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ABSTRACT 

 

In most companies, goodwill constitutes the greatest part of the intangible assets and has, for a 

long time, been one of the most discussed subjects regarding accounting. The reasons for this 

is that there have been big differences about how to account it and to a great extent this affects 

how auditors make their decisions about the valuation of goodwill. On the basis of this, the 

purpose of our essay is to investigate auditors´ process of decisionmaking in their valuation of 

goodwill. For this purpose we interviewed three different auditors at three different 

accounting firms. The results of these interviews have been compared to each other and to the 

theory. Our conclusions are that auditors´ decisionmaking first is controlled by laws, then by 

standards. Both kognition as well as companies´ interests affect auditors´ decisionmaking but 

to a smaller extent. 



  

SAMMANFATTNING

 

Goodwillposten utgör i de flesta företag den största delen av de immateriella tillgångarna och 

har under lång tid varit ett av redovisningens största problemområden. Detta på grund av att 

det har funnits stora skillnader beträffande redovisningssätt av posten. Det leder till att 

revisorers beslutsfattande i stor utsträckning påverkar värderingen av dessa goodwillposter. 

Utifrån det är syftet med uppsatsen att undersöka revisorers beslutsmodeller vid 

goodwillvärdering. För att besvara vårt syfte har vi intervjuat tre revisorer på tre olika 

revisionsbyråer. De resultat vi fick fram av intervjuerna har jämförts med teorin. De olika 

intervjuerna har dessutom jämförts med varandra. Vi kom fram till att revisorers 

beslutsfattande främst styrs av de lagar som finns på området. Därefter kommer normer som 

även de påverkar. Såväl kognition som företagens intressen utgör även de en påverkan fast i 

mindre utsträckning. 
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1 INLEDNING 
 
 
1.1 Revisorer och goodwillvärdering 
 
I dagens företagsmiljö genomförs en rad företagsförvärv. När ett företag köper ett annat 
företag och betalar mer än värdet av det förvärvade företagets tillgångar minus skulder 
uppstår ett goodwillvärde. Detta värde anses utgöra en restpost och redovisas som en 
immateriell tillgång (Sondhi, 2001). 
 
För att ett företags ekonomiska ställning ska kunna återges på ett korrekt sätt blir värderingen 
av goodwill allt mer viktig. Det beror på att det uppkommer allt fler kunskapsföretag med 
stora värden i intellektuellt kapital. Även faktorer såsom varumärken och ett gott anseende 
ryms inom ramen för vad som kan anses utgöra goodwill och får även de, en allt större 
betydelse i takt med att konkurrensen hårdnar.   
 
Vid företagsförvärv i Sverige tillämpas Redovisningsrådets rekommendation 1:00 - 
Koncernredovisning. I normalfallet används förvärvsmetoden för redovisning av ett 
företagsförvärv. Enligt denna metod uppstår en restpost genom att ett företag förvärvar ett 
annat företags tillgångar och skulder. Denna restpost utgör skillnaden mellan 
anskaffningsvärdet för andelarna och summan av det bokförda värdet på förvärvade 
identifierbara tillgångar och skulder och kallas koncernmässig goodwill (Ljungberg & 
Phillips, 2001). Vi kommer endast att behandla denna typ av goodwill. 
 
Goodwillposten utgör i de flesta företag den största delen av de immateriella tillgångarna och 
har under lång tid varit ett av redovisningens största problemområden. Detta på grund av att 
det har funnits stora skillnader beträffande redovisningssättet av posten.(Nilsson, 1998) 
Diskussionerna kring ämnet är och har varit många. En central fråga är huruvida goodwill 
överhuvudtaget ska tas upp som en tillgång - och om det ska det - hur den då ska redovisas, 
värderas och skrivas av. Sondhi (2001) anser att goodwill inte kan ses som en tillgång 
eftersom dess värde inte kan mätas. Artsberg (2003) instämmer men ställer sig samtidigt 
frågande till hur beloppet istället skulle redovisas. Andersson (2002) påpekar vidare att en 
större enhetlighet skulle behövas för att skapa en tydligare rågång mellan vad som anses vara 
rätt och fel. 
 
Olika metoder för redovisning av goodwill har således hittills använts i Sverige. En del 
företag har tagit upp posten som en tillgång, vilken under varierande tidsperioder sedan 
skrivits av, medan vissa företag skrivit bort goodwill direkt mot eget kapital. Andra har 
istället skrivit ned tillgången utan att värdet varaktigt minskat. En del sträckte inte bara ut 
avskrivningstiden utan bytte helt avskrivningsmetod. Vidare har vissa företag tagit upp 
goodwill som en tillgång och låtit den stå kvar utan avskrivningar.(Nilsson, 1998)  
 
Andersson (2002) framhåller att det internationellt finns ett flertal lagar, rekommendationer, 
råd och vägledningar. De anpassas i Sverige för svenska förhållanden, av normgivande organ. 
I första hand anpassas de av redovisningsrådet, som skapar gällande rätt för börsnoterade 
bolag. Dessa tolkas sedan om av bokföringsnämnden, för att bättre överensstämma mot 
onoterade (mindre) bolags förhållanden. Vid förstudien till detta arbete samtalades med en 
revisor som dock uttryckte att bokföringsnämnden i praktiken inte hinner med i detta arbete: 
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�Bokföringsnämnden hinner inte med i sitt tolkningsarbete, vilket gör att 
många företag måste förlita sig på de övrigas rekommendationer om sådana 
finns. Då det inte finns klara rekommendationer för alla situationer skapas 
valmöjligheter och utrymme för subjektiva tolkningar.� 

 
Han tillägger vidare att det komplicerar bilden. Att detta utrymme finns har medfört att många 
olika metoder har ansetts som acceptabla, vilket i sin tur har lett till att det idag är oklart vad 
som verkligen är rätt. 
 
Enligt redovisningsrådets rekommendation 1:00 ska goodwill skrivas av systematiskt efter 
förvärvstidpunkten. Avskrivningstiden får vara högst 20 år om företaget inte kan påvisa att en 
längre nyttjandeperiod är motiverad. I rekommendationen nämns dock att utrymmet för en 
sådan motivering är mycket liten. Möjligheten att få skriva av goodwill över en längre period 
än 20 år har diskuterats i Sverige vid några tillfällen. Exempelvis har företag som Electrolux 
och Atlas Copco under flera år tillämpat en 40 årig avskrivningstid på förvärv som 
genomförts under slutet av 80-talet respektive under 90-talet.(Rundfelt, 2002) 
 
Värderingen av goodwillvärden kan således variera stort mellan olika företag, vilket medför 
en rad konsekvenser. Jämförelser av olika företags ekonomiska ställning försvåras. Det kan 
även ge upphov till en missvisande bild av ett enskilt företags finansiella ställning, beroende 
på vilken grund företaget har för sin värdering av goodwillvärdet. Att olika metoder 
förekommer vid värderingen leder dessutom till att redovisningen förlorar sin trovärdighet 
(Nilsson, 1998). Dessa faktorer kan i sin tur leda till att intresset hos långivare och finansiärer 
påverkas.  
 
Att värderingen av goodwillvärden kan variera stort mellan olika företag gör att revisorers 
beslutsfattande i stor utsträckning påverkar hur utfallet av denna värdering blir. Enligt Scott 
(1995) påverkas beslutsfattande av flera olika krafter. Förutom av lagar och 
rekommendationer påverkas en individs beslutfattande även av normer och kognition. Normer 
är något som växer fram och skapas av individer. Ytterligare en aspekt som påverkar 
normbildningen är den kultur som är rådande, genom att den påverkar individerna. I och med 
det påverkas normbildningen på en viss revisionsbyrå av de revisorer som arbetar där samt av 
den kultur som råder inom företaget. Beroende på hur dessa normer skapas och tolkas kan 
beslut komma att fattas på olika sätt av olika revisionsbyråer. Nygaard & Bengtsson (2002) 
menar att kognition påverkar hur individer uppfattar sig själva och omvärlden. I och med det 
antas ofta omedvetet regler om vad som är ett lämpligt beteende i en viss situation. Utifrån 
dessa antaganden kommer således olika bedömningar att kunna göras av olika revisorer som 
befinner sig i samma situation. Lagar och rekommendationer kan därigenom tolkas olika 
eftersom såväl normer som kognition påverkar tolkningen. 
 
Det är därför av intresse att studera hur revisorer beslutar när de värderar goodwillvärden. 
Denna värdering är något av en balansgång för att kunna tillgodose de lagar, 
rekommendationer och normer som finns trots att företagen kan ha ett intresse av att styra 
denna värdering. Det mynnar ut i följande forskningsfråga: 
 
På vilket sätt beslutar revisorer när de arbetar med goodwillvärdering? 
 
1.2 Syfte 
 
Syftet är att undersöka hur revisorers beslutsmetoder kan se ut vid goodwillvärdering. 
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2 METOD 
 
 
2.1 Forskningsansats 
 
Syftet med vår uppsats är att undersöka hur revisorers beslutsmetoder kan se ut vid 
goodwillvärdering. Det är då av intresse att se vad som ligger till grund för dessa beslut. Olika 
individer kan uppfatta verkligheten på olika sätt och samma individ kan dessutom uppfatta 
verkligheten olika vid skilda tidpunkter. Detta medför att verkligheten påverkas av den 
enskilda individens personliga uppfattningar. Detta metodsynsätt överensstämmer med det 
som Lundahl & Skärvad (1999) benämner som aktörssynsätt, då de menar att 
aktörsorienterade studier innebär att fokus ligger på enskilda aktörer och hur deras 
verklighetsuppfattningar, värderingar, motiv och föreställningsramar styr beslut, handlingar 
och agerande. 
 
Ett centralt problem i vetenskapligt arbete är huruvida teori och verklighet ska relateras till 
varandra. Begreppen deduktion, induktion och abduktion beskriver de tre alternativ som 
används för att relatera teori och verklighet till varandra. Kännetecken för den deduktiva 
ansatsen är att utifrån befintliga teorier (och allmänna principer) dra slutsatser om enskilda 
fall. Då utgångspunkten för denna ansats är befintlig teori antas att objektiviteten i denna typ 
av forskning bör vara relativt hög. Den induktiva ansatsen kännetecknas av att det utifrån 
enskilda fall formuleras en teori. Objektiviteten i denna ansats är i jämförelse med den 
deduktiva lägre då de teorier forskare kommer fram till ofrånkomligen påverkas av deras egna 
föreställningsramar och idéer. Abduktion kan förklaras som en kombination mellan induktion 
och deduktion.(Patel & Davidson, 2003) 
 
I vår analys har vi jämfört det material vi samlat in med lagar och normer som finns på 
området. Vid denna analys har vi utgått ifrån Årsredovisningslagen och de rekommendationer 
som behandlar värdering av goodwill, vilket i Sverige är redovisningsrådets rekommendation 
1:00. För att sedan förklara olika individers beteenden har vi ställt detta material mot 
institutionell teori. Därför anser vi att vår undersökning i huvudsak har ett deduktivt synsätt. 
 
Denscombe (2000) beskriver kvalitativ och kvantitativ forskning som vanligt förekommande 
termer inom samhällsvetenskaplig metodlitteratur. Dessa två forskningsansatser kan ses som 
olika sätt för att samla in och analysera data. Kvalitativ forskning förknippas med beskrivning 
av beteenden och associeras ofta med småskaliga studier. Kvantitativ forskning förknippas 
däremot med analys och grunden utgörs oftast av siffror. Denna metod tenderar att förknippas 
med större studier.  
 
Vi har valt att använda oss av en kvalitativ forskningsansats eftersom vår uppsats syftar till att 
beskriva personers beteende, snarare än att analysera siffror. 
 
 
2.2 Undersökningsansats  
 
Denscombe (2000) beskriver en fallstudie som en forskningsmetod som inriktar sig på en eller 
några få undersökningsenheter. Syftet med forskningsmetoden är att erhålla en djupgående 
beskrivning av händelser, relationer, erfarenheter eller processer som uppträder i en speciell 
undersökningsenhet. Målsättningen med en fallstudie är att belysa det generella genom att 
titta på det enskilda.  
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I vår uppsats har vi undersökt hur tre revisorer arbetar vid goodwillvärdering. Således är en 
fallstudie den forskningsmetod vi kommit att använda i vår undersökning. 
 
 
2.3 Litteraturstudie 
 
För att få inblick och kunskap kring goodwill och dess värderingsproblem har vi gjort en 
litteraturstudie. Den gjordes främst för att få förståelse för vilka problem och 
beslutssituationer som revisorer ställs inför. Vidare har vi även studerat litteratur om 
institutionell teori, eftersom vi använt den för att beskriva hur individer agerar i dessa 
beslutssituationer. Den litteratur vi studerat har vi hittat genom sökningar i Lucia (Luleå 
Universitetsbiblioteks lokala databas) och Libris (Svensk nationell databas). De artiklar vi läst 
har vi funnit genom sökningar i databaserna Business Source Elite, Emerald och Affärsdata. 
Utöver dessa har sökningar även gjorts i Google. Vid samtliga sökningar användes sökorden 
goodwill, koncernmässig goodwill, immateriella tillgångar, koncernredovisning, värdering, 
institutionell teori, beslutsfattande, samt dess motsvarigheter på engelska. Denna 
litteraturstudie har utgjort grunden för vår problemdiskussion och uppsats. För att ytterligare 
utöka vår förståelse kring ämnet tog vi i ett inledande skede kontakt med en revisor för att få 
inblick i ämnets praktiska relevans. 
 
 
2.4 Val av undersökningsobjekt 
 
Rent hypotetiskt skulle alla revisorer i Sverige kunna intervjuas för att få en heltäckande bild 
av hur revisorer värderar goodwill. Med den tid och de resurser som vi har till förfogande 
fann vi tillsammans med vår handledare att tre undersökningsobjekt skulle vara lämpligt. 
Även Denscombe (2000) påpekar att antalet undersökningsobjekt begränsas av faktorer som 
tid och resurser. 
 
Vi valde att göra våra intervjuer hos tre olika revisionsbyråer. Dessa är Deloitte, Ernst & 
Young och Öhrlings PricewaterhouseCoopers. Anledningen till att vi valde dessa byråer var 
att de alla tre är stora och internationellt välkända. Personerna vi intervjuade hade olika 
bakgrund och olika lång erfarenhet av yrket. Detta val gjordes för att kunna se om även dessa 
faktorer har inverkan på beslutsfattandet. 
 
 
2.5 Datainsamling 
 
Datainsamlingen har baserats på personliga intervjuer vilka följde, de av oss utformade, 
intervjufrågorna. Respondenterna fick i förväg ta del av intervjufrågorna via e-post. 
 
Vi ville att intervjufrågorna skulle fungera som grund för intervjun, för att leda in 
respondenterna på det vi ville ha svar på. Vi ville dock inte begränsa intervjun till att endast 
omfatta de frågor vi ställt, utan även ge respondenterna utrymme att utveckla diskussionerna 
kring dessa frågor. För att uppnå det förberedde vi respondenterna genom att i förväg nämna 
detta i den e-post vi i förväg skickade. Denna typ av intervjuer är det som Denscombe (2000) 
beskriver som semistrukturerade intervjuer. Vid denna typ av intervjuer har intervjuaren en 
lista med frågor som ska besvaras samtidigt som denne ska låta den intervjuade utveckla sina 
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tankegångar och tala mer utförligt om ämnet. Frågorna är öppna och betoningen ligger på den 
intervjuade som utvecklar sina synpunkter.  
 
 
2.6 Analysmetod 
 
Scott (1995) framhåller med den institutionella teorin vad det är som påverkar individers 
handlande och beslutsfattande. Utifrån denna teori skapade vi vår analysmodell. Genom 
analysmodellen har vi sedan analyserat resultaten som vi fick från respektive revisor. Detta 
för att undersöka vad som påverkar revisorers beslutsfattande vid goodwillvärdering. När 
denna analys var klar kontaktade vi revisorerna ytterligare en gång, nu för att få deras egen 
uppfattning om hur mycket respektive kraft i vår analysmodell påverkar deras beslutsfattande. 
Vid första intervjutillfället var respondenterna ovetande om vår analysmodell och hur vårt 
material skulle tolkas. Resultaten från respektive revisor har sedan jämförts med varandra för 
att identifiera skillnader och likheter i deras agerande. 
 
 
2.7 Trovärdighet 
 
För att öka trovärdigheten är de viktigt att fånga in den verklighet som de aktörer som vi avser 
att återspegla arbetar i. För att göra det tog vi i förväg kontakt med en revisor, för att på så sätt 
få en bättre förförståelse. Vi ville veta mer om ämnets praktiska relevans samt se huruvida en 
revisor anser att det ämne vi avsåg att undersöka utgör ett problem. Vi ville dessutom genom 
detta samtal få en föreställning om vår tilltänkta teori var lämplig för avsikten med vår 
undersökning. Denna ökade förförståelse anser vi har gjort att vi på ett mer korrekt sätt såväl 
kunnat utveckla relevanta frågeställningar som att kunna analysera resultaten utifrån våra 
intervjuer. 
 
Reliabilitet är ett mått på ett mätinstruments tillförlitlighet och förmåga att motstå 
slumpmässiga inflytanden av olika slag (Patel & Davidson, 2003). För att uppnå en hög 
reliabilitet vid insamlandet av primärdata från intervjuer har intervjupersonerna fått ta del av 
frågorna i förväg. Intervjupersonerna har även fått svara på samma frågor och i samma 
ordning och de utformade intervjufrågorna har behållits under alla intervjuer. Under 
intervjuerna har vi medvetet låtit respondenterna prata fritt genom att avbryta dem så lite som 
möjligt. Detta gjordes för att respektive respondent på ett uttömmande sätt skulle få ge sin 
bild av sin verklighet. Vid intervjuerna har diktafon används för att minska risken för 
misstolkningar. Samtliga intervjuer har genomförts på samma sätt, genom personliga 
intervjuer. Kompletterande intervjufrågor har besvarats via telefon av respektive 
intervjuperson. Dessa telefonintervjuer gjordes för att vi ville se hur vår analys stämde 
överens med hur aktörerna själva anser att de agerar. För att ytterligare stärka reliabiliteten har 
i första hand artiklar från Business Source Elite använts vid den teoretiska förstudien eftersom 
dessa artiklar är förhandsgranskade. 
 
Validitet är ett mått på huruvida en undersökning verkligen undersöker det som är avsett att 
undersökas. Det är bara den information som är relevant för uppsatsens syfte som har hög 
validitet.(Patel & Davidson, 2003) För att uppnå hög validitet har intervjufrågorna utformats 
noga så att frågorna är inriktade på uppsatsens problemformulering. Dessutom har frågorna 
delgivits vår handledare Joakim Wincent för synpunkter. Även val av intervjupersoner kan 
påverka validiteten. Vi har därför varit noga vid val av intervjupersoner. Vid första kontakten 
med respektive revisionsbyrå förklarade vi avsikten med vår uppsats och bad att få komma i 
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kontakt med en person på byrån som på ett bra sätt kunde ge svar på våra frågor. För att 
ytterligare validera vår undersökning hölls respondenterna ovetande om vår analysmodell och 
hur vårt material skulle tolkas vid första intervjutillfället. Detta för att minska risken för att 
deras svar skulle påverkas av våra avsikter. För att erhålla så ärliga svar som möjligt så 
klargjorde vi för respondenterna att de skulle hållas anonyma, för att på så sätt undvika 
eventuell oro från deras sida över att deras uttalanden på något sätt skulle komma att vändas 
mot dem. 
 
Med flera respondenter anser vi att vi minskat risken för att en revisors avvikande beteende 
skulle snedvrida resultatet av vår undersökning. Fler respondenter skulle ytterligare kunna öka 
tillförlitligheten, men utifrån den tidsram som fanns till förfogande ansåg vi att tre 
respondenter var ett lämpligt antal. 
 
Denscombe (2000) nämner att möjligheten att generalisera resultaten från en fallstudie beror 
på i hur hög grad den utförda fallstudiens exempel liknar andra av samma typ. Två av våra 
respondenter anser att resultaten av deras intervjuer går att generalisera till andra revisorer, 
åtminstone inom deras företag. Med stöd av det, samt att de företag vi valt att intervjua är 
stora anser vi att en viss generaliserbarhet utifrån våra resultat finns. 
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3 TEORI 
 
 
3.1 Definition 
 

�Goodwill kan ses som en betalning för framtida ekonomiska fördelar. 
Fördelarna kan vara en följd av synergier mellan förvärvade och egna 
tillgångar eller från tillgångar som var för sig inte uppfyller kraven på att 
redovisas som tillgångar.�(FAR, 2004, s. 1082) 

 
�Goodwill är det övervärde ett företag är villig att betala exempelvis för en 
rörelses goda rykte, kundkontakter, marknadsposition etc.�(Johansson, et al, 
2001, s. 86) 

 
Det övervärde som ett företag betalar vid förvärv av ett annat företag klassificeras som ett 
goodwillvärde om inget annat värde i balansräkningen kan hänföras till det (Falkman, 2001). 
Vidare får endast goodwill som erhållits genom förvärv tas upp som en anläggningstillgång i 
balansräkningen (Johansson et al, 2001). Internt skapat goodwill får således inte tas upp. Det 
finns två typer av goodwillvärde; inkråmsgoodwill och koncerngoodwill. Inkråmsgoodwill 
uppstår när ett företag övertar det enskilda tillgångarna och skulderna i ett annat företag. 
Koncerngoodwill uppstår när ett moderbolag förvärvar ett dotterbolag och betalar mer än 
marknadsvärdet för dess nettotillgångar.(Thorell, 2003) 
 
 
3.2 Analysmodell 
 
Vår analysmodell utgår från institutionell teori och illustrerar tre krafter som var och en för 
sig eller tillsammans påverkar en individs beslutsfattande och agerande. Scott (1995) 
benämner dessa tre krafter som pelare vid sin beskrivning av institutionell teori. De tre 
pelarna som Scott beskriver är den reglerande, den normativa och den kognitiva pelaren. Vår 
analysmodell baseras på dessa tre. De tre krafter vi utgår ifrån i vår analys benämner vi som 
regler, normer och kognition. 

 
Fig. 1 Analysmodell 
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Begreppet institutionalisering betyder att något blir en institution, det vill säga blir så stabilt 
och givet att det blir som en förutsättning för olika typer av beteenden.(Nygaard & Bengtsson, 
2002) Weick (1995) anser att institutioner vägleder människor i en förvirrande värld, 
samtidigt som de begränsar deras handlingar och orienteringsförmåga.  
 
Institutionell teori används för att beskriva den omgivning en organisation opererar i. Med 
omgivning menas de faktorer som finns utanför organisationen och som påverkar den.(Jaffee, 
2001) Institutionell teori beskriver tre faktorer (reglerande, normativa och kognitiva) som 
påverkar en individs beteende (Nygaard & Bengtsson, 2002). Dessa tre skapar tillsammans en 
mall för hur individer ska bete sig i organisationer och i sociala sammanhang och bidrar på så 
sätt till konstruktionen av verkligheten (Scott, 1995). Artsberg (2003) framhåller att den 
institutionella teorin begränsar våra handlingar, genom de värderingar och ideologier som 
råder i ett visst samhälle vid en viss tidpunkt.  
 
Den institutionella teorin används som ett tolkningsperspektiv för att förklara sociala 
fenomen. Teorin hjälper till att förstå olika aktörers handlande. Denna förståelse är alltså 
målet och institutionella teorin fungerar som ett medel för att uppnå detta.(DiMaggio & 
Powell, 1991) Institutionalisering kan ses som ett sätt att berätta om vad som är rätt och 
riktigt, men också vad som inte är riktigt. Institutionalisering begränsar därmed 
organisationernas rationalitet.(Ibid) Scott (1987) anser dessutom att institutionalisering kan 
ses som den process som ingjuter acceptans hos enskilda individer för den av samhället 
delade uppfattningen, om hur saker och ting är eller hur saker och ting skall göras.  
 
 
3.3 Lagar/Regler 
 
3.3.1 FASB:s rekommendationer 
 
FASB:s rekommendationer har stor internationell påverkan och utgör i korthet följande. FAS 
141 Business Combinations tillämpas vid företagsförvärv. Rekommendationen säger att ett 
företagsförvärv uppstår när en enhet förvärvar nettotillgångarna i ett annat företag eller 
förvärvar aktier i en eller flera enheter och därmed skapar kontroll över dessa. Om det 
förvärvande företagets kostnader för förvärvet överstiger värdet på tillgångar minus skulder 
uppstår goodwill. Efter företagsförvärvet behandlas goodwill enligt FAS 142. FAS 142 
tillämpas på förvärvad goodwill och kostnaderna för internt upparbetad goodwill. Enligt FAS 
142 kan beständiga samt icke-beständiga immateriella tillgångar identifieras. Goodwill anses 
vara en immateriell tillgång som har en beständig ekonomisk livslängd. Inga avskrivningar 
skall göras på goodwill, istället skall årliga prövningar av eventuellt nedskrivningsbehov 
genomföras. Dessa årliga prövningar görs med hjälp av en tvåstegsmetod, där steg ett ger 
upplysning om potentiell värdeminskning och steg två mäter storleken på den eventuella 
minskningen.(FAS 142, 2001) 
 
Om en händelse inträffar som gör att det verkliga goodwillvärdet sannolikt är lägre än det 
bokförda värdet skall prövning göras mellan de årliga bedömningarna. Nedskrivningsbehov 
uppstår när det bokförda värdet överstiger det indirekta verkliga värdet (restvärdet). Enligt 
FAS 142 finns inget varaktighetskriterium för nedskrivning av goodwill. Konstateras en 
värdenedgång skall nedskrivning ske även om nedgången inte antas vara bestående. 
Upphävning av en tidigare nedskrivning är inte tillåtet enligt FAS 142. 
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3.3.2  Årsredovisningslag (1995:1554) 
 
Årsredovisningslagen (ÅRL) innehåller bestämmelser om upprättande och offentliggörande 
av årsredovisning, koncernredovisning och delårsrapporter. 
 
Enligt ÅRL får goodwill tas upp som en immateriell anläggningstillgång. Med en 
anläggningstillgång menas en tillgång som är avsedd att brukas och innehas i verksamheten 
under en längre period. Goodwillvärdet skall skrivas av systematiskt under dess ekonomiska 
livslängd. Den ekonomiska livslängden för goodwill antas vara högst fem år, om inte en 
längre livslängd kan fastställas med rimlig grad av säkerhet. Nyttjas en längre avskrivningstid 
skall upplysning om att det samt skäl till detta lämnas i årsredovisningen som not. 
 
En anläggningstillgång som på balansdagen innehar ett lägre värde än det bokförda skall 
skrivas ned till det lägre värdet, om värdenedgången kan antas vara bestående. En 
nedskrivning som vid senare bokslutstillfälle inte längre är befogad skall återföras. Någon 
uppskrivning görs inte av immateriella tillgångar. 
 
 
3.3.3 Redovisningsrådets rekommendation 1:00 Koncernredovisning 
 
Enligt Redovisningsrådets rekommendationer ska goodwill redovisas som en tillgång till sitt 
anskaffningsvärde med avdrag för ackumulerade avskrivningar och med avdrag för eventuella 
nedskrivningar.  
 
Goodwill ska skrivas av systematiskt över nyttjandeperioden. Denna period ska återspegla 
företagets uppskattning av hur länge goodwillposten kommer att ge ekonomiska fördelar. Om 
företaget inte kan påvisa en särskilt lång nyttjandeperiod, är den maximala avskrivningstiden 
20 år. I undantagsfall, då ett företag kan påvisa en längre nyttjandeperiod, frångås antagandet 
om att goodwill har en maximal ekonomisk livslängd på 20 år. Företaget ska då redovisa 
skälen för att de använder denna längre avskrivningstid, samt de faktorer som haft väsentlig 
betydelse för bedömningen. 
 
En linjär avskrivningsmetod ska tillämpas för att återspegla att goodwillposten förbrukas med 
tiden. För att få använda en annan metod än den linjära krävs att det finns övertygande skäl 
för detta. Om en annan än den linjära metoden används gäller att den ska användas 
konsekvent mellan olika perioder, såvida det inte uppstår förändring av hur tillgångens 
ekonomiska värde för företaget förbrukas. 
 
För att fastställa nyttjandeperioden för goodwill måste en rad faktorer beaktas, såsom 
exempelvis den förvärvade verksamhetens karaktär, bedömda livslängd och konkurrens- 
situation. Den valda avskrivningstiden och avskrivningsmetoden ska prövas åtminstone vid 
slutet av varje räkenskapsår. Om den förväntade nyttjandeperioden väsentligt skiljer sig från 
tidigare bedömningar ska avskrivningstiden ändras i enlighet med detta. Om det vid en 
förvärvsanalys visar sig att goodwillposten inte representerar förvärvarens framtida 
ekonomiska fördelar ska en nedskrivning av goodwillposten ske.  
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3.4 Normer 
 
Det som kännetecknar normer är att de innefattar vilka önskvärda beteenden och förpliktelser 
som finns utan att de för den skull är tvingande. Normer påverkar således individen till att 
agera efter vad som förväntas av dem.(Scott, 1995) Nygaard & Bengtsson, 2002 instämmer 
när de hävdar att normer kan sätta gränser för opportunismen, genom att dessa kan få 
individer att handla på ett visst sätt trots att det inte är det mest fördelaktiga för tillfället. 
 
Normer är etiskt och moraliskt grundade. Organisationer och individer följer vissa normer 
genom en social skyldighet. En av de främsta normativa mekanismerna är yrkesroller. Många 
yrken standardiseras och formas genom yrkesutbildningar och dessa bildar normativa regler 
för professionellt handlande. Revisorer är ett exempel på en sådan yrkesgrupp. Denna 
standardisering tenderar att skapa en ordning för hur denna yrkesgrupp ska passa in i sina 
organisationer. Normbildningen förstärks ytterligare genom nätverk, såsom intresse- och 
branschorganisationer. Spridningen av normativa regler påskyndas av såväl facktidskrifter, 
konsulter och andra intressenter.(DiMaggio & Powell, 1991) 
 
Förutom de standardiserade yrkesnormerna finns det en speciell företagskultur på varje 
arbetsplats. Denna kultur är starkt grundad i företaget och går i arv från generation till 
generation. Företagskulturen består till stor del av oskrivna regler, värderingar och synsätt, 
dessa genomsyrar hela företaget. Utifrån dessa normer skapas ett gemensamt 
handlingsmönster över vad som är accepterat och inte. Det är därför viktigt att kulturen går 
hand i hand med den affärsmässiga planen, så att allt man gör och säger håller 
ihop.(Danielsson, 2002) 
 
Normer påverkar således såväl revisorsprofessionen som företagen. Vid värdering och 
redovisning av goodwill kan det ta sig uttryck genom att värderingarna inte enbart begränsas 
av regler utan även påverkas av de normer som är allmänt vedertagna.   
 
 
3.4.1 Rättvisande bild 
 
Rättvisande bild innebär att redovisningens helhet skall ge en rättvisande bild av företagets 
ställning och resultat. Rättvisande bild är en norm som ingår i den svenska redovisningens 
normsättning. En rättvisande bild och försiktighetsprincipen står i strid med varandra eftersom 
en korrekt bild ofta innebär en högre värdering än vad försiktighetsprincipen 
förespråkar.(Nilsson, 2002) Nilsson framhåller vidare att en rättvisande bild av företagets 
ekonomiska ställning ska åstadkommas genom tilläggsupplysningar och inte genom att göra 
avvikelser från det som lagen kräver. 
 
 
3.4.2 Försiktighetsprincipen  
 
Försiktighetsprincipen utgör tradition inom svensk redovisning och innebär att företagets 
tillgångar värderas lågt och företagets skulder värderas högt. Det kan ta sig uttryck i att ett 
företag som väljer mellan två olika redovisningstekniker väljer den teknik som har den minst 
fördelaktiga inverkan på aktieägarnas kapital. Mer specifikt, förordar försiktighetsprincipen 
att det lägsta värdet väljs vid värdering av tillgångar. Principen innebär således att företagen 
alltid ska försöka att gardera sig mot överskattning av sitt resultat och sin ställning i 
redovisningen.(Riahi-Belkaoui, 1992) Smith (2000) påpekar dock att aktieägarintresset har 
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lett till en viss minskning i användningen av försiktighetsprincipen i 
redovisningssammanhang på grund av att den förordar den värdering som är minst fördelaktig 
för aktieägarnas kapital. 
 
 
3.4.3 Väsentlighetsprincipen 
 
Principen innebär att transaktioner eller förhållanden som är obetydliga i ett visst 
sammanhang inte behöver följa alla redovisningsteoretiska principer fullt ut (Nilsson, 2002). 
 
 
3.5 Internationalisering � en faktor som påverkat regelverk och normering  
 
I de industrialiserade länderna kännetecknas redovisningen av två olika 
redovisningstraditioner, den kontinentala och den anglosaxiska traditionen (Artsberg, 2003). 
De länder som tillämpat den kontinentala traditionen är de västeuropeiska länderna med 
undantag för Storbritannien, Holland och Irland. Den baseras på nedskrivna lagar och har 
varit mer reglerad än den anglosaxiska. Den anglosaxiska traditionen, som tillämpas i bland 
annat USA, baseras däremot inte främst på nedskrivna lagar utan baseras istället på 
sedvanerätt och kompletteras med precedensfall i domstolar. Redovisningen har utvecklats 
genom redovisningsprofessionerna i respektive land.(Smith, 2000) 
 
Att redovisningen utvecklats olika i olika länder beror på skillnader i ägarstruktur i de större 
företagen. I de länder som tillhör den kontinentala traditionen har staten, banker och 
familjeintressen ofta haft ett avgörande ägarinflytande, medan i anglosaxisk tradition är 
företagen i större utsträckning börsnoterade och därmed uppstår en större ägarspridning. 
Ytterligare en skillnad mellan traditionerna är att den kontinentalas syn på �riktig� 
redovisning är att den ska överensstämma med lagen, medan den anglosaxiska anser att 
redovisningen ska ge en rättvis bild av verkligheten.(Ibid) 
 
Under de senaste decennierna har de länder som tillhör den kontinentala traditionen i olika 
utsträckning kommit att tillägna sig den anglosaxiska redovisningstraditionen. Detta har skett 
till följd av uppkomsten av multinationella företag och notering av dessa företag, framförallt 
på börserna i London och New York (Ibid). En anledning till att Sverige går mot en mer 
anglosaxisk tradition är att landet är litet och starkt beroende av internationell handel. USA är 
den huvudsakliga kapitalmarknaden för svenska företag, vilket medför att även den svenska 
redovisningen har påverkats av de amerikanska redovisningsprinciperna (Artsberg, 2003). 
Detta har lett till en internationell standardisering som bygger på den anglosaxiska traditionen, 
och som i huvudsak har utarbetats av International Accounting Standards Board (IASB). 
 
IASB:s standards har i stor utsträckning påverkats av Financial Accounting Standards Boards 
(FASB) regler som tillämpas i USA. Sveriges motsvarighet till USA:s FASB är 
Redovisningsrådet (RR), som ger ut rekommendationer inom redovisningsområdet. FASB 
anses, på grund av sina stora resurser och sin goda framförhållning vara det normgivande 
organet för resten av världen, inklusive Sverige (Artsberg, 2003). I Sverige behandlas 
goodwill enligt RR 1:00 Koncernredovisning. I USA tillämpas sedan 2001 FASB:s nya 
rekommendationer gällande redovisning av goodwill; FAS 141 Business Combinations och 
FAS 142 Goodwill and Other Intangible Assets. 
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3.6 Kognition 
 
Imitation är ett centralt begrepp i kognition. Organisationer och individer jämför sig med 
varandra och imiterar gärna då de är osäkra på hur de ska agera i en viss situation. 
Organisationer eller individer som anses framgångsrika fungerar ofta som förebilder i dessa 
situationer. Denna institutionalisering sker genom kognitiva mönster.(DiMaggio & Powell, 
1991) Individer och organisationer uppfattar sig själva och omvärlden på ett visst sätt och 
antar omedvetet regler om vad som är ett lämpligt beteende.(Nygaard & Bengtsson, 2002)  
 
Dessa regler eller så kallade �scripts� är något man lär sig. De kan liknas vid ett schema eller 
ett förutbestämt handlingsmönster som talar om hur och i vilken ordning något ska utföras. 
Om en aktör ofta står inför en viss beslutssituation skapas i de flesta fall en policy som denne 
följer. Dock finns en rad faktorer som påverkar det slutliga handlandet. Exempel på sådana 
faktorer kan vara kostnad, humör samt vad individen är villig att göra. Det för med sig att 
individer, trots att de vet hur de bör göra, inte alltid gör så.(Abelsson, 1981) 
 
Vid värdering och redovisning av goodwill kan kognitionen ta sig uttryck genom att 
värderingarna påverkas av hur andra, i tidigare situationer gjort. Det kan resultera i att mindre 
resurser och engagemang läggs ned på värderingsarbetet, vilket kan leda till att värderingen 
inte blir fullt så rättvisande som den skulle kunna bli. 
 
 



EMPIRI 
 

 13

4 EMPIRI 
 
 
4.1 Intervju med person A (Anna) 
 
Anna är auktoriserad revisor på Öhrlings PricewaterhouseCoopers. På kontoret där hon jobbar 
finns 23 anställda varav 4 stycken är auktoriserade revisorer, 10 stycken godkända revisorer 
och 13 stycken ekonomer som arbetar med redovisning. Anna har arbetat med revision i 15 år, 
dessförinnan har hon arbetat på olika företag med arbetsuppgifter inom redovisning. Öhrlings 
är ett av Sveriges ledande företag inom revision och rådgivning. De har ca 3000 medarbetare 
runt om i Sverige, utspritt på 130 kontor. Öhrlings verkar även globalt och finns 
representerade i ett 50-tal olika länder. Anna upplevs som en erfaren revisor. Hon är korrekt 
till sättet och verkar vara mycket mån om att hennes arbete inte ska kunna ifrågasättas. 
 
Anna förklarar inledningsvis att företag delas upp i tre olika kategorier, efter storlek. Vidare 
förklarar hon att företag som har en balansomslutning som är mindre än 24 miljoner och har 
färre än 10 anställda (10-24 bolag) inte behöver upprätta någon koncernredovisning. 
Mellanstora företag (större än 10-24, men ej börsnoterade) får välja mellan att tillämpa 
bokföringsnämndens eller redovisningsrådets rekommendationer. Många av dessa företag 
framhåller inte officiellt att de tillämpar redovisningsrådets rekommendationer, trots att de på 
flera punkter gör det. Det beror på att redovisningsrådets rekommendationer är mer komplexa 
och har större omfattning än bokföringsnämndens och att de som uttalat tillämpar sig av en 
viss rekommendation är förpliktigad att konsekvent följa den. Börsnoterade bolag har inte 
denna möjlighet utan måste följa redovisningsrådets rekommendationer. Vidare framhåller 
hon att noterade bolag har större incitament att uppvisa höga resultat än ägarledda, det anser 
hon främst bero på den press som noterade bolags aktieägare utgör.  
 
Hon konstaterar att koncernredovisning har minskat i omfattning på senare år. Det beror på att 
många sammanslagningar mellan mindre koncerner har ägt rum, det har lett till att det nu 
finns färre koncerner. Anledningar till att dessa sammanslagningar har skett är enligt Anna 
faktorer som att uppnå synergieffekter samt att minska konkurrensen på marknaden genom att 
köpa upp konkurrenter.  
 
Vid värdering av goodwill utgör årsredovisningslagen grunden men det är redovisningsrådets 
tolkningar som främst används i praktiken. För redovisning av goodwill är det 
redovisningsrådets rekommendation 1:00 som utgör grunden. Dessa tolkningar blir mer och 
mer detaljerade och har under senare år anpassats till de internationella reglerna (IAS). Anna 
framhåller att redovisningsrådets och IAS rekommendationer i dagsläget innehåller få 
egentliga skillnader. Med anledning av det kommer därför redovisningsrådets 
rekommendationer att ersättas av IAS år 2005. Anna tror att det i förlängningen kommer att 
leda till mindre detaljerade och därmed mindre svårtolkade rekommendationer. Hon ställer sig 
vidare positiv till harmoniseringen eftersom hon anser att det inte finns någon anledning att ha 
två olika regelverk när de ändå är så lika. Dessutom tycker hon att det är positivt att få till 
stånd mindre svårtolkade regler i Sverige.  
 
När ett övervärde betalas vid ett företagsförvärv hänförs detta värde i den mån det är möjligt 
till någon typ av tillgångspost, såsom exempelvis övervärde i fastigheter. Värdet som blir 
kvar, som inte går att hänföra till någon särskild tillgångspost benämns goodwill. Exempel på 
faktorer som kan göra att ett företag är villigt att betala ett övervärde vid ett förvärv är att 
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uppnå stordriftsfördelar, få bort konkurrenter, erhålla en större kundkrets eller att kunna 
tillgodogöra sig fördelar av ett redan starkt inarbetat varumärke. 
 
När Anna beräknar en avskrivningstid för goodwill sker det ofta med hjälp av en färdig mall. 
Mallen utgör en grund för att få fram en lämplig avskrivningstid. Det är dock inte ovanligt att 
det istället görs en schablonmässig bedömning utifrån hur företaget gjort i tidigare situationer. 
 
De faktorer som påverkar värderingen av goodwill är enligt henne i huvudsak de regler som 
framgår av lagar och rekommendationer. Vidare nämner hon dock att: 
 

�Företagens intressen har självklart en viss betydelse men endast då de 
överensstämmer med det som anses vara god redovisningssed.� 

 
Slutligen tillägger hon även att normer och praxis har fått mindre betydelse, främst på grund 
av att ett allt tätare regelverk uppstått. 
 
Anna framhåller att det blivit allt mer viktigt för revisorer att uppmärksamma goodwill 
eftersom lagar skärpts, redovisningsskandaler uppdagats samt IT bubblan som gjort att 
�uppblåsta balansräkningar� och immateriella tillgångar uppmärksammas allt mer. För att 
företags tillgångar inte ska bli övervärderade tänker hon ett steg längre vid redovisning av 
goodwill, huruvida värderingen är verklighetstrogen och hållbar. Det medför att företagen i 
allt större utsträckning måste ha goda grunder för att deras intressen ska kunna tillgodoses.  
 
Anna berättar att nedskrivning av goodwill kan bli aktuell i och med att revisorer genom 
redovisningsrådets rekommendation 17 har en skyldighet att årligen kontrollera att det 
upptagna goodwillvärdet återspeglar verkligheten. Om värdet inte återspeglar verkligheten 
och denna avvikelse kan antas vara bestående ska en nedskrivning av goodwillvärdet göras. 
Slutligen säger Anna något sammanbitet att uppföljningen av denna årliga kontroll endast 
återföljs i viss mån, och tillägger att:  
 

�Man kör efter planen om inget nämnvärt händer.� 
 
 
4.2 Intervju med person B (Bertil) 
 
Bertil är godkänd revisor på Ernst & Young. På kontoret där han jobbar finns det 31 anställda, 
varav 4 stycken är auktoriserade revisorer, 10 stycken godkända revisorer, 2 skatteexperter 
och en ekonomiavdelning där resterande arbetar. Bertil har arbetat med revision i 6 år, 
dessförinnan har han studerat till en kandidatexamen i ekonomi. Ernst & Young är även de ett 
av Sveriges ledande företag inom revision och rådgivning. Ernst & Young har ca 1700 
anställda utspritt på 75 kontor runt om i Sverige. Ernst & Young verkar globalt och har ca 670 
kontor i 140 olika länder. Bertil upplevs som oerfaren i jämförelse med de övriga två. Han är 
väl införstådd i termer men känns sakna delar av den kunskap som endast kan erhållas genom 
långvarit arbete.  
 
Bertil arbetar främst mot mindre, ägarledda företag. Han säger att man i dessa företag inte 
fäster någon större uppmärksamhet på goodwillvärdering. När ett företag köper ett annat 
företag görs en värdering och det bestäms vad vederbörande är beredd att betala. Utifrån det 
kan ett övervärde uppstå. Detta värde ska i den mån det är möjligt hänföras till exempelvis 
övervärde i fastigheter eller inventarier. Den del som inte kan hänföras till någon specifik post 
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ska tas upp som goodwill. Många små företag har överhuvudtaget inga goodwillposter, och 
om de har det så utgörs dessa vanligtvis av fastigheter. 
  
Bertil anser inte att det i dessa små företag läggs någon större vikt vid bedömningen av exakt 
hur stor del som är goodwill och hur stor del som kan hänföras till exempelvis fastigheter. 
Han tillägger dock att det i större bolag säkert läggs ned mer tid på denna bedömning 
eftersom goodwillvärden i dessa bolag utgör betydligt större summor. Vidare framhåller han 
att:  
 

�Revisorer har ett ansvar och måste pröva värdet på goodwillposter. Det är 
viktigt att ifrågasätta om det verkliga värdet motsvaras av det bokförda 
värdet.� 

 
Om så inte är fallet kan en nedskrivning bli aktuell. Regler för när och hur en nedskrivning 
ska göras hämtas i redovisningsrådets rekommendation 17. Enligt denna rekommendation ska 
goodwillvärdet årligen prövas för att på så sätt säkerställa att det verkliga goodwillvärdet 
återspeglas av det upptagna. Bertil anser att den årliga nedskrivningsprövningen i praktiken 
kanske inte görs som den borde, särskilt i mindre företag, mycket beroende på att de sällan 
har goodwillposter av större värden. 
 
Vid hantering av goodwillfrågor tillämpas främst Redovisningsrådets rekommendation 1:00. 
Bland de företag som Bertil arbetar med förekommer inga längre avskrivningstider. Han 
tillägger snabbt att fem år nog är det mest vanliga. Andra metoder, såsom US Gap används 
endast i specialfall, om ett företag särskilt önskar att utöver den lagstadgade årsredovisningen, 
även upprätta en enligt dessa regler. En koncern ska följa samma redovisningsprinciper 
genom hela koncernen. De principer som ska tillämpas är de som är gällande i det land där 
koncernmodern finns. Till följd av olika skatteregler kan svenska dotterbolag som har 
koncernmodern utomlands tvingas upprätta dubbla redovisningar. 
 
Han anser att en harmonisering mellan de svenska och de internationella 
redovisningsrekommendationerna är långt gången. De internationella reglerna är uppbyggda 
för att återge ett verkligt värde medan de svenska reglerna är mer styrande. Bertil anser att de 
internationella reglerna i och med det är mer komplexa samt att de i större utsträckning 
baseras på att revisorer ska göra tolkningar och bedömningar. Harmoniseringen kommer 
enligt Bertil att leda till att mindre strikta regler kan tillämpas även i Sverige, vilket ger 
utrymme för fler subjektiva bedömningar. Slutligen tillägger han något fundersamt att det kan 
leda till vissa problem för aktiemarknaden, att årsredovisningar inte kommer att se ut som de 
tidigare gjort samt att företag i större utsträckning kommer att kunna hitta motiveringar som 
kan påverka värderingen av goodwill. 
  
Bertil framhåller att på det sätt han arbetar med goodwill behöver han sällan motivera sina 
ställningstaganden. Anledningen till det anser han vara att han arbetar med små företag som 
sällan har några starka åsikter angående hur deras goodwill bör redovisas. I förlängningen 
medför det att han inte behöver fatta beslut som ligger på gränsen till vad som är tillåtet. 
 
Företagens intressen har en viss roll i bedömningen av goodwillvärdet, särskilt om de kan 
motivera den värdering de vill ha igenom. Bertil framhåller att det finns en klar skillnad 
mellan olika bolags intressen. Börsbolag vill överlag tillgodose dess aktieägare och 
eftersträvar därför generellt sett att skriva av goodwill under lång tid, för att på så sätt uppvisa 
ett så högt resultat som möjligt. Ägarledda bolag skriver å andra sidan lika gärna av 
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goodwillvärden så snabbt som möjligt. Utdelningsbara medel är det som kan delas ut till 
bolagets aktieägare och de styrs av de fria medlen i koncernen. Eftersom de fria medlen 
påverkas av goodwillvärdering så kan det finnas ett intresse hos aktieägarna av hur 
goodwillvärdet i koncernen värderas. 
 
Bertil upplever inte att det varit eller är någon het diskussion kring goodwill internt på hans 
kontor men säger å andra sidan att det varit mycket debatt runt ämnet samt att analytiker 
numer tar större hänsyn till goodwill och andra immateriella tillgångar än de tidigare gjort. 
Anledningen till att större hänsyn numer tas anser Bertil bero på att dessa tillgångar generellt 
ökat i omfattning på senare år. Den ökade omfattningen av immateriella tillgångar är en följd 
av att många företag fått allt större värden i poster såsom intellektuellt kapital och varumärken 
samt av att allt fler kunskapsföretag uppstått. Detta medför i förlängningen att även 
värderingen av dessa tillgångar fått allt större betydelse, för att kunna ge en rättvisande bild av 
företags ekonomiska ställning.   
 
 
4.3 Intervju med person C (Cesar) 
 
Cesar är auktoriserad revisor på Deloitte. På kontoret där han arbetar finns 17 anställda, varav 
4 stycken auktoriserade revisorer, 8 stycken godkända revisorer. Han började på en 
revisionsbyrå 1980 och har sedan jobbat ett antal år som riskkapitalist inom olika företag. 
Efter det började han på den revisionsbyrå han arbetar på idag. Där har han arbetat i sex år. 
Deloitte är ett av världens ledande företag inom revision och rådgivning och har ca 1000 
anställda i Sverige utspridda på ett 40-tal kontor. Internationellt har företaget ca 120 000 
medarbetare i 150 länder. Cesar uppfattas som lugn och inger direkt förtroende. Han verkar 
besitta en mycket bred kunskap inom revision.  
 
Cesar säger att grunden till all redovisning av goodwill hämtas i redovisningsrådets 
rekommendation 1:00 om koncernredovisning. Han säger sig se en allmän förändring under 
de senaste 20 åren vad gäller värdering av goodwill och säger: 
 

 �Tidigare slogs balansräkningarna ihop och skillnaden som blev kvar 
benämndes goodwill. Idag förespråkar doktrinen i större utsträckning att 
olika tillgångars värde först ska identifieras för att sedan hänföras till 
respektive tillgångstyp.� 

 
Denna tendens tycker han sig även se i praxis. Analysen vid identifieringen av tillgångsposter 
anser han vara relativt ytlig, speciellt i små och mellanstora företag. Det viktiga i analysen är 
att kunna påvisa att övervärdet kommer att ge företaget ett positivt framtida kassaflöde samt 
att det finns något i detta värde som går att definiera såsom exempelvis personal, ett patent 
eller en för verksamheten unik maskin. Han sammanfattar det hela med att säga: 
 

�Värderingen har gått från att alltid vara skillnaden mellan köpeskillingen 
och det substansvärde som bolaget faktiskt har, till att man idag först 
värderar varje tillgång för sig, och om det sedan blir en skillnad benämns 
den goodwill.� 

 
Han framhåller vidare att det sätt som nu tillämpas är mer överensstämmande med de 
regelverk som finns uppställda. 
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Avskrivningstid för goodwill ser han som en evighets diskussion. Denna diskussion anser 
Cesar vara obefogad eftersom han menar att de flesta amerikanska bolag inte alls skriver av 
goodwill på 40 år, vilket delar av den rådande debatten hävdar. Det är heller inte givet att de 
amerikanska bolagen ens får skriva av goodwill på 40 år utan det förekommer snarare i 
specifika fall. Vidare påpekar han dessutom att det även enligt svenska regler finns möjlighet 
att skriva av goodwill på en längre tid än 20 år, om företaget kan påvisa att det är befogat. 
Dock läggs en större bevisbörda på företagen om de väljer att skriva av goodwill på längre tid 
än 20 år. Då krävs enligt rekommendationen att man ska kunna koppla den till en identifierbar 
tillgång samt att man årligen ska kunna visa att det kvarvarande värdet återspeglar den längre 
avskrivningstiden. 
 
Han tycker sig se en nedtoning i debatten som tidigare var en väldigt polariserad diskussion, 
där extremiteter framhölls. Gränsdragningen har blivit allt mer diffus, skillnaderna mellan 
Sverige och USA framhävs inte på samma sätt som de tidigare gjordes. Utifrån det ser han en 
harmonisering mellan de internationella och de svenska reglerna.  
 
Vid bestämmandet av avskrivningstid för goodwill sker sällan några matematiska 
beräkningar, även om det egentligen borde utgöra grunden. Det normala är snarare att företag 
gör som de tidigare gjort i tidigare, liknande situationer. Tillvägagångssättet är inte så 
akademiskt som man kan tro utan snarare schablonmässigt. I många fall saknas dessutom 
grund för att överhuvudtaget kunna göra en matematisk analys av vad som vore en lämplig 
avskrivningstid. Hans upplevelse är att goodwill i normalfallet skrivs av på 5-10 år. 
 

�Frågorna är väldigt akademiska men svaren ofta väldigt pragmatiska� 
 
Cesar framhåller att det finns en skillnad mellan ägarledda och börsnoterade bolag vad gäller 
deras intresse att värdera goodwill. I börsbolag är det mer vanligt att behöva tolka var lagens 
gränser går eftersom dessa bolag normalt sett har ett större intresse av att uppvisa ett så bra 
resultat som möjligt. Detta främst på grund av att det finns ett tryck från aktieägare. Han anser 
vidare att revisorer i och med det måste vara tuffare vid sin granskning mot dessa bolag. 
 
Cesar anser att synen på nedskrivning av anläggningstillgångar tidigare varit betydligt mer 
liberal än den är idag. Genom redovisningsrådets rekommendation 17 har detta skärpts. 
Värdet på varje enskild tillgång ska årligen prövas under hela avskrivningstiden, för att se om 
något nedskrivningsbehov föreligger. Någon nedskrivning behöver dock inte göras om 
värdeminskningen inte kan antas vara bestående. Cesar erkänner med ett litet leende att hela 
revisorsskrået inklusive han själv är dåligt på att konsekvent efterfölja detta. 
 
Rättsläget är enligt honom klart, den regel som främst styr goodwillvärdering är 
redovisningsrådets rekommendation 1:00. Två saker har under senare år skett. Det ena är att 
redovisningsrådets rekommendationer under de sista tio åren blivit allt mer omfattande, men 
även allt mer komplexa. Det har skapat en ny renässans för bokföringsnämndens 
rekommendationer, eftersom komplexiteten skapat problem för de mindre företagen. Det 
andra som har skett är en ökad internationell harmonisering genom att redovisningsrådets 
rekommendationer allt mer anpassas till IAS. 
 
Svenska bolag måste alltid upprätta årsredovisning enligt årsredovisningslagen. Det är dock 
självklart tillåtet att upprätta alternativa årsredovisningar utöver den ordinarie, det sker ofta på 
grund av att de är i behov av att lämna ytterligare information till intressenter. 
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Skillnader mellan ett noterat bolag och ett ägarlett bolag är främst att det noterade bolaget 
jagar varje intäktskrona och ser till att hela tiden ligga nära gränsen för vad som är tillåtet. När 
ett företag starkt driver sina intressen måste revisorer vara mer granskande, för att se till att 
det sker inom gränserna. Dessa intressen har inte ägarledda bolag på samma sätt.  
 
Cesar förklarar att hela revisorskårens existens bygger på att kunden ska få rätt, vilket 
självklart medför att de påverkas av sina kunders intressen. Dock sätter givetvis lagar och 
rekommendationer gränser för hur långt dessa kan tillgodoses. Hur tidigare fall behandlats, 
kan även det påverka hur värderingen ska komma att ske. Exempelvis har en revisor som 
arbetat med komplexa frågor i stora koncerner en helt annan referensram på området än någon 
som främst arbetat med mer generella frågor. Cesar framhåller avslutningsvis: 
 

�Det väsentliga är att det slutgiltiga resultatet ger en rättvisande bild av 
bolagets ställning. Exakt vilka metoder som används för att komma dit är av 
underordnad betydelse.� 
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5 ANALYS 
 
 
5.1 Person A (Anna)  
 
Anna följer strikt lagar och rekommendationer vid värdering av goodwill. Det gör hon för att 
hon vill vara säker på att det blir fullständigt korrekt. Detta handlingsmönster kan liknas med 
det som Nygaard & Bengtsson (2002) benämner den reglerande pelaren, vilken delvis styr 
individers beteenden. 
 
IT bubblan har gjort att �uppblåsta balansräkningar� och immateriella tillgångar 
uppmärksammas allt mer. För att företags tillgångar inte ska bli övervärderade säger sig Anna 
tänka ett steg längre vid redovisning av goodwill och huruvida värderingen är 
verklighetstrogen och hållbar. Detta resonemang kan liknas vid det som DiMaggio & Powell 
(1991) vill påvisa när de säger att individer knyts till normer genom tillhörighet i sin 
respektive yrkesgrupp, för att denna yrkesgrupp sedan ska passa in i dess organisationer. 
Resonemanget går även att hänföra till försiktighetsprincipen som Riahi-Belkaoui (1992) 
förklarar när de säger att företag alltid ska försöka att gardera sig mot överskattning av sitt 
resultat och sin ställning i redovisningen.  
 
Uppföljningen av den årliga kontroll som enligt lag ska göras för eventuellt 
nedskrivningsbehov av goodwillposter återföljs endast i viss mån, Anna utrycker det som att 
�man kör efter planen om inget nämnvärt händer�. Även detta beteende kan liknas vid hur 
individer knyts till normer genom sin yrkestillhörighet. Det som DiMaggio & Powell (1991) 
beskriver som kognitiva mönster inryms även det i varför detta beteende uppstår. 
 
Vid värdering av goodwill tillgodoser Anna företagens intressen endast då de överensstämmer 
med god redovisningssed, vilket är av högsta prioritet. Hon är alltså hellre noga med att det 
blir fullständigt korrekt än att företagens viljor tillgodoses. En bidragande anledning till det 
tror hon kan vara att hon främst arbetat med mindre företag, som inte haft något större intresse 
av att uppvisa något särskilt. Anna anser att spelrummet för företagens intressen har minskat i 
och med de tätare regelverken som uppkommit av att de svenska reglerna allt mer anpassats 
till de internationella regelverken. Även Artsberg (2003) påpekar att den svenska 
redovisningen påverkas av de internationella reglerna, genom att USA är den huvudsakliga 
kapitalmarknaden för svenska företag. Smith (2000) instämmer när han hävdar att den 
kontinentala traditionen allt mer tillägnar sig den anglosaxiska. Anna nämner att 
redovisningsrådets rekommendationer helt kommer att ersättas av IAS år 2005. 
 
Anna säger sig inte påverkas i någon större utsträckning av hur tidigare fall behandlats eller 
hur andra tidigare värderat i liknade situationer, hon utgår istället strikt från vad som står 
skrivet i lagar och rekommendationer. Scott (1995) menar att individer påverkas av kognition 
i beslutssituationer. På denna punkt är kopplingen mellan teorin och hennes beteende svag. 
 
Figur 2 illustrerar hur vi genom vår analys uppfattar att Anna påverkas av respektive kraft, 
samt hur Anna själv anser att hon påverkas av dessa krafter i sitt beslutsfattande. 
 



ANALYS 
 

 20

 
Notering: De övre procentsatserna är vår uppskattning utifrån vår analys av hur Anna påverkas av respektive 
kraft. De nedre procentsatserna är Annas egen uppfattning av hur hon påverkas av respektive kraft. 
 
Fig. 2 Illustration av hur Anna påverkas av respektive kraft när hon fattar beslut kring goodwillvärdering. 

 
 
5.2 Person B (Bertil) 
 
Bertil säger att den givna utgångspunkten när han värderar goodwillvärden är att tillämpa 
redovisningsrådets rekommendation 1:00. Det gör han eftersom de lagar och 
rekommendationer som finns på området är tvingande. Detta handlingsmönster stämmer väl 
överens med det som Nygaard & Bengtsson (2002) benämner den reglerande pelaren, vilken 
delvis styr individers beteenden. 
 
Enligt Falkman (2001) ska det övervärde som ett företag betalar vid förvärv av ett annat 
företag klassificeras som ett goodwillvärde om inget annat värde i balansräkningen kan 
hänföras till det. Bertil påpekar att det i praktiken inte läggs något egentlig vikt vid att försöka 
hänföra övervärdet till olika tillgångsposter. Detta beteende kan liknas vid det som DiMaggio 
& Powell (1991) beskriver som kognitiva mönster, men det kan även förklaras med det som 
de benämner som normer. Att det inte läggs någon egentlig energi på denna bedömning beror 
enligt honom på att goodwillvärden i dessa små bolag oftast utgörs av obetydliga summor. 
Det är i enighet med väsentlighetsprincipen som innebär att transaktioner eller förhållanden 
som är obetydliga i ett visst sammanhang inte behöver följa alla redovisningsteoretiska 
principer fullt ut (Nilsson, 2002). 
 
Företagens intressen har en viss roll i bedömningen av goodwillvärdet, särskilt om de kan 
motivera den värdering de vill ha igenom. Att Bertil påverkas av företags intressen kan liknas 
vid det som Nygaard & Bengtsson (2002) beskriver som kognitivt beteende, då han genom 
denna handling antar regler om vad som han tycker är lämpligt beteende. På det sätt Bertil 
arbetar med goodwillvärdering är det dock sällan han behöver motivera sina 
ställningstaganden eftersom han främst arbetar med mindre, ägarledda företag och de oftast 
inte har något större intresse av att uppvisa något särkilt. Vidare anser han att möjligheten att 
tillgodose företagens intressen påverkas av harmoniseringen med de internationella reglerna, 
vilken han anser är långt gången. Harmoniseringen kommer enligt honom att leda till att 
mindre strikta regler kan tillämpas även i Sverige, vilket ger utrymme för fler subjektiva 
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bedömningar. Artsberg (2003) instämmer när hon framhåller att den svenska redovisningen 
påverkas av de internationella reglerna, genom att USA är den huvudsakliga 
kapitalmarknaden för svenska företag. 
 
Figur 3 illustrerar hur vi genom vår analys uppfattar att Bertil påverkas av respektive kraft, 
samt hur Bertil själv anser att han påverkas av dessa krafter i sitt beslutsfattande. 
 

 
Notering: De övre procentsatserna är vår uppskattning utifrån vår analys av hur Bertil påverkas av respektive 
kraft. De nedre procentsatserna är Bertils egen uppfattning av hur han påverkas av respektive kraft. 
 
Fig. 3 Illustration av hur Bertil påverkas av respektive kraft när han fattar beslut kring goodwillvärdering. 

 
 
5.3 Person C (Cesar) 
 
Utgångspunkten vid värdering av goodwill är enligt Cesar de lagar och regler som finns på 
området, vilka i Sverige är Årsredovisningslagen och redovisningsrådets rekommendation 
1:00. Detta sätt att agera stämmer väl överens med det som Nygaard & Bengtsson (2002) 
beskriver som reglerande pelaren. 
 
Cesar säger att han ser en allmän förändring under de senaste 20 åren. Tidigare slogs 
balansräkningarna ihop och skillnaden som blev kvar benämndes goodwill. Idag förespråkar 
doktrinen i större utsträckning att olika tillgångars värde först ska identifieras för att sedan 
hänföras till respektive tillgångstyp. Denna utvecklig har skett genom att det som DiMaggio 
& Powell (1991) kallar normbildning generellt har förändrats på området. Trots denna 
generella utveckling anser han att arbetet med att identifiera olika tillgångars värde i praktiken 
görs relativt ytligt, detta trots att man egentligen vet att den ska göras grundligt. Att detta 
arbete inte utförs som det borde beror delvis på kostnader, men även på att det inte 
kontrolleras, vilket medför att individens motiv till att utföra det minskar. Dessa faktorer kan 
liknas vid det som Abelson (1981) tar upp när han beskriver kognitivt beteende. 
 
Vid bestämmandet av avskrivningstid för goodwill sker sällan några matematiska 
beräkningar, även om det egentligen borde utgöra grunden. Det normala är snarare att företag 
gör som de tidigare gjort i tidigare, liknande situationer. Detta handlingsmönster är 
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överensstämmande med kognitivt beteende då Nygaard & Bengtsson (2002) beskriver det 
som att individer omedvetet antar regler om vad som är ett lämpligt beteende. 
 
Cesar förklarar att hela revisorskårens existens bygger på att kunden ska få rätt, vilket 
självklart medför att de påverkas av sina kunders intressen. I börsbolag är det mer vanligt att 
behöva tolka var lagens gränser går eftersom dessa bolag normalt sett har ett större intresse av 
att uppvisa ett så bra resultat som möjligt. Detta främst på grund av att det finns ett tryck från 
aktieägare. För att tillgodose dessa intressen anser han visserligen att regler utgör grunden, 
men hur tidigare fall behandlats, kan även det påverka hur en värdering kan komma att ske. 
Exempelvis har en revisor som arbetat med komplexa frågor i stora koncerner en helt annan 
referensram på området än någon som främst arbetat med mer generella frågor. Detta 
tillvägagångssätt indikerar att tidigare beslut kan fungera som förebild, vilket DiMaggio & 
Powell (1991) tar upp när de beskriver kognitiva mönster. 
 
Värdet på varje enskild tillgång ska årligen prövas för att se om något nedskrivningsbehov 
föreligger. Vidare framhålls att revisorsskrået är dåligt på att konsekvent efterfölja detta. 
Beteendet kan liknas vid hur individer knyts till normer genom sin yrkestillhörighet. Det som 
DiMaggio & Powell (1991) beskriver som kognitiva mönster kan även det vara en förklaring 
till varför denna årliga prövning inte sker på det sätt som den borde. 
 
Nilsson (2002) nämner att en rättvisande bild innebär att redovisningens helhet skall ge en 
rättvisande bild av företagets ställning och resultat. Att Cesars tankesätt styrs av detta framgår 
av följande uttalande: 
 

�Det väsentliga är att det slutgiltiga resultatet ger en rättvisande bild av 
bolagets ställning. Exakt vilka metoder som används för att komma dit är av 
underordnad betydelse.� 

 
Figur 4 illustrerar hur vi genom vår analys uppfattar att Cesar påverkas av respektive kraft, 
samt hur Cesar själv anser att han påverkas av dessa krafter i sitt beslutsfattande. 
 

 
Notering: De övre procentsatserna är vår uppskattning utifrån vår analys av hur Cesar påverkas av respektive 
kraft. De nedre procentsatserna är Cesars egen uppfattning av hur han påverkas av respektive kraft. 
 
Fig. 4 Illustration av hur Cesar påverkas av respektive kraft när han fattar beslut kring goodwillvärdering. 
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5.4 Jämförelser mellan intervjupersonerna 
 
De tre revisorer vi intervjuat anser att grunden för all värdering av goodwill är 
årsredovisningslagen och redovisningsrådets rekommendation 1:00. De framhåller vidare att 
det i små och mellanstora företag inte förekommer några större variationer vid värdering av 
goodwillvärden. Dessutom framhåller de att den debatt som råder inte överensstämmer med 
verkligheten, särskilt inte i onoterade bolag.  
 
Redovisningsrådets rekommendationer kommer att ersättas av IAS år 2005. Alla tre revisorer 
framhåller att harmoniseringsprocessen redan nu är långt gången. Anna tror att det i 
förlängningen kommer att leda till mindre detaljerade och därmed mindre svårtolkade 
rekommendationer. Bertil anser däremot att en harmonisering kommer att leda till mindre 
strikta regler i Sverige, vilket enligt honom ger utrymme för fler subjektiva bedömningar.  
 
Cesar säger att han ser en allmän förändring under de senaste 20 åren. Tidigare gjordes ingen 
större ansträngning för att försöka hänföra ett övervärde till någon särskild tillgångspost utan 
övervärdet benämndes mer direkt goodwill. Idag förespråkar doktrinen i större utsträckning 
att olika tillgångars värde först ska identifieras för att sedan hänföras till respektive 
tillgångstyp. Det är något som Cesar i största möjliga mån gör. Anna instämmer och säger att 
de värden som är möjliga att hänföra till en viss tillgång ska hänföras dit. Bertil lägger inte ner 
lika mycket tid på att försöka sprida ut övervärdet på olika tillgångsposter. Han anser att det, i 
de företag han arbetar med, inte gör någon egentlig skillnad om ett mindre övervärde hänförs 
till en speciell tillgångspost eller benämns goodwill. Det skulle kunna resultera i att han mer 
ofta tar upp ett större goodwillvärde än de övriga. 
 
Samtliga tre revisorer framhåller att börsnoterade bolag har ett större intresse än ägarledda 
bolag av att uppvisa upp ett bra resultat. Det påverkar således generellt de noterade bolagens 
intressen till att eftersträva en så lång avskrivningstid som möjligt på sina goodwillposter. 
Cesar förklarar att hela revisorskårens existens bygger på att kunden ska få rätt, vilket 
självklart medför att de påverkas av sina kunders intressen. Dock sätter givetvis lagar och 
rekommendationer gränser för hur långt dessa kan tillgodoses. Hur tidigare fall behandlats, 
kan även det påverka hur värderingen ska komma att ske enligt honom. Exempelvis har en 
revisor som arbetat med komplexa frågor i stora koncerner en helt annan referensram på 
området än någon som främst arbetat med mer generella frågor. Anna instämmer i att 
företagens intressen självklart har en viss betydelse men endast då de överensstämmer med 
god redovisningssed. Hon tolkar dock lagar och regler mer restriktivt för att vara säker på att 
det blir fullständigt korrekt eftersom hon vidhåller att lagar skärpts samt att många 
redovisningsskandaler uppdagats. 
 
De tre revisorerna kan generellt sett sägas påverkas klart mest av lagar i sitt beslutsfattande, 
därefter kommer normer och sedan kognition som har minst påverkan. Vidare bör framhållas 
att de tre revisorerna påverkas i liknande grad av respektive kraft, även om vissa variationer 
finns. Den variation som dock går att urskilja är att Cesar påverkas i mindre utsträckning av 
lagar än de övriga två, men att han istället tar starkare intryck av normer. 
 
Figur 5 på nästa sida illustrerar hur vi genom vår analys uppfattar att de tre revisorerna 
sammantaget påverkas av respektive kraft. 
 



ANALYS 
 

 24

 
Fig. 5 Illustration av hur de tre revisorerna påverkas av respektive kraft när de fattar beslut kring 
goodwillvärdering. 
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6 DISKUSSION OCH SLUTSATSER 
 
Generellt för större, börsnoterade företag är att det är av stor vikt för dessa att uppvisa ett så 
stort resultat som möjligt. Intresset för redovisningen återfinns här inte bara hos ledningen och 
intressenterna. Här finns även en intressegrupp, i form av företagens aktieägare, som har ett 
stort intresse av att få insikt i företagens förehavanden. Aktieägarna är ofta mer analyserande 
och deras intresse för företaget påverkas av vilket resultat företaget i fråga visar upp. Detta 
leder till att de större, börsnoterade företagen ofta har ett intresse av att uppvisa ett så stort 
resultat som möjligt. 
 
Storleken har även betydelse i andra sammanhang. Viljan att uppvisa något speciellt förstärks 
med omfattningen av förvärvet. Det beror av faktorer som att förvärvet blir föremål för såväl 
större granskning, som att det uppmärksammas mer i media. 
 
De revisorer vi intervjuat anser inte att verkligheten för goodwill värdering är så dramatisk 
som teorin många gånger påstår. Teorin tar ofta upp extremfall bland noterade bolag vilket 
inte återspeglar verkligheten generellt. För mindre företag uppstår inte några större 
fluktuationer. Några stora skillnader mellan företagens intressen, lagstiftning och revisorer 
finns sällan. Cesar uttrycker det som:  
 

�Kör man på mittlinjen behöver man inte bry sig om hur bred vägen är.� 
 
År 2005 ska Redovisningsrådets rekommendationer ersättas av International Accounting 
Standards. Att en harmonisering redan nu är långt gången står utom allt tvivel, eftersom det 
redan nu finns få egentliga skillnader reglerna emellan. 
 
Kontroll av eventuell nedskrivning som ska göras varje år enligt lagen, följs i praktiken inte 
upp i den utsträckning som den borde enligt alla tre revisorer. Att samtliga tre anser att 
revisorer i allmänhet inklusive de själva är dåliga på att följa den lagstadgade årliga kontrollen 
av eventuellt nedskrivningsbehov gör att vi tycker oss se indikationer på att detta beteende har 
blivit en norm. 
 
Revisorers arbete är ofta föremål för granskning. Det medför att det är viktigt att hålla sig till 
gällande lagar och normer. Till följd av det kan kognition endast i liten utsträckning påverka 
beslutsfattandet. En punkt där kognition dock tycks påverka beslutsfattandet är vid 
bestämmandet av en goodwillposts avskrivningstid. Vid bestämmandet av avskrivningstiden 
sker sällan några matematiska beräkningar, även om det egentligen borde utgöra grunden. Det 
normala är snarare att företag gör som de tidigare gjort i liknande situationer. 
 
De tre revisorerna kan generellt sett sägas påverkas klart mest av lagar vid sitt beslutsfattande, 
därefter kommer normer och det som har minst påverkan är kognition. Vidare bör framhållas 
att de tre revisorerna påverkas i liknande grad av de respektive krafterna, även om vissa 
variationer finns. En fjärde faktor som kan sägas påverka revisorernas beslutsfattande är 
företagen och deras intressen. 
 
Vi tycker oss se att faktorer som erfarenhet och rutin påverkar revisorers beslutsfattande. 
Exempelvis anser vi att en person som har lång erfarenhet från olika typer av uppdrag inom 
olika företag i större utsträckning kan tillgodose företags intressen eftersom denne har större 
känsla för vad som är gångbart och mer exakt vet var gränserna går. 
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Dessa slutsatser kan inte med säkerhet generaliseras. Dock framhåller samtliga revisorer vi 
intervjuat att de metoder de tillämpar vid goodwillvärdering tillämpas konsekvent rakt igenom 
deras respektive företag, i hela landet. Med stöd av detta samt att de företag vi intervjuat 
genom sina marknadspositioner torde vara representativa anser vi att slutsatserna bör gå att 
generalisera till andra revisorer. 
 
Kritik som kan framföras mot institutionell teori är att den egna viljan är underordnad i den. 
Det medför en risk att man förbiser att individer har egna viljor och motiv som även de i 
verkligheten påverkar beslutsfattande. För att undkomma det kunde materialet även ha 
analyserats med hjälp av en intressentteori. Då skulle faktorer såsom varför olika individer 
påverkas i olika utsträckning av regler, normer, kognition och företags intressen ytterligare 
kunna förklaras. Vi ser det dock som en styrka med vårt arbete att vi istället kunnat gå mer på 
djupet inom den institutionella teorin, då vi bara inriktat oss på den. På så sätt har vi isolerat 
kunnat se vad som kan förklaras utifrån denna teori, utan inverkan av andra teorier och 
därmed även andra påverkningsfaktorer. 
 
 
6.1 Förslag till fortsatt forskning 
 
I vår analys har vi endast utgått från institutionell teori. Fortsatta undersökningar skulle kunna 
genomföras med andra teorier, för att se om det finns andra faktorer som påverkar revisorers 
beslutsfattande. Ett exempel skulle kunna vara att undersöka beslutsfattandet utifrån en 
intressentteori. 
 
Det har i vår uppsats kommit fram att det finns skillnader mellan ägarledda och noterade 
bolag vad gäller deras intresse att påverka revisorers beslutsfattande vid goodwillvärdering. 
Det skulle därför vara av intresse att genomföra en liknande undersökning på revisorer som i 
större utsträckning arbetar med börsnoterade bolag, för att på så sätt se huruvida företagens 
intressen i dessa fall påverkar revisorers beslutfattande. 
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Bilaga 1 

 

Intervjufrågor 
 
 
● Hur mycket arbetar ni med värdering av goodwill? 
 
 
● Vilka lagar och rekommendationer använder ni vid värdering/redovisning av goodwill? 
 
 
● Vilka faktorer tänker ni på vid värdering/redovisning av goodwill?  
 
 
● Vad styr eller påverkar er möjlighet att värdera/redovisa ett företags goodwill på olika sätt? 
 
 
 
Vår ambition är att få exempel ur verkligheten, och då gärna genom exempel på hur företag 
som ni arbetat med värderat/redovisat sin goodwill.  
 
 
 
● Vad har främst föranlett den värdering/redovisning av goodwill dessa företag har? 
 
 
● Kan värdering/redovisning av goodwill ses som en avvägning mellan att tillgodose: 
- Lagar och regler 
- Kravet på god redovisningssed 
- Normer och praxis, hur företag tidigare redovisat goodwill 
- Företagens intressen 
Om så är fallet, vilken/vilka faktorer har då haft störst påverkan för dessa företag? 
 
 
● I vilken utsträckning anser ni att det sätt ni värderar goodwill på är generaliserbart för andra 
i er yrkesgrupp? 
 
 
● Har värdering av goodwill förändrats under senare år, hur tror ni att den kommer att 
utvecklas? 


