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SAMMANFATTNING 
 
 

Goodwill är ett omtvistat ämne inom redovisning. I dagens samhälle har företag haft 
friheten att kunna välja vilken regel i anknytning till goodwill de vill använda och det 
med hänsyn till vilket resultat de eftersträvar. Våren 2004 offentliggjorde International 
Accounting Standard Board en ny standard, IFRS 3 för redovisning av företagsförvärv. 
IFRS 3 går ut på att goodwill inte längre är föremål för planenliga avskrivningar utan 
istället ska företag genomföra ett ”impairment test” som innebär att företagen genomför 
en ingående analys av goodwillvärdet årsvis. Vi har i vår studie undersökt om venture 
capitalbolagen värderar goodwill vid trade sale försäljning och om införandet av IFRS 3 
har påverkat värderingen. För att ta reda på detta har vi utfört en fallstudie som är gjord 
på Industrifonden, Ackra Invest, Lunova och Polarrenen genom intervjuer för att 
besvara denna undersökning. Resultatet av denna studie visar att hälften av företagen 
värderar goodwill och införandet av IFRS 3 inte har påverkat värderingen av goodwill. 
 



ABSTRACT 
 
 
Goodwill is a disputed matter within account. In today’s society, companies have the 
freedom to choose which rules in connection to goodwill they want to use and with the 
regard for which result they seeks. The spring 2004 public done International 
Accounting Standard Board a new standard, IFRS 3 for account of company 
acquisitions. IFRS 3 exits on that goodwill no longer is objects for plan uniting gang 
writings off without, instead will companies implement a “impairment test” that means 
that the companies implement a detailed analysis of goodwill value annual. We have in 
this study examined about venture capita alder companies evaluates goodwill at trade 
ward sale and about the introduction of IFRS 3 has the influenced value. To examine 
this we have applied a performed case study that is done on Industrial Development 
Fund, Ackra Invest, Lunova and Polarrenen through interviews in order to respond this 
survey. The result of this study shows that the half of the companies evaluates goodwill 
and the introduction of IFRS 3 does not have the influence the value of goodwill.  
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1 BAKGRUND 
I detta kapitel beskrivs kort redovisningens utveckling över tiden och de två 
redovisningstraditionerna. Vi belyser även beslutet som ligger till grund för införandet 
av IFRS 3. Detta för att skapa en bakgrund över ämnet som kommer behandlas i 
uppsatsen.  
 
 
Redovisningsutvecklingen i de industrialiserade länderna karakteriseras av två 
grundläggande redovisningstraditioner, den kontinentala och den anglosaxiska 
traditionen enligt Smith (2006). Tyskland och Sverige är exempel på västeuropeiska 
länder som tillämpar den kontinentala redovisningstraditionen medan USA, England, 
Irland och Holland är länder som följer den anglosaxiska traditionen (Artsberg, 2005). 
 
Skillnaden mellan de olika civilrättsliga traditionerna är att den kontinentala traditionen 
har sitt ursprung i romersk rätt som var sammanställd av kejsar Justinianus på 500-talet 
och vidareutvecklad av kejsar Napoleon i början av 1800-talet. Den är tydligt 
legalistisk, vilket innebär att de civilrättsliga reglerna är baserade på nedskrivna regler. 
Medan den anglosaxiska traditionen, som härstammar från medeltida traditioner i 
England, är byggt på nedskrivna lagar enligt Smith (2006). Det som först och främst 
skiljer den anglosaxiska och den kontinentala traditionen åt samt det som har haft 
inverkan på redovisningslösningarna i olika sträckning är finansieringskällan som 
innebär hur företag är finansierade med aktiekapital eller upplånat kapital, detta enligt 
Artsberg (2005).  
 
De båda traditionerna har olika uppfattningar om vad som är den rätta redovisningen 
skriver Smith (2006). Den kontinentala redovisningen är en redovisning som stämmer 
överens lagen medan den anglosaxiska ger en mer rättvisande bild av verkligheten 
(ibid). Vidare skriver författaren att genom åren har den anglosaxiska traditionen varit 
överlägsen den kontinentala traditionen och detta har lett till att två alternativformer trätt 
fram, den amerikanska FASB (Financial Accounting Standards Board) och den 
internationella IASB (International Accounting Standards Board).  
 
Våren 2002 beslutade Europaparlamentet att börsnoterade företag inom EU ska upprätta 
en koncernredovisning efter (IAS) International accounting Standards och (IFRS) 
International Financial Reporting Standards skriver Axelman, Phillips & Wahlquist 
(2003). Alla företag som har aktier eller värdepapper på en reglerad marknad ska 
upprätta sin koncernredovisning efter IFRS/IAS från och med första januari 2005. Detta 
för att öka harmonisering av de olika redovisningsprinciper som används världen över 
enligt Artsberg (2005).  
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2 PROBLEMDISKUSSION  
I detta kapitel beskrivs skillnaden mellan materiella och immateriella tillgångar samt 
ger en definition på goodwill. Vi beskriver även kort hur venture capitalbolag arbetar 
och innebörden av införandet av IFRS 3. Detta för att skapa en problemdiskussion och 
det syfte som vi behandlar i uppsatsen 
 
 
I balansräkningen återfinns ett företags tillgångar, eget kapital och skulder, det vill säga 
balansräkningen är en sammanställning över hur ett företags tillgångar är finansierade. 
Anläggningstillgångar är ett exempel på en tillgångspost som delas vidare upp i tre 
kategorier, nämligen materiella, immateriella och finansiella enligt FAR (2006). 
Skillnaden mellan materiella och immateriella tillgångar är att den sistnämnda är väldigt 
svår att värdera i pengar. För att en immateriell tillgång ska få redovisas måste 
anskaffningsvärdet kunna beräknas på ett tillförlitligt sätt skriver Artsberg (2005).  
 
IFRS 3 definierar, den immateriella tillgången, goodwill som ”framtida ekonomiska fördelar 
från tillgångar som det inte är möjligt att individuellt identifiera och redovisa”, Thorell (2004). 
Enligt Jennings, LcClere och Thompson II (2001) är goodwill skillnaden mellan hur ett 
företag värderas ur ägarnas perspektiv, det vill säga det totala värdet företaget kan vara i 
besittning av, minus företagets nettotillgångar. Artikeln Så ska immateriella 
anläggningstillgångar redovisas (2004) förtydligar att det finns två olika klasser av 
goodwill, dessa är inkråms- och koncerngoodwill. Koncerngoodwill, som kommer att 
behandlas i denna uppsats, uppstår när ett företag förvärvar ett annat företag (ibid). 
 
Anta att företagsförvärv kan ske på många olika sätt och den säljande parten kan vara 
allt från den lilla företagaren till den stora industrijätten.  
 
Isaksson (2000) skriver om venture capitalbolag, som investerar kapital i unga och 
lovande företag. Detta kapital är oftast förenat med en hög grad av risk vilket beror på 
att företagen oftast just har startat eller är inne i en tillväxtfas. Författaren förklarar att 
investeringarna som görs är tidsbegränsade och målet med dessa är att i framtiden 
avyttra sin investering. Enligt Isaksson (2000) finns det olika flera olika, så kallade exit, 
möjligheter att avyttra sin investering. Han berättar att val av exit till viss del beror på 
hur lyckad investeringen har vart. När företaget som venture capitalbolaget investerat i 
blir uppköpt av ett annat företag, så kallat trade sale, till ett värde som överstigande det 
verkliga värdet så anser han att investeringen kan ha varit lyckad. Med andra ord så 
betalar köparen ett övervärde, så kallat goodwill, vid förvärvet. 
 
Våren 2004 offentliggjorde IASB en ny standard för redovisning av företagsförvärv, 
IFRS 3 Business Combination. Den nya redovisningsstandarden innebar att goodwill 
inte längre är föremål för planenliga avskrivningar utan det redovisade goodwillvärdet 
årligen ska granskas eller oftare om så bedöms nödvändigt, enligt reglerna i IAS 36 
Impairment of Assets. Det vill säga, goodwill kommer inte att avskrivas enligt plan 
längre eftersom företag varje år ska granska om dess goodwill är upptagen till rätt värde 
eller ska skrivas ner1.  
 
Genom ovanstående problemdiskussion gör vi antagandet att venture capitalbolagen gör 
en värdering av goodwill för att kunna ta ut ett högre pris vid försäljningstidpunkten. 
Studien begränsas till värderingen av koncerngoodwill som uppstår när ett företag köper 

                                                 
1 PTK. (2004-02-26). Nya regler i börsföretagens redovisning from år 2005. 
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ett annat företag. Därav föll valet naturligt att titta närmare på det Isaksson (2000) 
benämner som trade sale. 
 

2.1 Syfte 
Syftet med denna uppsats är att ta reda på om venture capitalbolagen värderar goodwill 
vid exit tidpunkten och hur införandet av IFRS 3 har påverkat deras arbetssätt med 
värderingen. 
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3 METOD 
I detta kapitel redovisas hur undersökningen är genomförd. Tillvägagångssättet som 
användes för datainsamling och analys förklaras. Kapitlet behandlar även reliabiliteten 
och validiteten i uppsatsen. 
 

3.1 Arbetsprocess 
 
Intresset för goodwill, riskkapital och venture capitalbolag kom vi i kontakt med kursen 
koncernredovisning. I och med införandet av de nya reglerna kring goodwill valde vi att 
undersöka om venture capitalbolagen värderar goodwill vid trade sale försäljning och 
om införandet av IFRS 3 har påverkat värderingen. 
 
Vi inledde arbetsprocessen med att samla in sekundärinformation i Lucia samt den 
nationella bibliotekskatalogen Libris. Vetenskapliga artiklar sökte vi i databaserna 
Emerald, Ebsco, samt i tidskriften balans och Internet som finns tillgängliga via 
universitetets biblioteks hemsida. När vi sökte litteratur och vetenskapliga artiklar 
använde vi oss av både svenska och engelska ord. Sökorden vi använde oss av var: 
immateriella tillgångar, goodwill, IFRS 3, IAS 36, impairment test, riskkapital, 
investering, venture capital, investment samt affärsänglar och företagsänglar.  
 

3.1.1 Forskningsstrategi 
 
Denscombe (2000) skriver om fem olika forskningsstrategier som forskare kan välja 
mellan. De fem olika forskningsstrategierna är Surveyundersökning, fallstudie, 
experiment, aktionsforskning och etnografi. Enligt Yin (1994) finns det tre kriterier som 
ska motivera valet av forskningsstrategi. De tre kriterierna är (1) typ av ställd 
forskningsfråga, (2) kräver kontroll över beteende, (3) fokus på nutida händelser. 
Denscome (2000) observerar att en fallstudie har starka sidor eftersom forskaren har 
möjlighet att använda sig av olika källor, olika typer av data samt olika typer av 
forskningsmetoder i undersökningen.  
 
Vi valde att genomföra en beskrivande fallstudie som strategi för att kunna få en 
väsentlig förståelse och mer detaljerad information om de nya reglerna har påverkat 
företagens arbetssätt. Vi kommer även att utgå från ett deduktivt tillvägagångssätt 
eftersom vi bygger uppsatsen på bara existerande teorier. Artsberg (2005) skriver att det 
deduktiva tillvägagångssättet syftar till att förklara verkligheten dvs. den används för att 
undersöka redan existerande teorier (ibid).  

3.1.2 Metodsynsätt 
 
Holme & Solvang (1997) skriver att ett aktörssynsätt som även tillämpas i denna 
undersökning betyder att det vi frågar, säger och genomför hos företagen och inte minst 
resultatet av denna rapport kommer att inverka på fallstudieföretagen. Arbnor & Bjerke 
(1994) framhåller att det förkommer tre olika metodsynsätt inom företagsekonomi, 
analytiskt-, aktör- och synsätt. Utifrån våra intervjuer anser vi att aktörssynsätt stämmer 
överens med vårt genomförande av intervjuerna. Författarna Arbnor & Bjerke (1994) 
beskriver att ett aktörssynsätt förtydligar helheten med hänsyn till olika egenskaper och 
framhåller den enskilda aktörens tolkning av verkligheten. Holme & Solvang (1997) 
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påpekar att ett aktörssynsätt leder till att man får en bättre tänkesätt av de enskildes 
förhållande.  
 

3.1.3 Angreppssynsätt 
 
Enligt Artsberg (2005) kan en fallstudie vara både kvantitativ och kvalitativ. Skillnaden 
mellan de två tillvägagångssätt är att den först nämna bygger på siffror och resultat 
medan en kvalitativ data sammankopplas ofta med ord och inte siffror (ibid). Vår studie 
kommer att stödjas på kvalitativ data i form av intervjuer. Anledningen till att vi valde 
kvalitativ data kan motiveras med att de nya reglerna inom goodwill är relativt nytt och 
att genomförandet av intervjuer leder till att vi får en bättre och djupare förståelse inom 
vårt undersökningsområde.  

3.1.4 Datainsamlingsmetod 
 
Med datainsamlingsmetoden menas hur vi gått tillväga vid insamling av empiriska data. 
Enligt Yin (1994) finns det sex olika källor med vilka man kan samla in data till 
fallstudien. Dessa är dokumentation, arkiverat dokument, direkt observation, deltagande 
observation, fysiska föremål och personlig intervju. Vi använde oss av två olika 
intervjuer; personlig- och telefonintervju då tre av våra aktörer fanns i andra delar av 
Sverige. Fördelen med personlig intervju är att man kommunicerar ansikte mot ansikte, 
skriver Denscome (2000). Medan fördelen med telefonintervju att det är billigare i 
jämförelse med en personlig intervju, uppger Denscome (2005).  
 
Det empiriska avsnittet av uppsatsen utgår ifrån fyra kvalitativa fallstudier utförda på 
Industrifonden, Lunova AB, Ackra Invest AB och Polarrenen AB. Nedanstående 
personer är av företagen själva utvalda för att besvara vår studie:   
 
Göran Tuvstedt, investeringsansvarig för Industrifonden i Stockholm. 
Telefon intervju genomförd 2007-05-02 
 
Stefan Lundom, VD för Lunova AB i Luleå. 
Personlig intervju genomförd 2007-05-04 
 
Hans Larsson, VD för Ackra Invest i Skellefteå. 
Telefon intervju genomförd 2007-05- 07 
 
Unto Fagerkull, Investment Manager för Polarrenen AB i Älvsbyn 
Telefon intervju genomförd 2007-05-18 

 
Innan vi genomförde vår empiriska studie på företagen samlade vi information om 
företagen från deras hemsida på Internet. Efter att studerat informationen om företaget 
och teorin, utformade vi en intervjuguide (bilaga A) som skulle användas som underlag 
då vi genomförde intervjuerna.  
 
När vi kontaktade företagen för en intervju beskrev vi var ifrån vi kom och vårt syfte 
med uppsatsen, eftersom det skulle underlätta för oss att bli kopplade till rätt person 
som skulle kunna hjälpa oss med vårt område.  
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3. 2 Metodproblem 

3.2.1 Validitet 
 
Eriksson och Wiedersheim-Paul (1997) definierar validitet med att ett mätinstruments 
förmåga att mäta det som avses att det ska mäta. Jacobsen (2002) hävdar att en empiri 
måste vara giltig och relevant. Detta innebär enligt författaren att vi mäter det som vi 
önskar mäta och att det vi har mätt uppfattas som relevant samt att det vi mäter hos 
några få också gäller för flera (ibid). 
 
För att stärka validitet i vår studie kontaktade vi fyra företag. Aktörerna som 
intervjuades i företagen var högt uppsatta i respektive företag. Anledningen till att vi 
valde att intervjua dessa var för att vi anser att de har en hög och bred kunskap inom 
vårt undersökningsområde. Vi genomförde både personlig- och telefonintervju. 
Fördelen med en personlig intervju är att det är enklare att bilda sig en uppfattning om 
det aktören säger och att det är mindre risk att den aktören säger missuppfattas allt 
eftersom vi kunde avbryta aktören och ställa frågor vid missuppfattningar.  
 
Under intervjuerna fick aktören den tid de behövde för att besvara våra frågor och 
möjlighet att utvecklade sina svar på ett bra sätt. Det gjorde att vi fick en bra 
uppfattning om vad de pratade om. Vi har försökt öka validiteten genom att utforma vår 
intervjuguide på ett sätt att det svarar mot vårt syfte.  

3.2.2 Reliabilitet 
 
Jacobsen (2002) definierar reliabilitet med att empirin måste vara tillförlitlig och 
trovärdig, vilket innebär att det vi undersöker måste vara trovärdigt. För att öka 
tillförlitligheten och trovärdigheten i vår undersökning har vi intervjuat fler än ett 
företag. Anledning till att vi valde att intervjua fler än ett företag beror på att vi ville 
undersöka företags uppfattning inom vårt problemområde och på detta sätt ökar vi 
trovärdigheten i empirin. Att utföra intervjuer på plats är det bästa sättet, men då våra 
aktörer fanns i andra delar av Sverige fick det bli även telefonintervjuer. För att öka 
reliabiliteten har vi vid planeringen av intervjuerna bokat tid och plats med aktören så 
att personen ska ha gott om tid att förbereda sig för att svara på frågorna och inte känna 
sig stressad. Innan vi genomförande intervjuerna frågade vi alla våra aktörer ifall de 
ville vara anonyma eller inte i undersökningen eftersom vi ville öka tilliten mellan oss 
och våra responenter. Vi använde även med den intervjuades godkännande 
bandupptagning, för att kunna i efterhand kontrollera att vi uppfattat den intervjuade 
rätt. För att undvika eventuella missförstånd från intervjuerna mailade vi våra aktörer ett 
utkast av sammanställningen för ett godkännande av det som sagts samt möjligheten till 
eventuella korrigeringar.  
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4 TEORI 
Teorikapitlet inleds med en beskrivning vad immateriella tillgångar är. Därefter 
behandlas goodwill och IFRS 3 påverkan på redovisning av goodwill. Teorikapitlet går 
sedan in och beskriver riskkapital och venture capital. Slutligen beskrivs exit 
möjligheterna den venture capital bolaget har. 
 

4.1 Immateriella tillgångar 
 
Redovisningsrådets rekommendation (RR) 15 p 7 definierar en immateriell tillgång 
som; ”en icke identifierbar icke-monetär tillgång utan fysisk substans som används för produktion eller 
tillhandahålla av varor eller tjänster samt för uthyrning till andra eller för administrativa ändamål”. 
 
Enligt Årsredovisningslagen (ÅRL) 4 kap 2 §, får utgifter för forsknings- 
utvecklingsarbeten och liknande arbeten som är av väsentligt värde för rörelsen under 
kommande år tas upp som en immateriell anläggningstillgång. Detsamma gäller utgifter 
för exempelvis patent, varumärken och liknande rättigheter. Detta gäller även för 
tillgångar och ersättningar som vid förvärv av rörelse överstiger det behållna värdet av 
de tillgångar som förvärvats separat. Det är normalt inga svårigheter att fastställa 
anskaffningsvärdet för dessa, men om anskaffningen skett som en del av ett 
företagsförvärv behövs bedömningar för att på ett tillförlitligt sätt kunna fastställa 
anskaffningsvärdet. Det noterade priset på en aktiv marknad är enligt rekommendation 
det mest tillförlitliga sättet att fastställa verkligt värde på en tillgång enligt RR 15 p 27-
28.  
 
Enligt Ernst & Young (2004) kan en immateriell tillgång enbart igenkännas om den; 

• är avskiljbar, vilket innebär att den kan säljas, licenseras samt uthyras för sig 
eller tillsammans med andra tillgångar 

 
• har sin grund i kontraktsenliga eller andra formella rättigheter. 
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IASB har utmärkt ett antal exempel på immateriella tillgångar som bör kunna avskiljas 
från goodwill: 
 
Typ av tillgång  Exempel
 

 
 

Marknadsrelaterade 

Kundrelaterade 

Konstnärliga 

Kontraktsbaserade 

Teknologi 

Varumärken, icke konkurrensavtal och 
internetdömännamn 

Upphovsrätter, avseende operor, böcker, 
tidningar, bilder och video 

Royaltyavtal, leasingavtal, franchiseavtal 
och sändningsrättigheter 

Kundregister, orderstock, icke Kontraktuella 
kundrelationer och kundkontakt 

Dataprogram, databaser, recept och processer 

Figur 1. Immateriella tillgångar. 
Från IFRS 3 Företagsförvärv, Ernst & Young (2004), s 7. 

4.2 Vad är goodwill? 
 
Jennings, LcClere och Thompson II (2001) definierar goodwill som skillnaden mellan 
vad ett företag värderas ur ägarnas perspektiv, det totala värdet företaget kan vara i 
besittning av minus företagets nettotillgångar.  
 
Nationalencyklopedin (NE) skriver att goodwill inom företagsvärdering och 
redovisning är en benämning på skillnaden mellan det förvärvade priset på hela 
företaget och det marknadsmässiga värdet på de enskilda tillgångarna minskat med 
skulderna. Tidigare sammankopplades goodwillvärde med företagens goda rykte medan 
nu betraktas goodwill vara ett uttryckssätt för exempelvis företagets marknadsställning 
eller för samordningsvinster som förutsägs vid företagsförvärv (ibid) 
 
Den goodwill som enligt normer får aktiveras, dvs. tas upp som en tillgång och skrivas 
av systematisk, är den som uppstår vid ett företagsköp, så kallad förvärvad goodwill. 
Goodwill är skillnaden mellan förvärvspriset och det verkliga värdet på det uppköpta 
företagets nettotillgångar. Eftersom det är en transaktion mellan två oberoende parter, så 
har redovisare traditionellt har accepterat redovisning av förvärvad goodwill (Artsberg, 
2005).  
 
Enligt Redovisningsrådet 17.77 kan goodwill ses som en betalning för framtida 
ekonomiska fördelar. Fördelarna kan vara en verkan av synergier mellan förvärvade och 
egna tillgångar eller från tillgångar som var för sig inte uppfyller kraven på att redovisas 
som tillgångar. 
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Vi har i denna studie valt att utgå ifrån Jennings et al (2001) definition på goodwill. 
Definitionen ger en enkel och överskådlig förklaring till vad goodwill är. 

4.2.1 Två olika typer av goodwill 
 
Det finns två olika typerr av goodwill enligt artikeln i Så ska immateriella 
anläggningstillgångar redovisas (2004): Dessa är inkråms- och koncern goodwill. Den 
förstnämnda kan uppstå när ett företag köper exempelvis en affärsrörelse ur ett annat 
företag utan att köpa aktierna eller andelarna i det andra företaget. Koncern goodwill 
uppstår när ett företag förvärvar ett annat företag. I det förvärvande företaget, dvs. 
moderbolaget, redovisas köpet av dotterbolagets aktier eller andelar som en finansiell 
anläggningstillgång (ibid).  
 
Enligt RR 1:00 p 53 redovisas koncernmässig goodwill i balansräkningen till 
anskaffningsvärde med avdrag för ackumulerade avskrivningar och eventuell 
nedskrivning. I RR 1:00 p 54 står det att avskrivning ska göras på ett systematiskt sätt 
över hela nyttjandeperioden, vilket i sin tur bygger på IASBs regler. FASB som är den 
amerikanska normgivaren på redovisningsområdet, redovisningsrådets motsvarighet, 
ändrade år 2002 de amerikanska reglerna för värdering av immateriella tillgångar. De 
nya reglerna innebär att de inte längre tillämpar systematiska avskrivningar, på de 
immateriella tillgångarna, utan istället förskriver ett så kallat ”impairment test”. Det vill 
säga att i stället för en systematisk avskrivning gör det enskilda företaget en bedömning 
om ett nedskrivningsbehov finns skriver Artsberg (2005).  
 
Att redovisa goodwill är ett bokföringstekniskt problem. Den likvid som erlagts måste 
på något sätt redovisas och den del som inte kan kvittas på förvärvade tillgångar måste 
rubriceras på något sätt. Enligt normerna ska övervärdet alltid försöka hänföras till en 
specifik identifierbar tillgång vilket inte alltid går, därför finns posten goodwill. Denna 
restpost är den typ av immateriella resurser, exempelvis goda kund- och 
leverantörsrelationer och ett gott affärsläge, det vill säga mycket av det som skiljer ett 
nystartat företag från ett etablerat enligt Artsberg (2005). För att företag ska kunna 
fastställa en lämplig avskrivningsplan för goodwill påpekar Engström (2000) att de ska 
beräkna den tid som tillgången förväntas ge företaget ekonomiska fördelar och 
företagsledningen ska kunna visa hur nyttjandemönstret ser ut över tiden.  
 
Hake (2004) framhåller att konsekvenserna av en värdeminskning av goodwill ger en 
negativ påverkan på årets resultat. Vidare anser författaren att det finns svårigheter vid 
mätningen av goodwill, praxis i USA har inneburit en linjär avskrivning över maximalt 
40 år. De flesta ekonomer är överens om att det är osannolikt att goodwill minskar i 
värde på samma sätt som en materiell tillgång, dock har detta nyligen blivit accepterad 
som en möjlig lösning, Enligt denna logik varar goodwill inte för evigt och den 
försvinner inte heller direkt vid förvärv (ibid). 
 
I denna studie behandlar vi endast goodwill som uppstår när ett företag förvärvar ett 
annat företag, så kallat koncerngoodwill. Detta uppstår då företag köper ett upp ett annat 
företag vilket stämmer överens med syftet för våran studie. 

4.3 Nya regler vs Gamla reglerna 
 
De nya reglerna innebär att marknadsnoterade bolag i EU:s medlemsländer har en 
gemensam redovisningsstandard (IAS), denna har införts från och med 1 januari år 2005 
enligt Corporate finance (2004). Med IAS försvinner avskrivning av goodwill, istället 
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ska detta värde årligen prövas och om det beräknade är lägre än det bokförda värdet ska 
en nedskrivning ske (ibid). De årliga systematiska avskrivningar som hittills gällt kan 
bli betydligt större med en årlig värdering och framförallt om det även ska ske en 
anpassning till tillfälliga värdeförändringar enligt Nya regler (2002). Våren 2004 
publicerade International Accounting Standards Board (IASB) en ny standard för 
redovisning av företagsförvärv, kallad IFRS 3 Business Combinations. Den innebär 
bland annat att goodwill inte längre är föremål för planenliga avskrivningar (ibid). Det 
redovisade goodwillvärdet ska istället prövas årligen eller oftare om så bedöms 
erforderligt enligt reglerna i IAS 36 Impairment of Assets (Deloitte, 2005).  
 
Reglerna om redovisning av företagsförvärv bearbetas i RR 1:00. Av RR 1:00, 
koncernredovisning framgår det att goodwill i Sverige skall skrivas av under högst 20 
år, om inte företaget kan visa att en längre nyttjandeperiod är motiverad. Möjligheten att 
skriva av goodwill över en längre period än 20 år har diskuterats i Sverige vid några 
tillfällen. Ett tillfälle var när Volvo planerade att förvärva Scania. Planerna avskrevs 
dock på grund av att man inte kunde visa att de förutsättningar som anges i RR 1:00 var 
uppfyllda. Däremot har Atlas Copco och Electrolux under flera år tillämpat en 40 årig 
avskrivningstid på goodwill. Dessa företag är noterade i USA och skriver av förvärvad 
goodwill på 40 år av konkurrensskäl (Rundfelt, 2002).  
 
Artsberg (2005) resonerar om vilken avskrivningstid som är tillämpbar för immateriella 
tillgångar. Både immateriella och materiella tillgångar skrivs systematiskt av över den 
ekonomiska livslängden, d.v.s. tillgångens uppskattade nyttjandeperiod. 
Avskrivningstiden för materiella tillgångar varierar beroende på vad det är för 
tillgångar, dock finns ingen maximigräns. Artsberg (2005) menar att när det inte finns 
någon maximigräns för materiella tillgångar skall det inte finnas någon gräns för 
immateriella tillgångar likaså. 
 
Årsredovisningslagen (ÅRL) föreslår maximalt 5 år avskrivning, IASB och 
redovisningsrådet (RR) maximalt 20 år, men utan att förbjuda längre tid. I dagens 
samhälle finns det olika uppfattning för avskrivningstiden för immateriella tillgångar 
och detta är ett kontroversiellt problem för goodwill. 
 
Enligt FASB måste företagen skilja ut goodwill från immateriella tillgångar. Tanken är 
att goodwill ska vara en restpost. Definitionsmässigt kan goodwill inte mätas, vilket 
innebär att den tekniskt sett inte ses som en tillgång. En tillgång representerar ett 
framtida värde och summan måste kunna mätas. Alltså är goodwill en restpost som 
varken kan hänföras till materiella eller immateriella tillgångar. FASB tillåter numera 
inte systematisk avskrivning av goodwill utan bara nedskrivningar efter prövning som 
ska ske årligen. Utgångspunkten för resonemanget är att goodwill inte anses minska i 
värde (Wennberg, 2001). 

4.3.1 Vad innebär de nya reglerna? 
 
IASB offentliggjorde våren 2004 en ny standard för redovisning av företagsförvärv dvs. 
IFRS 3 Business Combination.  
 
IFRS 3 innebär att goodwill inte längre är föremål för planenliga avskrivningar då det 
redovisade goodwillvärdet numera ska granskas årligen eller oftare om så bedöms 
nödvändigt enligt reglerna i IAS 36 Impairment of Assets. Det vill säga, goodwill 
kommer inte att avskrivas enligt plan längre eftersom företag varje år ska granska om 
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dess goodwill är upptagen till rätt värde eller skrivas ner2. Samtidigt när IFRS 3 
infördes avskaffades poolningsmetoden som är en metod inom koncernredovisning som 
används när två likvärdiga företag går samman. Avskaffandet av poolningsmetoden 
utfördes i samhörighet med införandet av FAS 142, Financial Accounting Standard den 
1 juli 2001, skriver Huefner och Largay (2004). Som en följd av att poolningsmetoden 
inte längre är tillåten kräver IFRS 3 alltid att en köpare ska identifieras enligt Ernst & 
Young (2004). Bestämmelserna i IFRS 3 sätter väsentligt högre krav på identifieringen 
av förvärvade tillgångar, skulder och ansvarsförbindelser i anknytning med 
företagsförvärv vid jämförelse med de tidigare regler och praxis i Sverige (ibid).  
 
En annan nyhet som IFRS 3 medför berör negativ goodwill. Om det i förvärvsanalysen 
skulle uppstå en negativ goodwill, som innebär att det förvärvade nettotillgångarnas 
värde har större omfattning än aktiernas anskaffningsvärde bör förvärvaren ompröva sin 
förvärvsanalys och med hänsyn därtill genast intäktsredovisa uppkommen negativ 
goodwill i resultaträkning. I och med tillkomsten av IFRS 3 försvinner balansposten 
negativ goodwill enligt Ernst & Young (2004). 
 
Följden av förändringarna kommer leda till att företagens resultat i fortsättningen 
kommer att förändras mycket mer mellan de olika åren än det för idag och detta på 
grund av att marknadsvärdena på tillgångar går upp och ner, vilket kommer att påverka 
redovisningen av årets resultat. Verkan av detta kan leda till att det blir svårare med 
jämförbarheten mellan åren3. 

                                                 
2 PTK. (2004-02-26). Nya regler i börsföretagens redovisning from år 2005. 
3 PTK. (2004-02-26). Nya regler i börsföretagens redovisning from år 2005. 
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De väsentliga nyheterna i IFRS 3 klargörs nedan i figur 2; 
 

 

Metod 

Förvärvade 
tillgångar och 
skulder 

Goodwill 

Negativ goodwill 

Omstrukturerings-
kostnader  
 

Förvärvsmetoden ska alltid användas 
 

Får inte skrivas av men eventuellt 
nedskrivningsbehov måste prövas varje år 

Ompröva verkligt värde och därefter direkt 
resultatföring 

Får endast redovisas om det förvärvade 
företaget redan på förvärvsdagen har ett 
åtagande 

Större krav på identifiering och värdering av 
immateriella tillgångar samt värdering av 
förvärvade ansvarförbindelser 

 
Figur 2. Väsentliga nyheter i IFRS 3. 
Från ”Nya internationella regler för redovisning av företagsförvärv”, Deloitte, 2004, s 4. 
 

4.3.2 IFRS 3 påverkan på redovisning av goodwill 
 
Huefner och Largay (2004) anser att förändringen av redovisningen leder till att 
företagets kostnader kommer att minska allt eftersom avskrivningarna av goodwill 
slopas, vilket i sin tur kommer att medföra ett ökat resultat. Rosen (2005) framhäver att 
följden av den slopade goodwillavskrivningar leder till att företagen kommer att skjuta 
upp de årliga uppgifterna genom att dölja goodwill för att kunna eftersträva ett förbättrat 
resultat.  
 
Arnell (2004) hävdar att bakgrunden till IFRS 3, är att man vill frambringa en 
anpassning till motsvarande regler i USA. Detta leder i sin tur till att det frambringas 
förutsättningar för en gemensam redovisningsstandard för hela verksamhetsområdet 
samt likvärdiga ”spelregler” i samband med företagsförvärv. Arnell påpekar samtidigt 
att den nya metoden för att behandla goodwill inte är problemfri. Han menar att 
nedskrivningar eller frånvaron av nedskrivningar ger investerarna ständiga varningar 
om hur framgångsrikt eller misslyckat ett förvärv har varit. Företagen måste tänka på att 
en nedskrivningsprövning ofta bygger på prognostiserade framtida kassaflöden.  
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4.3.3 Problematik med de nya reglerna 
 
Att överge kravet på att skriva ned goodwill och istället göra en årlig 
nedskrivningsprövning dvs. impairment test kan leda till stora påföljder på resultatet hos 
flera bolag. Om företagen klarar impairment test utan nedskrivning kommer de aktuella 
reglerna att öka nettovinsten förklarar Arnell (2004). Samtidigt tillägger han att om det 
förvärvade dotterbolaget inte utvecklas som förväntat kan koncernen drabbas av kraftiga 
svängningar i resultatet till följd av nedskrivningar av förvärvad goodwill.  
 
Corporate finance (2004) framhåller att införandet av den nya regleringen är invecklad 
och att företagsledningen blir tvungen att ta stöd av auktoriteter vid särskiljning och 
värdering av immateriella tillgångar. Vidare uppger Corporate finance att den så kallade 
impairment test har förmåga att leda till en kostsam samt tidskrävande process för 
företagen. Goodwill har tidigare skrivits av under en längre period men kommer nu till 
viss del att klassificeras till olika immateriella tillgångar tidigare med en kort 
ekonomisk livslängd och detta kan få en negativ verkan på vinst/aktie enligt Corporate 
finance (2004). 
 

4.4 Riskkapital 
 
Enligt Nyman (2002) så är en del av företagets skulder riskkapital. Han förklarar att det 
är skillnaden mellan det som för företaget är riskkapital och det som är vanligt 
lånekapital. Med det menar han att ett bolag kan finansiera sin verksamhet endera 
genom det egna kapitalet eller med lånade medel. Lån från exempelvis en bank innebär 
finansiering med lånade medel. Långivare får ränta som avkastning på det utlånade 
kapitalet. Riskkapital är en del av företagets egna kapital som ökas på genom 
kapitaltillskott från ägarna eller genom tillskott från externa intressenter såväl fysiska 
som juridiska personer. Aktiemarknaden ingår i kategorin riskkapital, som är en form av 
inlåning till företagets egna kapital. Den stora skillnaden mellan lånat kapital och 
riskkapital är att när företag lånar kapital från en bank så förbinder sig i det normala 
fallet till att betala ränta, oavsett om det innebär att företaget tjänar pengar eller inte. 
Jämfört med riskkapital så får utlånaren betalt i form av vinstavkastning vilket innebär 
att om företaget inte generar några vinster så kan ingen vinst heller betalas ut. (ibid)  

4.4.1 Venture Capital 
 
Isaksson (2000) förklarar att venture capital och riskkapital är två begrepp som ofta 
används synonymt. Han förklarar vidare att dessa begrepp i grunden är helt skilda. 
Riskkapital är företagets egna kapital förenat med en hög risk på grund av att företaget 
är under tillväxt eller är nystartat. Venture capital är även det ett tillskott till det egna 
kapitalet förenat med en hög risk men tillskottet är tidsbegränsat och att utlånaren har 
som målsättning att avyttra sin investering inom en på förhand bestämd tidsram. Enligt 
Nyman (2002) är en förutsättning för venture capital inte enbart en ägarandel utan även 
en möjlighet för utlånaren att delta i företagets styrning och drift. Isaksson (2002) håller 
med det Nyman beskriver och förklarar att venture capital inte enbart är en kapitalinsats 
utan en form av ett tidsbestämt delägande med framtida målsättning att avyttra 
investeringen. Detta bekräftas av Cable och Shane (1997) genom att redan när parterna 
skriver avtal regleras hur, när och vid vilken tidpunkt parterna ska skiljas åt. Isaksson 
(2000) förklarar vidare att en förutsättning eller snarare ett villkor för investeringen är 
att venture capitalisten får och tar ett aktivt engagemang i investeringsobjektet. Cable 
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och Shane (1997) berättar att det är vanligt att venture capital bolaget kräver att de ska 
ha rätt att byta ut VD i företaget och att deras rapportsystem ska förändras och utformas 
för att underlätta och passa in på investerarens krav på kontroll och insyn.  
 
Osnabrugge och Robinson (2000) beskriver det vanligaste sättet för hur venture capital 
bolaget hittar investeringsobjekt på är genom att företagare söker upp venture 
capitalisten och lämnar in sin affärsplan. Venture capitalisten använder även sig av stora 
och strukturerade kontakt nätverk som de, bland annat, byggt upp för att komma i 
kontakt med potentiella investeringsobjekt. Författarna förklarar vidare att det finns 
både formellt och informellt venture capital. Formellt venture capital är kapital som 
tillhandshålls av organiserade bolag. De så kallade venture capitalbolagen är 
specialiserade på aktivt ägarengagemang i företagen de investerar i. Informellt venture 
capital tillhandahålls av så kallade affärsänglar, privatpersoner som går in och placerar 
kapital i företag.  

4.4.2 Exit - avyttring av investeringen 
 
Enligt Isaksson (2002) är exit tidpunkten när investeringen avyttras. Han beskriver de 
sex olika exit möjligheter som venture capitalisten har; 
 

• Marknadsnotering (Initial public offering, IPO), som innebär att företagets 
aktier börsnoteras eller noteras på en annan marknadsplats. 

 
• Försäljning av hela företaget (trade sale), hela företaget säljs till en tredje part. 

Det är oftast ett större företag som verkar i samma bransch och har ett behov av 
en speciell teknik eller en marknad som de får tillgång till genom köpet. 

 
• Andra handsförsäljning (secondary sale), venture capitalisten säljer sin 

investerande andel till en annan investerare.  
 

• Försäljning av ägarandelarna tillbaka till ursprungliga ägaren (buy out), 
innebär att venture capitalisten säljer sin investerande andel tillbaka till den 
ursprungliga ägaren.  

 
• Försäljning av ägarandelarna till företagsledningen (management buyout), 

företagsledningen köper ut venture capitalistens andelar.  
 

• Likvidation rekonstruktion, avskrivningar eller konkurs. Dessa är de sista 
utvägarna som ett resultat av en misslyckad investering.  

 
Enligt honom så väljs exit metoden till stor del efter hur lyckad investeringen har blivit. 
En lyckad investering, som resulterar i hög avkastning och tillväxt, resulterar oftast i att 
företaget marknadsnoteras eller i en försäljning av hela företaget. Medan medelmåttig 
investering som resulterat i medelmåttig eller låg avkastning och tillväxt, resulterar ofta 
i en andrahandsförsäljning eller försäljning av ägarandelarna till antigen ursprungliga 
ägare eller företagsledningen.  
 
I denna studie behandlas formellt venture capital och exit genom trade sale. Vi väljer att 
behandla formellt venture capital för att det är lätt att hitta företag gör dessa 
investeringar. Vi behandlar endast exit genom trade sale, på grund av att det är vid en 
sådan försäljning värdering av koncerngoodwill uppkommer.  
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5 EMPIRI 
Empirikapitlet är uppdelat i fyra delar, en per aktör som är intervjuat. Varje del börjar 
med ett beskrivande stycke om företaget. Därefter kommer det empiriska materialet från 
intervjuerna som är gjorda med representanten för respektive företag. 
 

5.1 Information om Industrifonden 
 
Industrifonden är en stiftelse som bildades av staten 1979. Industrifonden får inga 
statliga bidrag utan driver sin verksamhet med eget kapital. Företaget är delägare i elva 
riskkapitalbolag runt om i Sverige, och är även delägare i Innovationsbron AB som är 
en statlig koncern. Innovationsbron uppgift är ett öka tillgångar på såddkapital för 
kunskapsbaserade företag från högskolor och universitet. Industrifonden erbjuder 
tillväxtkapital, kompetens och nätverk till både små och medelstora bolag som vill växa. 
Alla företagets investeringar genomförs på affärsmässiga villkor i samarbete med 
entreprenörer och andra investerare. 
 
Vi har intervjuat Göran Tuvstedt, investeringsansvarig på Industrifonden. Tuvstedt 
berättar att han bland annat har vart med och grundat Fronteckoncernen. Han berättar 
vidare att han även har vart med i många projekt med anknytning till Luleå och Luleå 
tekniska universitet.  
 

5.1.1 Empiri Industrifonden 
 
Efter att ha presenterat vårt ämnesval och vår inriktning på uppsatsen så har vi en 
diskussion med Tuvstedt, innan vi hinner börja ställa våra frågor från vår intervjuguide, 
om immateriella tillgångar och goodwill. I den inledande diskussionen berör vi även 
goodwill. Han förklarar att goodwill uppkommer vid företagsförvärv och är skillnaden 
mellan företagets substansvärde, d.v.s. det egna kapitalet, och köpeskillingen för 
företaget. Av det inledande samtalet så framgår det att han är mycket väl insatt i vad en 
immateriell tillgång är och vad goodwill är. Han har även god kännedom om IFRS 3 
genom att bland annat förklara att goodwill inte är föremål för planenliga avskrivningar 
utan värdet ska testas årligen. 
 
På frågan vilken typ av immateriell tillgång som Industrifonden främst kommer i 
kontakt med så är det patent eller andra inträdesbarriärer i form av exempelvis speciella 
program och källkoder. Tuvstedt berättar vidare att Industrifonden främst kommer i 
kontakt med värdering av immateriella rättigheter, inkråmsgoodwill i samband med en 
investering. 
 
Tuvstedt berättar att Industrifonden är en venture capital-investerare, med ett uttalat 
tidsbegränsat delägande i investeringsobjekten. Han förklarar att det venture capital 
marknaden är förknippad med stora tillhörande risker. Exit tidpunkten bedöms från fall 
till fall men anses i branschen vara 5 till 7 år. Tuvstedt förklarar att med facit i hand så 
sker många exit först efter mer än 10 år, trots att bedömningen vid investeringstillfället 
var att exit skulle ske efter 5 till 7 år. Dock är det även så att exit, i vissa fall, kan ske 
redan inom ett år. Han förklarar att det är viktigt att ha god kontroll på marknaden eller 
marknaderna portföljbolagen agerar på och att det är viktigt att känna av förändringar 
som sker eller komma skall. Tuvstedt menar att det är en viktig del i arbetet som 
investeringsansvarig är god marknadskännedom och att marknaden är en del som 
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påverkar exit tidpunkten. Han berättar att alla former av exit är förekommande men det 
är trade-sale exit strategin som är dominerande, d.v.s. företaget som Industrifonden 
investerat kapital i blir uppköpt av ett annat företag.  
 
På frågan om Industrifonden är med och värderar den goodwill en köpare ska betala vid 
en trade sale så svarar Tuvstedt att ingen försäljning kommer till stånd utan deras 
medgivande. Som regel är investerarna med och bestämmer priset vid 
försäljningstidpunkten. Inflytandet som de har vid försäljningstillfället regleras i 
aktieägaravtalet som skrivs när investering från början sker. Han berättar att de aldrig 
talas om goodwill vid försäljningstidpunkten utan det totala företagsvärdet 
 
Tuvstedt förklarar att Industrifondens normalt inte diskuterar eller värderar goodwill, 
d.v.s. arbetssättet har inte förändrats i och med införandet av IFRS 3.  

5.2 Information om Ackra Invest AB 
 
Ackra Invest AB är ett regionalt riskkapitalbolag som arbetar i Norrland, framför allt i 
Västerbotten och Norrbotten. Företaget ägs idag till lika delar av AC Invest AB och 
Skellefteå Kraft AB. De förstnämnda företaget är ett holdingbolag som ägs av stiftelsen 
AC- Utveckling, och Skellefteå Kraft AB är ett elbolag som ägs av Skellefteå kommun. 
Ackra Invest investerar både i små- och medelstora företag. Företaget går in i företag 
som aktiv minoritets ägare i samarbete med dokumenterat företagsamma entreprenörer.   
 
Vi har intervjuat Hans Larsson, VD på Acrka Invest. Han är utbildad civilingenjör och 
har erfarenhet från byggentreprenadsbranschen, egen företagare, vd uppdrag, 
konsultverksamhet och diverse företags ledande uppgifter. 

5.2.1 Empiri Ackra Invest AB 
 
Enligt Larsson kan en immateriell tillgång vara ett patent, ett varumärke, ett 
dataprogram eller liknande. Han nämner även att definitionen av en immateriell tillgång 
återfinns i Redovisningsrådets Rekommendationer 15 p 7. Larsson berättar vidare att 
patent är den vanligaste immateriella tillgången som Ackra Invest kommer i kontakt 
med. På frågan vilken typ av goodwill som de främst kommer i kontakt med svarar 
Larsson att det är koncerngoodwill. När vi pratar om immateriella tillgångar och 
goodwill visar det sig att han har goda kunskaper om IFRS 3 och dess innebörd. Han 
berättar att goodwill ska värderas årligen eller oftare och eventuell avskrivning påverkas 
av värderingen enligt de nya reglerna. 
 
Larsson berättar att Ackra Invest satsar venture capital, de har ett tidsbegränsat ägande 
av riskkapital i företagen de väljer att satsa pengar i. Han poängterar att det är viktigt att 
rätt person är bakom företaget ”det är kusken vi satsar på och inte hästen”. Redan i 
början av investeringen, tecknade av aktieägaravtalet, så bestäms vid vilken tidpunkt 
exit ska ske. Larsson förklarar att exit tidpunkten är det besvärligaste att bestämma 
eftersom de satsar pengar i små företag som har sitt säte i norrland. Detta faktum gör att 
det är svårt att beräkna en exakt exit tidpunkt eftersom den till stor del är 
markandsberoende. Någon generellt för hur lång tid ägandet är svårt att säga i och med 
detta. Larsson berättar vidare att de kommer i kontakt med alla de exit möjligheter som 
finns. Han uppskattar exit sker till en del genom börsintroduktion, en del genom trade 
sale och en del så antigen säljs ägarandelarna tillbaka till ägarna eller att företaget sätts i 
konkurs. Enligt honom så har det historiskt sett var uppemot 40 % av alla investeringar 
som resulterat i konkurser.  
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På frågan om de är med och värderar det eventuella goodwill en köpare ska betala vid 
försäljning av hela företaget så svara Larsson att de inte direkt värderar goodwill. Han 
menar att som säljare pratar man helt enkelt inte om det utan vid försäljning pratar de 
alltid om hela försäljningssumman. Han menar att som säljare är det svårt att värdera 
det goodwill det är frågan om. Och som köpare är det vid förvärv aktuellt pris, 
köpesumman, som innehåller en viss goodwill och det är först då som en värdering sker. 
Larsson berättar vidare att deras syn på värdering av goodwill inte har förändrats i och 
med införandet av IFRS 3. Han menar att de agerar som tidigare och skriver av 
goodwill på samma sätt som tidigare, d.v.s. enligt plan.  Dock tror han att deras 
agerande skulle kunna förändras i framtiden.  Men han tycker först att de nya reglerna 
måste mogna. Larsson tror att förändringen främst kommer att ske i företag de har större 
engagemang i så kommer synen förändras i och på grund av storleken på investeringen.  

5.3 Information om Lunova AB 
 
Lunova AB grundades officiellt hösten 2000 samtidigt som verksamheten från början 
startade våren/sommaren 2001. Företaget är ett riskkapitalbolag inriktat på investeringar 
i tillväxtbolag med förbindelse till Luleå tekniska universitet. Dessa investeringar kan 
vara omedelbara avknoppningar från LTU eller avknoppningar från företag och 
organisationer där LTU samverkat i utveckling och förbättring av produkt eller 
affärsidé.  
 
Lunova AB ägs till 50 % av Norr Sådd Holding AB som är ett bolag gemensamt ägt av 
Industrifonden och Norrlandsonden. Resterande ägs av Innovationsbron i Luleå som har 
en andel på 33 % och Holding AB vid Luleå tekniska universitet som äger 17 %.  
 

5.3.1 Empiri Lunova AB 
 
Vår aktör i Lunova AB var Stefan Lundblom som är VD för företaget. Lundblom har 
arbetat i företaget under fem år och hans uppgifter består av att delta i beslutstagande 
gemensamt med styrelsen. Under intervjun började vi med att presentera oss och om 
vårt ämnesval samt syfte med uppsatsen. Därefter började vi med att ställa frågor från 
vår intervjuguide dvs. om immateriella tillgångar och goodwill. Lundblom förklarar vad 
immateriella tillgångar är samt gav han ett antal exempel på immateriella tillgångar, 
patent, varumärken och källkoder.  Vidare berättar Lundblom att Lunova kommer 
främst i kontakt med markanden med hänsyn därtill värdering av kundrelation. Vidare 
utvecklade han att de företag som Lunova inte bestämmer sig för att investera i företag 
beror på om produkten eller affärsidé redan finns på marknaden och att företagarna i 
stor utvidgning är utan kunskap om hur försäljning sker.   
 
När vi väl ställde frågan om vad han anser goodwill vara, fick vi svaret övervärde dvs. 
skillnad mellan marknadsvärde och redovisningsvärde. Lundblom berättar även att 
Lunova kommer främst i kontakt med koncerngoodwill och inte inkråmsgoodwill. Han 
talar även om att de känner till de nya reglerna inom IFRS 3 som infördes första januari 
2005, men att Lunova inte kommer i kontakt med dessa eftersom företaget går in med 
riskkapital redan i en tidig fas, oftast redan vid bildningen av bolagen och därför har 
IFRS 3 ingen påverkan på företaget. Ett av de vanligaste problemen för företag som 
Lunova väljer att inte investera i är att produkten eller affärsidén redan finns på 
marknaden och att företagaren i stor utsträckning saknar kunskap om hur försäljning 
sker. 
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Lundblom hävdar att Lunova placerar i venture capital som innebär att företaget har en 
tidsbegränsad investering i ett onoterat företag, med ett aktivt ägande. Detta ger 
företaget i fråga en ökning i det egna kapitalet parallellt som Lunova får en särskild 
kontroll över sina pengar 
 
Vid frågan om hur exit tidpunkten bestämms, svarar Lundblom i samband med 
investeringsprocessen kommer Lunova och entreprenören överens om sannolik strategi 
för framtida exit. Vidare belyser Lundblom även att Lunova är med och värderar det 
goodwill som köparen ska betala dvs. trade sale som innebär försäljning av hela 
företaget. På frågan om vilket är den vanligaste förekommande exit, svarade han 
generellt att den sannolika är att industriell försäljning, så kallat trade sale, är den 
vanligaste. Vidare berättar Lundblom att i och med införandet av IFRS 3 så har de nya 
reglerna inte påverkat företagets arbetssätt och att värdering av det så kallat trade sale 
inte heller har förändrats i och med införandet av IFRS 3. Han anser att det är köparna 
som kommer att få problematik med goodwill och inte Lunova efterso det är köparen 
som värderar goodwill. Vidare berättar Lundblom att för Lunovas`s del så kommer inte 
värdering av goodwill vid exit genom trade sale att förändras för deras del i framtiden 
utan möjligen inom ett makro perspektiv.  

5.4 Information om Polarrenen AB 
 
Polarrenen AB är ett familjeägt företag som grundades 1988. Företaget bedriver 
finansiell verksamhet med värdepappershantering och uthyrning av maskiner samt 
annan utrustning till företag. Sedan 2004 har verksamheten ytterligare utvidgats genom 
aktivt delägande i utvalda företag som verkar inom olika branscher. Polarrenen satsar 
ägarkapital i tillväxtföretag med god potential i norra Sverige, satsningen görs i 
befintliga och etablerade företag. Företaget har även under en lång tid arbetat med olika 
finansiella lösningar till små och medelstora företag i olika branscher 
 

5.4.1 Empiri Polarrenen AB 
 
Vi har intervjuat Unto Fagerkull på Polarrenen AB. Fagerkull arbetar som investment 
manager på Polarrenen sen 3.5 år tillbaka. Under intervjun började vi med att presentera 
oss och om vårt ämnesval samt syfte med uppsatsen. Sedan inledde vi med att ställa 
frågor från vår intervjuguide dvs. om immateriella tillgångar och goodwill. Vår aktör 
förklarar vad en immateriell tillgång är och att Polarrenen kommer främst i kontakt med 
marknaden och kunden. Fagerkull berättar även att positionen på marknaden är 
företagets viktigaste del.  
 
I den inledande diskussionen berör vi även goodwill. Fagerkull förklarar goodwill med 
att den skapar ett mer värde i verksamheten och att ledarskap också förknippas med 
goodwill. Vidare beskrev att Polarrenen kommer i kontakt med både inkråms- och 
koncern goodwill men att företaget inte gör några inkråms affärer på grund av att inom 
inkråmsgoodwill finner företaget mindre slantar. Vid frågan om han känner till de nya 
IFRS 3 reglerna svarade vår aktör att han inte känner till dem nya IFRS 3 reglerna men 
vet att det har införts.  
 
Polarrenen placerar i både riskkapital och venture capital enligt Fagerkull. Vidare 
utvecklande han att företaget har sin ambition att hellre placera i investment. Frågan om 
hur företaget bestämmer exit tidpunkten, svarar Fagerkull att företaget ingår avtal som 
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sträcker sig minst fem år och inte kortare. Vidare utvecklar han att vid försäljning så 
genomför polarrenen en egen värdering av det goodwill som köparen betalar. På frågan 
om vilket är den vanligaste förekommande exit, svarade aktören att industriell 
försäljning är den vanligaste dvs. trade sale som innebär försäljning av hela företaget.  
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Vidare berättar Fagerkull att i och med införandet av IFRS 3 så har de nya reglerna inte 
påverkat företagets arbetssätt och att värdering av det så kallat trade sale inte heller har 
förändrats i och med införandet av IFRS 3. Men han tror att framtida arbetssätt kring 
värdering av goodwill kommer att förändras men inte utifrån Polarrenen`s investerings 
policy och verksamhet. Det aktören menar är att för Polarrenen som köpare är de 
noggranna med att se goodwill som värde och som säljare att skapa ännu mera 
goodwill. Han belyser även att värdering av goodwill vid exit trade sale kommer at 
förändras med tiden i och med de nya goodwill reglerna. Fagerkull menar att kraven 
inom goodwill kommer att vara hårdare och inte lättsamt.  
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6 ANALYS OCH SLUTSATS 
Detta kapitel innehåller analys och slutsats som är ett resultat av det empiriska material 
som insamlats och jämförts mot teorin inom området. Slutsatserna ska svara på syftet 
som uppsatsen har: ”Syftet med denna uppsats är att ta reda på om venture 
capitalbolagen värderar goodwill vid exit tidpunkten och hur införandet av IFRS 3 har 
påverkat deras arbetssätt med värderingen.” 
 

6.1 Immateriella tillgångar 
 
I ÅRL 4 kap 2 § regleras vad som får tas upp som immateriell tillgång och definition på 
en immateriell tillgång återfinns i RR 15 p 7; ”en icke identifierbar icke-monetär 
tillgång utan fysisk substans som används för produktion eller tillhandahålla av varor 
eller tjänster samt för uthyrning till andra eller för administrativa ändamål”. Alla våra 
aktörer var väl insatta i vad en sådan tillgång är och samtidigt kunde mer eller mindre 
ordagrant definitionen för en immateriell tillgång. Alla våra aktörer kommer i kontakt 
med immateriella tillgångar i sitt arbete. Industrifonden och Ackra Invest kommer 
främst i kontakt med patent vilket enligt ÅRL 4 kap 2 § är en immateriell tillgång. Till 
skillnad från Lunova och Polarrenen som främst kommer i kontakt med Marknads- och 
Kundrelaterade tillgångar som enligt Guide till IFRS 3, Ernst & Young (2004), numera 
kan avskiljas från goodwill. 
 

• Samtliga deltagare i vår undersökning har goda kunskaper om immateriella 
tillgångar 

 

6.2 Goodwill 
 
Jennings et al (2001) definition på goodwill som skillnaden mellan företagets värde ur 
ägarnas synvinkel med avdrag för företagets nettotillgångar inte stämmer helt överens 
med det våra aktörer beskriver. Industrifonden definierar goodwill som skillnaden 
mellan företagets substansvärde och köpeskillingen för företaget. Lunova förklarar 
goodwill som ett övervärde som är skillnaden mellan företagets markandsvärde och 
redovisningsvärde. Medan Pollarrenen definierar goodwill som ett mervärde i företaget. 
Ackra Invest visar god förståelse för goodwill är utan att ge någon direkt definition. Det 
bör påpekas att trotts skillnaden i våra aktörers definitioner så är innebörden densamma 
som det Jennings et all (2001) beskriver. Enligt artikeln Så ska immateriella 
anläggningstillgångar redovisas (2004) så finns det två olika klasser av goodwill, 
inkråms- och koncerngoodwill. Ackra Invest, Lunova och Polarrenen kommer främst i 
kontakt med koncerngoodwill till skillnad från Industrifonden som mestadels kommer i 
kontakt med inkråmsgoodwill.  
 
Industrifonden och Ackra Invest hade goda kunskaper om införandet av IFRS 3 och 
dess påverkan på redovisning av goodwill. De båda aktörerna förklarar att goodwill inte 
längre ska skrivas av på plan utan årligen ska värderas och skrivas av därefter. 
Införandet av IFRS 3 innebär att goodwill ska granskas årligen eller oftare genom ett så 
kallat impairment test enligt artikeln Nya regler i börsföretagens redovisning from år 
2005. Våra två andra aktörer hade däremot mindre kunskap beträffande IFRS 3. Lunova 
kände till de nya reglerna utan att ha någon djupare kunskap om dessa på grund av att 
de sällad kommer i kontakt med värdering av goodwill. Polarrenen däremot känner 
endast till att IFRS 3 har införts utan att ha några kunskaper om innebörden.  
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• Deltagarna i vår undersökning har goda kunskaper om vad goodwill är men 

endast två aktörer visste hur IFRS 3 har påverkat värderingen av goodwill 
 

6.3 Venture capital 
 
Samtliga deltagare i vår studie investerar det Isaksson (2000) benämner som venture 
capital, som är ett tidsbegränsat ägande med målsättning att inom en på förhand 
bestämd tidsram avyttra investeringen. Med undantag för Polarrenen som utöver 
venture capital även satsar det Nyman (2002) benämner som riskkapital, ett 
kapitaltillskott till det egna kapitalet som betalar av sig i form av vinstavkastning. 
 

6.4 Exit 
 
Enligt Industrifonden så görs en bedömning vid investeringstillfället när exit ska ske. 
Ackra Invest och Lunova är ännu tydligare genom att redan vid ingång av avtal så 
regleras vid vilken tidpunkt exit ska ske. Polarrenen reglerar vid ingång av avtal att exit 
ska ske tidigast efter fem år. Bedömningen att samtliga aktörer redan vid ingång av 
avtal mer eller mindre reglerar hur exit ska ske kan således göras. Detta stämmer bra 
överens med det Cable & Shane (1997) skriver att redan vid ingång av avtal så regleras 
hur, när och vid vilken tidpunkt exit ska ske.   
 
Exit genom det som Isaksson (2002) benämner som trade sale, försäljning av hela 
företaget, är den vanligast förekommande exit för Industrifonden, Lunova och 
Polarrenen. Ackra Invest menar att exit sker till en del genom trade sale, en del genom 
börsintroduktion det som Isaksson (2002) benämner som marknadsnotering och till en 
del genom de övriga exit möjligheterna han räknar upp. Enligt Isaksson (2002) så väljs 
exit metod beroende på hur lyckad investeringen har blivit. Hen menar att en lyckad 
investering resulterar i en marknadsnotering eller i en försäljning av hela företaget.  
 

• Alla aktörer planerar exit redan vid ingången av avtal. Det faktum att våra 
aktörer främst gör exit genom trade sale så kan vi dra slutsatsen att de gör många 
lyckade investeringar 

 

6.5 Värdering av goodwill vid försäljning av hela företaget 
 
Nedan sammanfattar vi våra aktörers svar för att ge en bättre bild om de arbetar med 
värdering av goodwill och om deras arbetssätt påverkats genom införandet av IFRS 3. 
Vi gör vår analys med utgångspunkt från det Isaksson (2002) benämner som exit genom 
försäljning av hela företaget, så kallat trade sale. Vid försäljning av hela företaget så ska 
det goodwill som eventuellt uppstår benämnas som koncerngoodwill, enligt artikeln Så 
ska immateriella anläggningstillgångar redovisas (2004). Införandet av IFRS 3 och 
dess innebörd att goodwill ska värderas årligen eller oftare om så bedöms som 
nödvändigt behandlas i artikeln Nya regler i börsföretagens redovisning from år 2005. 
 
Industrifonden är med och bestämmer priset vid försäljning men det är aldrig tal om 
goodwill utan hela försäljningspriset. Normalt så diskuterar eller värderar de inte 
goodwill vid försäljningstidpunkten. De ser heller inte att någon förändring kommer att 
ske i framtiden beträffande värdering av goodwill vid försäljningstidpunkten. 
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Ackra Invest är också med och diskuterar priset vid försäljning och på samma sätt som 
Industrifonden så är det hela försäljningssumman som det är tal om. Vår aktör på Ackra 
Invest menar att det finns en problematik som säljare att värdera goodwill. Ingen 
förändring kring deras arbetssätt har skett i och med införandet av IFRS 3. Däremot ser 
de en möjlighet att deras framtida arbetssätt kan komma att förändras men reglerna 
måste först få mogna. 
 
Lunova är däremot med och värderar det goodwill som köparen ska betala dock har 
deras arbetssätt inte förändrats i och med införandet av IFRS 3. De tror heller inte att 
arbetssättet kommer att förändras i framtiden. 
 
Polarrrenen gör en egen värdering av goodwill när det blir tal om försäljning. Deras 
arbetssätt kring värdering av goodwill har däremot inte förändrats. Däremot tror de att 
deras framtida arbetssätt kommer att förändras till en följd av införande av IFRS 3 
 
Sammanfattningsvis så är två av våra aktörer, Lunova och Polarrenen, med och värderar 
goodwill vid försäljningstidpunkten. Värderingen av goodwill har inte påverkats i och 
med införandet av IFRS 3 för någon av våra aktörer. Samtidigt som endast två aktörer, 
Ackra Invest och Polarrenen, ser att en förändring i deras arbetssätt kommer ske till en 
följd av införandet av IFRS 3. 
 

• Endast hälften av våra aktörer är med och värderar goodwill vid 
försäljningstidpunkten.  

• Ingen av aktörerna som deltagit i vår studie har påverkat sitt arbetssätt med 
värdering av goodwill som en följd av införandet av IFRS 3  
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7 EGNA REFLEKTIONER 
I detta kapitel beskriver vi våra egna reflektioner kring vårt ämnesval samt förslag till 
fortsatt forskning  

 

7.1 Diskussion kring ämnesval 
 
Studien utgick ursprungligen från våra egna antaganden om att säljaren gör en egen 
värdering på goodwill, för att kunna motivera ett högre försäljningspris, inför en 
eventuell försäljning. Med facit i hand visade sig att detta antagande till stor del var 
felaktigt. Trotts detta tycker vi att studien har gett flera intressanta svar samtidigt som 
den hjälpt till att ställa nya frågor.  
 
En reflektion vi kan göra är över att alla har full förståelse för vad immateriella 
tillgångar och goodwill är. Medan endast hälften av deltagarna hade någon större 
kännedom över hur IFRS 3 påverkar redovisningen av dessa. Vi tror att det kan bero på 
att de nya reglerna inte har rotat sig ännu i Sverige.  
 
Det är samtidigt intressant att de som värderar goodwill inte har påverkat sitt arbetssätt i 
och med införandet av IFRS 3. Ett möjligt svar på detta kan vara att det vi ursprungligen 
antog att säljaren gör en egen värdering av goodwill för att motivera ett högre pris. Det 
kan vara så att den värderingen i sig endast utgör ett säljargument utan någon direkt 
koppling till den värdering som köparen blir tvungen att göra av förvärvat goodwill. 
 
Ytterligare en intressant slutsats vi kunnat dra i våran studie är att samtliga aktörer har 
exit strategin trade sale som den exit som sker främst. Som vi i våran uppsats 
konstaterat så väljs exit strategin till stor del efter hur lyckad investeringen har vart. Vi 
ställer oss frågan om det verkligen är så att alla venture capital bolag till större delen gör 
lyckade investeringar eller om det bara generellt för våra aktörer. Ingen av våra aktörer 
har hänvisat till någon direkt statistik som de har till grund för sina påståenden. Kan det 
vara så att det är lättare att komma ihåg lyckade investeringar, det vill säga våra aktörer 
ha selektivt minne i den meningen? Eller att det är så att det är allmänt vedertaget i 
branschen att exit strategin trade sale är den vanligast förekommande? Det kan även 
vara så att verkligheten stämmer överens med studien, men utan någon direkt statistik är 
det svårt att bevisa. 
 

7.2 Förslag till fortsatt forskning 
 
Denna studie har gett oss idéer till flera områden som hade vart intressant att forska 
inom. Exempelvis hade det vart intressant att undersöka djupare varför hälften av de 
tillfrågade inte värderar goodwill inför en försäljning. Samtidigt uppstår ju frågan varför 
den andra hälften av deltagarna i studien värderar goodwill inför försäljning? Vi anser 
att en studie som svarar på frågan varför venture capitalbolagens arbetssätt skiljer sig åt 
vid värderingen av goodwill. 
 
Vi tror att denna studie skulle kunna genomföras ur köparens perspektiv för att se om de 
nya reglerna har påverkat värderingsprocessen. 
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Intervjuguide (Bilaga A) 
 
Immateriella tillgångar 
 

1. Vad anser ni är en immateriell tillgång? 
 

2. Vilken typ av immateriell tillgång kommer ni främst i kontakt med? (Marknads, 
Kund, Konstnärliga eller Kontraktsbaserade) 

 
Goodwill 
 

3. Vad anser ni att goodwill är? 
 

4. Vilken typ av goodwill kommer ni främst i kontakt med? (inkråms- eller 
koncerngoodwill) 

 
5. Känner ni till de nya reglerna, som trädde i kraft i och med införandet IFRS 3, 

gällande redovisning av goodwill?  
 
Exit 
 

6. Placerar ni riskkapital eller venture capital? 
 

7. Hur bestäms exit tidpunkten? 
 

8. Vilket är den vanligaste förekommande exit? 
 
Exit genom trade sale och värdering av goodwill 
 

9. Vid exit genom försäljning av hela företaget, så kallat trade sale, är ni med och 
värderar det goodwill som köparen ska betalar? 

 
10. Har erat arbetssätt kring värdering av goodwill vid exit tidpunkten förändrats i 

och med införandet av IFRS 3? 
 

11. Har eran syn på värdering av goodwill, vid exit genom trade sale, förändrats i 
och med införandet av IFRS 3? 

 
12. Tror ni att erat framtida arbetssätt kring värdering av goodwill, vid exit genom 

trade sale, kommer att förändras och på vilket sätt i så fall? 
 

13. Hur ser ni på framtiden kring värdering av goodwill vid exit genom trade sale 
och tror ni att den kommer att förändras med tiden i och med de nya reglerna? 
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