt måste dock även påpekas att det är svårt att tänka sig ett 
bättre sätt att mäta partipreferens på än att göra just en kvantitativ undersökning. Vissa sociala 
fenomen låter sig helt enkelt beskrivas bäst utifrån positivistiska förutsättningar, medan andra 
sociala fenomen bäst beskrivs utifrån hermeneutikens ideal.

En fråga som i viss mån lämnas öppen här är dock huruvida forskaren först och främst väljer ett 
fenomen som skall beskrivas och sedan väljer adekvat kunskapssyn att applicera på undersök-
ningen, eller om forskarens utgångspunkt är en viss kunskapssyn och sedan utifrån denna 
kunskapssyn ser möjliga fenomen att undersöka. Det kan väl dock konstateras att det senare 
alternativet, att utifrån en kunskapssyn välja möjliga undersökningar begränsar forskaren i viss 
utsträckning då vissa undersökningar helt enkelt inte passar den kunskapssyn som forskaren tyr 

                                                
12 Andersson, S, Positivism kontra hermeneutik, (Göteborg: Bokförlaget Korpen, 1979), s 14.
13 Ibid.
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sig till. Författarna hoppas därför att det första alternativet är det som gällt för denna uppsats, att 
ett relevant problemområde identifierats som möjligt att utreda i uppsatsform, att problemet sedan 
formulerats och att en adekvat kunskapssyn blivit aktuell efter dessa andra steg. Författarna har 
som ovan angetts haft en i stort sett sammanfallande gemensam förförståelse, vilket medför att 
det även kan anses som förhållandevis troligt att förhållandet egentligen är det motsatta, att 
författarna har ett visst invant tankemönster, en viss kunskapssyn, som påverkat vilka undersök-
ningar som ansetts relevanta eller intressanta.

Kunskap diskuteras som ovan angetts teoretiskt utifrån två huvudsakliga sätt att se på kunskap, 
positivism och hermeneutik. Den kunskapssyn som författarna väljer att ty sig till kommer att ge 
direkta konsekvenser för problemformulering, syfte och metod. Kunskapssynen går även att se ur 
ett större perspektiv med konsekvenser bortanför det uppenbara, något som kan liknas vid att 
författarna har ett visst tankemönster, ett visst paradigm eller t.o.m. associerat med begrepp som 
livsåskådning.14 Att en viss kunskapssyn kan få sådana genomgående konsekvenser medför att 
kunskapssynen i princip kommer genomsyra hela detta arbete. Dessa mer subtila och indirekta
konsekvenser kommer dock vara i princip irrelevanta att kommentera p.g.a. orsakssambandets 
subtilitet. Det torde exempelvis inte vara helt uppenbart för läsaren vad en diskussion kring kun-
skapssynens konsekvenser för val av teorier har för relevans, även om ett sådant resonemang 
säkert skulle vara möjligt teoretiskt. Framställningen skulle förmodligen tyngas av alltför teoreti-
ska resonemang kring kunskapssynens subtila verkningar där helheten, eller det viktiga, riskerar 
att förloras i ett gytter av detaljer . Många av dessa mer subtila orsakssamband mellan kunskaps-
syn och kapitel i detta arbete lämnas av denna anledning därhän. Fokus kommer ligga på 
kunskapssynens konsekvenser för problemformulering, syfte och metod.

Problemformuleringen får väl sägas utgöra själva kärnan av en uppsats. Problemformuleringen i 
denna uppsats, ”Vilka synsätt finns på redovisning av goodwill i samband med företagsförvärv?”,
är av typisk hermeneutisk karaktär. Problemformuleringens utformning medför inga rimliga
möjligheter att försöka kvantifiera empirisk data för att besvara frågeställningen. Problem-
formuleringen ger inte upphov till någon möjlighet att bevisa orsaker och verkan, att utreda 
kausalsamband, vilket är typiskt för positivistiska undersökningar.15 Hade en positivistisk 
inriktning på frågeställningen varit önskad hade problemformuleringen fått parafraseras om, 
exempelvis kunde problemformuleringen givits lydelsen ”hur vanligt är synsätt x vid redovisning 
av goodwill i samband med företagsförvärv?”. Dock saknas i detta sammanhang själva x:et i
problemformuleringen som föreslogs innan, och även av denna anledning blir det svårt att 
genomföra en kvantitativ studie. Problemområdet måste i viss mån alltså redan vara utforskat för 
att hitta lämpliga orsakssamband att bevisa. Det är alltså möjliga x som denna uppsats skall 
försöka hitta. Kanske kan dessa x senare visa sig lämpliga att studeras rent kvantitativt. 
Sammantaget måste dock konstateras att frågeställningen, förstärkt av det syfte som redovisas i 
denna uppsats, visar en vilja att undersöka, att skapa förståelse för problemområdet.16 Denna 
uppsats kommer av denna anledning att främst ty sig till en hermeneutisk kunskapssyn.

Denna hermeneutiska utgångspunkt kommer medföra explicita konsekvenser för den metod som 
skall användas vid undersökningen. Som ovan motiverats utifrån kunskapssyn och problemfor-

                                                
14 Andersson, S, Positivism kontra hermeneutik, (Göteborg: Bokförlaget Korpen, 1979), s 9.
15 Ibid, s 28.
16 Problemformuleringen kan sagas inbjuda till explorativ forskning, se mer Ruane, J. M, A och O i 

forskningsmetodik: en vägledning i samhällsvetenskaplig forskning, (Lund: Studentlitteratur, 2006), s 22.
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mulering kommer denna uppsats att begagna en kvalitativ metod. 

2.2 Perspektiv

Som ovan förklarats kommer en kvalitativ studie vara inriktad på att skapa förståelse för ett visst 
socialt fenomen. Vidare så uppfattas sociala fenomen, enligt den hermeneutiska skolan, som så 
komplexa att det inte lönar sig att diskutera ett visst socialt fenomen på ett allmängiltigt sätt. 
Beskrivningen av det sociala fenomenet kommer nämligen variera utifrån vilket perspektiv som 
anläggs. Det kan således vara av värde att närmare kommentera vilka perspektiv, kontexter, som 
uppsatsen avser behandla. Rent principiellt skulle det vara möjligt att utreda problemformuler-
ingen utifrån en mängd perspektiv då det finns många intressenter som på ett eller annat sätt har 
ett förhållande till ett företags redovisning. Det kan t.ex. handla om staten, kreditgivare, anställda
etc. I förhållande till vår problemformulering finns dock två perspektiv som intar en särställning. 
Det är dels det perspektiv som utgår från den som upprättar redovisningen, dels från det perspekt-
iv som utgår från ägaren. Den som upprättar redovisningen är särskilt intressant därför att det är 
denne som skall tillämpa specifika redovisningsregler och det är naturligt att den som upprättar 
redovisningen därigenom har en unik förståelse för problemområdet, en förståelse som givetvis är 
av yttersta intresse för oss att förmedla. Ägaren i sin tur har en unik position gentemot redovis-
ningsenheten genom att redovisningen för ägaren i praktiken är det enda sättet att hålla sig a jour 
med vad som händer med dennes kapital, om kapitalet utnyttjas väl och hur företaget kommer gå 
i framtiden.

Ägarperspektivet i denna uppsats måste dock kommenteras ytterligare för att kunna förstås. 
Ambitionen var att föreningen Aktiespararna skulle låtas företräda detta perspektiv i uppsatsen. 
Aktiespararna ville dock inte ställa upp på en intervju. Författarna uppfattade dock perspektivet 
som så viktigt att utreda närmare att ägarna i viss utsträckning ersattes av intervjuer med 
revisorer. Revisorerna utses av bolagsstämman (alltså ägarna), Aktiebolagslagen (2005:551) 9 
kap. 8 §, och revisorerna skall å ägarnas vägnar granska bolagets årsredovisning och styrelsens 
förvaltning, 9 kap. 3 § 1 st. Revisorer arbetar således på ägarnas uppdrag. En revisor kan väl
aldrig helt ersätta en ägares perspektiv på redovisning av goodwill, men kan säkert i viss mån 
bidra till att utveckla kunskap kring en ägares perspektiv på redovisning. Berättelserna från 
revisorerna är även väldigt värdefulla p.g.a. deras kunskaper och erfarenheter på redovisnings-
området.

En ytterligare aspekt på denna diskussion är att ägarperspektivet även har diskuterats med de res-
pondenter som arbetar som ekonomiansvariga. Ägarperspektivet kan även relateras till dessa 
respondenters erfarenheter då dessa företag förvärvat och äger företag. Dessa respondenter är 
således de facto även ägare.

2.3 Angreppssätt

I detta avsnitt skall förhållandet mellan empiri och teori diskuteras. En forskare har i princip två 
val vad det gäller angreppssätt. Det ena möjliga angreppssättet är att utgå från generella teorier 
och pröva teoriernas giltighet visavi ett specifikt socialt fenomen.17 Detta angreppssätt kallas 
deduktion. Det andra möjliga angreppssättet är det rakt motsatta, d.v.s. att utifrån ett specifikt 
socialt fenomen formulera en generell teori. Detta angreppssätt kallas induktion. Bryman och 
                                                
17 Bryman, A, Bell, E, Företagsekonomiska forskningsmetoder, (Malmö: Liber Ekonomi, 2005), s 23 ff.
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Bell menar dock att angreppssätten inte sannolikt kan isoleras från varandra, d.v.s. att en deduktiv 
studie bär spår av induktiva drag och vice versa.18

Författarna har formulerat en problemställning och utifrån denna letat teorier som på ett relevant 
sätt haft beröringspunkter med problemområdet. Dessa generella teorier har i nästa steg operatio-
naliserats till frågor med bäring på uppsatsens specifika problemställning. Denna uppsats komm-
er således i huvudsak bära prägel av ett deduktivt arbetssätt.

Dock får väl sägas att uppsatsen även bär spår av induktiva tendenser. På redovisningsområdet 
saknas nämligen för området specifika teorier (utom då de strikt redovisningsteoretiska utgångs-
punkterna) vilket gör att författarna tvingats leta mer generellt tillämpningsbara teorier som i 
mångt och mycket är relevanta över hela det företagsekonomiska forskningsområdet. Ett exempel 
på detta är agentteorin som torde ha relevans för ett brett spektrum av uppsatser inom företags-
ekonomi. Denna generella tillämpningsbarhet  gör att det är svårt att ha en direkt deduktiv ansats 
då förhållandevis mycket tankemöda ligger bakom anpassningen av dessa teorier till problem-
området. Denna anpassning leder i sin tur till att uppsatsen har ett något ansträngt förhållande till 
deduktion då de specifika operationaliserade frågorna har en viss distans i förhållande till den 
ursprungliga teorin. 

2.4 Metodval

Som ovan påpekats under avsnittet kunskapssyn anser författarna att problemformuleringen 
inbjuder till en kvalitativ studie. Ambitionen i uppsatsen är att undersöka och att skapa förståelse 
för problemområdet. Denna ambition känns även särskilt relevant då författarna helt enkelt inte 
kunnat hitta material i artiklar och böcker som på ett direkt sätt diskuterar problemställningen.
Hade diskussionen kring problemformuleringen varit allmänt känd, utredd och tillgänglig hade 
kanske en kvantitativ metod passat bättre då det skulle varit lättare att formulera en problem-
ställning som kunnat besvaras utifrån kvantifierad data. Då denna diskussion dock inte synes ha 
varit föremål för undersökning tidigare så är det naturligt att uppsatsens karaktär i mycket är av
utforskande karaktär. I förhållande till denna utforskande och förståelseskapande ambition är det 
alltså författarnas uppfattning att en kvalitativ metod är mest ändamålsenlig.

2.5 Litteratur och artiklar

2.5.1 Reflektioner

I detta kapitel kommer den litteratur och de artiklar som använts för uppsatsen att diskuteras. 
Enligt akademisk tradition diskuteras ofta distinktionen mellan primärkällor och sekundärkällor. 
Författarna ser dock inte nödvändigheten i att diskutera detta närmare då de teorier och de 
metodologiska utgångspunkter som diskuteras i denna uppsats är generella och allmänt godtag-
bara och knappast kan sägas vara särskilt kontroversiella. Vissa teorier torde t.o.m. vara så 
accepterade och allmänt diskuterade att primärkällan kanske inte ens är känd. Det författarna 
förhåller sig till i detta kapitel kommer vara kunskap som författarna inte har producerat själva, 
oavsett om detta kan betraktas som en primärkälla eller sekundärkälla. Författarna anser heller 
inte att denna diskussion kring källhierarki skulle vara något som särskilt gynnar denna uppsats 

                                                
18 Bryman, A, Bell, E, Företagsekonomiska forskningsmetoder, (Malmö: Liber Ekonomi, 2005), s 25.
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akribi i någon nämnvärd utsträckning utan snarare tynga framställningen med meningslösa påstå-
enden. I denna uppsats kommer därför ingen skillnad göras i detta kapitel utifrån om källan är en 
primärkälla eller sekundärkälla. 

Ovan förda diskussion skall dock inte blandas samman med diskussionen kring källhierarki vad 
det gäller specifika redovisningsnormer. Författarna kommer konsekvent arbeta utifrån ambition-
en att hänvisa till den specifika standarden om viss fråga påstås vara normerat genom viss redo-
visningsstandard.19 Författarna kommer således inte att hänvisa till en bok eller artikel som påstår 
samma sak som en redovisningsstandard, även om kunskapen om en viss redovisningsnorm bäst 
presenterats i en artikel eller bok. En annan sak är om en viss standard är svårtolkad och en 
författare till en artikel eller bok presenterar ett visst tolkningsförslag, då har ju de facto den 
artikeln eller boken bidragit med något som inte framgår av den specifika normen. Allt detta 
kanske är självklarheter men det är inte svårt att hitta uppsatser i redovisning som gör gällande att 
en viss författare funnit att exempelvis goodwill skall nedskrivningsprovas varje år.

Denna uppsats har som ovan angetts en deduktiv ansats. Då detta betyder att författarna tar sin 
utgångspunkt i teori, för att sedan relatera denna teori till verkligheten är det självklart en viktig 
del i det vetenskapliga arbetet att finna teoretiska utgångspunkter i källor med stabil akademisk 
förankring. För att möta detta krav på akademisk förankring kommer nedan diskuteras källkritik.

2.5.2 Datainsamling

Rent generellt kan konstateras att den kunskap, som inte utgörs av det empiriska underlaget för 
denna uppsats, har hittats genom olika söktjänster. Genom söktjänsternas försorg kan visshet om 
vissa för problemområdet relevanta sökord leda till att  kunskap kring problemområdet 
sammanförs och presenteras för forskaren på ett strukturerat sätt. Datainsamlingen för denna 
uppsats började således med att relevanta sökord identifierades. Denna process kunde i stort 
utföras med hjälp av den teoretiska förkunskap kring problemområdet som författarna hade redan 
innan uppsatsarbetet.20 Författarna kunde även utifrån förförståelse för metodologiska frågor 
formulera ett antal sökord som kunnat användas för att hitta metodologisk kunskap.

De sökord som användes för att hitta lämpliga artiklar och böcker ur ett ämnesmässigt kunskaps-
perspektiv var: intangible asset, mergers, acquisition, goodwill, synergy effects, IFRS 3, identi-
fying intangible assets och kombinationer av dessa ord. Även svenska versioner av dessa ord 
användes, men då främst för att finna böcker.

De sökord som användes för hitta metodologisk kunskap var: vetenskaplig metod, samhällsveten-
skaplig metod, kvalitativ metod, hermeneutik och positivism.

För att finna böcker användes tjänsten ALBUM som är tillgänglig via Umeå universitetsbiblio-
teks hemsida21. För att hitta artiklar användes primärt artikeldatabaserna Business Source Pre-

                                                
19 Av denna enkla anledning kommer heller inte hänvisas till FAR:s författningssamling i litteraturförteckningen 

(vilket författarna noterat att många andra uppsatser synes göra, med upplaga, utgivningsår och allt). Det som har 
använts i arbetet är standarderna som sådana, inte ett visst verk. Alla andra tekniker än den som begagnas här är 
lika meningsfullt som att ta med ”blå lagboken” i litteraturförteckningen om en viss laghänvisning gjorts.

20 Se vidare avsnitt 2.1.1, Allmän förförståelse.
21 http://www.ub.umu.se
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mier(EBSCO)22 och Emerald Fulltext23, men även Google scholar24.  Både Business Source 
Premier(EBSCO) och Emerald Fulltext innehåller artiklar inom ekonomi från en mängd olika tid-
skrifter och andra publikationer. Anledningen till att båda söktjänsterna användes är för att de 
använder sig av olika databaser att hämta artiklar från. Att använda båda databaserna ger således 
en bredare avsökning av kunskapsområdet. Google scholar användes för att få en mer komplett
bild av kunskapsområdet då sökmotorn även indexerar uppsatser och böcker utöver artiklar. 
Google scholar är dock enligt författarna inte särskilt lättöverskådlig och skulle förmodligen inte 
fungera som enda sökväg till kunskap. Google scholar har dock fungerat bra som komplement till
de andra databaserna.

Ett undantag till att kunskap samlats in via söktjänster och databaser är Bryman och Bells metod-
ologiska lärobok ”Företagsekonomiska forskningsmetoder” som var känd för författarna redan 
innan uppsatsarbetet.

2.5.3 Källkritik av kunskap som inte producerats av författarna

Två huvudkrav som ställs på vetenskapliga arbeten är att de skall vara objektiva och sakliga.25 De 
källor som använts i detta arbete skall således kunna möta dessa krav. Samtliga källor har upp-
levts som sakliga av författarna. Författarna har dock en ödmjuk inställning till sin förmåga att
bära dom över annans verk p.g.a. bristande kunskap och erfarenhet. Det ter sig som en orimlighet 
att efter några veckors arbete med denna uppsats att ha tillräcklig kunskap och erfarenhet för att 
analysera källor efter exempelvis objektivitet. Endast flagranta överträdelser torde i praktiken
kunna upptäckas. Någon sådan upptäckt har dock inte gjorts i samband med detta arbete. 

En annan aspekt av sakligheten och objektiviteten är att detta arbete främst begagnar teorier som 
är allmänt accepterade och erkända. Agentteorin finns exempelvis beskriven i en mängd läro-
böcker och artiklar, likaså olika teorier kring företagsvärdering. Att teorierna är allmänt accept-
erade och är frekvent använda som teoretiskt underlag påverkar den källkritiska diskussionen. 
Det ter sig inte särskilt relevant att djupare undersöka och kritisera det allmängiltiga erkännandet 
och trovärdigheten som dessa teorier generellt besitter. Saken hade givetvis diskuterats utförlig-
are om teorierna var oprövade och kontroversiella.

I vissa fall har förhållandevis gammal litteratur använts för detta arbete. Detta gäller särskilt me-
todavsnittet där hänvisningar gjorts till Andersons verk ”Positivism kontra hermeneutik” från 
1979. Relevansen i dessa hävnisningar kan dock motiveras utifrån att metodologiska frågor är 
tämligen filosofiska till sin natur och även beständiga i tiden. 

Artikeln ”Agency Theory and the Internal Audit” som legat till grund för teorikapitlet om agent-
teorin behandlar huvudsakligen agentteorins koppling till intern revision. Till detta arbete efter-
söktes dock en allmän beskrivning av agentteorin. Sin inriktning till trots så innehöll artikeln den 
bästa allmänna beskrivningen av agentteorin och därför har i detta arbete valts att hänvisa till just 
den artikeln. Övriga källor har inte varit behäftade med samma problematik utan där har huvud-
                                                
22 http://web.ebscohost.com/ehost/search?vid=1&hid=105&sid=cd80640e-70c5-42e0-ad87-

bcc308f3cccd%40sessionmgr107
23 http://www.emeraldinsight.com/
24 http://scholar.google.com
25 Ejvegård, R, Vetenskaplig metod, tredje omarbetade upplagan, (Lund: Studentlitteratur, 2003), s 17.
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ämnet i bokens kapitel eller i artikeln varit detsamma som sökts.
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3 Teori

I följande kapitel kommer teoretiska utgångspunkter för denna uppsats att presenteras samt 
kopplas till problemformuleringen. Teorier har valts utifrån utgångspunkten att dessa skall 
kunna bidra till att förklara varför olika intervjurespondenter kan se på redovisningen av 
goodwill på olika sätt. 

3.1 Agentteorin

Agentteorin behandlar relationen mellan den som äger de ekonomiska resurserna (härefter 
principal eller ägare) och den som kontrollerar dessa resurser (härefter agent eller funktionär). 
Teorin kommer här i uppsatsen beskrivas utifrån antagandet att agenten har ett informations-
övertag mot principalen och att både agent och principal kommer att agera utifrån egennyttan.26

3.1.1 Informationsasymmetri

Informationsasymmetrin fokuserar alltså på den diskrepans i information som föreligger angåen-
de ekonomiska förhållanden i företaget som finns mellan agent och principal. Agenten kommer 
som funktionär i företaget i princip ha tillgång till ett fullständigt informationsunderlag. Detta till 
skillnad mot principalen som i stort sett endast har företagets redovisning att tillgå som infor-
mationsunderlag. Denna diskrepans i information kommer leda till att principalen aldrig kan vara 
helt säker på om agenten handlar utifrån företagets bästa eller om denne handlar utifrån 
egennytta.27

Om informationsasymmetriaspekten överförs till det redovisningsmässiga området kan ett antal 
slutsatser dras. För det första torde kunna konstateras att principalen kommer efterfråga en så 
detaljerad och utförlig redovisning som möjligt för att minska informationsglappet mellan denne 
och agenten. Den andra sidan av samma mynt är att agenten inte kommer ha något intresse av att 
redovisa all information då agenten genom detta inte kommer ha samma informationsmässiga 
övertag gentemot principalen. 

Om ovan anförda avseende informationsasymmetrin överförs till vår problemformulering kan 
följande antaganden göras. Då IFRS 3 ställer högre krav vad gäller identifieringen av de 
tillgångar som kan tänkas ingå i goodwill-posten än RR 1:00 kommer således en redovisning 
upprättad enligt IFRS 3 vara mer detaljerad och innehålla mer information som kan vara till nytta 
för principalen. Principalen kommer med ett större informationsunderlag bättre kunna bedöma
vad agenten köpt för principalens resurser.28

3.1.2 Earnings management

Earnings management beskriver den aspekt av agentteorin som i första hand fokuserar på agent-

                                                
26 Adams, M. B, “Agency theory and the internal audit”, Managerial auditing journal, Volume: 9 Issue: 8 (1994) p. 

8-12, s 8.
27 Ibid.
28 Stevenson, H, McPhee, D, ”Acquiring companies: knowing your IAS from your elbow”, Accountancy, Volume: 

136 Issue: 1343 (2005) p. 82-83, s 82.
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ens intresse av att gynna sig själv (på principalens bekostnad). I denna uppsats blir det främst 
fråga om agentens möjligheter att gynna sig själv och genom olika redovisningsval visa så stor 
vinst för företaget som möjligt. Detta för att själv framstå som duglig och genom att agentens lön 
kan vara kopplad till vinsten genom incitamentssystem.29

Den relevanta frågan i sammanhanget kan alltså formuleras som; kan olika aspekter på redovis-
ningen av goodwill påverka företagets vinst? Besvaras frågan jakande menar alltså agentteorin att 
agenten kommer vara benägen att redovisa på det sätt som gör att företaget visar störst vinst.

Här kan konstateras att beroende av hur långt särredovisningen av immateriella tillgångar skiljt 
från goodwill tas så kan koncernens resultat påverkas. IFRS 3 går som ovan anförts längst i 
kraven på identifiering av immateriella tillgångar och ambitionen är att goodwill-posten skall 
lämnas så liten som möjligt. Vad har då detta för resultatpåverkande effekter? Goodwill-posten 
skall enligt IFRS 3 p. 55 inte skrivas av systematiskt över en förväntad nyttjandeperiod. Under 
normala förutsättningar kommer alltså inte goodwill-posten att påverka resultatet negativt genom 
att resultatet belastas med avskrivningar. Det skall dock påpekas att goodwill-posten årligen skall 
prövas huruvida ett nedskrivningsbehov föreligger. Till skillnad mot goodwill-posten skall identi-
fierade immateriella tillgångar skrivas av som vanligt över dess nyttjandeperiod och således 
kostnadsföras systematiskt, IAS 38 p 89.30 Det föreligger således en asymmetri vad gäller sys-
tematisk kostnadsföring beroende av hur stor andel immateriella tillgångar som skiljs från good-
will-posten. Identifierar agenten få immateriella tillgångar som kan särskiljas från goodwill-
posten sker alltså ingen systematisk avskrivning med negativ resultatpåverkan. Identifierar istället 
agenten en stor andel särskiljbara immateriella tillgångar från goodwill-posten kommer dessa bli 
föremål för systematisk avskrivning vilket medför kostnader i resultaträkningen. 

Det kommer således ligga i agentens intresse att inte identifiera immateriella tillgångar och sär-
redovisa dessa skiljt från goodwill då detta i normalfallet kommer innebära ett sämre resultat.

3.2 Företagsvärdering

Företag värderas främst utifrån två perspektiv.31 Antingen görs värderingen utifrån balans-
räkningen, d.v.s. företaget värderas utifrån tillgångar och skulder. Den andra metoden tar istället 
sin utgångspunkt i resultaträkningen (eller kassaflödet) och företaget värderas utifrån hur mycket 
företaget ger och i framtiden antas ge i avkastning till ägarna. Dock måste dessa två utgångs-
punkter, som fokuserar på det förvärvade objektet, kompletteras med en diskussion som fokus-
erar på det förvärvande företaget. Samma förvärvsobjekt kan nämligen värderas helt olika av två 
potentiella förvärvare då förvärvarna kommer ha olika förväntningar på de synergieffekter som 
kan skapas vid ett förvärv. Det finns dock så många aspekter som påverkar vilket värde som till 
slut sätts på ett företag att följande diskussion inte på något sätt kan anses uttömmande.32 Här tas 
alltså företagsvärdering upp i en förenklad form. Denna förenklade form är dock fullt adekvat i 
sitt syfte att bidra till teoribildningen kring problemformuleringen. 

                                                
29 Artsberg, K, Redovisningsteori –policy och –praxis, (Malmö: Liber Ekonomi, 2003), s 84.
30 Det kan dock noteras att immateriella tillgångar med obegränsad nyttjandeperiod inte skrivs av, IAS 38 p 89.
31 Nilsson, H, Isaksson, A, Martikainen, T, Företagsvärdering med fundamental analys, (Lund: Studentlitteratur, 

2002), s 45.
32 För vidare diskussion se exempelvis Hult, M, Värdering av företag, tredje upplagan, (Malmö: Liber Ekonomi, 

1998), s 14.
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3.2.1 Substansvärdering

Substansvärdering är den värderingsmetod som tar sin utgångspunkt balansräkningen. Nilsson 
m.fl. definierar substansvärdet som ”värdet på investerat eget kapital i företaget, dvs. det 
sammanlagda marknadsvärdet på företagets tillgångar efter avdrag för marknadsvärdet på 
företagets skulder”33. Den teoretiska utgångspunkten är att en köpare inte kommer att vara beredd 
att betala mer för företaget än vad det skulle kostat att köpa identiska tillgångar.34 För att göra en 
värdering som är relevant måste dock även immateriella tillgångar beaktas.35 På grund av 
redovisningsreglernas utformning är det dock långt från säkert att dessa immateriella tillgångar 
syns i företagets balansräkning.36 Säljare och köpare måste ändå försöka värdera sådana till-
gångar som kan betraktas som faktiska, men som inte är upptagna i balansräkningen. Det är dessa
osynliga immateriella tillgångar som ofta utgör en del av goodwill-posten.

För att säljaren skall kunna få så bra betalt som möjligt bör säljaren identifiera immateriella 
tillgångar i företaget samt specificera dessa.37 Det är nämligen troligare att en eventuell köpare är 
beredd att betala för immateriella tillgångar som faktiskt kan identifieras och separeras än att 
köparen är beredd att betala för immateriella tillgångar som inte särredovisas utan bara redovisas 
som en enhet, en goodwill-post.38

Vad får då en substansvärderingsmetod för konsekvenser för den redovisning av goodwill som 
köparen måste göra i samband med förvärvet? För det första kan konstateras att det ligger i 
säljarens intresse att separera och identifiera immateriella tillgångar och skilja dessa från 
goodwill-posten. I och med detta bör köparen ha tillgång till bra information om identifierbara 
immateriella tillgångar. Det torde således inte vara någon större svårighet för köparen att 
identifiera immateriella tillgångar då säljaren redan gjort det grundläggande arbetet. I konsekvens 
härmed får konstateras att köparen i många fall bör ha ett informationsunderlag för att göra 
bedömningar angående eventuella identifierbara immateriella tillgångar. 

För det andra bör dock påpekas att köparen bör göra en egen analys och utvärdering av den 
information som säljaren tillhandahåller då säljaren har ett klart intresse av att tillhandahålla 
information som är fördelaktig för företagets värdering. Även om säljaren lyckas identifiera, 
separera och värdera immateriella tillgångar är det inte säkert att köparen kan göra detsamma. 
Säljaren måste ju inte i sitt försäljningsprospekt förhålla sig till några konkreta redovisnings-
normer vilket köparen måste när denne senare skall redovisa förvärvet.

3.2.2 Avkastningsvärdering

Den andra vanliga metoden för att värdera företag är avkastningsvärdering.39 Det finns dock flera 
olika modeller för avkastningsvärdering. Vissa tar utgångspunkt i utdelningar, andra i vinster 

                                                
33 Nilsson, H, Isaksson, A, Martikainen, T, Företagsvärdering med fundamental analys, (Lund: Studentlitteratur, 

2002), s 62.
34 Sherman, A, Hart, M, Mergers & acquisitions from A to Z, andra upplagan, (New York: AMACOM, 2006), s 137.
35 Ibid.
36 Redovisningsreglerna tillåter inte att kostnader för internt genererad goodwill tillgångsförs, IAS 38 p 48.                      
37 Sherman, A, Hart, M, Mergers & acquisitions from A to Z, andra upplagan, (New York: AMACOM, 2006), s 137.
38 Ibid.
39 Hult menar att den vanligaste värderingsmetoden förmodligen är diskonterade kassaflöden, Hult, M, Värdering av 

företag, tredje upplagan, (Malmö: Liber Ekonomi, 1998), s 65.



18

eller kassaflöden. Gemensamt för alla modeller är dock att framtida utdelningar, vinster eller 
kassaflöden diskonteras till nuvärde.40 Detta nuvärde på framtida avkastning är det värde som en 
köpare är villig att betala. Gemensamt för dessa är även att balansräkningen egentligen inte har 
något med värderingen att göra, utdelningar och vinster är beroende av resultaträkningen medan 
kassaflödesprognoser baseras på kassaflödesanalysen. Här skall dock inte dessa modeller disku-
teras närmare utan det viktigaste är att dessa värderingsmetoder inte tar sin utgångspunkt i 
balansräkningen. 

Då balansräkningen inte står i fokus för värderingen finns det inte heller samma motiv som vid 
substansvärderingen att försöka konstruera en ”korrekt” balansräkning. Denna metod står alltså i 
bjärt kontrast mot vad ovan diskuterats i substansvärderingsmetoden, där eventuella immateriella 
tillgångar måste tas upp om ett riktigt värde skall kunna åsättas. Om köpare och säljare värderar 
företaget utifrån dess avkastning finns alltså inga motiv att i värderingsprocessen försöka ident-
ifiera och särskilja immateriella tillgångar från goodwill-posten. 

Om ovan anförda överförs till köparens redovisning av goodwill är det förmodligen naturligare 
för en köpare som använt sig av en avkastningsvärderingsmodell att bara se till goodwill-posten 
som sådan. Detta då det inte finns motiv för köparen att försöka förklara skillnaden mellan vad 
denne är beredd att betala och företagets nettotillgångar med att företaget kontrollerar i balans-
räkningen osynliga men likväl identifierbara immateriella tillgångar. Köparen förklarar ju vid en 
avkastningsvärdering den skillnaden, själva goodwill-posten, med att företaget ger en avkastning 
som är större än avkastningskravet på företagets nettotillgångar.

3.2.3 Synergieffekter

Synergieffekter uppstår då summan av två komponenter är större än komponenterna sedda 
isolerat.41 Vid företagsförvärv betyder det att sammanslagningen av två företag kan skapa ett 
företag som är värt mer än företagen var för sig. Exempelvis kan tänkas att ett sammanslaget 
företag kan effektivisera kostnadsstrukturen genom att behålla det ena företagets ekonomi-
avdelning eller marknadsavdelning och rationalisera bort det andra företagets dito. Olika företag 
kommer även se olika möjligheter till synergieffekter beroende på sammansättning av kostnads-
strukturer, marknadspositioner och stordriftsfördelar.

Synergieffekter kommer även påverka hur stor goodwill-posten blir och dess sammansättning. En 
förvärvare som ser stor potential till synergieffekter kommer vara beredd att betala mer än vad en 
förvärvare som inte ser någon potential till synergieffekter. Då köpeskillingen kommer variera 
med synergieffektens storlek kommer även goodwill-posten att variera med synergieffekten. Av 
detta kan slutsatsen dras att om ett företag ser synergieffekter vid ett förvärv kommer även viss 
del av goodwill-posten vara hänförlig till synergieffekter. Detta får även konsekvenser för 
särredovisningen av immateriella tillgångar. Är hela goodwill-posten hänförlig till synergi-
effekter kommer det för förvärvaren vara ett väldigt krystat resonemang att försöka hänföra 
goodwillen till eventuella immateriella tillgångar.

                                                
40 Nilsson, H, Isaksson, A, Martikainen, T, Företagsvärdering med fundamental analys, (Lund: Studentlitteratur, 

2002), s 46.
41 Gaughan, P. A, Mergers: What can go wrong and how to prevent it, (Hoboken, NJ: J. Wiley, 2005), s 56.
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Figur 1, egen konstruktion. Goodwill-posten kan förenklat sägas bestå av synergier, överavkastning och 
immateriella tillgångar.

3.3 Kvalitativa egenskaper hos redovisningen

Kvalitativa egenskaper hos redovisningen kan jämföras med principer som skall styra redo-
visningen. Dessa principiella utgångspunkter är kodifierade i International Accounting Standards 
Boards (IASB) föreställningsram. IASB uttrycker saken som att kvalitativa egenskaper är ”de 
egenskaper som gör informationen i finansiella rapporterna användbar för användarna”, IASB:s
föreställningsram p. 24. Föreställningsramen är abstrakt hållen och utgör ingen norm i sig utan är 
en referensram i skapandet av de faktiska och konkreta standarderna. De kvalitativa egenskaperna 
är intressanta att diskutera då dessa alltså ska utgöra grunden som de faktiska standarderna skall 
bygga på. Således förhåller sig varje konkret redovisningsnorm på ett eller annat sätt till 
föreställningsramen. Ofta kräver även konkreta redovisningsproblem en slags avvägning mellan 
olika kvalitativa egenskaper eftersom en specifik redovisningsnorm sällan kan sägas uppfylla 
samtliga egenskaper. I IASB:s föreställningsram p. 32 förklaras exempelvis att ”information kan 
vara relevant men så osäker att de finansiella rapporterna riskerar att bli vilseledande”. Detta är 
alltså ett exempel när information kan vara relevant, men inte tillförlitlig. Den konkreta redo-
visningsnormen måste sedan på något sätt förhålla sig till exempelvis avvägningen mellan 
relevans och tillförlitlighet. I följande avsnitt kommer bara de kvalitativa egenskaper som har 
mest betydelse i förhållande till diskussionen angående redovisningen av goodwill att tas upp.42

3.3.1 Tillförlitlighet i redovisningen

IASB:s föreställningsram p. 31 stadgar att information är tillförlitlig om den inte innehåller vä-
sentliga felaktigheter och inte är vinklad. I den konkreta redovisningsnormen IFRS 3 p. 41 krävs 

                                                
42 För en utförligare diskussion kring fler kvalitativa egenskaper se IASB:s föreställningsram eller Sundgren, S, 

Nilsson, H, Nilsson, S, Internationell redovisning: teori och praxis, (Lund: Studentlitteratur, 2007), s 51 ff.
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att en immateriell tillgång är identifierbar för att få redovisas skiljd från goodwill-posten. Att en-
dast identifierbara immateriella tillgångar får tas upp kan sägas vara ett uttryck för tillförlitlighet 
i redovisningen.

Skulle även mindre identifierbara immateriella tillgångar få tas upp skiljda från goodwill skulle 
exempelvis osäkerhet kunna uppkomma kring om tillgången är separerbar men även i frågor som 
rör värdering av tillgången. Osäkerhet i frågorna kring tillgångens separerbarhet och värdering 
leder till mindre tillförlitlig information.

3.3.2 Relevans i redovisningen

Relevant information påverkar användarnas beslut genom att underlätta beslutsfattandet i ekono-
miska frågor som rör företaget, IASB:s föreställningsram p. 26. Hur förhåller sig då kravet på 
relevans till redovisningen av immateriella tillgångar och goodwill? Det kan konstateras att 
information är relevant om den underlättar beslutsfattande för användarna av redovisningen. I 
detta fall kan sägas att användarna, främst ägare, har ett behov av detaljerad information då 
företagsförvärv är en viktig händelse för ett företag. En detaljerad specifikation av goodwill-
posten skulle således leda till större relevans i balansräkningen än om goodwill-posten inte 
specificerades närmare. 

Som ovan anförts under avsnittet om tillförlitlighet är det dock inte säkert att relevant information 
bör redovisas om den anses vara alltför osäker då sådan information inte lever upp till kravet på 
tillförlitlighet. Två slutsatser kan dras av ovan anförda. En detaljerad särredovisning av goodwill 
leder till relevans i balansräkningen. En detaljerad särredovisning av goodwill kan dock även 
medföra att redovisningen inte är tillförlitlig. 

3.3.3 Avvägningen mellan nytta och kostnader

All redovisning kostar resurser att upprätta. Som ovan konstaterats kan detaljerad redovisning 
vara till nytta för användaren av redovisningen. Ju mer detaljerad redovisning som krävs desto 
större kostnader är förenade med redovisningen. Kostnaderna sätter dock ett slags tak för hur 
detaljerad redovisningen kan tillåtas bli då nyttan med informationen helt enkelt inte kan 
motiveras av de kostnader som sådan detaljrikedom skulle innebära. Detta är även något som tas 
fasta på i IASB:s föreställningsram p. 44 som stadgar att ”nyttan av informationen bör vara större 
än kostnaden att tillhandahålla den”. 

I frågan om särredovisning av immateriella tillgångar så måste alltså ägare, då det är dessa som 
egentligen bekostar redovisningen, ställa sig frågan om nyttan med informationen överstiger 
kostnaden att tillhandahålla den.

3.4 Teoretisk sammanfattning

Till problemformuleringen har kopplats relevanta teorier. De teorier som författarna identifierat 
som relevanta är agentteorin, företagsvärderingsteori och redovisningsteori. 
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Beskrivning. Koppling till 
problemformuleringen.

Informationsasymmetri. Funktionärer i företaget har ett 
informationsövertag mot ägarna.

Funktionärerna vill inte 
redovisa goodwill detaljerat. 
Ägarna vill ha detaljerad 
redovisning av goodwill. 

Earnings management. Funktionärerna vill redovisa på 
ett sätt som gynnar dem själva.

Funktionärer vill inte 
identifiera immateriella 
tillgångar skiljda från goodwill 
då dessa skall skrivas av 
systematiskt medan goodwill 
endast nedskrivningsprovas.

Substansvärdering. Värdering utifrån 
balansräkningens tillgångar och 
skulder.

Fokus på detaljerad 
balansräkning och därmed 
detaljerad 
goodwillredovisning.

Avkastningsvärdering. Värdering utifrån kassaflöde 
eller resultaträkning, dvs. 
avkastningen.

Fokus på kassaflöde och 
resultaträkning, inget behov av 
detaljerad 
goodwillredovisning.

Synergieffekter. När summan av två företag 
tillsammans blir större än 
företagen var för sig.

En förvärvare är beredd att 
betala för synergieffekter 
vilket blir en del av goodwill-
posten. Är synergier en stor del 
av goodwill-posten är 
detaljerad redovisning av 
goodwill onödig.

Tillförlitlighet. Redovisningen skall inte 
innehålla väsentliga 
felaktigheter.

Detaljerad redovisning av 
goodwill är intrikat vilket ökar 
risken för felaktigheter.

Relevans. Relevant information underlättar 
ekonomiskt beslutsfattande för 
redovisningens användare.

Detaljerad redovisning av 
goodwill leder till en mer 
relevant redovisning.

Avvägning nytta mot 
kostnader.

Nyttan av redovisningen bör 
vara större än kostnaden av att 
upprätta den.

Kostnaden ökar ju mer 
detaljerad redovisningen av 
goodwill är. Är nyttan större 
än kostnaden?

Tabell 1, teoretisk sammanfattning.
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4 Praktisk metod

Följande avsnitt kommer behandla diskussioner kring hur det empiriska underlaget för uppsatsen 
har erhållits. Utan att redovisa hur empirin har erhållits och vilka överväganden som gjorts i 
samband med empirins insamlande skulle läsaren ha svårt att förhålla sig till själva empirin. Vad 
är värdet av det empiriska underlaget om läsaren inte kritiskt kan bedöma hur empirin insam-
lats? Läsaren skulle exempelvis ha svårt att bedöma huruvida urvalet är relevant och om 
accessen till respondenternas kunskap har varit god.

4.1 Urval

I detta avsnitt kommer den process som lett fram till de företag och revisorer som intervjuats att 
beskrivas. Ambitionen är att beskriva processen genom att presentera arbetsgången, inte att 
försöka sätta olika etiketter på processen (exempelvis bekvämlighetsurval). Här kan även påpekas 
att urvalet är beroende av perspektivdiskussionen som förts ovan i avsnitt 2.2.

Redovisning av goodwill är en relevant fråga för alla företag som gjort företagsförvärv, men är av 
naturliga skäl särskilt relevant för de företag som ofta gör företagsförvärv. Av detta skäl har två
investmentbolag inkluderats i urvalet. För att ha en ”bred” undersökning har även ett ”vanligt” 
företag, vars affärsidé inte primärt är handel med företag, inkluderats i undersökningen för att om 
möjligt ge kontraster till de synsätt som investmentbolagen har på goodwill. Att ha ett diversi-
fierat urval har varit en medveten strategi mot bakgrund av att olika synsätt på goodwill skall 
återges. Är urvalet för snävt finns risk för att åsikterna sammanfaller.

Urvalet kommer inriktas mot noterade bolag då dessa bolag idag redovisar goodwill enligt IFRS 
3 men tidigare har redovisat goodwill enligt RR 1:00. Dessa bolags åsikter angående redovis-
ningen av goodwill torde således vara extra intressanta då dessa företag har redovisat goodwill 
enligt både IFRS och RR och torde därför vara bekanta med olika synsätt på goodwill.

Intervjuerna med revisorerna motiveras mot bakgrund av problemformulering och syfte som 
anger att undersökningen ämnar undersöka möjliga synsätt på goodwillredovisning. Intervjuer 
med revisorer kan även motiveras utifrån att de har gedigna teoretiska kunskaper och i vissa fall 
även praktiska erfarenheter av problemområdet och det vore en brist att inte dra nytta av detta.
Som anförts i diskussionen kring perspektiv (avsnitt 2.2) bidrar även revisorerna med ett visst 
ägarperspektiv.

Urvalsprocessen började genom att en lista skapades av olika investmentbolag som författarna 
hade kännedom om. Denna lista utgjordes av c:a tio företag. Två företag, Investor och 
Industrivärden, ströks direkt från listan då författarna ansåg att dessa var för stora och 
förmodligen inte skulle vara tillgängliga för intervju. Nästa steg i processen var att granska de 
kvarvarande företagens årsredovisningar för att se om dessa företag förvärvat företag under året 
eller redovisade en goodwill-post i balansräkningen. Ur denna process kom två företag som 
uppfyllde ovan nämnda krav, Latour och Ratos. Dessa företag kontaktades per telefon och 
”förhandlingar” inleddes huruvida företrädare hade möjlighet att ställa upp för en intervju. 

Det företag som sorterades in under kategorin ”vanligt” företag, Vitec, fick författarna kännedom 
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om via handledaren för uppsatsen, Håkan Bohman. Han visste att Vitec hade huvudkontor i 
Umeå och att företaget var noterat. Att företagets huvudkontor låg i Umeå skulle sedan visa sig 
gynnsamt då denna intervju blev den företagsintervju som kunde genomföras ”på plats”. Revi-
sorerna valdes ut genom att några större, för författarna kända, revisionsbyråer kontaktades med 
en förfrågan om dessa hade möjlighet att avsätta någon kunnig revisor för en intervju rörande 
problemområdet. De två revisorer som till slut intervjuades valdes mot bakgrund av kunskaper 
och erfarenheter samt att revisorerna fanns i Umeå och att det därför skulle gå att genomföra en 
på plats-intervju. 

4.2 Access

Rent allmänt så kan sägas att intervjuerna bokades in c:a två veckor före intervjutillfället. Före-
tagen och revisionsbyråerna kontaktades via telefon och växeln kopplade vidare till personer som 
hade kunskaper om frågeställningen. De personer som kontaktades var i allmänhet positiva till att 
ställa upp som respondenter till intervjun i sak. Dock upplevdes företrädarna för Ratos och Latour 
vara under tidspress, vilket medförde att det var svårt att hitta en lämplig tid för intervju.43 Det 
kan påpekas att båda dessa företag och Vitec arbetade med bokslut eller hade stämma inplanerad 
vilket förmodligen påverkade företagens arbetsbörda. 

Respondenterna erbjöds att ta del av frågorna i förväg vilket tre av respondenterna gjorde medan 
två avböjde. Innan intervjuerna tillfrågades respondenterna om de hade något emot att intervjun 
spelades in i syfte att kunna återge respondenternas svar så precist som möjligt. Ingen hade något 
att invända mot detta. Samtliga respondenter informerades om att intervjun förväntades ta c:a 30 
min i anspråk. Den längsta intervjun tog 34 min vilket medför att den uppskattade tidsåtgången 
stämde bra överens med den faktiska. Tidsåtgången upplevdes som något av ett problem i fallet 
Latour där respondenten hade en stor arbetsbörda för tillfället. Intervjun med Latour kan därför 
beskrivas som att skett under viss tidspress där frågorna behandlas förhållandevis koncentrerat. 
Författarna undvek även i viss mån att ställa följdfrågor som inte var direkt relevanta. I de andra 
intervjuerna fanns en möjlighet att prata kring frågorna på ett allmänt sätt då tiden inte var något 
problem. Dels innebär detta alltså att intervjun med Latour blev mer koncentrerad än de övriga, 
att problemen i denna intervju diskuteras mer direkt och inte särskilt vidlyftigt. Detta behöver 
dock inte bara vara till nackdel då respondenten upplevdes ha genomtänkta svar och åsikter kring 
redovisningen av goodwill. Det märktes tydligt under intervjun redovisningen av goodwill var ett 
ämne som respondenten hade intresserat sig för redan innan intervjun. Behovet av förklaringar 
och diskussioner kring vissa ämnen var därför heller inte nödvändiga och intervjun kunde därför 
göras relativt kompakt.

Författarna upplever i samtliga intervjuer att respondenterna varit intresserade av problematiken 
som diskuteras i denna uppsats och varit villiga att dela med sig av sina åsikter och erfarenheter 
på ett otvunget sätt. Samtliga intervjuer skedde i en trevlig ton på ett samtalsliknande sätt. De 
intervjuer som genomfördes på plats skedde även i en miljö som var fri från distraktioner och 
störande moment. Även de intervjuer som genomfördes per telefon kan karakteriseras som fria 
från störningar.

Intervjun med Latour genomfördes per telefon. Författarna hade visserligen föredragit en direkt 
intervju på plats men av praktiska skäl, både med hänsyn till författarnas placering i Umeå och 

                                                
43 Intervjun med Ratos kom att bli ett bortfall, se vidare avsnitt 4.5, Bortfall.
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respondentens tidsbrist, så var telefonintervjuer det enda praktiskt genomförbara alternativet. 
Rent allmänt sett anses det vara en brist vid telefonintervjuer att inte kunna se och bedöma 
respondentens kroppsspråk och ansiktsuttryck.44 Detta kan således innebära att detaljer och 
nyanser i respondentens svar inte uppfattas eller misstolkas. Dock är en fördel med telefon-
intervju att intervjuaren inte i lika stor utsträckning anses kunna påverka respondenten.45 Bland 
annat är det mindre risk för att respondenten anpassar sina svar på ett visst sätt för att vara 
intervjuaren till lags. 

En av de intervjuade revisorerna ville vara anonym vilket givetvis har respekterats. Författarna
ser inga direkta skäl till varför denna önskan skulle vara ett problem för denna uppsats.46

4.3 Allmän intervjumetodik

Den intervjutyp som varit utgångspunkt för insamlandet av empirisk data är den semi-
strukturerade intervjun. En semi-strukturerad intervju bygger på att forskaren har en intervju-
guide med frågor som skall behandlas men att denna intervjuguide inte på något sätt tillåts vara 
tvingande under intervjun. Frågorna behöver inte ställas i den ordning som de är uppställda i 
intervjuguiden och följdfrågor som inte finns med i guiden kan tas upp beroende på hur 
respondenten svarar.47 Respondenten styr alltså till viss del intervjun. Respondenten har full
frihet att svara på frågorna på det sätt som denne tycker passar.48 Således kan den semi-
strukturerade intervjun beskrivas som flexibel. Författarna anser att en flexibel intervjutyp passar 
bra till det utforskande syftet med uppsatsen och i förhållande till en problemformulering där inte 
alla dimensioner av problemet är kända sedan innan. Kunskapen, och möjligheten att formulera 
frågor växer så att säga fram varefter intervjun fortskrider. Detta faktum, att kunskapen inte till 
alla delar är känd innan intervjun utan växer fram successivt, gör det till en nödvändighet att 
kunna ställa följdfrågor. 

4.4 Konstruktion av intervjufrågor

I teorikapitlet kopplas teoretiska utgångspunkter till problemformuleringen. Det väsentliga i en 
deduktiv studie är att den teoretiska kopplingen till problemformuleringen skall undersökas med 
hjälp av empirisk data. Utifrån detta, att teorierna skall jämföras med empirin, har sedan intervju-
frågorna konstruerats. Detta kan beskrivas i ett flöde (som figur 2 visar nedan). Flödet utgår från
de teoretiska referensramarna som ställts upp. I arbetet har tre teorier identifierats och kopplas till
problemformuleringen, vilket även utgör själva utgångspunkten i frågeformulerandet. Därefter 
formuleras frågor, med utgångspunkt i teorierna, men med bäring på problemformuleringen. 
Således kan konstateras att intervjufrågorna i detta arbete är en funktion av den teoretiska 
referensramen och dess koppling till problemformuleringen (redovisningen av goodwill-posten).

Frågorna har sedan sammanställts till en intervjuguide som utformats efter råd av Bryman och 
Bell.49 Bland annat ger Bryman och Bell råden att man ska placera frågorna i intervjuguiden efter 
teman så att följdfrågorna kommer naturligt, använda ett språk som passar respondenten och und-
                                                
44 Bryman, A, Bell, E, Företagsekonomiska forskningsmetoder, (Malmö: Liber Ekonomi, 2005), s 140.
45 Ibid.
46 Frågan behandlas utförligare nedan under avsnitt 4.6, Källkritik av det empiriska underlaget.
47 Bryman, A, Bell, E, Företagsekonomiska forskningsmetoder, (Malmö: Liber Ekonomi, 2005), s 363.
48 Ibid.
49 Ibid, s 369.
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vika ledande frågor.50

Figur 2, egen konstruktion. Schematiskt flöde för konstruktion av intervjufrågor.

4.5 Bortfall

Det var i mångt Ratos årsredovisning som inspirerade till detta ämnesval och därför hade en 
företrädare för Ratos varit en idealisk respondent. En intervju bokades med en företrädare för 
Ratos den 9 maj. Kvällen innan intervjun skulle ske informerade respondenten att denne blivit 
förhindrad men att intervjun istället kunde ske 16 maj. I enlighet med tidigare bokad tid ringdes 
respondenten upp, samtalet stannade dock i växeln som förklarade att respondenten blivit sjuk. 
Respondenten kunde dock kontaktas via mobiltelefon och ny tid bokades till den 19 maj. Denna 
gång satt respondenten i möte. Försök att nå respondenten gjordes vid flera tillfällen under dagen 
utan att lyckas. Efter detta ströks intervjun p.g.a. tidsbrist, det var helt enkelt inte möjligt att 
skjuta upp intervjun ytterligare och samtidigt hinna färdigt med detta arbete i tid. Författarna 
anser sig ha gjort en helhjärtad insats för att försöka få intervjun till stånd. Att denna intervju inte 
kom att genomföras är ett tungt bortfall. Tyvärr kommer det empiriska underlaget att bli tunnare 
än vad som rimligen kunnat förutses från det att insamlingen av empiri började planeras.

4.6 Källkritik av det empiriska underlaget

Syftet med denna uppsats är att belysa olika aspekter på redovisningen av goodwill. Uppsatsen 
försöker inte belägga något slags sakförhållande eller göra gällande att ett visst perspektiv är mer 
rätt än ett annat, eller mer sant än ett annat, syftet är som sagt att belysa helheten. Helheten 
belyses bäst då svaren från respondenterna skiljer sig så mycket som möjligt från varandra. Detta
syfte gör det svårt att diskutera källkritik. Likväl skall här kommenteras vissa synpunkter som 
kan vara av värde.

Med utgångspunkt i syftet att försöka belysa helheten är det ett medvetet val att redovisa åsikter
från flera olika respondenter. I en hermeneutiskt präglad kvalitativ studie är det heller inget 
självändamål att välja ”objektiva källor” då hermeneutiken erkänner kontexten som en påverk-
ande och oundviklig omständighet i undersökningen.51 Viktigare än objektivitet är snarare att 
respondenten är ärlig och säger vad denne de facto anser. Det är framförallt utifrån detta, huru-
vida respondenten kan eller vill vara ärlig, som denna diskussion kommer utgå ifrån, inte 
huruvida respondenten är trovärdig, objektiv etc.

I undersökningen namnges samtliga respondenter utom en. Även om problemområdet kan anses 
relativt okontroversiellt betyder namngivandet av respondenter att det inte är helt osannolikt att 
exempelvis kollegors förväntningar, eller intervjuarens förväntningar, låter påverka respon-
                                                
50 Bryman, A, Bell, E, Företagsekonomiska forskningsmetoder, (Malmö: Liber Ekonomi, 2005), s 369.
51 Se ovan under avsnitt 2.1.3, Kunskapssyn.



26

dentens svar.52 Det krävs i många sammanhang säkerligen ett visst mod att gå emot exempelvis
branschkoncensus eller andra av samhället givna normer. Rädslan att bli stigmatiserad är förmod-
ligen ett väldigt effektivt vapen mot obekväma åsikter. Det är alltid en enklare väg att ge 
förväntade och rätt svar.

Det kan mot bakgrund av ovan nämnda tyckas vara ett enkelt val att konsekvent anonymisera 
uppgiftslämnare. Anonymitetens vara eller icke vara måste dock bli föremål för en intresse-
avvägning. Å ena sidan finns ett intresse av att respondenten svarar utifrån sina egna åsikter 
opåverkad av yttre faktorer vilket alltså skulle kunna motivera att samtliga respondenters identitet 
hålls hemliga. Å andra sidan finns ett behov av att styrka och verifiera uppgifter och påståenden 
som respondenter lämnar, ett behov som inte kan tillgodoses om respondenterna är anonyma. Det 
kan även ligga en viss tyngd i att en person av viss dignitet står för vissa åsikter vilket även det 
talar för att namnge respondenten. Författarna anser mot bakgrund av ovan angivna att argu-
menten för att namnge respondenterna, tillsammans med det faktum att problemområdet är 
relativt okontroversiellt, väger tyngre än de argument som talar mot. Således är samtliga respond-
enters namn återgivna i detta arbete. Dock respekteras självklart en explicit önskan från re-
spondenten att förbli anonym. Här kommer heller inte några bevekelsegrunder till varför en
respondent önskar förbli anonym att anges.

Det är heller inte särskilt konstigt om respondenter antas svara på ett sätt som gynnar den egna 
positionen eller företaget. Exempelvis, grovt förenklat och påhittat, kan tänkas att revisorer före-
drar en detaljerad redovisning av goodwill då det finns möjligheter för denna grupp att tjäna 
pengar på det. Det är dock inte lönt att vidare diskutera om vissa respondenter har en viss agenda 
då detta inte är känt för författarna. En sådan diskussion skulle bara sluta i spekulativa utsväv-
ningar utan värde.

4.7 Sanningskriterium

Sanningskriteriet kommer att diskuteras utifrån de kvalitetsbegrepp som Bryman och Bell for-
mulerat för kvalitativa studier och som av författarna ansetts som relevanta.53

4.7.1 Tillförlitlighet

Tillförlitlighet är den del av sanningskriteriet som behandlar relationen mellan respondentens 
sociala verklighet och den verklighet som forskaren uppfattat att respondenten haft och sedan 
återberättat. Bristande tillförlitlighet uppstår alltså då arbetet innehåller beskrivningar av en social 
verklighet som respondenten de facto inte anser sig ha. I denna uppsats skulle tillförligheten 
kunna stärkas genom att låta respondenterna ta del av kapitel 5 där empirisk data återges och 
bekräfta att respondenten uppfattats och tolkats på rätt sätt. Detta har dock inte kunnat genom-
föras med hänsyn till det tidschema en c-uppsats har, det är helt enkelt ett för litet tidsspann 
mellan empirins färdigställande och hela uppsatsens färdigställande. Detta arbete kommer dock 
göra anspråk att vara tillförligt så tillvida att allt intervjumaterial blivit transkriberat. Genom 
transkriberandet så finns åtminstone möjligheten att kontrollera och verifiera det som respond-
enten rent verbalt berättat under intervjun. Dock saknas möjligheten att kontrollera respondentens 
kroppsspråk och mer subtila meddelanden i övrigt då samtliga intervjuer endast spelats in på 

                                                
52 Söderfeldt, B, Statsvetenskapliga metoder, (Uppsala: Almqvist & Wiksell, 1972), s 112.
53 Bryman, A, Bell, E, Företagsekonomiska forskningsmetoder, (Malmö: Liber Ekonomi, 2005), s 307 ff.



27

ljudband. Det kan dock särskilt påpekas att transkriberandet garanterar att direkta citat är rätt 
återgivna.

4.7.2 Pålitlighet

Pålitlighet kan diskuteras utifrån två aspekter, dels skall arbetet beskriva forskningsprocessens 
alla faser (för att kunna kvalitetsgranskas), dels skall arbetet faktiskt kvalitetsgranskas. För-
fattarna har haft en strävan av att presentera de överväganden som gjorts i samband med 
forskningsprocessen, både för läsarens förståelse och för att arbetet skall kunna granskas. 
Däremot kan väl konstateras att arbetet brister i pålitlighet då ingen annan granskning än 
handledarens summariska kontroll kommer att ske innan uppsatsen är klar (en annan sak är att 
uppsatsen kommer oppositionsprövas då arbetet redan är klart). 

4.7.3 Överförbarhet

Det hermeneutiska kunskapsperspektivet tillerkänner kontexten en avgörande roll för studien. 
Lyfts det empiriska materialet ut ur den kontext som är aktuell i detta arbete är det möjligt att 
resultaten skulle bli annorlunda. Genom detta kontextuella fokus blir det svårt att tala i termer av 
överförbarhet eller möjlighet att generalisera utifrån det empiriska underlaget. Ambitionen hos 
författarna är att allsidigt belysa problemformuleringen, inte att utifrån ett begränsat empiriskt 
underlag dra slutsatser om ”stora” frågor.

4.8 Sammanfattande och förenklande tabell över intervjuer

Patrik Birgersson Kjell Hedström Anders Mörck Anonym -

Företag Ernst & Young Vitec Latour Ratos
Position Revisor/Regionchef Ekonomidirektör Ekonomidirektör Revisor Ekonomidirektör
Intervjutyp På plats På plats Telefon På plats -
Tidsåtgång 35 min 32 min 17 min 34 min -
Frågor i 
förväg

Ja Ja Nej Nej -

Access Bra Bra Bra, dock 
tidsbrist

Bra -

Kommentar Påläst med 
erfarenhet

Eftertänksam, 
praktisk 
erfarenhet

Gott om åsikter, 
praktisk 
erfarenhet

God 
teoretisk 
kunskap, 
begränsad 
praktisk 
erfarenhet

Se bortfall.

Tabell 2, sammanfattande och förenklande tabell över intervjuer.
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5 Empiri

I denna uppsats kommer empirin att presenteras tematiskt. Detta möjliggör främst en redovisning 
av empirin på ett överskådligt sätt. Temana som empirin presenteras enligt kommer utgå från de 
teoretiska utgångspunkter som detta arbete har. På detta sätt kommer med nödvändig tydlighet 
kopplingen mellan teori, empiri och senare även slutsatser att framgå.

5.1 Reflektioner angående empirins återgivande

Det empiriska underlaget till denna kvalitativa studie är relativt omfattande. Det skulle knappast
vara intressant eller hanterbart för läsaren att all empiri redovisades. Författarna måste med 
nödvändighet välja ut de mest relevanta delarna av det empiriska underlaget. I och med denna
selekterande tankeoperation kommer alltså viss data att väljas ut och presenteras och viss data att 
inte redovisas. Detta i sin tur ger författarna en viss makt över frågeställningens besvarande. Det 
är lätt att inse att det skulle vara fullt möjligt att vinkla empirins återgivande bara genom att välja 
ut vissa delar som relevanta och välja bort andra aspekter. Författarna har dock ambitionen att så 
långt som möjligt försöka återge empirin på ett objektivt och allsidigt sätt. En allsidig belysning 
av problemet är ju även syftet med arbetet. Det kan även påpekas att författarna saknar incitament 
för att få problemställningen besvarad på ett visst sätt.54

Det faktum att det krävs en analytisk och selekterande insats från författarna för att redovisa em-
pirin betyder även att slutsatser dras i förhållande till vad som är viktigt. I mångt och mycket 
utgörs alltså en stor del av empiriavsnittet även av slutsatser och det kan i en kvalitativ studie 
vara svårt att dra någon slags absolut skiljelinje mellan empirins återgivande och själva slut-
satserna.

För att minska risken för att författarna tolkar och återger innebörden av respondenternas svar fel 
kommer citat att användas i de fall där det är lämpligt. Om direkta citat återges blir inte heller 
empirin färgad av slutsatser i samma utsträckning, även om direkta citatåtergivanden också i viss 
mån måste selekteras ut ur det empiriska underlaget. Det finns alltså vinster med att återge direk-
ta citat. Dock måste i många fall svaren formuleras om för att passa in i en text och göra det möj-
ligt för läsaren att förstå vad respondenten menat. Detta gör att citat inte kan användas i alla de
fall som författarna önskat.

Samtliga citat är återgivna direkt ur det transkriberade materialet. Författarna har inte rättat citat-
en eller på något sätt skrivit om dem. Detta betyder att vissa citat innehåller rena talspråks-
konstruktioner samt att vissa citat kan vara behäftade med språkliga misstag (som naturligtvis är 
en del av ett normalt samtal). Läsaren måste således ibland ha överseende med meningsbyggnad, 
ordföljd och ordval i vissa citat, och försöka att se det väsentliga bakom språkfelen. I vissa citat 
har dock andemeningen inte kunnat skönjas utan vissa förklarande ord från författarna. Läsaren 
görs uppmärksam på författarnas intrång i citaten genom kursiveringar och parenteser.

I empirins återgivande kommer respondenternas initialer att användas konsekvent samt anonym. 
Detta görs för att inte tynga texten med onödiga utläggningar om namn, företag och titel. Patrik 

                                                
54 Se vidare avsnitt 2.1.2, Allmän förförståelse.
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Birgersson, auktoriserad revisor på Ernst & Young kommer således förkortas PB. Kjell Hed-
ström, ekonomidirektör på Vitec kommer förkortas KH. Anders Mörck, ekonomidirektör på 
Latour kommer förkortas AM och Anonym, auktoriserad revisor kommer helt enkelt benämnas 
anonym. 

5.2 Kort företagspresentation

Latour, med huvudkontor i Göteborg, är ett investmentbolag med en långsiktig ägarstrategi som 
startade sin verksamhet 1985. Idag är Latour noterade på stora listan på Nordiska Börsen i 
Stockholm. År 2007 omsatte Latour 6,7 miljarder kr., och visade ett resultat på 880 miljoner kr.

Vitec, med huvudkontor i Umeå, utvecklar nischade programvaror och startade verksamheten 
1985. Vitec omsatte c:a 84 miljoner kr. år 2007 och visade samma tidsperiod ett resultat på 11 
miljoner kr. Vitec-aktien handlas på Aktietorget.

Ernst & Young är en av världens största revisionsbyråer. I Sverige omsatte Ernst & Young 
2006/2007 2,3 miljarder kr.

5.3 Agentteorin

Agentteorin behandlar förhållandet mellan ägare (principal) och den som förvaltar de ekonomiska 
resurserna (agenten). Den teoretiska utgångspunkten är att agenten har ett informationsövertag 
över principalen och att både principal och agent förväntas handla utifrån egennyttan. 

5.3.1 Informationsasymmetri

Enligt agentteorin föreligger informationsasymmetri mellan funktionärer och ägare där funktio-
närerna har ett övertag informationsmässigt.55 I teorikapitlet diskuteras kring frågan hur mycket 
information agenten kommer vara villig att dela med sig av samt hur mycket information princi-
palen (här ägaren) vill ha. Här kommer även redovisas summariskt hur mycket information 
agenten faktiskt delar med sig av. Första frågan som diskuteras är vilken information som 
ägarna behöver för att kunna bedöma ett förvärv.

Samtliga respondenter utom AM påpekar att det ofta finns större ägare som har ett större infor-
mationsunderlag än gemene aktieägare då större ägare ofta har rätt att tillsätta styrelseplatser. 
Ägarens representant i styrelsen fungerar sedan som ägarens ombud i styrelsefrågor och tar
tillvara ägarens intressen. 

Anonym fortsätter i de tankebanorna och uppger att styrelsen, d.v.s. det högsta förvaltande or-
ganet, faktiskt väljs av ägarna på bolagsstämman. Anonym menar att då styrelsen är vald av 
stämman har styrelsen ägarnas förtroende vilket innebär att ägarna får förlita sig på att styrelsen 
fattar bra beslut. Har ägarna inte detta förtroende för styrelsen är hela situationen fel.

AM och PB menar vidare att den information som ägare behöver för att kunna bedöma ett förv-
ärv är beroende av förvärvets storlek. PB menar även att det i viss mån är en servicefråga för 

                                                
55 För utförligare diskussion se 3.1.1, Informationsasymmetri.
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ägarna hur mycket information som skall redovisas i samband med förvärvet. PB pekar på möj-
ligheten att det via årsredovisningar och andra finansiella rapporter är möjligt för ägarna att själva 
granska det förvärvade objektet. 

Anonym ser dock en gräns för hur lite information som ägaren har behov av i samband med ett 
förvärv. 

”Någonstans går ju gränsen. Det är klart att ägaren kan ju behöva det (informationen) för att förstå och 
förstärka sitt förtroende för styrelsen. Det strategiska tänket bakom, vi går ihop för att vi vill in på den 
amerikanska marknaden, sån information är ju värdefull förstås. För att förstå varför man 
överhuvudtaget ger sig in i affären. Men att dissekera dess beståndsdelar och analysera det ekonomiska 
utfallet det tror jag inte man gör.”

Anonym verkar således se situationen som en slags intresseavvägning. Å ena sidan skall ägaren 
ha ett sådant förtroende för styrelsen att ägaren litar på att styrelsen förvaltar företaget efter bästa 
förmåga. Å andra sidan skall ägaren ha så mycket information att denne kan bibehålla, och stärka 
sitt förtroende för styrelsen. Det är dock främst strategisk information som anonym anser att ägar-
na kan behöva, inte rent ekonomisk information.

Den första frågan som diskuteras ovan fokuserade på ägarens behov av information. Den andra 
frågan som diskuteras är hur mycket information som ägarna vill ha.

KH fick på senaste bolagsstämman frågan vad som dykt upp i företagets balansräkning av Aktie-
spararna. Företaget hade förvärvat ett företag och redovisat immateriella tillgångar i form av 
licensrättigheter. I samband med detta hade en diskussion förts kring vad som företaget faktiskt 
betalat för. Andra frågor som ägarna intresserat sig för är hur förvärvet skall finansieras, då Vitec 
finansierar köp med egna aktier och konvertibler vilket påverkar ägandets sammansättning. 

Vidare menar KH och AM att ägarna vill ha generell information angående det förvärvade före-
taget, vad företaget sysslar med samt hur det passar in i företagets strategi. AM menar även att 
företagets ägare efterfrågar information om vad det förvärvade företaget bidrar med i form av 
resultat och omsättning.

Den tredje frågan som diskuteras i sammanhanget är vad företag faktiskt informerar sina ägare 
om i samband med förvärv.

PB menar att företag försvarar och motiverar sina förvärv beskrivet i ord utifrån vilka fördelar 
förvärvet medför för nya marknader, nya produkter och ökad kompetens. I siffror däremot, anser 
PB att företagen förmodligen bara redovisar anskaffningsvärden och de uppgifter som gör att 
företaget uppfyller de legala kraven. PB anser vidare att företagen får kämpa för att leva upp till 
de övriga legala kraven rent siffermässigt, så blir det någon information utöver de legala kraven 
så levereras den verbalt.

Anonym anser att det finns konkurrensaspekter på varför företagen inte redovisar mer infor-
mation. Anonym ställer sig frågan varför företaget skall berätta för konkurrenterna vad företaget 
tror om eventuella synergieffekter. 
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KH menar att Vitec ganska noggrant, genom en detaljerad balansräkning, specificerar vad ett för-
värv består av.

”Tittar man i våran årsredovisning så specificerar vi upp ganska noggrant vad förvärvet egentligen 
består av. Sen några år tillbaka så framgår det där hur balansräkningen ser ut i det av oss förvärvade 
bolaget och hur det ser ut med hänsyn till den värdering vi har gjort vid förvärvet, d.v.s. vi har 
identifierat dom här sakerna som inte finns i balansräkningen. Det redovisar vi öppet.”

5.3.2 Earnings management

Earnings management är den del av agentteorin som fokuserar på agentens intresse av att gynna 
sig själv (på principalens bekostnad).56 Här blir det främst fråga om hur agenten genom redovis-
ningen kan gynna sig själv. I samband med förvärv finns det två principiella utgångspunkter i 
förhållande till hur goodwill redovisas. Antingen kan övervärden anses vara goodwill i sin helhet, 
eller så kan övervärdet brytas ned i de beståndsdelar som goodwill egentligen är, exempelvis 
immateriella tillgångar såsom varumärken. Goodwill nedskrivningsprovas årligen och finns inget 
nedskrivningsbehov så är goodwill-posten inte resultatpåverkande. Identifierade immateriella 
tillgångar skall däremot skrivas av systematiskt och kommer således belasta resultatet. I teori-
kapitlet diskuteras huruvida agenten genom att hänföra så mycket av övervärdet som möjligt till 
goodwill-posten kan undvika obligatoriska avskrivningar och därmed redovisa ett högre resultat.

Den fråga som kommer diskuteras nedan är huruvida agenten har incitament att identifiera och 
hänföra övervärden till immateriella tillgångar.  

AM anser att det finns incitament att hänföra så mycket övervärde som möjligt till goodwill-
posten, och således inte identifiera immateriella tillgångar. 

”För min egen del, jag föredrar ju… incitamentet för mig är ju att hitta goodwillpost. Och sen i det 
fallet man får göra en nedskrivning av goodwillposten så beror det ju på att den nedskrivningen gör 
man ju för att det går sämre och då är det ju rätt att göra att göra en nedskrivning. Men om värdet ökar 
så gör man det ju bara för att det ska göras… om man är inne i teorin i alla fall.”

Det skall dock påpekas, att AM synes besvara frågan utifrån hans egen uppfattning om vad som 
är det teoretiskt riktiga. KH ser också ett intresse i att hänföra övervärden till goodwill men att 
detta måste stävjas av revisorerna.

”Det går inte att sticka under stol med att det kan väl finnas ett visst intresse i att ha en goodwill-post 
istället för en produktutvecklingspost därför att den är ju inte resultatpåverkande så länge det går bra. 
Men det är ju där revisorerna måste… det här accepterar vi inte. Så dom har ju en viktig 
kontrollfunktion där.”

Även PB ser en risk i att företagen försöker ”maxa goodwillen” då det kan vara svårt att identi-
fiera och värdera de immateriella tillgångarna.

                                                
56 För utförligare diskussion se 3.1.2, Earnings management.
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Anonym hade en mot de andra respondenterna avvikande mening och såg i princip inget egen-
värde i att hålla uppe goodwill-värdet. Anonym menar vidare att det finns minst lika stor risk att 
så mycket värden som möjligt hänförs till immateriella tillgångar för att minska resultatet idag 
men redovisa bättre vinster i framtiden. Anonym anser även att nedskrivningsprövningen av 
goodwill medför att det inte är särskilt gynnsamt att hänföra värden till goodwill-posten. Precis 
som KH anser anonym att revisorerna skall vara ”en garant för att redovisningsreglerna 
efterlevs”.

5.4 Företagsvärdering

Företag kan värderas enligt två metoder, antingen värderas företaget till tillgångarnas värde 
minus skulderna (substansvärdering), eller så värderas företaget utifrån framtida avkastning 
(avkastningsvärdering).57 Den första metoden tar avstamp i balansräkningen medan den senare 
utgår ifrån avkastningsmått såsom resultaträkning och kassaflöde. Här behandlas även det faktum 
att två olika förvärvare kan åsätta ett förvärvsobjekt olika värde, även om samma värderings-
metod används. Detta beror på att förvärvarna har olika syn på vilka synergieffekter som kan 
uppkomma genom förvärvet.

Substansvärderingen tar som ovan konstaterats sin utgångspunkt i balansräkningens tillgångar 
och skulder.58 Den teoretiska kopplingen till problemområdet är att om förvärvaren använder en
substansvärderingsmetod i samband med ett förvärv kommer det vara naturligt att anlägga ett 
perspektiv som utgår ifrån en detaljerad balansräkning. En detaljerad balansräkning kommer i sin 
tur kräva att förvärvaren identifierar och särredovisar immateriella tillgångar så långt som 
möjligt.

Om förvärvaren istället använder en värderingsmetod som utgår ifrån avkastningen är det rele-
vanta vinster eller kassaflöde.59 Balansräkningen hamnar så att säga i skymundan och förvärvaren 
kommer inte finna någon nytta i att försöka göra en detaljerad och korrekt analys av förvärvs-
objektets balansräkning. Därigenom finns inte heller något motiv för förvärvaren att skilja 
immateriella tillgångar från goodwill. 

Synergieffekter är de vinster som kan uppstå då två företag slås samman.60 Vinsterna kan exem-
pelvis bestå i att resurser kan utnyttjas effektivare, t.ex. att administration kan samordnas. 
Synergieffekter är så att säga en del av den ”äkta” goodwill-posten och kan på inget sätt hänföras 
till immateriella tillgångar. Den teoretiska kopplingen till problemområdet är att ifall synergi-
effekter är en betydande del av köpeskillingen (övervärdet) är det knappast lönt att försöka 
identifiera immateriella tillgångar skiljt från goodwill.

I detta avsnitt redovisas empirin löpande utan underrubriker då författarna funnit det olämpligt att 
använda sådana rubriker då diskussionerna haft en tendens att beröra samtliga värderingsmetoder 
snarare än att isoleras till just en värderingsmetod. Återgivningen av empirin i detta sammanhang 
kommer alltså i viss mån avvika från den teoretiska redovisningen i kapitel 3.

                                                
57 För utförligare diskussion se 3.2, Företagsvärdering.
58 För utförligare diskussion se 3.2.1, Substansvärdering.
59 För utförligare diskussion se 3.2.2, Avkastningsvärdering.
60 För utförligare diskussion se 3.2.3, Synergieffekter.
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Här kommer först att behandlas den allmänna frågan var tyngdpunkten brukar ligga vid före-
tagsvärdering.

PB som har arbetat med den här typen av frågor anser att fokus vid företagsvärdering ligger på 
kassaflöde och resultaträkning. PB vill dock inte helt bortse ifrån balansräkningen utan menar att 
man tittar på en kombination av resultaträkning, kassaflöde och balansräkning, dock har tyngd-
punkten under senare tid förskjutits mot kassaflöde och resultaträkning. 

KH berättar att när Vitec undersöker företag ligger fokus på kassaflöde och resultaträkning. KH 
betonar dock helheten där allt hänger ihop. KH uppger vidare att Vitec försöker skapa framtida 
bokslut i det förvärvade företaget. Även AM och anonym höll med om att fokus ligger på avkast-
ningsvärderingsmetoder.

Har förvärvaren ett tillräckligt informationsunderlag som kan möjliggöra en särredovisning av 
goodwill?

AM berättar att det är en självklarhet att säljaren tillhandahåller köparen ett detaljerat informa-
tionsunderlag. Det ligger i säljarens intresse att redovisa information för köparen, annars finns en 
risk att köparen tappar intresset. 

KH beskriver förvärvsprocessen som följer:

”Gången är ofta den att vi tittar på siffrorna, den som säljer presenterar det hela och sen skriver man ett 
avtal.. ser det intressant ut skriver vi ett avtal om att förvärva företaget.. .sen.. oftast sen.. får vi tillgång 
till materialet under några dagar… due diligence brukar man prata om.”

Tillför kravet på detaljerad särredovisning av goodwill något värde till värderingsprocessen?

KH ser ett värde i att kravet på detaljerad särredovisning av goodwill innebär att förvärvsana-
lysen måste göras med omsorg.

”Även om man sitter här på jobbet och skriker ut sin frustration över att ska det vara så besvärligt att 
göra en förvärvsanalys […] det här att man tvingas grotta i balansräkningen och fråga sig vart 
egentligen pengarna tjänas… vart dom kommer ifrån. Det tror jag är nyttigt.”

KH påpekar även att förvärvsanalysprocessen blir enklare över tiden då erfarenheten från tidigare 
förvärv kan användas igen. Detta förutsätter dock att det är likartade företag som förvärvas.

PB menar att det är en nytta för köparen att genomföra en detaljerad förvärvsanalys då denne 
måste kontrollera noggrant vad som egentligen betalas för och därmed få en bättre bild över sitt 
förvärv. Även anonym synes vara inne på samma spår som KH och PB.

”Tvingas man då till mer detaljerade rapporteringar och analyser så förstärker det både förvärvare och 
förbättrar informationen.  Det stärker förvärvarens uppfattning om vad han har köpt.”

Är synergieffekter vid företagsförvärv en betydande del av köpeskillingen?
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AM menar att synergier inte är något som en skicklig förhandlare betalar för.

”Är man en skicklig förhandlare betalar man ingenting för synergierna. Säljaren ska väl få det pris han 
har åstadkommit när han har byggt upp sin verksamhet. Om du har ett dotterbolag värderat till en 
miljard. Ser du då att synergierna är värda en halv miljard inte går du och betalar en och en halv 
miljard. Därför menar jag på att om vi gjort ett bra förvärv oftast betalar vi inte för synergier utan de 
ska komma som grädde på moset ovanpå det du betalar, men i vissa lägen om det är strategiskt rätt och 
inte köparen inte vill sälja kan man ju ändå betala en del för synergierna men om du betalar fullt ut för 
dem så gör du ju en dålig affär.”

AM kan tänka sig att betala lite extra för att stryka säljaren medhårs om denne trilskas och inte 
vill sälja. Det är dock aldrig tänkbart att betala fullt ut för synergieffekterna.

PB är av den diametralt motsatta åsikten att företag lägger alldeles för stor vikt vid synergieff-
ekter. PB uppger att de flesta företag har stora förväntningar på synergieffekter som sedan inte 
kan infrias. Han menar att synergieffekter i den storleksordningen som förvärvare önskar är något 
som inträffar bara i den bästa av världar. Majoriteten av alla affärer är helt enkelt ”dåliga”.

Även anonym tror att synergieffekter har en stor betydelse för förvärvare. Anonym menar att 
”man köper ju inte företag bara för att man vill bli större, utan man gör det ju taktiskt”. Dock 
anser anonym att restposten goodwill inte skall handla om synergieffekter. Synergieffekter kan ju 
lika gärna komma från förvärvarens egna verksamhet.

KH berättar att när Vitec förvärvar ett företag är synergieffekterna kända till ett ungefär. Sen kan 
synergierna vara mer eller mindre stora och röra olika områden som lokalsamordning, infra-
struktur och nätverk. KH menar att synergieffekter visserligen finns men att synergieffekterna 
inte är en stor del av goodwill-posten.

5.5 Kvalitativa egenskaper hos redovisningen

Kvalitativa egenskaper hos redovisningen kan jämföras med principer som skall genomsyra 
redovisningen.61 En kvalitativ riktlinje för redovisningen är att den bör vara tillförlitlig. En annan 
riktlinje är att redovisningen bör vara relevant. Viss information kan vara relevant, men inte 
tillförlitlig, och då måste en intresseavvägning göras. Vilken princip skall anses väga tyngst? All 
redovisning måste dessutom prövas mot kostnaden att tillhandahålla den. Nyttan med redovis-
ningen bör vara större än kostnaden att upprätta den. De kvalitativa egenskaperna kopplas till 
problemformuleringen på det sätt att de kvalitativa egenskaperna skall verka som en referensram 
för de specifika redovisningsstandarderna. Stadgar redovisningsnormerna att goodwill skall 
redovisas detaljerat och att immateriella tillgångar skall skiljas från goodwill skall detta kunna 
försvaras utifrån en diskussion kring om redovisningsnormen kan anses vara tillförlitlig och 
relevant.

5.5.1 Tillförlitlighet

Tillförlighet i detta avseende kan bedömas utifrån hur ”säker” redovisningen är, hur ”rätt” redo-

                                                
61 För utförligare diskussion se 3.3, Kvalitativa egenskaper hos redovisningen.
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visningen är avseende värdering och identifiering av immateriella tillgångar.62 I teorikapitlet har 
den bedömningen gjorts att detaljerad redovisning av goodwill kommer leda till en mindre till-
förlitlig redovisning.

Är en detaljerad redovisning av goodwill godtagbar med hänsyn till att redovisningen skall vara 
tillförlitlig?

AM anser att en detaljerad redovisning av goodwill leder till en mindre tillförlig redovisning. AM 
menar att detaljerad redovisning av immateriella tillgångar skiljda från goodwill skapar identi-
fieringsproblem och värderingsproblem (vilket gör redovisningen mindre tillförlitlig).

”För att tillgången ska ha något faktiskt värde fristående ska du kunna separera den och sälja den 
fristående. Det är ganska svårt att sälja ett varumärke samtidigt som du behåller det här som uppstår. 
Det är ganska svårt att sälja kundregister, och det är jättesvårt att härleda kassaflöden till varje enskild 
post som du ska värdera. Och kan du inte härleda ett kassaflöde till det så kan du inte heller värdera.”

AM menar vidare att det inte går att värdera individuella immateriella tillgångar, utan det som 
eventuellt går att värdera är verksamhetsgrenar som har egna kassaflöden. Dessa värderings-
problem leder vidare till bristande jämförbarhet då företag behandlar dessa poster olika.

Anonym delar åsikten att det måste vara svårt att värdera immateriella tillgångar men att det torde 
vara möjligt att identifiera dem. Anonym menar vidare att metoder och erfarenhet av att identi-
fiera och värdera immateriella tillgångar saknas och att detta kan vara ett problem

PB anser att dessa långtgående krav är beroende av bedömningar, och bedömningar kan alltid bli 
fel och förutsättningar kan ändras.

KH är av den meningen att värderingen av immateriella tillgångar innehåller många osäkra fa-
ktorer såsom diskonteringsräntor och framtida licensförsäljningar. Dessa osäkerheter till trots 
menar KH att betalningsströmmar kan identifieras och värderas, åtminstone vad det gäller just de 
immateriella tillgångar (främst produkträttigheter) som har varit aktuella då Vitec förvärvat andra 
företag.

5.5.2 Relevans och nytta kontra kostnad

Relevansen kopplas i detta sammanhang samman med nyttan. D.v.s. relevant redovisning är 
något som användarna av redovisningen behöver och använder i deras ekonomiska besluts-
fattande avseende företaget.63 I teorikapitlet har antagits att redovisningen blir mer relevant ju 
mer detaljerad redovisning av goodwill som görs. Denna relevans och nytta måste dock vägas 
mot den kostnad som det medför för företaget att upprätta en detaljerad redovisning. Här kommer 
först redovisas frågan huruvida en detaljerad redovisning av goodwill leder till ökad relevans i 
redovisning och sedan huruvida denna relevans eller nytta kan anses överstiga kostnaden för att 
tillhandahålla densamma.64

                                                
62 För utförligare diskussion se 3.3.1, Tillförlitlighet i redovisningen.
63 För utförligare diskussion se 3.3.2, Relevans i redovisningen.
64 För utförligare diskussion se 3.3.3, Avvägningen mellan nytta och kostnader.
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Leder en detaljerad redovisning av goodwill till en ökad relevans och nytta av redovisningen?

PB anser att nyttan att särredovisa immateriella tillgångar skiljda från goodwill är begränsad för 
gemene aktieägare.

”Nyttan med att redovisa… värderas nog inte av den stora massan ägare… men man måste ju återigen 
motivera köpet, det ställer större krav på vad du har betalat för…  fördela det på rätt tillgångar… men 
det som är viktigt här är vad man kan fördela det på… det kan vara pågående arbeten som är för lågt 
värderade… eller ett varulager eller andra tillgångar som är för lågt värderade… och där är det ju stor 
nytta… men när man kommer in på immateriella tillgångar är nyttan mindre.”

PB synes mena att det finns en nytta att identifiera vissa tillgångar, exempelvis för lågt värderade 
pågående arbeten och varulager, medan nyttan av att identifiera immateriella tillgångar är mindre.

KH är dock av avvikande mening och anser att det finns en nytta av att redovisa immateriella 
tillgångar skiljt från goodwill. KH berättar att möjligheten att redovisa immateriella tillgångar 
skiljda från goodwill har lett till ett ökat förtroende ute bland finansiärer. Tidigare kunde endast
en stor goodwill-post förekomma i balansräkningen. Det nya sättet att redovisa har gjort det 
möjligt att ta upp produkträttigheter (det är ofta produkträttigheter som företag som Vitec för-
värvat har haft som ”osynlig” immateriell tillgång). Genom att kunna ta upp immateriella till-
gångar som visar vad ”goodwill-värdet” i balansräkningen egentligen består av har förtroendet 
stärkts för företaget. 

Anonym anlägger ett redovisningsperspektiv på frågan och berättar:

”Eftersom man i andra sammanhang är tydlig på vad olika saker ska höra till tycker jag att det känns 
ganska onödigt att ha en diffus post (goodwill-posten) på flera hundra miljoner. När man istället kan 
plocka bort de delar som kan identifieras, tycker jag det känns betydligt mer seriöst utifrån ett 
redovisningsperspektiv.”

Nästa fråga att redovisas är huruvida nyttan med att redovisa immateriella tillgångar skiljt från 
goodwill överstiger kostnaden?

AM är av en bestämd åsikt i ämnet och anser att kostnaden inte på något sätt kan motiveras av en 
ökad nytta. På den direkta frågan huruvida han anser att nyttan överstiger kostnaden svarar han:

”Nej nej nej.  Nyttan är för det första lägre än det gamla redovisningssättet så det blir dubbelt minus.”

PB är till synes av samma åsikt som AM och menar:

”Jag vet ju att det här (särredovisning av immateriella tillgångar) kostar mycket pengar men det vet ju 
inte dom (ägarna).. och det är ju också ett problem i frågeställningen… så de kanske tycker att det här 
är bra, all information är bra information… men skulle de veta att redovisa på det här sättet kostar så 
mycket mer tror jag nog att… eller om jag var mindre aktieägare i ett bolag skulle jag nog inte se 
nyttan med på det sättet…”
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KH, som ovan redovisats ha en positiva grundsyn avseende nyttan med att särredovisa immateri-
ella tillgångar är av åsikten att kostnaden att upprätta en detaljerad redovisning av goodwill kan 
motiveras utifrån nyttan.

Anonym har svårt att avgöra huruvida nyttan överstiger kostnaden men vill gärna tro det mot 
bakgrund av att man får bättre koll på vad man köpt. 

5.6 Sammanfattning av det empiriska underlaget

I detta avsnitt kommer empirin sammanfattas summariskt. När ett omfattande underlag reduceras 
till det yttersta kommer nödvändiga nyanser att försvinna. Det är ofta dessa nyanser som kan vara 
intressanta i en hermeneutisk och kvalitativ studie. Det som är avsikten med kapitlet är dock inte 
att vara sann mot forskningsideal eller det empiriska materialet i sig, utan avsikten är att ge 
läsaren service, att ge denne en möjlighet att utan större arbetsinsats översiktligt ta till sig det 
empiriska materialet. Denna sammanfattning placeras efter empirins återgivande dispositions-
mässigt då det finns en risk att läsaren annars skulle göra sammanfattningen till det empiriska 
underlaget och inte bry sig om att grundligt gå igenom de egentliga, mer fullständiga avsnitten
som avser återge det empiriska underlaget.

Vilken information behöver ägarna för att kunna bedöma ett förvärv?
- Att styrelsen, som är vald av stämman, har en viktig roll i sammanhanget anser samtliga 

respondenter. Anonym anser att det är fel på situationen om ägarna behöver information 
för att ompröva styrelsens beslut.

- AM och PB anser att informationsbehovet är beroende av förvärvets storlek
- Det finns dock en nedre gräns för hur lite information som ägarna behöver enligt anonym.

Vilken  information vill ägarna ha?
- Enligt KH och AM efterfrågas mestadels generell information om det förvärvade före-

taget och hur det passar in i företagets strategi och portfölj.
- För KH har även frågor rörande immateriella tillgångar dykt up på bolagsstämman på 

senare år.

Vad informerar företag sina ägare om i samband med förvärv.
- PB menar att det handlar om att motivera köpet och berätta om de fördelar i form av 

exempelvis nya marknader och nya produkter som köpet medför.
- KH berättar att Vitec, genom en detaljerad balansräkning, specificerar vad ett förvärv 

består av och redovisar detta öppet.

Finns  incitament att identifiera och hänföra övervärden till immateriella tillgångar.  
- AM anser att incitamentet är omvänt, han menar att hans incitament är att hänföra så 

mycket övervärde som möjligt till goodwill-posten (och inte till immateriella tillgångar).
- Även PB och KH ser denna risk.
- Anonym anser dock att det inte finns något egenvärde i att hålla goodwill-posten så stor 

som möjligt eftersom den ändå måste nedskrivningsprovas.

Var ligger tyngdpunkten vid företagsvärdering?
- Samtliga respondenter är överens om att fokus ligger på kassaflöde och resultat. Dock 

tillstår PB och KH att det är en helhet och att man även måste se till balansräkningen.
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Har förvärvaren ett tillräckligt informationsunderlag som kan möjliggöra en särredovisning av 
goodwill?

- AM berättar att det är en självklarhet att säljaren tillhandahåller köparen ett detaljerat 
informationsunderlag.

- Även KH berättar att de får tillgång till säljarens material innan ett förvärv görs.

Tillför kravet på detaljerad särredovisning av goodwill något värde till värderingsprocessen?
- KH ser ett värde i att kravet på detaljerad särredovisning av goodwill innebär att 

förvärvsanalysen måste göras med omsorg.
- Även PB och anonym är inne på samma spår då de menar att detta medför att förvärvaren 

får bättre koll på vad som egentligen har förvärvats.

Är synergieffekter vid företagsförvärv en betydande del av köpeskillingen?
- AM menar att synergier är något som ska komma som ”grädde på moset” vid ett förvärv 

och att en skicklig förvärvare inte betalar för synergier.
- PB är av den motsatta åsikten, hans åsikt är att företag prioriterar synergieffekter för högt 

och att dessa oftast inte kan infrias. Även anonym anser att synergieffekter är av stor 
betydelse för förvärvare.

- KH menar att synergieffekter alltid finns där vid förvärv, men att de inte utgör den största 
delen av goodwill-posten.

Är en detaljerad redovisning av goodwill godtagbar med hänsyn till att redovisningen skall vara 
tillförlitlig?

- AM menar att detaljerad redovisning av immateriella tillgångar skiljda från goodwill 
skapar identifieringsproblem och värderingsproblem (vilket gör redovisningen mindre 
tillförlitlig).

- Även anonym och PB ser problem med att det är svårt att värdera immateriella tillgångar 
och att det alltid är en bedömningsfråga som kan gå fel.

- KH upplever inte samma problem eftersom de immateriella tillgångar som finns i de 
företag som Vitec förvärvar är relativt lättidentifierade.

Leder en detaljerad redovisning av goodwill till en ökad relevans och nytta av redovisningen? 
- PB anser att nyttan att särredovisa immateriella tillgångar skiljda från goodwill är 

begränsad för gemene aktieägare. Han menar att det finns nytta i att identifiera vissa 
tillgångar, men hos immateriella tillgångar är den nyttan mindre.

- Anonym och KH ser dock nyttan i detaljredovisningen och menar det vore diffust att ha 
en gigantisk goodwill-post samt att detaljerad redovisning ökar förtroendet ute hos 
finansiärerna.

Överstiger nyttan med att redovisa immateriella tillgångar skiljt från goodwill kostnaden?
- AM är av en bestämd åsikt i ämnet och anser att kostnaden inte på något sätt kan 

motiveras av en ökad nytta. Även PB är av samma åsikt och menar att om ägarna visste 
vad den här redovisningen kostade så skulle de förmodligen inte se nyttan i det hela.

- KH som har en positiv grundsyn avseende nyttan med att särredovisa immateriella 
tillgångar är av åsikten att kostnaden med den här redovisningen motiveras utifrån nyttan. 
Anonym är osäker på om nyttan överstiger kostnaderna men vill gärna tro det.
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6 Analys och slutsatser

I detta kapitel kommer analyser och slutsatser att redovisas. För att anknyta till det tematiska 
upplägget från teori och empiri kommer även detta kapitel vara uppbyggt kring samma teman. 
Det tematiska upplägget kommer dock inte vara lika strikt då det i större utsträckning än i 
tidigare kapitel krävs korskopplingar och tvärtematiska överväganden för att dra vissa slutsatser. 
Av denna anledning kommer heller inga underrubriker att användas till de olika temana.

6.1 Agentteori

Med utgångspunkt i teorin konstaterades att principalen (ägaren) torde efterfråga en så informa-
tionsrik redovisning som möjligt för att minska det informationsövertag som agenten (funktionär-
en) har. 

Av det empiriska underlaget framgår att det ägare synes efterfråga mest är generell information 
angående förvärvets karaktär och vad det förvärvade företaget kommer bidra med. Dock synes 
ägarna inte efterfråga en detaljerad redovisning av förvärvet, nedbrutet i direkta ekonomiska 
siffror och prognoser, utan snarare en verbal informationsredovisning i berättelseform. KH var 
den enda av respondenterna som hade direkt konfronteras med att ägare ställde frågor om vad 
som faktiskt fanns i balansräkningen.

Då ägarna inte synes vara direkt intresserade av en detaljerad ekonomisk information angående 
förvärv medför detta att det inte finns någon större nytta i en detaljerad särredovisning av 
goodwill-posten, då en sådan operation innebär att förvärvet bryts ned i direkta ekonomiska 
siffror. Här skall dock tilläggas att denna slutsats är behäftad med trovärdighetsproblem då några 
ägare inte direkt kommit till tals, utan det är revisorer och funktionärer som uttalat sig om ägarnas 
vilja. Ägarnas faktiska vilja och respondenternas uppfattning om densamma behöver inte nödvän-
digtvis överensstämma.

Författarnas uppfattning är dock att en detaljerad redovisning av goodwill torde gynna ägarna. En 
detaljerad redovisning av goodwill ökar de facto det underlag som ägarna har för att fatta eko-
nomiska beslut rörande företaget och för att bedöma agentens förvaltning av ägarens resurser. 
Denna uppfattning gäller särskilt mindre ägare som kanske bara har redovisningen att utgå från i 
sitt beslutsfattande. Som flera respondenter uppgett är problemet med principalens informations-
övertag inte lika framträdande hos större ägare som har möjligheter att bevaka sina intressen via 
styrelseplatser. 

En annan fråga är om mindre ägare har möjlighet att ta till sig den information som en detaljerad 
redovisning av goodwill medför. Det viktiga är kanske inte att möjligheten alltid tas tillvara på, 
utan att möjligheten finns. Det torde vara mycket information i en årsredovisning som knappast 
läses i någon utsträckning. Samtidigt bidrar en detaljerad redovisning till ett informationsflöde 
som totalt sett kan göra att ägaren missar den viktiga informationen. Som PB uttrycker det, 
”ingen orkar ta till sig allting, man ser inte skogen för alla träd”.

En annan aspekt av informationsövertaget kan kopplas till frågan om ägarna har möjlighet att ta 
tillvara på information, nämligen den aspekten vad ägarna behöver informationsmässigt för att 
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kunna bedöma ett förvärv. Behöver ägarna en detaljerad redovisning av goodwill? AM och PB 
gör här skillnad på situationer som rör större och mindre förvärv. Vid större förvärv finns ett 
större informationsbehov (än vid mindre förvärv) som skulle kunna motivera en detaljerad 
redovisning av goodwill. Anonym anser att ägarna måste lita på sin styrelse och därför får finna 
sig i att inte få alla detaljer rörande ett förvärv. Dock måste ägarna få information om den 
strategiska betydelsen av ett förvärv.

Detta, sammantaget, ger bilden av att ägarna inte heller behöver en detaljerad redovisning av 
goodwill, undantaget möjligen vid större förvärv. Författarna delar respondenternas uppfattning 
att behovet av information kan vara beroende av storleken på förvärvet. Ett stort förvärv påverkar 
det förvärvande företaget på ett genomgripande sätt och att affären blir bra är direkt avgörande 
för framtida resultat. Mindre förvärv påverkar inte företaget i samma utsträckning utan passerar 
förmodligen många ägare obemärkt. Dock kan här påpekas att många mindre förvärv tillsammans 
kan ha lika stor ekonomisk betydelse som ett större förvärv. Det kan därför verka omotiverat att 
göra informationsflödet beroende av storleken på förvärvet. 

Författarna vill även peka på förtroendeaspekten som anonym diskuterade, att ägarna måste lita 
på sin styrelse och frivilligt måste finna sig i ett informationsunderläge. Det som är relevant är väl 
även i viss mån att förtroende måste förtjänas och inte bara vara en automatisk del av relationen 
mellan ägare och styrelse. Det torde även ligga i styrelsen intresse att redovisa information 
angående gjorda förvärv, och argumentera för lämpligheten i förvärvet för att på sikt behålla och 
förtjäna förtroendet från ägarna. Med detta synsätt kan det således även ligga i styrelsen intresse 
att redovisa ev. immateriella tillgångar skiljda från goodwill för att på så vis förklara för ägarna 
att ”detta har vi köpt”.

Den andra sidan av informationsövertaget är att agenten vill behålla ett informationsövertag och 
därför kommer vara motvillig att dela med sig av information. Detta skulle således medföra att 
funktionärer intar ett skeptiskt förhållningssätt till att detaljredovisa goodwill. PB anser att 
företagen bara lever upp till de legala kraven rent siffermässigt, i viss utsträckning redovisas dock 
information utöver de legala kraven verbalt. Anonym pekar även på konkurrenssituationen, att 
företag har en motvilja att dela med sig av information som kan användas av konkurrenterna.

KH har dock ett något annat förhållningssätt och synes vara angelägen om att detaljerat redovisa 
goodwill-posten. Detta förmodligen mot bakgrund av att Vitec, genom att detaljredovisa goodwill 
och ta upp immateriella tillgångar skiljda från goodwill, har fått ett helt annat utgångsläge hos 
finansiärerna än tidigare. Med en detaljerad redovisning av goodwill kan Vitec gå till finansiär-
erna och visa ”det här har vi köpt”.

Den teoretiska utgångspunkten att funktionärerna torde vara motvilliga att dela med sig av 
information och detaljerat redovisa goodwill är förmodligen till stora delar rätt. Den slutsatsen 
måste dock nyanseras betydligt för att ha någon förankring i verkligheten. I många fall kan det 
finnas högst godtagbara skäl till att inte dela med sig av information, exempelvis med hänsyn till 
konkurrenterna, vilket säkert även ägarna anser vara ett acceptabelt skäl. I vissa situationer finns 
även motiv hos funktionärerna att dela med sig av information, som i Vitecs fall där företaget 
blivit mer attraktivt hos finansiärerna genom den detaljerade redovisningen av goodwill. 

Här skall även behandlas Earnings management-aspekten av agentteorin. Kopplat till problem-
formuleringen i denna uppsats konstaterades i teorikapitlet att incitament saknades för agenten att 
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identifiera immateriella tillgångar skiljda från goodwill. Detta då goodwill-posten endast ned-
skrivningsprovas och då identifierade immateriella tillgångar skrivs av systematiskt. Det finns 
således möjlighet att visa ett bättre resultat om värdet av goodwill-posten blir så stort som möjligt 
och värdet på identifierade immateriella tillgångar blir så lågt som möjligt.

Här hade samtliga respondenter utom anonym den samstämmiga uppfattningen att incitament 
saknades att identifiera immateriella tillgångar skiljda från goodwill. Anonym såg inte någon 
fördel i att redovisa en så stor goodwill-post som möjligt då denna ändå måste nedskrivnings-
provas. Anonym drog t.o.m. resonemanget ett steg längre och ansåg att det fanns incitament att 
identifiera immateriella tillgångar för att ta kostnader direkt och på så sätt öka vinsterna i 
framtiden.

Författarna ansluter sig till majoritetens uppfattning i frågan. Incitament saknas på det stora hela 
att identifiera immateriella tillgångar. Författarna förstår inte riktigt anonyms argument att det 
kan finnas ett syfte i att ta kostnaderna så tidigt som möjligt för att redovisa vinster i framtiden. 
Den långsiktigheten som krävs för ett sådant resonemang synes som orimligt i dagens ekonomi 
där varje kvartalsredovisning kan få avgörande inverkan på aktiekurser. Det som torde fungera 
som incitament i sammanhanget är att revisorerna kan vägra att skriva under en ren revisions-
berättelse om en alltför uppenbar ovilja finns att identifiera immateriella tillgångar och skilja 
dessa från goodwill. Revisorerna är, som flera respondenter påpekat, således viktiga i samman-
hanget då dessa fungerar som en slags garant för att redovisningen utförs i enlighet med rådande 
redovisningsnormer.

AM synes även mena att incitament saknas att identifiera immateriella tillgångar bara på den bas-
is att immateriella tillgångar av princip skall skrivas av. AM ställer sig exempelvis frågande till 
hur och varför en kundrelation skall skrivas av.

6.2 Företagsvärdering

Teoretiskt finns två huvudsakliga värderingsmetoder. Den ena utgår från avkastningsmått såsom 
kassaflöde och resultat. Den andra metoden tar sin utgångspunkt i värdering av tillgångar minus 
skulder och kräver således en detaljerad balansräkning för att vara relevant. Denna teoribildning 
kopplas till problemområdet genom att om förvärvaren använder en substansvärderingsmetod, 
vilken kräver en detaljerad balansräkning, torde det finnas en större relevans i att detaljerat 
särredovisa immateriella tillgångar skiljt från goodwill. En avkastningsmodell tar istället fasta på 
företagets avkastning och inte på företagets balansräkning. Värderas företaget högre än netto-
tillgångarnas värde beror detta på en god avkastning och detta övervärde blir i sin tur själva 
goodwill-posten. Utifrån en avkastningsvärdering är det således mer relevant att se goodwill-
posten som en helhet där det saknas anledning att särredovisa immateriella tillgångar skiljt från 
goodwill.

Ur det empiriska underlaget framgår klart att fokus vid företagsvärdering ligger på en avkast-
ningsbaserad värderingsmodell. Ingen av respondenterna ville dock helt bortse från balans-
räkningen vid en företagsvärdering. 

Författarna kan av detta i stort sett dra de slutsatser som ovan redovisats i samband med att teorin 
kopplats till problemformuleringen. Då företag synes använda en avkastningsmodell för att 
värdera ett företag finns det heller inga direkta skäl att särredovisa immateriella tillgångar skiljda 
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från goodwill, sett ur ett företagsvärderingsperspektiv. Den faktiska processen att värdera ett 
företag kommer således skilja sig från hur förvärvet sedan redovisas om redovisningen ställer 
krav på att immateriella tillgångar skall särredovisas från goodwill.

Spelar det då någon roll om redovisningen följer verkligheten? Det torde åtminstone vara en 
ambition att redovisningen faktiskt skall försöka spegla någon sorts verklighet. Men att en viss 
redovisningsnorm misslyckas att spegla en process (här företagsvärderingsprocessen), är det 
tillräckligt för att underkänna en sådan redovisningsnorm? Detta är en fråga som i viss mån måste 
lämnas öppen. 

Denna diskrepans mellan process och redovisning måste ses i ett helhetsperspektiv. Bara för att 
redovisningen, sett ur detta företagsvärderingsperspektiv saknar relevans, betyder det inte att en 
detaljerad särredovisning av goodwill saknar betydelse sett ur andra perspektiv. Verkligheten är 
ju ofta komplex med många aspekter att ta hänsyn till. Här kan exempelvis hänvisas till ovan 
anförda diskussion där KH framhäver nyttan med särredovisning av immateriella tillgångar då 
detta lett till ökat förtroende hos finansiärer. Sen är det även möjligt att det finns många företag 
som faktiskt utgår från en substansvärderingsmetod men vars åsikter inte fångats i denna uppsats 
empiriska underlag.

I det empiriska underlaget framgår även att det i viss utsträckning kan vara ett värde internt för 
det förvärvande företaget att redovisa immateriella tillgångar skiljt från goodwill. En sådan 
redovisning tvingar nämligen förvärvaren att göra en detaljerad förvärvsanalys vilket gör att 
förvärvaren verkligen måste specificera vad denne egentligen köper. En detaljerad särredovisning 
av immateriella tillgångar skiljt från goodwill kan således bidra med mer eftertanke i samband 
med förvärv. 

Ovan, i empirins återgivande, har även redovisats att förvärvaren har ett detaljerat underlag 
rörande det förvärvade bolaget som tillhandahålls av säljaren. Detta torde innebära att säljaren 
har gjort själva grundarbetet med att identifiera eventuella tillgångar då detta ligger i säljarens 
intresse. Det är ju förmodligen lättare för säljaren att begära betalt för exempelvis kundregister än 
att hänvisa till en diffus goodwill-post. Således torde det finnas ett underlag för att faktiskt kunna 
redovisa immateriella tillgångar skiljda från goodwill.

I teorikapitlet har även synergieffekter diskuterats. Den teoretiska utgångspunkten är att synergi-
effekter kommer påverka goodwill-posten. Desto större synergieffekter förvärvaren ser desto 
större del av goodwill-posten kommer bestå av synergieffekter. Synergier kan även sägas vara en 
”riktig” goodwill-post, på så sätt att det inte finns någon immateriell tillgång att ta fram ur
synergieffekten. Således kan slutsatsen dras att om synergieffekter är en stor del av goodwill-
posten finns heller inte några direkta skäl, i detta sammanhang, att detaljerat redovisa im-
materiella tillgångar skiljt från goodwill.

I det empiriska materialet så framgår inte klart huruvida synergieffekter är något som företag 
normalt betalar för. AM menar att synergieffekter inte är något en skicklig förhandlare betalar
för, annat än i undantagsfall då säljaren inte vill sälja. PB däremot anser att företag lägger alldeles 
för stor vikt vid synergieffekter. Även anonym menar att synergier är viktiga för förvärvaren. KH 
är mer nyanserad och menar att det alltid finns synergieffekter av varierande storlek men att de 
inte är en stor del av goodwill-posten (för Vitec).
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De motsatta åsikterna i det empiriska underlaget gör det svårt att dra några slutsatser av mater-
ialet. Däremot kan väl konstateras att synergieffekter ofta torde vara en relevant del av ett för-
värv. Som anonym berättar så är det förmodligen sällan endast viljan att bli större som ligger 
bakom ett förvärv utan det måste även gå att vinna ekonomiska och strategiska fördelar av sam-
gåendet. Det är däremot en ytterst vansklig slutsats att säga att en stor eller liten del av goodwill-
posten är synergieffekter. Det är därmed även svårt att säga hur synergieffekter bör påverka 
redovisningen av goodwill. 

6.3 Kvalitativa egenskaper

Den teoretiska utgångspunkten är att redovisning skall vara tillförlitlig, d.v.s. redovisningen skall 
inte innehålla väsentliga felaktigheter eller vara vinklad. Diskussionen kring tillförlitlighet sker 
främst i termer av identifiering av immateriella tillgångar samt värderingen av dessa. Är det 
problematiskt att skilja immateriella tillgångar från goodwill och värdera dessa finns en risk att 
redovisningen kommer vara behäftad med felaktigheter, vilket i sin tur alltså skulle minska till-
förlitligheten i redovisningen

Av det empiriska materialet framgår en i stort sett samstämmig uppfattning. Alla respondenter 
synes mena att identifiering och särredovisning leder till en mindre tillförlitlig redovisning.

AM ser både identifieringsproblem och värderingsproblem då immateriella tillgångs skall särre-
dovisas. Anonym däremot menar att immateriella tillgångar kan identifieras men att det finns 
svårigheter att värdera immateriella tillgångar. PB menar att redovisningen i och med särredo-
visningen blir en bedömningsfråga, och bedömningen kan bli fel. KH ser många osäkra faktorer 
såsom diskonteringsränta och framtida betalningar som gör en värdering av de immateriella 
tillgångarna osäker.

Respondenternas åsikter och författarnas stämmer i stort överens. Det säger sig ganska självklart 
att redovisningen av goodwill inte är särskilt beroende av bedömningar och osäkra värderingar 
om goodwillen redovisas i form av en restpost. Det torde väl alltid finnas ett säkert underlag som 
visar vad förvärvaren betalat och vad det förvärvade bolagets nettotillgångar är värda. Problemen 
tar som sagt vid där kraven på särskiljning av immateriella tillgångar startar. 

Hur osäker redovisningen blir är i slutändan beroende av hur långt kraven på särredovisning går. 
I vissa fall torde det vara förhållandevis lätt att identifiera vissa immateriella tillgångar, t.ex. 
starka varumärken. I andra fall ryms dock en betydande osäkerhet redan i identifieringsfasen, hur 
identifieras exempelvis kundrelationer?

Dock synes det största problemet vid särredovisning av immateriella tillgångar vara att tillgången 
måste värderas. Inte ens ett stort varumärke som Nokias torde vara helt lätt att sätta ett värde på. 
Om denna värdering är svår, hur svårt skall det då inte vara att sätta ett värde på något så diffust 
som kundrelationer? 

Författarnas uppfattning är mot bakgrund av ovan anförda att kravet på särredovisning av im-
materiella tillgångar inte får gå ut över kravet på tillförlitlighet i redovisningen i orimlig omfatt-
ning. Tillåts detta finns flera problematiska konsekvenser. Exempelvis torde trovärdigheten i 
redovisningen bli lidande och det skulle vara svårt att göra jämförelser mellan företag om under-
laget är osäkert.
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Tillförlitlighet i redovisningen är dock inte det enda kvalitativa krav som måste beaktas. Perspek-
tivet kan ändras till att behandla frågan huruvida särredovisning av immateriella till-gångar gör 
redovisningen mer relevant. Ovan, i den empiriska återgivningen, har relevans jäm-ställts med 
nytta. Frågan går i viss utsträckning även att koppla till agentteorins perspektiv där principalens 
behov (nytta) av en särredovisning av goodwill har diskuterats. Där konstaterades att det kan 
finnas en nytta av att särredovisa immateriella tillgångar.

Denna ökning i nytta och relevans måste dock ställas mot den merkostnad som detta redovis-
ningssätt medför. Av det empiriska materialet framgår att AM och PB inte anser att nyttan 
överstiger kostnaden, AM menar t.o.m. att det inte finns någon nytta att särredovisa immateriella 
tillgångar, varför redovisningssättet av honom bedömdes som dubbelt negativt. KH däremot 
ansåg att nyttan visst översteg kostnaden vilket förmodligen är avhängigt med att särredovis-
ningen av immateriella tillgångar lett till ett ökat förtroende bland Vitecs finansiärer. Anonym 
visste inte om nyttan översteg kostnaden, men ville gärna tro det med hänvisning till att det fanns 
en nytta i att veta vad man köpt.

Författarna ser som sagt en viss nytta i att särredovisa immateriella tillgångar skiljda från 
goodwill. Samtidigt är det omöjligt för författarna att uttala sig om kostnaderna. Dock kan väl 
särskild vikt fästas vid PB som till synes ha en väldigt god inblick i kostnaderna (och nyttan) för 
att tillhandahålla en redovisning som skiljer immateriella tillgångar från goodwill, och PB var 
övertygad att om ägarna visste vad det kostade att upprätta sådan redovisning skulle de förmod-
ligen inte se nyttan med det. De andra respondenterna har i viss mån ett annat perspektiv där de 
utgår från sin egen nytta. KH exempelvis synes mer ta fasta på Vitecs nytta och inte ägarnas 
nytta. 

6.4 Särredovisningen av immateriella tillgångars vara eller icke vara

Som ovan visats finns det många aspekter ur vilket särredovisningen av goodwill måste bedömas. 
Frågan huruvida det bör finnas ett krav på att särredovisa immateriella tillgångar skiljda från 
goodwill eller inte blir därför snabbt komplex. Eftersom åsikterna i mångt går isär bland respon-
denterna blir det även svårt att avgöra frågan rätt, det går helt enkelt inte att göra alla nöjda. 
Beroende av perspektiv som anläggs får frågan olika svar.

Slutsatser kan dock dras med tanke på vad frågans besvarande är beroende av. Det mest 
grundläggande synes vara perspektivet för vem som särredovisningen av goodwill främst är till 
för. Om det grundläggande antagandet är att redovisningen skall ge ägaren ökad information och 
ett detaljerat underlag som denne faktiskt använder synes en särredovisning av goodwill inte vara 
till särskild nytta. Om däremot fokus riktas internt synes ett värde finnas i särredovisningen av 
goodwill då detta tvingar företagen att noggrant överväga vad som företaget faktiskt betalar för. 
Perspektivet här skall inte misstas för att vara antingen ett revisorsperspektiv eller ett företags-
perspektiv, då åsikterna generellt inte var samstämmiga internt inom grupperna. 

En annan variabel i sammanhanget beror på vilken värderingsprocess som ligger till grund för ett 
förvärv. Antas en balansräkningsmässig utgångspunkt som i substansvärderingsmetoden ligger 
det nära till hands att anse att en särredovisning av immateriella tillgångar är riktig. Om en 
avkastningsmodell ligger till grund för värderingen så är en särredovisning av immateriella 
tillgångar inte riktig. Ovan har konstaterats att avkastningsmodeller synes vara rådande praxis för 
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hur ett företag huvudsakligen värderas. Detta får som följd att värderingsprocessen och redovis-
ningen skiljer sig åt. Redovisningen speglar i detta avseende, tillspetsat, inte verkligheten. 

Ytterligare en faktor är vilket värde som tillmäts de kvalitativa aspekterna på redovisning. Den 
som sätter tillförlitlighet först kommer inte vilja särredovisa immateriella tillgångar skiljt från 
goodwill. Den som anser att relevans i balansräkningen är det viktigaste kommer däremot att anse 
att immateriella tillgångar bör redovisas skiljt från goodwill. Sen är en ytterligare fråga vad det 
kostar att särredovisa immateriella tillgångar. Den kostnadsmedvetne kommer kräva väldig nytta 
av redovisningen för att det skall vara motiverat med de kostnader som ett visst redovisningssätt 
medför.
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7 Självkritik

Författarna vill ta detta sista kapitel i uppsatsen i anspråk för att göra utläggningar kring vad 
som kunnat förbättras, med facit i hand, med ett retrospektivt perspektiv. Samtliga diskussioner 
nedan är således sprungna ur insikter som vunnits efter det att huvuddelen av arbetet varit 
färdigställt, då det i många avseenden varit för sent för att ändra grundläggande förutsättningar. 
Diskussionen är dock inte bara en slags bikt över tidigare misstag utan är även framåtblickande 
på så sätt att framtida uppsatser inte behäftas med samma problem och misstag.

Det som varit det största problemet under arbetet har utan tvekan varit insamlandet av det 
empiriska underlaget. Det är en sak att teoretiskt bemästra en intervjusituation och en annan sak 
att faktiskt göra det. Att faktiskt bemästra en intervjusituation kräver förmodligen långt praktisk 
erfarenhet, erfarenheter som författarna av självklara skäl saknar. Denna praktiska oerfarenhet 
framgår inte direkt när intervjun genomförs. Denna oerfarenhet framgår dock med all oönskad 
tydlighet då det empiriska materialet transkriberas. Det är inte helt ovanligt att intervjuare och 
respondent tror att de pratar om samma sak men egentligen pratar förbi varandra. Frågorna, och 
då främst spontana följdfrågor, blir ibland till långa förklaringar, det är som att förmågan att 
”tänka i frågor” saknas. Frågornas formulering blir även ofta plågsamt oexakta och ledande och 
kan knappast alla gånger betraktas som genomtänkta. Detta misslyckande är naturligtvis helt och 
hållet författarnas och ingen skugga skall falla över respondenternas eventuella förmåga ”att bli 
intervjuade”.

Ett problem som kunnat förutses på ett annat sätt än de problem som oerfarenhet innebär är att 
frågorna i intervjuguiden inte blev tillräckligt exakta. Det beror till viss del på en ”hemmablind-
het” med problemområdet. Självklarheter i författarnas föreställningsvärld behöver som bekant 
inte vara självklarheter i respondenternas dito. En annan förklaring till problemet är dock mer 
grundläggande och mer svårhanterat. I denna uppsats formulerades frågorna efter teoretiska 
utgångspunkter. Dock måste självklart frågorna även kopplas till problemformuleringen på något 
sätt. Det har i vissa avseenden varit svårt att förutse vad respondenterna förmodligen skulle svara 
då det i denna uppsats finns ett visst avstånd mellan teori och problemformulering.65 Detta 
avstånd har gjort det svårt att koppla teori till problemformulering. Hade teorierna haft en klarare 
koppling till problemområdet hade förmodligen distinktare frågor kunnat formuleras. 

En annan aspekt hör samman med det hermeneutiska kunskapsperspektivet. Eftersom kunskaps-
idealet erkänner det kontextuellt unika blir det i viss utsträckning alltid en fråga om teori-
generering då kunskapen de facto inte kan vara känd sen innan, kontexten är ju unik. Detta är 
något som författarna upplevt under arbetet. Kunskapen som erhållits efter intervjuerna hade 
behövts redan innan vid intervjumanualens utformande. Även om intervjuerna låg utspridda ville 
somliga respondenter ha frågorna i förväg vilket omöjliggjorde att intervjumanualen justerades
efter hand som kunskap växte fram. Hade ytterligare en intervjurunda genomförts med nya 
respondenter är det författarnas övertygelse att betydligt bättre frågor kunnat formuleras.   

Ett annat problem var att en intervju inte blev av.66 Denna intervju blev först uppskjuten en vecka 

                                                
65 Detta avstånd mellan teori och problemformulering har ansetts medföra ett visst induktivt angreppssätt, se vidare 

2.3, Angreppssätt.
66 Detta har diskuterats i avsnitt 4.5, Bortfall.
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för att sedan bli inställd. Med lite mer framförhållning hade en annan intervju kunnat bokas under 
väntetiden och använts vid den omständigheten att den ursprungliga intervjun inte kunnat genom-
föras. 

En annan diskussion är den som rör kunskapsinhämtandet. Författarna är medvetna om att de
metodologiska diskussionerna i kapitel 2 och 4 i mångt är präglade av Bryman och Bells 
standardläroverk på området. Detta är i princip oundvikligt med hänsyn till att Bryman och Bells 
lärobok utgjorde kursfordran i kursen i vetenskaplig metod. Hela den metodologiska förförståel-
sen hos författarna består således egentligen av kunskap som hämtats från Bryman och Bell. 
Dock har författarna, i syfte att minska detta beroende, i viss mån använt andra källor även om 
dessa källor i princip återger samma kunskap som kunnat hämtas från Bryman och Bell. Det 
skulle förvisso se ännu snyggare ut i notapparaten om ännu fler källor använts. Någonstans går 
dock gränsen och det finns inget självändamål i att använda flera källor för att garnera arbetet och 
för att skapa en imponerande litteraturlista. Detta särskilt med tanke på att författarna anser att 
Bryman och Bell fungerat väl med de utgångspunkter som arbetet har haft.

Föregående diskussion kan även användas analogt med källorna som använts för att återge rele-
vanta teorier. Författarna är medvetna om att teorikapitlet i mångt saknar hänvisningar till ”avan-
cerade vetenskapliga artiklar”. Den teoribildning som begagnats i detta arbete är dock av allmän 
karaktär och förhållandevis okontroversiell. Författarna finner mot bakgrund av detta att det inte 
funnits någon anledning att hänvisa till avancerade akademiska artiklar då den kunskap som 
eftersökts funnits tillgänglig i accepterade läroböcker. Författarna anser snarare att det hade 
skapat trovärdighetsproblem om hänvisningar hade gjorts till artiklar för att belägga kunskap som 
är allmänt vedertagen. För vad är syftet med en sådan hänvisning? Självklart är syftet att försöka 
vinna en känsla av akribi som egentligen saknar täckning. Detta är som sagt en teknik som inte 
använts här.
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Bilagor

Bilaga 1, intervjumanual

Intervjufrågor (Latour och Vitec)

1a. Hur mycket information tror ni att era ägare vill ha för att bedöma era förvärv? (Användare = 
ägare/investerare i detta fall)
1b. Hur mycket information anser ni att era ägare behöver för att bedöma era förvärv?
1c. Hur mycket information rörande goodwill-posten vill ni ha när ni förvärvar företag?
2. Anser ni att det är en fördel eller nackdel för er att IFRS 3 ställer krav på en mer detaljerad 
redovisning av goodwillposten än vad RR 1:00 gör? 
3. Immateriella tillgångar ska skrivas av systematiskt medan goodwill-posten endast 
nedskrivningsprovas årligen. Påverkar detta på något sätt incitamentet att identifiera samtliga 
immateriella tillgångar?
4. Var brukar ni lägga er tyngdpunkt när ni gör en företagsvärdering? Balansräkningen eller 
kassaflödet och resultaträkningen?
5. När ni förvärvar företag, har ni då tillgång till ett underlag som visar vilka ”osynliga” 
tillgångar företaget kan ha? (ex varumärken, kundstock etc som inte syns i BR). 
6.  Hur stor vikt brukar ni lägga på att beräkna eventuella synergieffekter vid ett företagsförvärv? 
7.  Anser ni att det finns substans i de immateriella tillgångar ni redovisar skiljt från goodwill? 
Dvs. kan immateriella tillgångar identifieras på ett otvunget sätt? 
8.  Anser ni att nyttan av att särredovisa immateriella tillgångar större eller mindre än den extra
kostnad som det medför? Tror ni att era ägare anser att nyttan överstiger kostnaden?

Intervjufrågor (Revisorer)

1a. Hur mycket information tror ni att företag vill dela med sig av när de förvärvar företag? 
1b. Hur mycket information anser ni att ett företags ägare behöver för att kunna bedöma ett 
företagsförvärv?
2. Anser ni att det är en fördel eller nackdel för ägarna att IFRS 3 ställer krav på en mer detaljerad 
redovisning av goodwillposten än vad RR 1:00 gör? 
3. Immateriella tillgångar ska skrivas av systematiskt medan goodwill-posten endast 
nedskrivningsprovas årligen. Påverkar detta på något sätt incitamentet att identifiera samtliga 
immateriella tillgångar? 
4. Var brukar tyngdpunkten ligga vid en företagsvärdering? Balansräkningen eller 
Kassaflödesanalysen och resultaträkningen? 
5.  Hur stor vikt brukar läggas på att beräkna eventuella synergieffekter vid ett företagsförvärv? 
6.  Anser ni att det finns substans i de immateriella tillgångar som ska redovisas skiljt från 
goodwill? Dvs. kan immateriella tillgångar identifieras på ett otvunget sätt? 
7.  Anser ni att nyttan av att särredovisa immateriella tillgångar större eller mindre än den extra 
kostnad som det medför? Tror ni att företagets ägare anser att nyttan överstiger kostnaden?


