
Örebro universitet 
Institutionen för Ekonomi, Statistik och Informatik 
Företagsekonomi C, uppsats 10p  
Handledare: Stig Andersson 
Examinator: Kent Trosander 
2007-05-31 
   

  Celina Andersson 840623 
                                                                                                             Veronica Hedrén 780820 
                                                                                                            Mia Lassen- Ahl 810602 

 

 
 
 

 
Tillförlitlighet  

vid värdering av goodwill 
- en fallstudie av tre koncerner 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



Förord 
 
Denna uppsats har utförts på Örebro universitet i ämnet redovisning och hade inte varit möjlig 
utan stöd från de personer som funnits i vår närhet. 
 
Vi vill speciellt tacka för det stöd och den uppmuntran vi fått från vår handledare Stig 
Andersson. Vi vill också tacka de andra medlemmarna i seminariegruppen för meningsfulla 
diskussioner och konstruktiv kritik. 
 
Ett stort tack vill vi också sända till våra respondenter som tog sig tid att svara på våra frågor 
så vi kunde genomföra vår studie. 
 
Tack, snälla Ni! 
 
 
Örebro maj 2007 
 
 
 
 
 
Veronica Hedrén        Celina Andersson  Mia Lassen- Ahl 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Abstract 
 
Since year 2005 the accounting has changed for public companies because of the new 
international standards, IFRS.  IFRS 3 provides a single international accounting treatment for 
acquisitions and has broadened the definition of intangible assets. By IFRS 3 goodwill is 
defined as the excess of the cost of acquisition and is separated from intangible assets. Now 
goodwill must be annually tested by an impairment test. There are many valuation issues to 
considerate when it comes to deciding the value of goodwill. One obstacle could be choosing 
an appropriate valuation methodology, another determine appropriate assumptions. 
 
The main purpose of this study is to see how companies overcome difficulties involved in the 
valuation process so that the assumptions can be reliable. 
 
To be able to fulfil the purpose and answer our question relevant and necessary theory has 
been presented as a foundation of this study. Through interviews with three head accountants 
at three different companies, important information has been gathered and analysed in the 
light of theory. 
 
The conclusion of our study is that in order to make reliable assumptions concerning 
goodwill, companies have competent accountants, make prognosis that distinctly follow the 
IFRS 3 standard and use bench marketing.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Förkortningar 
 
FASB: Financial Accounting Standards Board. Ett amerikanskt normgivningsorgan som 
utarbetar redovisningsprinciper. 
 
IAS: International Accounting Standards. Namnet på de regler som gavs ut före 
omstruktureringen 2001. 
 
IASB: International Accounting Standards Board. IASB är en fristående stiftelse som arbetar 
för en harmonisering av de internationella redovisningsprinciperna, de ger ur reglerna 
IAS/IFRS. 
 
IASC: International Accounting Standards Commitée. IASB:s namn före en omstrukturering 
av organisationen 2001. 
 
IFRS: International Financial Reporting Standards. Regler gällande koncernredovisningen 
för börsnoternade företag inom EU. 
 
RR: Redovisningsrådets rekommendationer. Redovisningsrådets rekommendationer syftar till 
att främja att enhetliga redovisningsprinciper används och målet är att rekommendationerna 
ska följa IAS/IFRS. 
 
WACC: Weighted Average Cost of Capital. En viktning av ett företags räntekostnader för 
lånat kapital samt kostnaden för eget kapital. 
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1 Inledning 
Under detta avsnitt beskrivs en kortfattad bakgrund till undersökningens problem samt en 
mer ingående beskrivning av vad som ämnas undersökas och syftet med detta. 
 

1.1 Problembakgrund 
Utvecklingen går mot att företag blir alltmer internationellt verksamma i takt med att 
globaliseringen och den teknologiska utvecklingen öppnar upp nya marknader och 
möjligheter för företagen. För att kunna jämföra företag och deras redovisning från olika 
länder eftersträvas ett samstämmigt redovisningsförfarande.1 De två ledande 
redovisningstraditionerna är den kontinentala och den anglosaxiska. I den kontinentala 
traditionen är försiktighetsprincipen rådande, medan det är matchningsprincipen som är 
central i den anglosaxiska. Utvecklingen har gått mot att den anglosaxiska traditionen blivit 
mer inflytelserik. Ur den har två organisationer uppstått, FASB och IASB.2  
 
FASB (Financial Accounting Standards Board) är ett amerikanskt normgivningsorgan som 
årligen ger ut uttalanden, tolkningar och begreppsdefinitioner av redovisningsstandarder. 
FASB:s synsätt på redovisning är att den ska tillhandahålla användbar information för 
beslutsfattande och att själva redovisningen inte är ett mål i sig. Organisationen grundades år 
1973 och har sedan dess varit en förebild för normgivare världen över, däribland för IASB.3 
 
IASB (International Accounting Standards Board) är ett europeiskt privatfinansierat organ 
som arbetar för att uppnå en internationell enhetlig redovisningspraxis.4 De utarbetar bland 
annat de internationella redovisningsrekommendationerna IFRS. Alla noterade företag i 
Sverige är från och med år 2007, skyldiga att upprätta koncernredovisning i enlighet med 
IFRS internationella redovisningsstandarder. Detta efter en övergångsperiod från år 2005 när 
regelverket gavs ut och många koncerner redan då implementerade det i sin redovisning.5  
 
Vid företagsförvärv användes tidigare Redovisningsrådets rekommendationer gällande 
koncernredovisning (RR1:00), men sedan IFRS trädde i kraft är det istället IFRS 3 – 
Företagsförvärv och samgående som ska tillämpas. IFRS 3 innebär en förändring av 
redovisningen gällande immateriella tillgångar. Posten immateriella tillgångar innehåller nu 
fler delposter då tillgångarna ska identifieras och särredovisas om värdet kan mätas på ett 
tillförlitligt sätt. Det innebär att goodwillposten blir mindre omfattande.6 Företag ska för varje 
förvärv lämna upplysning om och motivera varför det finns immateriella tillgångar som inte 
särredovisas från goodwill7.  
 
Inom koncerner är det värde som inte går att härleda till det förvärvade företagets tillgångar 
och skulder en restpost som benämns goodwill. Goodwill är den del av anskaffningsvärdet 
som inte går att fördela ut på tillgångar och skulder. Tidigare när RR 1:00 tillämpades togs 
goodwill upp till det historiska värdet, det vill säga anskaffningsvärdet vid förvärvet, och 
skrevs sedan av systematiskt över företagets uppskattade nyttjandeperiod. Nyttjandeperioden 
                                                 
1 Smith, s 68ff, 2006 
2 Smith, s 67ff, 2006 
3 Westermark, s 17f, 2005 
4 http://www.iasb.org/About+Us/About+IASB/About+IASB.htm, 2007-05-02 kl. 9.30 
5 FAR 2006, s 1455 
6 www.deloitte.se 
7 Balans, s 25, 2/2006 
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bestämdes utifrån hur länge företaget förväntade att goodwillposten skulle kunna ge framtida 
ekonomiska fördelar. Perioden kunde längst sträcka sig till tjugo år räknat från 
förvärvstidpunkten, om inte särskilda skäl kunde anges. 
 
I och med IFRS 3 måste numera företagen istället göra en årlig värdering av goodwill och vid 
eventuell värdeminskning tillämpa nedskrivning8. En nedskrivningsprövning ska göras 
oavsett om det finns indikation på värdeminskning eller inte. Det är genom 
nedskrivningsprövningen som det värde som ska redovisas i balansräkningen motiveras. På 
det här sättet värderas goodwill till nuvärdet av framtida kassaflöden och är inte längre 
begränsat av en lagstadgad nyttjandeperiod.9 
 
Problematiken kring att bestämma en tillgångs värde har länge varit den mest grundläggande 
frågan inom externredovisningen. När det gäller traditionell resultatinriktad redovisning, ska 
historiska värden användas vid värdering av tillgångar och skulder, medan verkligt värde 
används i en balansorienterad redovisning.10 
 

1.2 Problemdiskussion 
Övergången från RR 1:00 till IFRS 3 innebär en förändring av hanteringen av immateriella 
tillgångar och däribland posten goodwill. Enligt det nya regelverket är goodwill endast det 
övervärde som betalats vid ett förvärv och som inte går att hänföra till någon immateriell 
tillgång. Tidigare var goodwillposten en samlingspost för både övervärdet och andra numera 
immateriella tillgångar som exempelvis varumärke, patent och kundregister. Det har länge 
debatterats kring hur värderingen av goodwill ska göras och hur goodwillvärdet sedan ska 
redovisas. Samtidigt har goodwillfrågan ökat i betydelse i och med att utvecklingen går mot 
att investeringar i immateriella tillgångar ökar i storlek i förhållande till materiella 
tillgångar.11  
 
Många företag har stora goodwillposter och genom IFRS 3 upphör avskrivningen på 
goodwill. Detta kan komma att ge stora resultateffekter för många företag.12 Den årliga 
nedskrivningsprövningen kan leda till att nettovinsten ökar om ingen nedskrivning sker och 
om nedskrivningar görs kan det leda till kraftiga svängningar i resultatet. I och med det nya 
regelverket ska goodwill värderas utifrån nuvärdesmetoden, vilket innebär att företag årligen 
ska uppskatta vilka framtida kassaflöden goodwillposten kommer att medföra.  
 
Det finns många osäkerhetsfaktorer att ta hänsyn till som påverkar prognoser om framtida 
utveckling. Hur redovisaren ska gå tillväga för att göra en bra värdering är en faktor, en annan 
faktor är själva redovisaren. På grund av subjektiviteten i bedömningen krävs erfarenhet och 
bra omdöme för att kunna göra lämpliga antaganden. Det är även osäkert hur noga 
prognoserna görs och hur mycket arbete som läggs ned på dem, vilket är viktigt då de 
påverkar värdet på goodwillposten samt kommer påverka framtida prognoser.13 
 

                                                 
8 Balans, s 20, 12/2004 
9 Balans, s 24f, 2/2006 
10 Balans ,s 32, 6-7/2000 
11 Balans, s 29ff, 6-7/2004 
12 Balans, s 37, 3/2005 
13 Accountancy Ireland, s 11, 13/2006 
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Vid värderingen av goodwill finns ett antal svårigheter. Eftersom det är en subjektiv 
bedömning av en tillgång kan tillförlitligheten av det uppskattade värdet ifrågasättas.  
Vid införandet av nya regler uppstår ofta problem kring förfarandet, eftersom ingen utarbetad 
praxis finns som vägledning inom området. Det kan exempelvis uppkomma 
tolkningssvårigheter av de nya rekommendationerna.  
  

1.3 Problemformulering 
Efter införandet av IFRS 3 värderar koncerner goodwillposten genom en bedömning som 
bygger på en uppskattning av nuvärdet av framtida kassaflöden, som posten kommer att ge 
upphov till eller genom en bedömning av ett förväntat försäljningsvärde. Det högsta av dessa 
två värden ska väljas vid en värdering.  Dessa bedömningar innehåller flera problem och 
osäkerhetsfaktorer vilket leder till vår problemformulering för denna studie: 
 

• Hur går koncerner tillväga för att få en tillförlitlig värdering av goodwill? 
 

1.4 Syfte 
Vi ämnar studera hur koncerner går tillväga för att kunna göra tillförlitliga bedömningar, 
utifrån FASB och IASBs ramverk, vid värdering av goodwill i enlighet med IFRS 3.  
 

1.5 Målgrupp 
Våran studie riktar sig i första hand mot studenter som läser företagsekonomi med inriktning 
mot redovisning på universitetsnivå eftersom sådan kunskap underlättar förståelsen av 
studien. Vidare vänder sig arbetet även till andra som finner ämnet intressant.  
 

1.6 Avgränsning 
Vi har valt att avgränsa oss till att förklara tillförlitighetsbegreppet utifrån FASB och IASB då 
de är två betydande normgivningsorgan inom redovisningen. IFRS 3 är det regelverk som 
behandlar värderingen av goodwill inom koncerner och är därför den rekommendation som är 
central för våran studie.  
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2 Teoretisk referensram  
I detta kapitel presenteras den teoretiska referensram som ligger till grund för studien.  
 

2.1 Tillgångar 
Enligt IASB:s föreställningsram definieras tillgångar enligt följande: 
 
”En tillgång är en resurs som kontrolleras av företaget till följd av inträffade händelser och 
som förväntas innebära ekonomiska fördelar för företaget i framtiden.”  
 
Enligt definitionen finns det tre kriterier då en resurs ska ses som en tillgång:14 
 

• Resursen ska för företaget innebära ekonomiska fördelar i framtiden. 
• Företaget ska kontrollera resursen. 
• Inträffade transaktioner i företaget ska vara ursprunget till resursen. 

 
Dessa kriterier måste vara uppfyllda för att en resurs ska utgöra en tillgång för företaget. Det 
första kriteriet som tar upp ekonomiska fördelar, innebär att om resursen säljs eller används i 
företaget ska den ge upphov till positiva kassaflöden. Det andra kriteriet innebär att om 
företaget har kontrollen över en resurs betraktas den som en tillgång. Det är inte den formella 
äganderätten som är avgörande för om en resurs ska betraktas som en tillgång. Det tredje och 
sista kriteriet går ut på att det är transaktioner i företaget som står i centrum för om en resurs 
är en tillgång. 15 
 
Tillgångar kan delas upp i anläggningstillgångar och omsättningstillgångar. En 
anläggningstillgång innebär en tillgång som är avsedd för stadigvarande bruk medan en 
omsättningstillgång innebär en tillgång som däremot inte är avsedd för beständigt nyttjande.16 
Anläggningstillgångar kan i sin tur delas in i immateriella, materiella och finansiella 
anläggningstillgångar17. Immateriella anläggningstillgångar har sitt ursprung i anskaffning 
eller produktion av tjänster som väntas vara till förmån för företaget under en längre period18. 
De innefattar: goodwill samt utgifter för forsknings- och utvecklingsprojekt, patent, licenser 
och varumärken19. 
 

2.2 Goodwill 
Vid företagsförvärv kan det uppstå en ersättning som överstiger värdet av rörelsens tillgångar 
som förvärvats och skulder som övertagits20. Denna ersättning benämns goodwill och 
definieras som en immateriell tillgång med obestämbar nyttjandeperiod i balansräkningen21.   

                                                 
14 Smith, s 95, 2006  
15 Smith , s 96, 2006  
16 FAR 2006, s 348 (ÅRL) 
17 Den nya redovisnigslagstiftningen, s 310, 2005 
18 Smith, s 200, 2006 
19 FAR 2006, s 348 (ÅRL) 
20 FAR 2006, s 348 (ÅRL) 
21 Balans nr 6-7, 2006 
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2.3 IFRS 3, IAS 36 och IAS 38 
Redovisningsorganisationen IASB ger ut sina standarder i en serie uttalanden som betecknas 
IFRS. Dessa standarders bygger på IASB:s föreställningsram.22 IASC var föregångare till 
IASB och var de som gav ut standarderna IAS23. Tillsammans täcker IFRS och IAS de 
väsentligaste posterna i balans- och resultaträkningen. 2004 reviderade IASB, IAS 36 och IAS 
38 samt introducerade IFRS 324. 
 

2.3.1 IFRS 3 
Alla noterade bolag ska senast 2007 ha anpassat sin koncernredovisning till de nya 
internationella redovisningsreglerna IFRS 3. Tidigare värderades goodwill enligt RR 1:00 
vilket innebar att den skrevs av över den förväntade nyttjandeperioden25.  
 
Nedan visas överskådligt de mest väsentliga förändringarna i IFRS 3 från RR 1:00.  
 
 
Metod      
 

 
Förvärvsmetoden ska alltid användas. 

 
Förvärvade tillgångar  
och skulder. 
 

Större krav på identifiering och värdering av 
immateriella tillgångar samt värdering av 
förvärvade ansvarsförbindelser. 

 
Goodwill 
 

Får inte skrivas av men eventuellt 
nedskrivningsbehov måste prövas varje år. 

 
Negativ goodwill 
 

Ompröva verkligt värde och därefter direkt 
resultatföring. 

 
Omstruktureringskostnader 
 

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

 
Figur 2, Väsentliga nyheter i IFRS 326. 
 
Enligt IFRS 3 ska goodwill som uppkommer vid företagsförvärv initialt värderas till 
anskaffningsvärde. Därefter ska en årlig prövning av goodwillposten ske enligt reglerna om 
nedskrivning i IAS 36. För en periods företagsförvärv ska det i årsredovisningen lämnas en 
beskrivning av de villkor som har bidragit till eventuell goodwill.27  
 
Införandet av IFRS 3 har inneburit att kraven på identifiering och värdering av immateriella 
tillgångar ökat samt att immateriella tillgångar ska redovisas separat från goodwillposten. 
Detta leder till att fler immateriella tillgångar kommer att identifieras vid ett företagsförvärv 

                                                 
22 Westermark, s 29, 2005 
23 Westermark, s 21, 2005 
24 Accountancy Ireland, s 10f, 13/2006 
25 Balans nr 12, 2005 
26 www.deloitte.se 
27 http://www.iasb.org/NR/rdonlyres/73E562FE-F581-4DD4-8365-B17E228955C9/0/IFRS3.pdf 
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jämfört med redovisningen i den löpande verksamheten. Till goodwillposten ska det även 
lämnas en beskrivning av varje enskild immateriell tillgång som ingår i posten samt en 
förklaring till varför dessa tillgångar inte redovisas separat. Om det anses att tillgångens värde 
inte kunnat beräknas på ett tillförlitligt sätt ska förklaring lämnas till detta. 28  
 
Nedan visas exempel på ett antal olika immateriella tillgångar som IASB menar ska redovisas 
som separata immateriella tillgångar. 
 
Typer av immateriella tillgångar Exempel 
Marknadsrelaterade Varumärke, domännamn på Internet och unik 

design. 
Kundrelaterade Kundregister, framtida ordrar eller 

produktionsval, kundavtal och ej 
kontraktsbaserade kundrelationer. 

Konstrelaterade Upphovsrättigheter. 
Kontraktsbaserade Licenser, olika sorters avtal och tillstånd. 
Teknologibaserade Patenträttigheter, programvara, icke 

patenterad teknologi, databaser och 
företagshemligheter. 

 
Figur 3, Typer av immateriella tillgångar29. 
 

2.3.2 IAS 36 – Nedskrivningar 
Ett årligt nedskrivningstest, så kallat imparitetstest, av goodwill ska ske enligt IFRS 3 och i 
IAS 36 regleras beräkningen av totalbeloppet för nedskrivningen och uppdelningen av 
beloppet på olika slags tillgångar30. Syftet med IAS 36 är att tillgångar inte ska redovisas till 
ett högre värde än återvinningsvärdet och standarden beskriver tillvägagångssätt som företag 
ska använda för att trygga detta31. Testet görs för att kunna uppskatta om goodwillsumman 
har minskat i värde och ska göras oavsett om det finns indikation på värdenedgång eller inte32. 
Det är genom imparitetstestet som värdet på tillgången som redovisas i balansräkningen 
motiveras33.  
 
Goodwillposten ska hänföras till en kassagenererande enhet och återvinningsvärdet för 
enheten beräknas samt jämförs med det redovisade värdet inklusive goodwillsumman. 
Återvinningsvärdet innebär det högsta värdet av en tillgångs nettoförsäljningsvärde eller 
nyttjandevärde, se figur 4. 34  
 
 Vid beräkning av nettoförsäljningsvärdet är det bästa uttrycket för värdet på tillgången om 
det finns ett bindande avtal mellan två parter. Om tillgången omsätts på en aktiv marknad är 
nettoförsäljningsvärdet lika med marknadspriset, vilket utgörs av köpkursen. I annat fall kan 
närmaste föregående transaktion ge vägledning. Om det varken finns bindande avtal eller en 
                                                 
28 Balans, s 33f, 6-7/2006 
29 http://www.iasb.org/NR/rdonlyres/73E562FE-F581-4DD4-8365-B17E228955C9/0/IFRS3.pdf 
30 Smith, s 177, 2006 
31 Westermark, s 232, 2005 
32 http://www.iasb.org/NR/rdonlyres/A288C781-7D39-4988-BA71-9AB77A263BA0/0/IAS36.pdf 
33 Balans, s 24f, 2/2006 
34 http://www.iasb.org/NR/rdonlyres/A288C781-7D39-4988-BA71-9AB77A263BA0/0/IAS36.pdf 
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aktiv marknad för tillgången, utgör det uppskattade försäljningspriset 
nettoförsäljningsvärdet.35  
 
Nyttjandevärdet innebär nuvärdet av de uppskattade framtida kassaflöden som tillgången 
väntas ge upphov till. Som utgångspunkt för en uppskattning av dessa kassaflöden ligger tre 
riktlinjer:36 
 

• De framtida betalningsflödena ska uppskattas av företagsledningen genom deras bästa 
bedömning av om framtida ekonomiska förhållanden som kommer gälla över 
tillgångens nyttjandeperiod. 

 
• En bedömning av framtida kassaflöden ska baseras på ledningens senaste prognos. 

Tidsperioden för denna bedömning ska inte överskrida fem år om inte en längre 
tidsperiod kan motiveras. 

 
• Vid bedömning av framtida kassaflöden som inträffar efter den tid som det finns en 

budgetprognos för, ska tillväxttakten antas vara oförändrad eller minska, om inte en 
ökad tillväxttakt kan motiveras. Tillväxttakten vid bedömningen ska inte överstiga den 
långsiktiga tillväxttakten för, branscher, produkter, marknader och länder där 
koncernen är verksam. 

 
Då det redovisade värdet är högre än återvinningsvärdet ska en nedskrivning ske. Då skrivs 
först goodwillbeloppet ned och om det därefter behövs göras ytterligare nedskrivningar skrivs 
resterande belopp ned fördelat på de övriga tillgångarna i enheten. Nedskrivningen redovisas 
av koncernen som en tillgångsminskning samt en kostnad i resultaträkningen37. 
 
För att förtydliga hur imparitetstestet är uppbyggt har vi valt att konstruera en figur för att 
åskådliggöra detta.  
 
 

Fig
Figur 4, Imparitetstestets uppbyggnad 
                                                 
35 Fagerström, s 89f, 2005 
36 Fagerström, s 90, 2005 
37 Lönnqvist, s 35f, 2006 
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2.3.3 IAS 38 – Immateriella tillgångar    
IAS 38 behandlar redovisning och värdering av immateriella tillgångar. Standarden tar bland 
annat upp innebörden av immateriella tillgångar och kriterierna för när sådana tillgångar ska 
redovisas i balansräkningen. Om tillgången tas upp i balansräkningen värderas den enligt 
anskaffningsmetoden eller alternativ omvärderingsmetod.38    
 

2.4 Tillförlitlighetsbegreppet enligt FASB:s ramverk 
Enligt redovisningsorganet FASB är det fundamentala inom redovisning att 
redovisningsinformationen är tillförlitlig och relevant. Dessa två begrepp är centrala för att 
skapa användbar information för beslutsfattande, vilket är det övergripande syftet med 
redovisningen. För att möjliggöra detta har FASB utarbetat ett ramverk med tydliga kriterier 
som redovisningsinformationen ska uppfylla för att anses vara relevant och tillförlitlig. I 
modellen med dessa kriterier presenteras informationens kvalitativa egenskaper och hur de är 
inbördes rangordnade.39  
 
I modellen presenteras först de fyra begreppen ner till uppdelningen i tillförlitlighet och 
reliabilitet. Sedan följer en beskrivning av tillförlitlighetsbegreppet och dess byggstenar 
eftersom denna studie vilar på de begreppen. 
 
 
 
 

 
 
Figur 5, FASB:s begreppsliga referensram, översatt modell40. 
 

                                                 
38 Smith, s 157, 2006 
39 www.fasb.org/pdf/con2.pdf, s 4, 2007-04-07, 15:00 
40 www.fasb.org/pdf/con2.pdf, s 37ff, 2007-04-07, 15:00 
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2.4.1 Tillförlitlighet 
Tillförlitlighet innebär att den framtagna informationen anses vara trovärdig om den korrekt 
återger det som informationen är tänkt att representera. Genom validitet och verifierbarhet 
fastställs graden av tillförlitlighet och skapar därigenom användargaranti. Graden av 
tillförlitlighet kan variera från högre till lägre, men viss grad måste ändå finnas.41  
 

2.4.2 Validitet 
I tillförlitlighetsbegreppet ingår begreppet validitet. Validitet kan ses som ett mätinstruments 
förmåga att återge det man avser att mäta. I redovisningen är det de ekonomiska resurserna, 
förpliktelserna, transaktionerna och händelserna som påverkas, som man vill avbilda och hur 
de förändras över tiden.42 Vissa poster i balansräkningen kan vara svårare att mäta och få en 
rättvisande bild av än andra. Ett sådant exempel är värderingen av goodwill. Eftersom den 
posten är en osynlig, ogripbar tillgång är det svårt att försäkra sig om att mätningen blir 
tillförlitlig och avspeglar verkligheten.43 
 

2.4.3 Verifierbarhet 
Genom att en mätning kan upprepas av ett flertal personer och uppnå samma resultat kan en 
hög grad av samstämmighet garanteras. Däremot säger inte verifierbarheten något om 
redovisningsmåttets relevans för användarens behov. Verifierbarhet är ett huvudsakligt medel 
som används i syfte att hantera de mätproblem och osäkerhetsfaktorer som 
redovisningsmåtten omges av. Det är viktigt att användaren är medveten om att metoden är 
mer lämplig för att hantera vissa mätproblem än andra och att en del mätningar är lättare eller 
svårare att verifiera. Mått som är likartade men används i samma syfte, exempelvis mätning 
av likvida medel, kommer att ge närliggande utfall vilket i sig fastställer en högre grad av 
verifierbarhet än om endast ett mått existerar.44 
 

2.4.4 Neutralitet 
Neutralitet innebär att redovisningsinformation måste återge ekonomiska händelser så 
rättvisande som möjligt utan att ha påverkats i någon speciell riktning. Det får finnas ett syfte 
och en mening med att ta fram informationen, men detta får inte styra det slutgiltiga resultatet. 
Redovisningsinformationen får inte rikta sig till en viss grupp i samhället, utan ska vara 
neutral så att användare från hela samhällsbilden kan använda sig av den. 45  
 
 
 
 
 
 

                                                 
41 www.fasb.org/pdf/con2.pdf, s 28, 2007-04-07, 15:00 
42 www.fasb.org/pdf/con2.pdf, s 28, 2007-04-07, 15:00 
43 www.fasb.org/pdf/con2.pdf, s 29, 2007-04-07, 15:00 
44 www.fasb.org/pdf/con2.pdf, s 33f, 2007-04-07, 15:00 
45 www.fasb.org/pdf/con2.pdf, s 37ff, 2007-04-07, 15:00 
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2.5 Tillförlitlighetsbegreppet inom IASB 
IASB har utarbetat en föreställningsram som behandlar vilka begrepp och grundprinciper som 
ska gälla vid framtagandet av finansiella rapporter. IASB:s krav på redovisningsinformationen 
liknar i stort FASB ramverk. Begreppet tillförlitlighet är även här centralt och informationen 
ska vara användbar utan väsentliga felaktigheter. Även IASB har kvalitativa krav som 
fungerar som vägledning av utformningen men benämningen av kategorierna skiljer sig åt 
gentemot FASB. Exempelvis använder IASB begrepp som korrekt bild, innebörd och form, 
försiktighet samt fullständighet. Dessa redogörs för här nedan.46 
 

2.5.1 Korrekt bild - Validitet 
För att uppnå tillförlitlighet så måste redovisningsinformationen korrekt återspegla de 
ekonomiska händelser som ägt rum. Detta ska ske på det sätt som är vedertaget eller kan 
förväntas ur ett rimlighetsperspektiv. Det finns emellertid osäkerhetsfaktorer som påverkar 
fastställandet av vilka transaktioner som givit upphov till de poster som redovisas. 
Exempelvis kan det vara svårt att identifiera de transaktioner man vill mäta eller hitta rätt 
mätmetoder och presentationsteknik. I de fall mätningen av en ekonomisk händelse anses vara 
mycket osäker bör företaget utesluta den posten i de finansiella rapporterna. Om det ändå 
skulle anses som relevant att ta med den osäkra posten, kan företaget upplysa om att det finns 
risk för fel i värderingen. Däremot finns det alltid en viss risk att redovisningsinformation inte 
återger exakt det som görs gällande att den utvisar, men detta är svårt att helt undvika.  47  
 

2.5.2 Innebörd över form 
Det är viktigt att ta hänsyn till både juridisk form och ekonomisk innebörd för att 
informationen ska kunna återge de ekonomiska händelserna så korrekt som möjligt. Det som 
går att utläsa av den juridiska formen stämmer inte alltid överens med den verkliga 
ekonomiska innebörden av transaktionerna. Därför är det väsentligt att båda begreppen 
beaktas för att uppnå tillförlitlighet.48 
 

2.5.3 Neutralitet 
För att informationen ska räknas som tillförlitlig så måste den vara neutral. Urvalet och 
presentationen av informationen får inte leda till att bedömningar och beslut påverkas i en viss 
riktning för att nå förutbestämda mål. Om detta skulle inträffa så anses inte informationen 
vara neutral och därmed anses inte de finansiella rapporterna vara tillförlitliga.49 
 

2.5.4 Försiktighet    
Försiktighetsprincipen ska tillämpas av den som upprättar finansiella rapporter, eftersom 
framtagandet av redovisningsinformationen omges av många svårigheter och 
osäkerhetsfaktorer. Bedömningar som görs under osäkerhet ska göras med viss försiktighet så 
att inte intäkter och tillgångar överskattas, eller kostnader och skulder värderas för lågt.50 

                                                 
46 http://www.iasb.org/About+Us/About+IASB/About+IASB.htm 
47 Ibid 
48 Ibid 
49 Ibid 
50 Ibid 
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2.5.5 Fullständighet 
Informationen måste vara fullständig för att vara tillförlitlig. I de fall information saknas eller 
inte tagits med så kan informationen bli vilseledande. En bedömning måste göras av vilken 
information som kan anses vara väsentlig i förhållande till vad det kostar att ta fram 
informationen.51  
 

2.6 Mätteori 
De olika typerna av mätningar som finns är fundamental och derived measurements. 
Fundamental measurements innebär att värdena inom mätningen kan refereras till ett objekt 
genom naturlagar samt beror av mätningar av en variabel. Däremot derived measurements 
innebär mätningar som beror på två eller flera variabler.52  
 
Inom bland annat redovisning är vissa variabler relaterade till varandra genom godtyckligt 
etablerade definitioner. Man vet inte exakt hur dessa variabler är relaterade till det som de är 
tänkta att mäta vilket medför en indirekt mätning. Ett exempel på detta inom redovisningen är 
variablerna intäkter, kostnader, vinst och förlust som är tänkta att mäta resultat. Sådana 
mätningar kan inte försvaras på samma sätt som mätningar inom andra vetenskaper. Som en 
följd av detta har mättypen measurement by fiat uppkommit. Measurement by fiat innefattar 
mätningar som är grundade på godtyckliga definitioner vilket resulterar i att mätskalan som 
ska användas kan konstrueras på ett antal olika sätt. Då mätningen grundas på godtyckliga 
definitioner och inte någon bekräftad teori kan resultatet inte tas för att vara helt exakt. På 
grund av detta har man försökt finna samband mellan variabler och det som ska mätas för att 
få större tilltro till mätningen. En av anledningarna till att närma sig redovisningsteorin på ett 
mer vetenskaplig sätt är hoppet om att den ska kunna mätas och testas genom empiriska 
studier.53  
 

2.6.1 Osäkerhet vid mätning 
Om man bortser från räkning, till exempel räknandet av stolar i ett rum, är inga mätningar 
befriade från mätfel. Det finns fem källor till mätfel. Genom att känna till dem kan man 
försöka att minska risken för fel i mätning. I detta fall avser mätningen redovisning. Dessa fel 
är:54 
 

• Redovisningen 
Redovisaren kan i sitt tillvägagångssätt utföra redovisningen på ett icke 
ändamålsenligt sätt. Detta på grund av att informationen kring hur redovisningen ska 
gå till är otydlig. 
 

• Redovisaren 
Redovisaren kan också vara orsaken till att fel i mätningen uppstår. Personen kan till 
exempel missuppfatta redovisningsreglerna som ska användas eller sakna tillräcklig 
kompetens. 

 
 

                                                 
51 http://www.iasb.org/About+Us/About+IASB/About+IASB.htm 
52 Kam, Vernon, s 502f, 1990 
53 Kam, Vernon, s 503ff, 1990 
54 Kam, Vernon, s 505f, 1990 
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• Regelverk 
Redovisningen kan ibland kräva vissa specifika regler. Detta innebär olika regelverk 
med variabler och faktorer, i detta fall används imparitetstestet. Regelverk kan vara 
bristfälliga i sin utformning.  

 
• Omvärlden 

Redovisningen kan också påverkas av dess omgivning genom faktorer som stress och 
tidspress. Omgivningen påverkar också redovisningen genom påtryckningar på 
redovisaren från till exempel företagsstyrelse. Slumpmässiga fel uppstår ofta genom 
påverkan av faktorer i omgivningen.  

 
• Oklarhet i redovisningen 

Om det man avser att redovisa är oklart, det vill säga om det som ska redovisas ger 
upphov till fel blir redovisningen inte korrekt. Redovisning som kan vara av sådant 
slag är till exempel värdering av immateriella tillgångar såsom goodwill. Val av 
värderingsmått kan också ge upphov till skillnader i redovisningen, exempelvis om 
nettoförsäljningsvärde eller nyttjandevärde används.  
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3 Metod 
I detta avsnitt presenterar vi centrala begrepp samt vilka förhållningssätt som ligger till 
grund för studien. 
 

3.1 Ämnesval  
För att hitta ett intressant uppsatsämne började vi med att läsa olika tidningsartiklar, då främst 
från tidskriften Balans. I Balans hittade vi flera artiklar som diskuterade den nya regleringen 
IFRS 3. Detta väckte vårt intresse och speciellt de nya reglerna angående immateriella 
tillgångar och värderingen av dem. Efter detta började vi söka efter relevant litteratur och 
intressanta artiklar i ämnet på Internet. Vi använde oss även av artikelsök på bibliotekets 
databaser. När vi läst in oss på ämnet bestämde vi att uppsatsen skulle behandla IFRS 3 och 
goodwill. För att problematisera området valde vi att titta på tillförlitlighetsbegreppet och 
studera hur företagen går tillväga för att få en tillförlitlig bedömning av goodwill i enlighet 
med de nya reglerna i IFRS 3. 
 

3.2 Metodval  
Vårt syfte med studien är att beskriva och förklara hur företag arbetar med värderingen av 
goodwill för att få en tillförlitlig bedömning. För att uppfylla syftet med studien valde vi att 
göra ett fåtal djupare intervjuer för att på så sätt få förståelse för ämnet. Utifrån det så fann vi 
det mest lämpligt att använda oss av en öppen intervjuform eftersom det tillåter oss att ställa 
öppna diskussionsfrågor55. Genom att ställa följdfrågor kunde vi försäkra oss om att vi 
uppfattade respondentens svar på det sätt som denne menade. Utifrån detta valde vi därför att 
göra en fallstudie för att få en djupare förståelse för ämnet än vad exempelvis svaren från en 
enkätunderdersökning hade kunnat ge oss56.  
 
Vår studie grundar sig på kvalitativa data som vi samlat in i form av intervjuer då vi anser att 
det är det bästa angreppssättet för vår problemformulering eftersom vi ville skapa en djupare 
förståelse för värderingsprocessen inom koncernerna. Valet av undersökningsmetod grundar 
sig främst på att vi vill uppnå en studie beskriven i ord, inte i siffror som en kvantitativ studie 
skulle resultera i57.  
 

3.3 Det insamlade materialet  
Vi har i vår studie använt oss av två typer av data, primär- och sekundärdata58. Intervjuerna vi 
genomförde är våra primärdata och sekundärdata i studien utgörs av den litteratur och de 
tidningsartiklar som vi använt oss av. För att kunna bygga upp en bra och relevant 
problemdiskussion samt ett teoriavsnitt har vi använt Örebro universitets databaser för att 
finna lämplig sekundärdata. Där sökte vi på ord som “IFRS”, “goodwill”, “tillförlitlighet” och 
“fair value”. Genom att studera andra uppsatser, såväl uppsatser skrivna i Örebro som 
uppsatser vi fann på Internet skrivna på andra lärosäten, har vi fått uppslag på andra 
intressanta källor som gjort att vi fått mer bakgrundsinformation till ämnet. 
 
                                                 
55 Adersen, s 161, 1998 
56 Eriksson, Wiedersheim-Paul, s 96ff, 2006 
57 Eriksson, Wiedersheim-Paul, s 120f, 2006 
58 Andersen, s 150, 1998 
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Den empiri vi samlat in kommer från intervjuer med kunniga inom ämnet på vissa utvalda 
företag. Vi valde att göra alla tre intervjuerna på plats då vi ville få dem likvärdiga. Dessutom 
ansåg vi att det skulle vara intressant att få träffa respondenterna i den miljö de arbetar. För att 
få tillfälle att förklara och resonera kring ämnet med den aktuella respondenten samt iaktta 
respondentens reaktioner under samtalet tyckte vi att denna intervjuform passade vår studie.  
 
För att få så öppna svar som möjligt vid intervjuerna utarbetade vi övergripande frågor som vi 
ställde till respondenten så denne skulle ges utrymme för diskussion. Tanken kring detta var 
att få respondenten att med sina egna ord berätta så mycket som möjligt utan att vi ställde 
specifika frågor. Under intervjun kompletterade vi med frågor som uppkom efter hand för att 
få ett så intressant samtal som möjligt. I samband med att intervjuerna bokades ställde vi 
frågan om det gick bra att banda samtalen. Detta gick bra för de tre företagen och underlättade 
även för oss, eftersom vi då kunde koncentrera oss helt på respondenten istället för att föra 
anteckningar.  
 

3.4 Intervjufrågorna  
Utgångspunkten för intervjufrågorna grundar sig i den teori vi samlat för vår studie. Eftersom 
vår studie har sin grund i hur man gör en tillförlitlig värdering av goodwill konstruerade vi 
frågor, (se bilaga 1), som kunde ge oss svar på detta. Vi konstruerade fyra övergripande frågor 
som vi ställde till respondenten och hade som en mall för intervjun. Med detta upplägg kände 
vi att vi kunde få svar på problemfrågan samt uppfylla syftet. I intervjuns inledande del ställde 
vi några specifika frågor för att få reda på respondentens titel, arbetsuppgifter och antal år i 
yrket.  
 

3.5 Val av respondenter  
Till en början var vår tanke att studera företag inom samma bransch. Då det inte var väsentligt 
för vår studie att företagen kom från samma bransch kunde vi bortse från detta. Därför valde 
vi istället att generellt fokusera på koncerner med befintlig goodwillpost som tillämpar IFRS 
3. Detta var möjligt då imparitetstestet inte påverkas av vilken vara eller tjänst som 
produceras. 
 
Vi etablerade kontakterna med respondenterna från Saab och ICA genom att ringa till 
företagens kundtjänst. Där frågade vi efter någon kunnig inom redovisning och hanteringen av 
goodwillposten. Kontakten med Peab fick vi genom ett förslag från vår handledare Stig 
Andersson. 
 

3.6 Intervjutillfällena 
Vi valde att spela in samtliga intervjuer med bandspelare och mp3-spelare. Detta gjorde vi 
främst med tanke på möjligheten att återgå till intervjusvaren efter genomförandet. Ytterligare 
en fördel var att vi som intervjuare inte behövde anteckna utan helt kunde fokusera på själva 
samtalet och därför lättare ställa följdfrågor. Anledningen till att vi använde två ljudupptagare 
var en försiktighetsåtgärd för att undvika att tekniska problem skulle kunna påverka 
materialet. Inför intervjuerna hade vi planerat hur vi skulle förhålla oss under 
intervjutillfällena. Två av oss intog en mer ledande roll medan en av oss fokuserade på att 
ställa följdfrågor samt studera respondenten i fråga. Vi började med att tacka för att 
respondenten tagit sig tid och ställt upp på intervjun. Därefter presenterade vi oss och vår 
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uppsats inriktning kortfattat. Denna inledning använde vi oss av vid samtliga intervjutillfällen.  
Gemensamt för de tre intervjuerna var även tidsåtgången. Varje intervju tog ungefär 1 timme. 
Vid intervjuernas slut frågade vi respondenterna om vi kunde kontakta dem om vi skulle finna 
att vissa kompletteringar skulle behövas göras. Detta gick bra för samtliga respondenter. 
 
Den första intervjun genomfördes på SAAB i Linköping. Inför intervjutillfället blev vi 
mottagna av respondenten själv, Göran Wedholm. Intervjun genomfördes i ett konferensrum 
där vi ostört kunde samtala om ämnet. Efter den inledande presentationen berättade Göran 
Wedholm om Saab och deras utveckling. Sedan påbörjade vi intervjun med att fråga om 
respondentens titel och yrkeserfarenhet för att få reda på lite mer om respondenten och skapa 
en avslappnad atmosfär. 
 
På Peabs kontor i Örebro genomfördes den andra intervjun. Här möttes vi upp av vår 
kontaktperson Katarina Johansson som välkomnade oss och visade oss till ett konferensrum 
där respondenten Lars Gunnarsson väntade. Efter att vi presenterat oss inledde vi intervjun 
med att be respondenten berätta om sin roll i företaget och Peabs verksamhet i stort. 
 
Den sista intervjun genomfördes på ICAs kontor i Stockholm. Gustav Nygren mötte upp oss 
och tog med oss till ett rum där vi kunde genomföra intervjun ostört. Även här började 
intervjun med att respondenten berättade lite mer om sig själv och om sin roll i företaget. 
Intervjun fortgick avslappnat eftersom Nygren var väldigt intresserad av de nya IFRS reglerna 
och problematiken kring värderingsprocessen. 
 

3.7 Källkritik 
Det material som vi samlat för vår studie och då främst i teoriavsnittet har varit på engelska. I 
och med översättingen till svenska kan information ha gått förlorad och feltolkningar ha 
uppstått. Vi är medvetna om detta, men eftersom vi prioriterade primärdata framför 
översättningar, valde vi att översätta själva istället för att använda andra författares tolkningar 
av materialet. Under studiens gång har mängder med information lästs in, sedan har bara ett 
axplock använts och intressant information kan ha gått förlorad.  
 
Kritik kan riktas mot en del äldre källor som använts. Vi har uppmärksammat detta, men då vi 
inte hittat nyare relevant information har vi valt att använda den äldre källan.  
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3.8 Tankemodell 
 
Nedan illustrerar vi hur vi har planerat att genomföra fortsättningen av vår studie och 
möjliggöra en analys av materialet. 
 
 
 

  
 
Figur 6, Studiens upplägg. 
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4  Empiri  
Detta kapitel innehåller det material vi erhöll vid intervjuerna med Göran Wedholm vid Saab, 
Lars Gunnarsson vid Peab och Gustav Nygren vid ICA. Inledningsvis ges för varje koncern 
en kort beskrivning av goodwillposten samt hur den värderas. Vid intervjun har vi utgått från 
den frågemall som finns bifogad i bilaga 1. 
 

4.1 Saab 

4.1.1 Presentation av Saab:s goodwillpost 
Mellan 2005 och 2006 ökade Saabs goodwillpost med 1517 Mkr. Ökningen berodde främst 
på ett förvärv av Ericsson Microwave. I övrigt var det endast marginella förändringar. År 
2006 uppgick Saabs goodwillpost till ett värde av 3294 Mkr. För att få fram 
återvinningsvärdet beräknas nyttjandevärdet utifrån diskonterade kassaflödesprognoser enligt 
Saabs affärsplaner. Saab beräknar nyttjandevärdet enligt följande variabler:59 
 

• Volym/Tillväxt 
Saab använder sig av en femårig affärsplan som företagsledningen tar fram. Utifrån 
företagets förväntningar på marknadsutvecklingen uppskattas tillväxten i de 
kassagenererande enheterna.  

 
• Rörelsemarginal 

Det är enheternas rörelseresultat efter avskrivningar som är rörelsemarginalen. Den 
räknas fram genom att uppskatta den framtida utvecklingen samt relatera den till 
historiska resultat. 

 
• Investeringar i utvecklingsutgifter 

För att nå uppsatta tillväxtmål inberäknas investeringar i utvecklingsutgifter som 
bedöms nödvändiga i den femåriga affärsplanen. 

 
• Diskonteringsränta 

Diskonteringsräntan baseras på genomsnittligt vägd kapitalkostnad och ligger i nivå 
med de externa krav som ställs på Saab och liknande företag. 

 
De kassagenererande enheter som Saab är uppdelade i är: Saab Grintek, Combitech, Saab 
Communication, Saab Aerotech, Saab Systems, Saab Avitronics, Saab Bofors Dynamics och 
Saab Microwave Systems.60 
 

                                                 
59 Saabs årsredovisning 2006 
60 Ibid 
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4.1.2 Intervju med Göran Wedholm 
Göran Wedholm är koncernredovisningschef på Saab och har jobbat inom koncernen i 20 år. 
Han är ansvarig för koncernens redovisningsprinciper samt all extern information som ges i 
förvaltningsberättelse och noter. Utöver det arbetar han med skatter och företagsförvärv. 
 
Enligt Wedholm lägger Saab ner många timmar på arbetet med att värdera goodwillposten. 
Arbetet sker i flera olika steg, första bedömningen görs av ekonomerna på varje enhet för att 
sedan bedömas på högre nivå. Till slut är det ekonomi- och finansdirektören som ska 
godkänna värderingen. De planer som imparitetstestet bygger på följs upp kontinuerligt och 
förutom årsbokslutet är arbetet med att värdera goodwillposten en fortlöpande process som 
pågår under hela året. Enligt Wedholm är arbetet med att värdera goodwill svårbedömt:  
 

”Det där är ju subjektivt så det bara skriker om det.” 
 
För att få fram återvinningsvärdet i imparitetstestet tar de bara fram nyttjandevärdet. Detta 
eftersom de anser att det är betydligt svårare att beräkna nettoförsäljningsvärdet om man inte 
har ett väldigt tydligt jämförelseobjekt. Vid beräkning av nyttjandevärdet berättar Wedholm 
att det finns ett flertal beståndsdelar att ta hänsyn till för att få en realistisk bedömning. En 
viktig del är att uppskatta den framtida omsättningen och därför upprättar varje 
kassagenererande enhet en affärsplan i maj varje år, som sedan uppdateras vid nyår. Dessa 
löper över fem år och visar vilka kassaflöden enheterna kommer att generera. Affärsplanerna 
grundar sig dels på den befintliga orderstocken samt jämförelser med andra företag inom 
samma bransch, så kallad benchmarketing. Det kan finnas en tendens till att affärsplaner kan 
se ut ”lite som en hockeyklubba” menar Wedholm. De första två åren ser ofta ut som tidigare 
men sedan förväntar man sig att det kommer att gå väldigt bra för enheten och tillväxtkurvan 
svänger kraftigt uppåt. Enligt Wedholm försöker man dock göra en realistisk bedömning och 
”det ska helst inte se ut som en hockeyklubba då”. Saab gör även en bedömning av tillväxten 
inom branschen efter de fem åren och sätter den i relation till koncernens tänkta utveckling. 
Wedholm betonar att koncernen lägger stor vikt vid oberoende analytikerrapporter i 
bedömningen av tillväxt. 
 
För att få fram diskonteringsräntan tar Saab hänsyn till inflation samt gör en bedömning av 
vilken risk som finns i enheten. Vid riskbedömningen utgår man från vilken profil koncernen 
har på sin tillverkning samt vilka risker som är förknippade med den. Det läggs även viss vikt 
vid vad externa analytiker gör för riskbedömning angående Saabs verksamhet. Koncernen gör 
individuella bedömningar av sina enheter eftersom de är placerade i flera länder samt har 
olika inriktning på sin tillverkning. Exempelvis har enheten i Sydafrika den högsta 
diskonteringsräntan inom koncernen eftersom de har hög inflation. Till sist diskonterar vi de 
framtida kassaflödena med hjälp av diskonteringsräntan och får därigenom ett nuvärde 
berättar Wedholm. Vidare menar han att den viktigaste faktorn i imparitetstestet är 
fastställandet av diskonteringsräntan. Wedholm säger att:  
 

”Ju svajigare verksamhet desto högre ränta för desto högre framtida kassaflöden.” 
 
Wedholm tycker att det skulle vara bättre att löpande skriva ner goodwillposten. Han ställer 
sig frågande inför om koncerner vill leva med goodwillposter under evig tid. För att få en 
rättvis bild fungerar IFRS 3 bättre men det är ju inte till fördel för den som vill banta 
balansräkningen. Vidare ifrågasätter Wedholm om det finns något evigt värde på en 
goodwillpost, det är ju ändå ett övervärde som visar att förvärvaren har betalat för mycket för 
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något. I de fall en nedskrivning måste göras tycker Wedholm att det visar att de planer som en 
gång gjorts upp inte riktigt håller. Det kan betraktas som ett misslyckande och därför strävar 
man i det längsta efter att hitta ett kassaflöde så att imparitetstestet håller. Dock menar 
Wedholm att deras värderingar är riktiga samt att deras revisorer inte godkänner något som ej 
kan styrkas. 
 

4.2  Peab 

4.2.1 Presentation av Peabs goodwillpost 
Peabs goodwill uppgick 2006 till 513 Mkr. Detta är en ökning med 132 Mkr från föregående 
år. Koncernen är uppdelad i två segment: bygg- och anläggning samt industri. För att få fram 
återvinningsvärdet för de kassagenererande enheterna görs en beräkning av nyttjandevärdet. 
Peabs ledning utarbetar femårsprognoser som de sedan bedömer framtida kassaflöden utifrån. 
I normalfallet används en period på tio år vid test av goodwill. Det innebär att de även gör en 
uppskattning av tillväxttakten åren efter femårsprognosens slut. Peab anser att följande 
variabler är viktiga vid beräkning av nyttjandevärdet:61 
 

• Omsättning 
För att få en uppfattning om koncernens framtida omsättning analyserar Peab den 
samhällsekonomiska utvecklingen och den förväntande konjunkturutvecklingen för 
byggproduktionen. Även verksamhetens konkurrenskraft bedöms.   

 
• Rörelsemarginal 

Rörelsemarginalen uppskattas genom att bedöma verksamhetens effektivitet i 
kombination med att man granskar historiska värden. Tillgång till kvalificerad 
arbetskraft, nyckelpersoner, kundrelationer och interna resurser är också faktorer som 
spelar in. 

 
• Rörelsekapitalbehov 

En bedömning görs av varje enskilt fall för att avgöra om nivån på rörelsekapitalet 
återspeglar verksamhetens behov under prognosperioden. Om nivån inte 
överensstämmer justeras den. Peab har fastslagit ett rimligt och försiktigt antagande 
om att utvecklingen följer omsättningstakten. 
 

• Investeringsbehov 
Investeringsbehovet för verksamheterna bedöms utifrån de investeringar som är 
nödvändiga för att uppnå de förväntade kassaflödena i utgångsläget. Det innebär att 
man inte får räkna in expansionsinvesteringar. 
 

• Skattebelastning 
Skattesatsen bygger på Peabs förväntade skattesituation i respektive land. 

 
• Diskonteringsränta 

Diskonteringsräntan bygger på prognostiserade kassaflöden och restvärde som har 
diskonterats till nuvärde med en vägd kapitalkostnad enligt WACC (Weighted 
Average Cost of Capital). 

                                                 
61 Peabs årsredovisning 2006 
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4.2.2 Intervju med Lars Gunnarsson  
Lars Gunnarsson arbetar som koncernredovisningschef för Peabs bygg- och 
anläggningsverksamhet. Han har varit verksam inom koncernen i 13 år och är ansvarig för att 
ta fram delårsrapporter och årsredovisningar, samt ansvara för att koncernen följer 
redovisningsprinciperna. 
 
Arbetet med att värdera goodwillposten varierar i tidsåtgång menar Gunnarsson. Varje enhet 
har en controller som gör den första bedömningen som sedan granskas av Gunnarsson och två 
redovisningsekonomer. I de fall som det är tydligt vilken goodwillpost som hör till vilken 
enhet kan värderingen vara klar på några timmar. Däremot när man inte kan koppla en 
goodwillpost direkt till ett dotterföretag eller enhet kan diskussionerna pågå i flera dagar, upp 
till en vecka berättar Gunnarsson. Vid indikation på att ett nedskrivningsbehov kan föreligga 
genomför Peab testerna vid varje kvartalsbokslut, men det är väldigt sällan som ny 
information har uppkommit som lett till ytterligare tester. Enligt Gunnarsson lägger Peab inte 
ner så lång tid på värderingsarbetet i normalfallet utan: 
 

”Det kan många gånger vara gjort på en förmiddag.” 
 

Inom Peab-koncernen imparitetstestas samtliga goodwillposter inför årsbokslutet varje år. För 
att få fram återvinningsvärdet beräknas endast nyttjandevärdet och inte 
nettoförsäljningsvärdet. Hypotetiskt borde det vara samma tankesätt vid beräknandet av 
nettoförsäljningvärdet menar Gunnarsson, det vill säga att koncernen borde vilja få ut lika 
mycket förtjänst vid en försäljning som de tror att framtida kassaflöden kan generera. Det blir 
däremot väldigt presumtivt att beräkna och därför har dem valt bort det alternativet. 
Gunnarsson berättar att Peab använder sig av en excel-modell där de bokförda värdena fylls i 
för att få en prognos över omsättningsutvecklingen och tillväxttakten. Utifrån prognoserna, 
som först kontrolleras ur ett rimlighetsperspektiv, uppskattas de framtida kassaflödena som 
sedan diskonteras för att få fram ett nyttjandevärde. Prognosperioden är fastslagen till fem år 
och det beror på branschens karaktär och svårigheten att förutse utvecklingen berättar 
Gunnarsson. År 1-4 utgörs av prognoser över rörelsekapitalets utveckling medan år 5 är ett 
beräknat medelvärde för de tidigare fyra åren, det vill säga ett normaliserat rörelseresultat. 
Peab gör även en uppskattning av hur tillväxten kan se ut åren efter femårsprognosernas slut. 
Det är ingen som egentligen kan veta hur det kommer att gå om tre till fyra år, så prognoserna 
bygger ju bara på våra antaganden menar Gunnarsson. Enligt Gunnarsson bör inte tillväxten 
överskrida den långsiktiga tillväxttakten för den bransch där koncernen verkar om inte goda 
skäl kan anges. En bedömning görs också av huruvida nivån på rörelsekapitalet återspeglar 
verksamheternas behov eller måste justeras för prognosperioden.  
 
Peabs finansavdelning bestämmer diskonteringsfaktorn utifrån prognoser om framtida 
kassaflöden. Diskonteringsfaktorn utgörs av den genomsnittliga koncernmässiga kostnaden 
för eget kapital samt låneskulder. För eget kapital används Peabs-koncernens marknadsvärde, 
vilket motsvaras av Peabs börsvärde. 
 
Enligt Gunnarsson handlar det även mycket om att se tillbaka på siffror från tidigare år och 
samtidigt vara uppmärksam på branschutvecklingen för att få en uppfattning om framtiden. 
Det finns också tillgång till statistik och nyckeltal som branschorganisationen tar fram.  
När det handlar om att uppskatta framtida kassaflöden är det alla faktorerna sammantaget som 
bildar utvecklingskurvan anser Gunnarsson. Han tycker inte att någon variabel skulle kunna 
anses viktigare än någon annan och trots alla prognoser som utarbetas menar Gunnarsson att 
”mycket handlar tyvärr om att det sitter i personens huvud så att säga, personens 
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marknadskännedom”.  Däremot är verksamheten van vid att utarbeta många olika prognoser, 
som exempelvis hur materialkostnaderna kommer att utvecklas och för Peab är det viktigt att 
ta fram information om många områden. 
 
Gunnarsson tyckte bättre om det tidigare regelverket med planenliga avskrivningar eftersom 
då kunde man veta att goodwillposten var upplöst efter ett visst antal år. Peab hade 10 år som 
avskrivningsperiodperiod och  när de åren hade gått så behövde man inte fundera något mer 
på det värdet. Enligt Gunnarsson är det svårt att göra en rättvis bedömning med 
imparitetstestet, eftersom det går att påverka siffrorna för mycket efter egna mål. 
 

”Det blir lite för flummigt och godtyckligt.” 
 
Förut visste koncernen vilka kostnader som fanns, medan nu kan det gå flera år utan 
nedskrivningsbehov. När branschen väl går neråt och nedskrivningar blir aktuella så drabbas 
koncernen av dubbla kostnader. Som Gunnarsson säger:  
 

”Man drabbas ju både av att det dippar i branschen och sen kommer alla de här 
goodwillposterna som ska lösas upp, det blir dubbel effekt.” 

 
Han anser därför att det var bättre när man kunde fördela kostnaderna jämt över en 10-
årsperiod. 
 

4.3  ICA 

4.3.1 Presentation av ICA:s goodwillpost 
ICAs goodwillpost för 2006 uppgår till 2499 mkr, vilket är en ökning från året innan med 909 
mkr. Ökningen beror på ett förvärv av Rimi Baltic AB, vilket är ett led i ICAs mål att även 
etablera sig i Baltikum. Goodwillen inom ICA redovisas fördelad på kassagenererande 
enheter uppdelade på tre segment: ICA Norge, ICA Baltic och ICA Meny. Årligen eller då 
indikation på nedskrivningsbehov ges prövas posten. Återvinningsvärdet för en 
kassagenererande enhet beräknas genom fastställande av nyttjandevärden. Dessa beräkningar 
baseras på:62 
 

• Det uppskattade framtida kassaflödet i budgetar och prognoser för de nästa tre åren. 
 
• Kassaflöden bortom de tre åren uppskattas och baseras på inflation samt den treåriga 

affärsplanen. Behovet av rörelsekapital som bedöms då vara samma som år tre. 
 

• Diskonteringsräntan. 
 

4.3.2 Intervju med Gustav Nygren 
Gustav Nygen är IFRS-Manager och arbetar på koncernredovisningsavdelning inom ICA. På 
avdelningen arbetar de med konsolideringen för ICA-koncernen. De gör även delårsrapporter 
och årsredovisningar samt är ansvariga för att koncernen följer enhetliga 
redovisningsprinciper. Nygren började arbeta inom koncernen i augusti 2006 och är ansvarig 

                                                 
62 ICAs åresredovisning 2006 
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för koncernens redovisningsmanual. Tidigare har han arbetat inom Coop med redovisning 
samt som konsult på KPMG. 
 
Enligt Nygren beror mängden arbete som läggs ner på värderingen av goodwillen inom 
koncernen på om det är aktuellt med en nedskrivning eller inte. I det första skedet är det en till 
två koncernredovisare som arbetar med värderingen som Nygren uppskattar ta någon dag att 
genomföra. Om det då visar sig att det med god marginal inte blir någon nedskrivning ses 
arbetet som avslutat. Om resultatet av det första testet dock visar på en nedskrivning eller 
någonstans i närheten av en nedskrivning får redovisarna gå tillbaka och titta närmare på de 
olika värdena. 
 

”En sådan process kan ta mycket längre tid och då blir det mycket tyckande.” 
 
Vidare måste även redovisarna ha en dialog med ICA:s revisorer vilket kan ta tid menar 
Nygren. 
 
För att få fram återvinnigsvärdet på goodwillposten inom ICA tas enbart nyttjandevärdet 
fram. Enligt Nygren har man inget nettoförsäljningsvärde att gå på så länge ICA inte har sålt 
någon enhet och då är det nyttjandevärdet som gäller. Vidare menar han att i det fallet då ICA 
sålt en enhet och fått fram ett nettoförsäljningsvärde redovisas den enheten ändå inte inom 
koncernen vilket gör nettoförsäljningsvärdet ganska ointressant i sammanhanget. 
 
Vid värderingen av goodwill inom ICA-koncernen används enligt Nygren en ganska komplex 
modell med ett antal variabler. Dessa variabler är: resultaträkningen med justeringar för 
avskrivningar, balansräkningen i sammandrag, tillväxtfaktor och diskonterinsfaktor. 
Tillväxtfaktorn för de närmaste tre åren fås genom ICA:s treåriga affärsplan. Planen bygger 
på ledningens uppskattningar om kommande kassaflöden och uppskattningen gör de bland 
annat utifrån tidigare resultat, kommande budgetar samt branschutvecklingen. Utifrån den 
treåriga affärsplanen uppskattas kommande års kassaflöden genom att kassaflödena i planen 
”dras ut” vilket ger tillväxtfaktorn för kommande år. Diskonteringsräntan beräknas utifrån 
det allmänna ränteläget samt genomsnittlig vägd kapitalkostnad (WACC). Inom ICA används 
samma diskonteringsränta inom hela koncernen även om Nygren menar att det rent teoretiskt 
borde vara olika ränta i olika länder. Han tror dock att det inte skiljer så mycket på de olika 
räntenivåerna och att det är anledningen till att de använder samma. Nygren poängterar att 
värderingen av goodwill är en ren uppskattning men att det är en väldigt försiktig 
uppskattning.  
 

”Det blir mycket antaganden av framtida kassaflöden.” 
 
Nygren menar att i och med införandet av IFRS 3 har det blivit mycket mer noggrant med att 
identifiera tillgångar och att goodwillposten har minskat i omfattning. Han anser att 
utvecklingen av reglerna är positiv jämfört med när man skrev av goodwillposten och värden 
inte per automatik behövde minska. Nygren känner sig säker på att en prövning av 
goodwillposten ger en riktigare bild av den trots att han anser att imparitetstestet är ett väldigt 
teoretiskt test med många antaganden. Vidare menar han att i testet finns en gråzon där man 
kan röra sig inom: 
 
”Ok, det finns en gråzon men det är väl därför det finns upplysningskrav, man har i alla fall 

visat hur man har hanterat denna zon.” 
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5 Analys 
I den teoretiska referensramen visade vi IASB och FASB:s syn på tillförlitlighet. I detta 
kapitel analyserar vi vad respondenterna berättar om hur koncernerna går tillväga för att få 
en tillförlitlig värdering av goodwill. Utifrån respondenternas svar har vi tolkat deras 
tillvägagångssätt och relaterat det till de olika beståndsdelarna i tillförlitlighetsbegreppet 
samt mätteorin. 
 
Respondenterna använder sig inte av samma begreppsapparat som FASB och IASB. Dock går 
det att tolka deras uttalanden kring hur värderingen går till utifrån de två organisationernas 
begrepp. Respondenterna är väl införstådda med olika typer av osäkerhetsfaktorer som kan ge 
upphov till mätfel även om de inte har en lika strukturerad bild som Kam. 
 

5.1 Saab 
På Saab är Göran Wedholm koncernredovisningschef och han har varit inom koncernen i 20 
år.  För att öka graden av verifierbarhet i värderingen ska flera redovisare se över 
redovisningen vilket är fallet inom Saab-koncernen. Värderingen av goodwillposten är ett 
arbete som tar upp många timmar i anspråk då bedömningen granskas i flera steg samt att 
planerna som ligger till grund för värderingen ses över kontinuerligt. Wedholm är medveten 
om de svårigheter som finns i en värdering av goodwillposten och anser att arbetet med att 
värdera goodwill är svårbedömt. 
 
Inom Saab är det nyttjandevärdet som de utgår från vid värdering av goodwillposten. För att 
genomföra en bra uppskattning utgår redovisarna från vissa variabler. Enligt FASB är det 
centralt att det som ska mätas verkligen mäts för att på så sätt få validitet i mätningen. I enligt 
med FASB:s åsikter om validitet följer Saab de rekommendationer som finns för att 
säkerställa att de verkligen mäter det som de avser att mäta. Varje kassagenererande enhet 
upprättar en femårig affärsplan i maj varje år. Affärsplanerna grundar sig dels på den 
befintliga orderstocken samt benchmarketing vilket är en viktig del för att uppskatta den 
framtida omsättningen Det är viktigt att affärsplanerna ger en realistisk bild av verkligheten 
enligt Wedholm. Saab gör även en uppskattning av tillväxten inom branschen och sätter den i 
relation till koncernens tänkta utveckling. Vidare menar Wedholm att den viktigaste faktorn i 
imparitetstestet är fastställandet av diskonteringsräntan och den varierar mellan de olika 
enheterna då de ligger i olika länder samt producerar olika produkter. Vid beräkning av 
diskonteringsräntan tas hänsyn till inflation samt risk i enheten. 
 
Problemet angående vad som är goodwill och vad som är andra immateriella tillgångar kan ge 
upphov till oklarheter. I enlighet med Kams teori angående oklarheter i redovisningen anser 
Wedholm att just den urskiljningen kan vara väldigt problematisk. Vid urskiljningen av 
tillgångar är det viktigt att ha ett bra tillvägagångssätt samt goda kunskaper för att minska på 
oklarheten i redovisningen.  
 
Wedholm menar att en nedskrivning kan ses som en misslyckande och visa att deras 
uppskattning om framtiden inte höll. Inom Saab strävar ledningen efter att inte behöva göra 
någon nedskrivning. Kam menar att redovisningen påverkas av sin omvärld och att faktorer i 
omgivningen kan ge upphov till mätfel. Detta kan anses vara samma uppfattning som 
Wedholm har, då han poängterar att Saabs värderingar är realistiska samt granskas av 
revisorer.  
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5.2 Peab 
Gunnarsson har arbetat inom koncernen i 13 år och är väl förtrogen med 
redovisningsförfarandet. Han är den som ytterst granskar redovisningsinformationen som 
inhämtas från en controller för varje enhet. Gunnarsson är väl medveten om att det finns 
många osäkerhetsfaktorer att ta hänsyn till i värderingsarbetet och enligt Kam är det av stor 
vikt att redovisaren känner till detta för att minska risken för fel i redovisningen.  
 
För att ta reda på huruvida goodwillposten behöver skrivas ned eller inte, följer Peab IASB:s 
imparitetstest. Utifrån det testet har Peab utarbetat en excel-modell där de bokförda värdena 
används för att få prognoser över omsättningen. Det finns tydliga riktlinjer och förklaringar 
till hur testet ska genomföras, men värderingen kan ändå bli lite godtycklig menar 
Gunnarsson. Detta beror på att det finns ett visst utrymme för att ”skruva i siffrorna” eftersom 
tillvägagångssättet inte är detaljbeskrivet. I enlighet med Kam, anser Gunnarsson att det finns 
risk för att testet kan genomföras på ett mindre lämpligt sätt eftersom det är möjligt att 
påverka siffrorna efter egna mål. För att få fram återvinningsvärdet beräknar Peab 
nyttjandevärdet utifrån prognoser över omsättningen, rörelsemarginalen, 
rörelsekapitalbehovet samt diskonteringsräntan. Enligt validitetsbegreppet är det meningen att 
den ekonomiska verkligheten ska avbildas, men det är en mycket svår uppgift menar 
Gunnarsson, eftersom prognoser bygger på någons uppskattningar om kommande kassaflöden 
utifrån en verklighet med många osäkra faktorer.  
 
Gunnarsson vill inte peka ut någon variabel som mera betydelsefull än någon annan utan det 
är informationen som prognoserna ger över alla variablerna sammantaget som är viktig. I 
likhet med FASB och IASB:s syn på fullständighet anser Gunnarsson att det är centralt att ta 
fram ett så omfattande informationsunderlag som möjligt för att kunna göra säkrare 
bedömningar om framtiden. Detta måste givetvis sättas i relation till vilka kostnaderna blir för 
att utarbeta materialet säger Gunnarsson. 
 

5.3 ICA 
Gustav Nygren är chef på den avdelning som är ansvarig för att granska värderingen av 
goodwill inom koncernen. De som arbetar med värderingen i ett första skede är en eller två 
redovisare som har en mall som de följer. Att värderingen kontrolleras av flera steg inom 
koncernen samt även av redovisare är i enlighet med FASB som menar att verifierbarheten 
ökar när mätningen upprepas av flera personer. Enligt Kam kan den som utför redovisningen 
vara en orsak till mätfel då informationen om tillvägagångssättet är otydligt eller om 
redovisaren missuppfattar reglerna. Nygren har en gedigen bakgrund från arbete med 
redovisning och värderingsfrågor samt är väl insatt i värderingsproblematiken i enlighet med 
sin yrkesroll som IFRS-manager inom ICA-koncernen.  
 
Vid genomförandet av imparitetstestet använder sig ICA endast av nyttjandevärdet och det 
värdet får koncernen fram genom att titta på ett antal variabler. Dessa variabler är: 
resultaträkningen med justeringar för avskrivningar, balansräkningen i sammandrag, 
tillväxtfaktor och diskonteringsfaktor. Variablerna är enligt teorin regelverket med dess 
tillämpningar med vilka redovisningen genomförs. Då de är bristfälliga ger de upphov till fel i 
redovisningen. Tillväxtfaktorn bedöms med hjälp av bedömningar av framtida kassaflöden. 
ICA använder samma diskonteringsränta inom hela koncernen även då räntan enligt Nygren 
borde skilja sig mellan olika länder.  För att få validitet i mätningen är det viktigt att det som 
ska mätas verkligen mäts. I enlighet med FASB anser Nygren att det är svårt att spegla 



 25

verkligheten vid värderingen av goodwill: ”Det blir mycket antaganden av framtida 
kassaflöden.”.  
 
Den tid som läggs ner på arbetet med värdering av goodwill inom ICA-koncernen beror på 
om det är aktuellt med en nedskrivning. Då det är aktuellt behövs det mer tid för att bestämma 
om det blir en nedskrivning och i så fall hur stor. Detta arbete kan bli ganska omfattande 
vilket är i linje med Kams teori om omvärlden som innebär att omvärlden med faktorer som 
stress och tidsbrist ökar risken för slumpmässiga fel. Om värderingen inte hamnar i närheten 
av en nedskrivning läggs det ner ungefär någon dag med arbete på värderingen uppskattar 
Nygren.  
 
När det gäller redovisning av goodwill kan oklarheter kring vad som avses att mäta finnas då 
goodwillposten kan definieras antingen genom nettoförsäljningsvärde eller nyttjandevärde. 
Redovisarna på ICA har valt att lösa detta problem genom att endast beräkna nyttjandevärdet 
för att åtminstone få en likvärdig värdering från år till år. 
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6 Slutsats 
I detta kapitel kommer vi att presentera studiens slutsats som vi kommit fram till utifrån syftet 
och problemformuleringen.  
 
Syftet med studie är följande: Vi ämnar studera hur koncerner går tillväga för att övervinna 
hinder och kunna göra tillförlitliga bedömningar vid värdering av goodwill i enlighet med 
IFRS 3.  
 
De tre respondenterna är ansvariga för koncernredovisningen inom sin respektive koncern. 
Wedholm har arbetat många år inom Saab-koncernen, detsamma gäller Gunnarsson på Peab. 
Nygren har också lång erfarenhet från redovisningen men har endast arbetat inom ICA-
koncernen de senaste åtta månaderna. De kan därför anses ha tillräcklig kunskap för att förstå 
syftet med testet samt hur det är utformat och ska tillämpas. Eftersom koncernerna har 
kompetenta och erfarna redovisningschefer som är ytterst ansvariga för och granskar 
redovisningsinformationen, minimeras risken för fel i redovisningen som beror på 
redovisaren.  
 
Redovisningsinformationen granskas i flera led inom de tre koncernerna och slutligen även av 
en revisor och på så sätt blir informationen verifierbar. 
 
Koncernerna i studien beräknar alla tre nyttjandevärdet istället för nettoförsäljningsvärdet då 
de vill få fram återvinningsvärdet i imparitetstestet. De menar alla tre att trots att 
nyttjandevärdet bygger på uppskattningar är det svårare att uppskatta nettoförsäljningsvärdet 
eftersom den bedömningen blir mer hypotetisk. Därmed är den metod som används mest 
valid. Ytterligare tecken på validitet ser vi i att de använder samma beräkningsmetod från år 
till år och därmed ökar erfarenheten och kunskapen inom området.   
 
För att försöka att avbilda den ekonomiska verkligheten tar samtliga koncerner fram 
prognoser över tillväxttakten utifrån ledningens förväntade framtidsutveckling. Däremot 
tillämpar de olika tidsperioder för sina prognoser. För åren efter prognosperiodens slut 
utarbetar Peab och Saab ytterligare prognoser medan ICA använder de tidigare prognoserna 
och drar ut dem över de kommande åren för att få en tioårsperiod. De följer alla noga de 
regler som finns i IFRS 3 gällande imparitetstestet och respondenterna är väl medvetna om de 
inbyggda ”gråzonerna” och av detta kan man dra slutsatsen att de har stor kännedom om 
regelverket.  
 
När det gäller imparitetstestet har alla tre koncernerna med de väsentliga variablerna som tas 
upp i teorin. Däremot kan vi se att Saab betonar betydelsen av sin befintliga orderstock och 
diskonteringsränta medan Peab och ICA gör mer generella bedömningar av alla variabler 
sammantaget. För att uppnå validitet och fullständighet tar koncernerna med alla variabler i 
sina bedömningar.  
 
Det förekommer yttre påverkan av faktorer från omvärlden såsom stress och påtryckningar 
från ledningen. Saab och ICA betonar att värderingsarbetet får ta mycket tid i anspråk medan 
Peab menar att värderingen inte brukar kräva någon större tid. Det kan dock tilläggas att ingen 
av koncernerna känner till den verkliga tidsåtgången eftersom de inte har genomfört någon 
nedskrivning. Saab var den enda koncernen där vi fick en tydlig uppfattning om att det fanns 
påtryckningar från ledningen att inte skriva ner goodwillposten då detta ansågs vara ett 
misslyckande. Trots de påtryckningar från omvärlden som kan inverka på redovisningen är de 
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tre respondenterna medvetna om detta och menar att de fokuserar på att få en tillförlitlig 
bedömning. 
 
Slutsatsen blir att respondenterna vet att det kan uppstå fel i värderingen eftersom goodwill är 
en svårbedömd tillgång, men att deras kompetens och erfarenhet bidrar till en tillförlitlig 
värdering. För att minska påverkan av osäkerhetsfaktorerna kan koncernerna vidta olika 
åtgärder för att hantera dessa. Dock går det aldrig att helt undvika att dessa faktorer har en 
viss inverkan på redovisningen. För att övervinna hinder och göra en tillförlitlig bedömning 
använder sig koncernerna av kompetenta redovisare som avsätter ordentligt med tid till 
arbetet med värderingen som sker i flera steg. De använder sig även utav välutvecklade 
prognoser som tydligt följer de rekommendationer som finns. Även en viss grad av 
benchmarketing används i sammanhanget.  
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BILAGA 1 

Intervjufrågor 
 

• Er titel, arbetsuppgifter och år i yrket? 
 

• Hur läggs arbetet upp och hur många är involverade i arbetet? 
 

• Hur går värderingsarbetet till och vilka överväganden görs? 
 

• Hur ser Ni på de nya reglerna i förhållande till de gamla? 
 
 
 


