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1. BAKGRUNDSFÖRSTÅELSE

I detta första kapitel ges inledningsvis en bakgrund till det område som vi har
undersökt. Vidare följer en diskussion kring vad vi finner intressant i det
undersökta området. Denna diskussion för läsaren fram till uppsatsens
frågeställningar, vilka mynnar ut i undersökningens syfte. Därefter behandlas
de avgränsningar vi har gjort. För att underlätta läsningen av uppsatsen
avslutas kapitlet med en disposition som beskriver vad uppsatsens olika kapitel
avser att behandla. Vi har valt att göra uppsatsens inledande kapitel relativt
omfattande då vi anser det underlätta vidare läsning.

1.1 Bakgrund

De internationella diskussionerna kring goodwill1 är och har varit många. Bland
annat har diskuterats huruvida goodwill överhuvudtaget är en tillgång samt hur
denna tillgång skall värderas, redovisas och skrivas av. Metoder för värdering,
redovisning och avskrivning av goodwill har skiftat under årens gång. Innan den
stora börskraschen i USA 1929 redovisades till exempel en del tillgångsposter
på företagens balansräkning till marknadsvärde och det var på grund av den
rådande inflationen möjligt att skriva upp de värden. Efter kraschen framfördes
krav på tydligare redovisningsprinciper, vilket resulterade i att redovisnings-
rekommendationerna som utarbetades grundades på försiktighetsprincipen.
Detta ledde till att tillgångarna istället redovisades till anskaffningsvärde.
(Nilsson, 1998) Det har dock funnits och finns i viss mån fortfarande stora
skillnader mellan länder. En harmonisering av redovisningsrekommendationer
till följd av ökad internationalisering har lett till att noterade företag i ledande
industrialiserade länder numera redovisar goodwill som en tillgång och
redovisar denna tillgång till anskaffningsvärdet. (Rundfelt, 2001)

Rundfelt (2001) menar vidare att en av skillnaderna som fortfarande finns
mellan länderna gäller avskrivningstidens längd. För att exemplifiera detta kan
en jämförelse mellan Sverige och USA göras. Enligt den rekommendation som

                                       
1 För definition av goodwill se 3.1.
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gäller i Sverige fram till och med 31 december 2001, RR 1:96, rekommenderas
en avskrivningstid på tjugo år. I USA har avskrivningstiden på goodwill, för
räkenskapsår som påbörjas innan den 15 december 2001, begränsats av den
amerikanska rekommendationen APB (Accounting Principles Board) Opinion
No 17 till fyrtio år (Nobes och Parker, 2000). För att illustrera vilken betydelse
avskrivningstiden har för ett företags resultat återges nedan ett något omarbetat
exempel från Schuster (1999) med avskrivningstiden tjugo respektive fyrtio år.
Koncernen i exemplet består av moderbolag och ett dotterbolag.

Koncernens balansräkning
Tillgångar – moder 100 Eget kapital 40
Tillgångar – dotter 50 Skulder 130
Goodwill 20
Totalt 170 Totalt 170

Tabell 1 Koncernens balansräkning, år1

Källa: Schuster, 1999, sidan 51 och 57

Koncernens resultaträkning
Avskrivningstid – goodwill 20 år 40 år
+ Resultat – modern 6 6
+ Resultat – dotter 3 3
- Räntekostnad -2,8 -2,8
- Avskrivning goodwill -1 -0,5
= Resultat – koncernen 5,2 5,7
Räntabilitet på eget kapital 13% 14,25%
Räntabilitet på totalt kapital 3% 3,35%

Tabell 2 Koncernens resultaträkning. Tjugo respektive fyrtio års avskrivningstid.

Källa: Schuster, 1999, sidan 51 och 57

Skillnaden i resultat år 1 framkommer tydligt i ett exempel som detta. Används
en avskrivningstid på fyrtio år blir den årliga kostnaden lägre och koncernens
resultat blir högre än om en avskrivningsperiod på tjugo år används. Vidare
påverkas som synes räntabilitet på eget kapital och räntabilitet på totalt kapital.
Många amerikanska företag har valt att använda sig av en avskrivningsperiod på
fyrtio år (FASB 2000/2001) då möjlighet till detta funnits. Det står dock inte
uttryckligen i FASB (Financial Accounting Standards Board) 2000/2001 att
skälet till att de amerikanska företagen i stor utsträckning valde den längre
avskrivningstiden på goodwill var att påverka resultatet positivt. En tänkbar
förklaring kan vara att de amerikanska företagen i stor utsträckning faktiskt
ansåg att goodwillposten hade en ekonomisk livslängd2 på fyrtio år. Resultatet
blev dock att amerikanska företag i jämförelse med svenska i stor utsträckning
                                       
2 Begreppen ekonomisk livslängd och nyttjandeperiod används synonymt i denna uppsats.
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fick lägre årliga goodwillavskrivningar och därigenom mindre negativ påverkan
på resultatet.

I den svenska rekommendationen som behandlade koncernredovisning och
därmed köpt goodwill, RR 1:96, begränsades goodwillpostens ekonomiska
livslängden som sagts ovan till tjugo år. Detta tillsammans med den längre
avskrivningstid som tilläts i USA föranledde en livlig debatt i svenskt näringsliv
och bland svenska företag då de ansåg att de svenska reglerna gav dem en
ofördelaktig konkurrenssituation på den globala marknaden i förhållande till de
företag som redovisade i enlighet med de amerikanska rekommendationerna.
Debatten i Sverige ledde fram till en revidering av RR 1:96 vilket resulterade i
RR 1:00. (Rundfeldt, 2001) En avskrivningstid på mer än tjugo år, dock
maximalt fyrtio år, är enligt RR 1:00 från och med 1 januari 2002 tillåten om
skäl för detta kan påvisas (RR 1:00, FAR, 2001).

I USA har en annan debatt beträffande goodwillredovisning pågått och tre andra
problem än det som diskuterats i Sverige har behandlats. Det första problemet
rör den amerikanska rekommendationen APB Opinion No 17. Den gavs ut så
tidigt som 1970 och har sedan dess inte förändrats trots att de immateriella
tillgångarna i företagen på senare år har blivit allt viktigare och utgör vid
företagsförvärv en allt större andel av transaktionerna. Upplysningskraven från
användare3 av den finansiella informationen har ökat beträffande de
immateriella tillgångarna i de amerikanska företagen på grund av dessa
tillgångars allt mer betydande ställning i företagens balansräkning. (Accounting
Principles Board, 1970). Dessa krav på upplysningar har inte mötts av
amerikanska företag, vilket har lett till att användare av den finansiella
informationen har krävt en förändring av den hittills gällande amerikanska
rekommendationen som reglerat köpt goodwill, APB Opinion No 17.

Det andra problemet som diskuterats är att företag vid förvärv har kunnat
använda sig av två olika konsolideringsmetoder, förvärvsmetoden och
poolningsmetoden. Eftersom förvärv av högt värderade företag leder till stora
goodwillposter om förvärvsmetoden används, har poolningsmetoden istället
använts i stor utsträckning i USA då denna ej ger upphov till goodwill.
Företagen önskar undvika stora goodwillposter då dessa bidrar till avskrivningar
som påverkar resultatet negativt samt en större tillgångssida, vilket leder till
lägre räntabilitetsmått. De företag som ej uppfyllde de kriterier som var
nödvändiga för att få redovisa samgåenden enligt poolningsmetoden, ansåg sig

                                       
3 Med användare avses till exempel analytiker, kreditgivare, aktieägare samt övriga
investerare.
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hamna i en ofördelaktig position jämfört med konkurrenter som uppfyllde dessa
kriterier och konkurrensvillkoren ansågs ohållbara. (FASB, 2001/2002)

Det tredje problemet som debatterats är att de amerikanska analytikerna inte
ansett den finansiella informationen vara tillförlitlig och jämförbar. Att
informationen inte har ansets vara tillförlitlig beror på att många företag i USA
valt att skriva av goodwill på fyrtio år trots att en lång avskrivningstid ökar
osäkerheten kring goodwillvärdet (Hendriksen, 1977). Resultatet av
användandet av poolningsmetoden i stället för förvärvsmetoden blev att
likvärdiga ekonomiska transaktioner redovisades enligt olika metoder, vilket
ledde till stora skillnader i transaktionernas finansiella resultat och svårigheter
att göra jämförelser. Detta har i många fall varit ett problem då informationen
blivit missvisande och förvärvspriset och goodwill kunnat ”gömmas”. (Ryan,
2001) Att informationen om goodwillposten inte ansetts tillförlitlig och
jämförbar har gjort att den setts som onödig och betydelselös av analytiker.
Detta har resulterat i att de bortsett från goodwillposten och dess avskrivningar
vid investeringsbeslut och företagsanalyser. (Ryan, 2001)

Det amerikanska redovisningsorganet FASB arbetade, som svar på ovanstående
diskussioner och debatter, tillsammans med motsvarande internationella organ
fram ett första förslag som skulle lösa problemen. Poolningsmetoden skulle bli
ogiltig som konsolideringsmetod för att ge alla företag samma förutsättningar på
marknaden för samgåenden och förvärv och goodwillpostens maximalt tillåtna
avskrivningstid skulle kortas till tjugo år för att minska osäkerheten kring denna
tillgångspost. Förslaget mötte dock högljudda protester från företagen i USA.
(Moehrle och Reynolds-Moehrle, 2001) Detta fick FASB att dra tillbaka
förslaget och istället inleda diskussioner med ett antal amerikanska storföretag.
Dessa diskussioner ledde fram till ett nytt förslag som sammanfattades i en
rekommendation som reglerar redovisning av goodwill som uppstår vid förvärv
av företag (Corporate Financing Week, 9 juli, 2001). Den nya
rekommendationen, FAS (Financial Accounting Standard) 142, skall börja
användas för räkenskapsår som startar tidigast 15 december, 2001 och innebär
att goodwill inte längre skall skrivas av utan istället värderas årligen och skrivas
ned vid behov.4 Detta får till följd att nyttjandeperioden för goodwill förutsätts
vara oändlig. (Ryan, 2001) FAS 142 ger en likvärdig effekt som
poolningsmetoden men med skillnaden att alla företag får samma villkor.
Poolningsmetoden blir därigenom i praktiken delvis överflödig och har
avskaffats, denna gång utan protester från företagen. (FASB, 2001/2002)
                                       
4 En nedskrivning (depreciation) av en tillgång sker om tillgångens värde minskat och denna
värdeminskning kan antas vara beständig. Avskrivning (amortization) avser en ”…förbrukad
del av utgift för en produktionsresurs som har flera års ekonomisk livslängd…”(Thomasson
et al, 1997, sidan 48). (Thomasson et al, 1997)



Bakgrundsförståelse

5

Samtidigt som svenska företag, i och med RR 1:00, får möjlighet att hamna i
vad som ansågs vara en mer konkurrensmässigt likvärdig situation gentemot
sina amerikanska konkurrenter befinner sig de amerikanska företagen än en
gång i en mer fördelaktig position då de, enligt FAS 142, undslipper
avskrivningar på goodwill. Hur detta kommer att påverka företag som följer
amerikanska respektive svenska redovisningsrekommendationer visas i tabell 3.

Koncernens resultaträkning
Avskrivningstid – goodwill 40 år -
+ Resultat – moder 6 6
+ Resultat – dotter 3 3
- Räntekostnad -2,8 -2,8
- Avskrivning goodwill -0,5 0
= Resultat – koncern 5,7 6,2
Räntabilitet på eget kapital 14,25% 15,5%
Räntabilitet på totalt kapital 1,3% 3,6%

Tabell 3 Koncernens resultaträkning. Fyrtio års respektive ingen avskrivningstid.

Källa: Schuster, 1999, sidan 51 och 57

Återigen blir resultat och de båda räntabilitetsmåtten högre med det amerikanska
alternativet (inga avskrivningar) än med de svenska (mer än tjugo års
avskrivningstid tillåts). Detta kan komma att leda till en debatt i Sverige som
liknar den som ägt rum tidigare då svenska företag ansåg sig hamna i en
ofördelaktig konkurrensposition och efterfrågade en anpassning till de
amerikanska redovisningsrekommendationerna.

1.2 Problemdiskussion

De problem som uppstod i USA har en gemensam nämnare i att aktörer på
redovisningsmarknaden ansåg att företag som nyttjade en avskrivningstid på
fyrtio år inte gav en rättvisande bild av företagets ekonomiska ställning. Detta på
grund av att en så lång avskrivningstid skapar större osäkerhet kring
goodwillpostens värde. Vi identifierar tre aktörer på redovisningsmarknaden:
företagens redovisare som producerar informationen, aktörer som utfärdar och
kontrollerar att rekommendationerna följs samt användarna av den finansiella
informationen i form av exempelvis företagsanalytiker och aktieägare. I gruppen
av aktörer som utfärdar samt kontrollerar att rekommendationer följs ingår såväl
revisorer som medlemmar i redovisningsorgan så som Redovisningsrådet.

Som påpekats ovan skiljer sig redovisningsrekommendationer åt mellan olika
länder. Det finns i svensk redovisningstradition grundläggande
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redovisningsprinciper som svenska företag enligt lagen skall följa. Principerna
gäller dels att årsredovisningen skall upprättas på ett överskådligt sätt och i
enlighet med god redovisningssed 5 och dels att den skall upprättas som en
helhet och ge en rättvisande bild av företagets ställning och resultat.
(Årsredovisningslagen, FAR, 2001). Vidare framgår av den svenska
Årsredovisningslagen att de immateriella tillgångarnas livslängd anses uppgå till
fem år ”…om inte en annan längre tid med rimlig grad av säkerhet kan
fastställas.” (Årsredovisningslagen, 4 kapitel, 4§, FAR, 2001, sidan 283).

Ett antal svenska företag frångår de svenska lagarna och rekommendationerna
och väljer istället en avskrivningstid på goodwill på fyrtio år. Bland annat Atlas
Copco har valt att göra detta då de anser att en längre avskrivningstid ger en
bättre möjlighet att ge en rättvisande bild då förvärven skedde på den
amerikanska marknaden och således skall visa konkurrenskraftiga resultat på
denna. (Schuster, 1999) Enligt oss är det, i och med ikraftträdandet av RR 1:00
och därmed möjligheten att använda en avskrivningstid på mer än tjugo år,
sannolikt att fler företag i Sverige börjar använda sig av en längre
avskrivningstid. Det som är av intresse att utreda är vad svenska
redovisningsaktörer anser om de svenska redovisningsrekommendationerna RR
1:96 och RR 1:00. Det skulle kunna ge svar på huruvida RR 1:00 anses kunna ge
en bättre möjlighet att ge en rättvisande bild jämfört med RR 1:96 eller om ett
alternativ liknande den nya amerikanska redovisningsrekommendationen FAS
142 skulle vara önskvärt.

Detta leder även in på resonemanget kring vad som påverkar utfärdandet av nya
rekommendationer. Diskussionen i Sverige som föranledde RR 1:00
dominerades av de svenska företagens krav på en mer likvärdig
konkurrenssituation i förhållande till de företag som redovisar i enlighet med de
amerikanska rekommendationerna. (Rundfelt, 2001) Moehrle och Reynolds-
Moehrle (2001) är tveksamma till den nya amerikanska rekommendationen FAS
142 och menar att den kan ses som en tillbakagång. Detta på grund av att
goodwill enligt FAS 142 skall värderas till marknadsvärde istället för till
anskaffningsvärde liksom en del av tillgångarna gjordes innan börskraschen
1929 (Nilsson, 1998). Diskussioner i USA och i andra länder har på senare år
snarare rört att förkorta nyttjandeperioden, inte göra den oändlig med årlig
marknadsvärdering, vilket nu har blivit fallet. (Moehrle och Reynolds-Moehrle,

                                       
5 God redovisningssed innebär att de lagar och redovisningsprinciper som anges i lagen skall
följas. Allmänna råd och rekommendationer som ges ut av auktoritära organ, så som till
exempel Redovisningsrådet, bör också följas. Om det ger en mer rättvisande bild kan det vara
tillåtet att avvika från kravet på god redovisningssed. (Om årsredovisning i aktiebolag, FAR,
2001)
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2001) Det vore således av intresse att studera vad som anses påverka utfärdandet
av de svenska redovisningsrekommendationerna.

1.3 Undersökningsfrågor

De frågeställningar vi ämnar besvara för att uppnå nedanstående syfte är
följande:

• Anser aktörerna på den svenska redovisningsmarknaden att dagens
svenska rekommendationer ger företagen möjlighet att ge en rättvisande
bild av goodwillposten?

• Vad upplever aktörerna på den svenska redovisningsmarknaden påverkar
utfärdandet av redovisningsrekommendationer?

• Känner aktörer på den svenska redovisningsmarknaden till den
amerikanska goodwillrekommendationen FAS 142 och anses den utgöra
ett fördelaktigt alternativ till den svenska rekommendationen gällande
koncernredovisning?

1.4 Syfte

Syftet med denna uppsats är att kartlägga svenska aktörers, med tyngdpunkt på
företagens, syn på rekommendationer för och redovisning av koncernmässig
goodwill.

1.5 Avgränsningar

Då vi valt att undersöka goodwill som uppstår enbart vid förvärv behandlas i
uppsatsen endast företag som är koncerner. Så kallad upparbetad goodwill
kommer inte att behandlas då det enligt Redovisningsrådets rekommendation
RR 15, Immateriella tillgångar, ej är tillåtet att redovisa denna som tillgång i
balansräkningen (RR 15, FAR, 2001). Goodwill som uppstår vid inkråmsförvärv
kommer inte heller att redogöras för. Samgåendeproblematiken har inte
undersökts, utan den står i vårt sammanhang som bidragande orsak till de
förändringar i USA som förorsakade införandet av FAS 142.

Vi har valt att begränsa oss till tre branscher, läkemedels-/medicinteknik-
/kemibranschen, verkstadsindustrin samt telekommunikationsbranschen.

Då vårt syfte är att kartlägga svenska aktörers syn på rekommendationer för och
redovisning av koncernmässig goodwill är vi intresserade av redovisningen av
goodwill och dess avskrivningar i balans- och resultaträkning samt
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informationen i noterna. Vi behandlar bara en av de grundläggande principer
som Årsredovisningslagen föreskriver, nämligen rättvisande bild, då denna avser
just presentation av balans- och resultaträkning samt noter.

I de fall då värdet av ett förvärvat företags identifierbara nettotillgångar
överstiger anskaffningsvärdet på företaget redovisas negativ goodwill. (RR 1:00,
FAR, 2001) Vi kommer i denna uppsats endast att behandla värdering av positiv
goodwill.

Vi kommer inte heller att behandla skatteproblematiken då koncerner i Sverige
inte är skattesubjekt. Svenska moderbolag och dotterbolag betalar skatt var för
sig. Teknisk behandling av goodwill så som omstruktureringar tas heller inte
upp.

1.6 Uppsatsdisposition

Vår uppsats består av tre delar vilket
har tydliggjorts i figur 1. De tre
första kapitlen som är ljusgråa i
figuren utgör den teoretiska delen av
uppsatsen. Nästföljande två kapitel
som är markerade med mellangrått
behandlar undersökningens
praktiska del, nämligen den empiri
vi samlat in. Slutligen knyts teori
och empiri samman med hjälp av
våra egna resonemang i de tre sista
kapitlen som är mörkgråa i figuren.

Vi har i detta, uppsatsens inledande
kapitel sökt ge läsaren en inblick i
och viss förförståelse för själva
ämnet och det område vi ämnar att
behandla.

Figur 1 Uppsatsens disposition

För att läsaren vidare skall kunna bedöma huruvida resultaten är trovärdiga och
därigenom om uppsatsen är läsvärd, är det viktigt att tydligt beskriva vilket
vetenskapligt perspektiv vi har på undersökningen och även hur vi praktiskt har
gått tillväga i genomförandet. Vi har dock, som nämnts ovan, valt att beskriva
uppsatsens teoretiska del först för att sedan redogöra för den praktiska delen.

8.Egna  reflektioner

7 .Sammanfa t tn ing

6.Kart läggande
diskussion

5.Undersökningsområde

4.Arbetsparadigm

3.Teoretisk förståelse

2.Vetenskapl ig t
perspektiv

1.Bakgrunds  förståelse
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Detta får till följd att vi har delat upp metoden i två kapitel, där metodfilosofin
beskrivs i kapitel 2, Vetenskapligt perspektiv.

Genom att vi tecknat upp en ram av teorier som vi utgått från i vår undersökning
ges läsaren, genom att läsa kapitel 3, Teoretisk förståelse, en djupare förståelse
för ämnet och för utredningens förutsättningar. Detta kapitel kan ses som en
stödfunktion för de läsare som ej är insatta i ämnet.

Därefter följer kapitel 4, Arbetsparadigm, i vilket vi beskriver vårt praktiska
tillvägagångssätt. Kapitlet beskriver den grundläggande praktiska utformningen
av utredningen och vi anser att den beskrivningen bör komma i snar anslutning
till redogörelsen för den insamlade empirin för att bäst fylla sin funktion. De
läsare som önskar att läsa den praktiska metoden i anslutning till den
vetenskapliga läser således kapitel 4, Arbetsparadigm, före kapitel 3, Teoretisk
förståelse.

I kapitel 5, Undersökningsområde, sammanställs den data vi samlat in. Ett
undersökningsområde definierar Arbnor och Bjerke (1994, sidan 477) som ”…
det verklighetsfält mot vilket en kunskapare riktar sina kunskapande
ambitioner.”.

Efter de praktiska och teoretiska delarna följer i kapitel 6 en kartläggande
diskussion kring vår undersökning, där vi besvarar de frågeställningar vi satt upp
i uppsatsens inledande kapitel. De teorier vi studerat används i detta kapitel för
att belysa de mönster och tendenser vi upptäckt i det insamlade materialet.

Därefter ämnar kapitel 7 ge läsaren en övergripande bild och sammanfattning av
vår undersökning.

Det sista kapitlet är benämnt Egna reflektioner och beskriver de tankar och
åsikter vi hade innan uppsatsen och om de visade sig stämma eller ej med den
faktiska studien. Vi hade utifrån vår förförståelse vissa föreställningar om hur
aktörerna på marknaden såg på redovisning av goodwill och vi gör i uppsatsens
sista kapitel en jämförelse mellan dessa föreställningar och undersökningens
resultat.
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2. VETENSKAPLIGT PERSPEKTIV

Detta kapitel behandlar den vetenskapliga metoden och inleds med en
diskussion kring vad metodlära är. Vidare följer en beskrivning av vår syn på
vetenskap. Metodologiska begrepp som positivism, hermeneutik, induktion och
deduktion beskrivs sedan. Parallellt med detta beskrivs vår undersöknings
placering på den metodologiska begreppshimlen.

2.1 Metodlära

”En metod är ett tillvägagångssätt, ett hjälpmedel man använder för
att lösa problem och komma fram till ny kunskap. Alla hjälpmedel,
vilka som helst, som fyller den funktionen, hör hemma i
metodarsenalen.”

Aubert (ur Hellevik, 1977 sid.13)

Bland studenter är, i många fall, metod betraktad som ett nödvändigt ont. Skälet
till detta kan vara en ytlig föreställning om innehållet i och därigenom en
avsaknad av förståelse för metodlära. Holme och Solvang (1997, sidan 11) anser
att metod är ”…något av det mest användbara och praktiska man lärt sig.”.
Vidare anser Holme och Solvang i enlighet med Auberts citat ovan att kunskap i
metod är ett redskap för att uppnå de målsättningar forskaren har med sin
undersökning. Arbnor och Bjerke (1994) menar vidare att metodlära inte enbart
är en beskrivning av praktiska tekniker, utan att det snarare handlar om
personlig insikts- och förståelseutveckling.

En väl beskriven metod är enligt Gummesson (1991) en förutsättning för att
efterföljande bedömare skall kunna utvärdera en utrednings kvalitet. Läsaren
kan lättare bedöma och ta ställning till de resultat som framkommit om en tydlig
redogörelse gjorts för forskarnas perspektiv på undersökningen och hur de
praktiskt har gått tillväga i genomförandet. En tydlig metod ger mer trovärdighet
åt en utredning. Utifrån ovanstående resonemang anser vi inte att metodavsnittet
är ett nödvändigt ont utan snarare fyller en viktig funktion i utredningen. Vi är
av den åsikten att en väl beskriven metod och ett väl beskrivet tillvägagångssätt
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underlättar vid läsandet av uppsatsen och höjer trovärdigheten på de resultat vi
kommit fram till.

Metod innehåller flera abstraktionsnivåer vilka visas i figur 2.

Figur 2 Metodfigur

Källa: Arbnor och Bjerke, 1994, sidan 33. Egen bearbetning

Den högre abstraktionsnivån inkluderar det vetenskapliga perspektiv forskarna
har på undersökningen. Perspektivet innefattar de grundläggande föreställningar
som forskarna bär med sig (Arbnor och Bjerke, 1994), något som vissa författare
även kallar förförståelse (Holme och Solvang, 1997 och Gummesson, 1991). De
grundläggande föreställningarna är omedvetna och djupt rotade. De beskriver
forskarens bild av verkligheten samt dennes egen roll i omvärlden. De
grundläggande föreställningarna påverkar forskarnas metodsynsätt och
vetenskapliga förhållnings- och angreppsätt. (Arbnor och Bjerke, 1994) De
grundläggande föreställningarna, och därmed den förförståelse som vi bär med
oss, räcker ej för att skapa förståelse för vårt undersökningsområde. Vi har även
byggt en teoretisk förståelse för att kunna ta till oss den information vi samlat in
genom enkäter och intervjuer. Det som sammanlänkar det filosofiska och
teoretiska i uppsatsen med det verkliga undersökningsområdet är det mer
praktiska arbetsparadigmet. Med arbetsparadigm avser vi det praktiska
tillvägagångssätt med vilket vi byggt upp vår studie.

2.2 Vetenskapligt synsätt

Det som betraktas som vetenskap skall enligt Arbnor och Bjerke (1994) vara
relevant i förhållande till verkligheten. Med andra ord skall det finnas en
koppling mellan idé och empiri i studien. Vår undersökning kan sägas vara
vetenskaplig enligt detta antagande då vår ursprungliga idé har föranlett oss att
koppla befintliga teorier med vår empiriska studie och därigenom skapat en
relation dem emellan som vi diskuterar kring i slutet av denna uppsats.

Undersökningsområde

Perspektiv

Arbetsparadigm
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Vidare skall en forskare inom vetenskapen enligt Arbnor och Bjerke (1994)
medvetet tillämpa regler. De regler som vi har använt oss av är huvudsakligen
av metodologisk karaktär. Genom att beskriva dessa regler avser vi ge
bakgrunden till hur vi gick till väga för att komma fram till våra resultat. Till sist
är forskaretiken viktig, det vill säga respekt för respondenterna samt ett
professionellt genomförande av undersökningen. Detta har vi sökt uppfylla på så
sätt att vi noga förberett oss de gånger vi varit i kontakt med respondenterna
samt att vi i samtliga fall frågat om de hade tid eller om vi skulle återkomma. Vi
har även säkerställt respondenternas anonymitet och kontrollerat att vi inte
missanvänt den information vi erhållit på så sätt att vi varit noggranna med att
tolka de enskilda svaren i sitt sammanhang.

Vilket perspektiv forskarna har på sin utredning inverkar, som tidigare nämnts,
på utformningen av densamma. Vi vill med detta kapitel tydliggöra de
grundläggande föreställningar som vi bär med oss, vilket inbegriper vilken
förförståelse vi har för ämnet, och hur det leder oss in på det
företagsekonomiska metodsynsätt samt det vetenskapliga förhållnings- och
angreppssätt vi har. Vårt synsätt är viktigt att förklara eftersom detta ligger till
grund för vår metod som i sin tur styrt undersökningsområdet, arbetsparadigmet
samt de resultat vi kommit fram till. (Arbnor och Bjerke, 1994)

2.2.1 Förförståelse

Enligt Holme och Solvang (1997) är utgångspunkten för forskningsprocessen
den uppfattning och den förförståelse som forskaren har. Förförståelse beskrivs
som en given startpunkt för utredningen. Det är den uppfattning som forskaren
har om en företeelse och som fåtts genom exempelvis egna erfarenheter,
utbildning eller annat vetenskapligt arbete. Förförståelse är socialt grundade
subjektiva uppfattningar om det fenomen forskaren skall studera. (Holme och
Solvang, 1997)

Vår förförståelse består inte enbart av de kunskaper inom ämnet ekonomi som vi
fått genom vår utbildning. Den består även av tidigare erfarenheter och studier.
Vi har växt upp på olika platser i Sverige och vi har båda bott utomlands i olika
länder under längre perioder. Detta är saker som påverkat vår förförståelse och
vår syn på omvärlden. Även om vi har förkunskaper i redovisning så saknar vi
specifika förkunskaper om redovisning av goodwill vilket har gjort att vi när vi
sökt material och litteratur, har försökt att ha ett så öppet och brett angreppssätt
som möjligt för att få en god överblick över ämnet.

Gummesson (1991) menar att förförståelsen ger ett visst selektivt perspektiv på
det problem som undersöks. Detta leder till att forskaren tror att han eller hon
undersökt alla möjligheter men omedvetet redan har valt bort vissa möjligheter.
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Hur vår förförståelse har påverkat vår utredning är svårt för oss att avgöra, då
det många gånger är omedvetna aspekter som spelar in. Vi är dock av åsikten att
vår medvetenhet samt vårt uppmärksammande av förförståelseproblematiken
har gjort att vi minskat risken för ett selektivt perspektiv.

2.2.2 Företagsekonomiskt metodsynsätt

Det finns olika synsätt som forskare har då de gör antaganden om verkligheten.
Då synsättet påverkas av förförståelsen för ämnet kan det diskuteras om det är
möjligt för en forskare att ”välja” synsätt. Lundhal och Skärvad (1982) hävdar
att det är fullt möjligt för den medvetne forskaren att välja synsätt. Synsättet
inkluderar de ”glasögon” genom vilka utredaren betraktar verkligheten och
väljer de aspekter som bedöms vara relevanta och viktiga (Lundhal och Skärvad,
1982).

Arbnor och Bjerke (1994) beskriver tre synsätt: det analytiska synsättet,
systemsynsättet och aktörssynsättet. De olika synsätten överlappar varandra
avseende förhållningssättet till hur ny kunskap uppnås, vilket visas i figur 3.

Figur 3 Metodsynsätt

Källa: Arbnor och Bjerke, 1994, sidan 62. Egen bearbetning

Anhängare av det analytiska synsättet anser att det finns en objektiv verklighet
oberoende av individerna. Verkligheten är av summativ karaktär, vilket innebär
att det är möjligt att lägga samman olika undersökningar av mindre delar för att
på så sätt få en mer enhetlig bild av verkligheten (Holme och Solvang, 1991).

Enligt systemsynsättet, liksom analyssynsättet, är verkligheten objektiv. Studier
av verkligheten anses ge bilder av mindre delar av verkligheten, så kallade
system. Dessa system överlappar varandra och summan av undersökningarna av
systemen skiljer sig således från helheten. Delarna förklaras och förstås utifrån
helhetens egenskaper och förhållandet mellan delarna blir viktigt. De enskilda

Analytiskt Synsätt

Systemsynsätt

Aktörssynsätt

Förklarande kunskap
(Positivism)

Förstående kunskap
(Hermeneutik)

Vårt synsätt
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individerna och deras handlingar kan sägas fungera inom de ramar som systemet
ställer upp. (Arbnor och Bjerke, 1994) Vårt undersökningsområde påminner om
detta till viss del då vi i vårt tillvägagångssätt håller oss inom ramen för de
metodologiska ramar och regler som existerar.

Vi har dock kommit till insikt om att verkligheten inte är objektiv utan att
individer upplever sin omvärld olika och i viss mån är med och skapar sin
omvärld. De normer, principer och rekommendationer som finns inom
redovisningsområdet idag är en objektiv verklighet men de har formats av
individer och kommer att tolkas av individerna inom detta område. Detta synsätt
överensstämmer med aktörssynsättet, varför vi anser oss huvudsakligen ha ett
aktörssynsätt på vår utredning.

Forskare med ett aktörssynsätt skiljer sig, enligt Arbnor och Bjerke (1994),
markant från övriga då de, liksom vi, inte anser att verkligheten är objektiv.
Verkligheten ses istället som en social konstruktion skapad av individerna däri.
Det råder ett dualistiskt förhållande mellan individerna och verkligheten då
individen skapar verkligheten samtidigt som verkligheten skapar individen.
Kunskap om verkligheten nås genom att studera och försöka förstå dessa
processer som påverkar varandra. För forskningen medför detta att fokus
hamnar på den enskilda individen och den subjektiva bilden av verkligheten
denne kan och vill förmedla. Utifrån delarnas egenskaper förklaras sedan
helheten, vilket enligt Holme och Solvang (1991) är en av styrkorna med
aktörssynsättet och även det som skiljer det från de två andra synsätten.

2.2.3 Vetenskapligt förhållningsätt

De ovannämnda metodsynsätten vilar på olika grundläggande uppfattningar om
hur ny kunskap nås, vilket visas i figur 3. Dessa grundläggande uppfattningar
kan inordnas i två olika skolor; positivism och hermeneutik. De två skolorna
sätts ofta som motpoler (Patel och Davidsson, 1994). Dock tar både Gummesson
(1991) och Wigblad (1995) upp det faktum att hermeneutiken egentligen inte är
en motpol till positivismen och att den även står som ett samlingsbegrepp på
flera olika skolor. Denna samling olika skolor vill Wigblad hellre referera till
som antipositivister och Gummesson använder termen humanism. Vi kommer i
fortsättningen, för att inte skapa förvirring, använda termen hermeneutik.

Trots att positivismen och hermeneutiken av en del författare kan ses som
varandras motpoler är det få forskare som ansluter sig till enbart en av dessa
utan de flesta ligger någonstans mitt i mellan. (Eriksson och Wiedersheim-Paul,
1997)



Vetenskapligt perspektiv

15

Positivism
Positivismen har sin grund i empiriska och naturvetenskapliga traditioner från
mitten av 1800-talet. Med fysiken som förebild fanns en önskan att skapa en
metodologi som var lika för alla vetenskaper. Vetenskapen skulle bygga på
iakttagelser som var logiskt prövbara. (Patel och Davidsson, 1994) Ordet
positivism härstammar från det latinska ordet positum, vilket är perfekt particip
av verbet ponere som betyder sätta, ställa eller lägga. Det innebär att givna
objektiva fakta eller data är utsatta, ställda eller lagda framför forskaren så att
denne skall kunna förklara företeelsen som studeras. (Alvesson och Sköldberg,
1994) Fakta och data finns alltså, och forskarens uppgift är att samla in och
systematisera dem.

Vi har samlat in fakta om hur verkligheten ser ut idag för verksamma inom
redovisningsområdet, vilka rekommendationer som finns samt hur
marknadsaktörerna ser på den praktiska redovisningen av goodwill och den
finansiella information som därigenom framkommer om goodwill. Detta är vårt
positivistiska inslag, som kommer från vårt systemteoretiska synsätt. På en skala
likt den i figur 3 befinner sig vårt förhållningssätt mer åt det hermeneutiska
hållet, vilket också åskådliggjorts i figuren.

Hermeneutiken
Hermeneutiken har sin grund i två parallella och delvis interagerande rörelser
under 1600- och 1700-talet; protestanternas bibeltolkningar och humanismens
studie av klassiska texter (Alvesson och Sköldberg, 2000). Ordet hermeneutik
betyder ungefär tolkningslära (Patel och Davidsson, 1994) och handlar mer om
att förstå fenomenet till skillnad från positivismen som snarast söker förklara
fenomenet. Från början har huvudtemat i denna lära varit att meningen av en del
kan bara förstås om den är relaterad till helheten samt att kunskap snabbt blir
föråldrad och att det inte finns utrymme för generaliseringar (Thurén, 1991).
Språket är det viktigaste verktyget för att nå förståelse. Skillnader i språk och
dialog spelar en avgörande roll och är av stor betydelse för forskning inom
området.

Alvesson och Sköldberg (1994) gör gällande att för att kunna klassificeras som
hermeneutiker måste forskaren skapa sig en helhetsbild av fenomenet. Kärnan i
hermeneutiken är således att meningen hos en del endast kan förstås om den
sätts i samband med helheten. På samma sätt måste de enskilda delarna förstås
för att helheten skall vara begriplig. Detta leder fram till den hermeneutiska
spiralen. Den innebär att forskaren börjar att med en viss förförståelse betrakta
helheten för att på så sätt lära sig något nytt om en del som gör att han eller hon
kan gå tillbaka till utgångspunkten för att se det studerade ur ett nytt perspektiv.
(Alvesson och Sköldberg, 2000) Detta kan relateras till vårt tillvägagångssätt då
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vi från början hade en förförståelse som styrde oss i informationsinsamlingen för
vår specifika förståelse till undersökningen, det vill säga vår teoretiska
förståelse. Denna teoretiska förståelse gav oss ett nytt perspektiv på det fenomen
vi från början ämnade undersöka.

För att uppnå vårt syfte och besvara undersökningsfrågorna behöver vi förståelse
för de olika delarna, det vill säga de olika företagens syn på redovisning av
goodwill, för att förstå helheten. Vi behöver också förståelse för helheten, det
vill säga goodwill samt lagar och rekommendationer om redovisningen av
densamma, för att förstå delarna.

2.2.4 Vetenskapligt angreppssätt

Vårt syfte som är beskrivande till sin karaktär och vårt hermeneutiska
förhållningssätt påverkar det angreppssätt vi har haft på undersökningsområdet.
Holme och Solvang (1997) talar om hur forskaren har två möjliga angreppssätt
när det gäller den företeelse som skall studeras. De två angreppssätten kan
beskrivas som alternativa arbetssätt på vilka teoriproduktion kan bedrivas;
deduktion och induktion – bevisandets respektive upptäckandets väg (Patel och
Davidson, 1994).

Det deduktiva angreppssättet har matematiken som förebild, vilket innebär att
forskaren drar slutsatser om enskilda fall utifrån allmänna principer och
befintliga teorier. Forskaren ställer utifrån teorin upp hypoteser som sedan
prövas emiriskt (Holme och Solvang, 1997) för att antingen verifieras eller
falsifieras. (Molander, 1988)

Den induktiva motsvarigheten har sin utgångspunkt i empirin där mer eller
mindre tillfälliga och enstaka händelser observeras (Mårtensson och Nilstun,
1988). Dessa observationer tolkas sedan för att slutligen, tack vare en ökad
förståelse, mynna ut i en genererad teori eller ökad kunskap inom ett visst
forskningsområde. (Molander, 1988)

Enligt Holme och Solvang (1997) är den främsta skillnaden mellan
angreppssätten att en forskare med ett deduktivt angreppssätt försöker visa att ett
antagande är sant medan en forskare med induktivt angreppssätt undersöker
fenomenet. Detta leder till att många forskare befinner sig någonstans mitt i
mellan och influeras av båda angreppssätten. Vi har inte uttalat en hypotes
vilken vi ämnar testa och har således ej ett renodlat deduktivt angreppssätt. Vi
har snarare fokuserat på att beskriva ett empiriskt fenomen, vilket visar på ett
mer induktivt förhållningssätt.
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Hendriksen (1977) menar dock att det inte går att helt utesluta den deduktiva
ansatsen, då en induktiv studie görs, eftersom de generaliseringar som görs efter
observationerna (den induktiva ansatsen) bör falsifieras eller verifieras senare
med hjälp av nya studier (den deduktiva ansatsen). Detta andra steg, med den
deduktiva ansatsen, är något som vi inte haft möjlighet att genomföra. Inom
redovisningsområdet består den induktiva processen av att samla in data samt
formulera generella regler och principer om möjligt. Fördelen med den
induktiva ansatsen är att den inte begränsas av en i förväg utformad modell eller
struktur och forskaren kan därför göra de observationer han eller hon anser vara
relevanta. Det finns även nackdelar med den induktiva ansatsen. En av dessa är
att forskaren kan påverkas av omedvetna idéer om vad slutsatserna bör bli. Detta
kan leda till feltolkningar eller till att fel data samlas in. Huruvida detta har
påverkat oss är svårt att säga eftersom de är just omedvetna. En annan nackdel
är att inom redovisningsområdet är alla aktörer olika, vilket medför att den data
som samlas in med största sannolikhet ser olika ut för varje aktör och det kan
sålunda vara svårt att dra generella slutsatser utifrån det empiriska materialet.
(Hendriksen, 1977)

Vidare menar Hendriksen (1977) att såväl induktiv som deduktiv ansats kan
vara deskriptiv eller normativ. En induktiv ansats innebär dock oftast att en
deskriptiv teori används, vilket är fallet även i vår studie. De deskriptiva
teorierna inom vårt undersökningsområde försöker beskriva hur finansiella
rapporter utformas och förmedlar redovisningsinformation till användarna. De
normativa teorierna försöker till skillnad från de deskriptiva teorierna förklara
vad som borde vara istället för vad som faktiskt är. Det är viktigt att skilja på
detta vid genomförandet av en studie då det som faktiskt observeras inte alltid
överensstämmer med vad som bör existera. Vi skall endast skapa en bild av
marknadens syn på redovisning av goodwill, inte hur dessa bör se på
redovisning av goodwill. Inte heller skall vi redogöra för hur
rekommendationerna bör vara utformade. (Hendriksen, 1977) Detta har gjort att
vi huvudsakligen studerat deskriptiva teorier.
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3. TEORETISK FÖRSTÅELSE

I början av detta kapitel, som ämnar ge läsaren en teoretisk förståelse för det
ämne uppsatsen behandlar, ger vi olika författares samt vår egen definition av
begreppet goodwill. Därefter beskrivs tre olika aktörer på
redovisningsmarknaden samt förhållandet mellan dessa. Aktörernas ansatser
diskuteras utifrån det krav på rättvisande bild som ställs i Årsredovisningslagen.
Vi har i denna diskussion inte valt att utgå från de begrepp som FASB:s
begreppsmässiga referensram behandlar då vi anser de vara alltför praktiska
och då de fått en del kritik. Ett resonemang förs kring den redovisningsteori som
förklarar varför lagar och rekommendationer finns och hur de kommer till.
Huruvida informationsproduktionen skall styras av dessa lagar och
rekommendationer eller om en fri marknad skall råda diskuteras därefter. Detta
leder in på de svenska lagarna och rekommendationerna som behandlar
koncernmässig goodwill. Slutligen beskrivs även den amerikanska
rekommendationen FAS 142.

3.1 Immateriella tillgångar och goodwill

Vi har valt att inledningsvis ge en beskrivning av immateriella tillgångar då
goodwill är en immateriell tillgång. Ett resonemang förs kring de definitioner av
goodwill som vi har studerat. Detta då begreppet är centralt för uppsatsen och
för att läsaren skall få en bakgrundsförståelse för problematiken kring vårt
undersökningsområde. De definitioner som vi har studerat har legat till grund för
den definition som vi har formulerat och som återges av detta delkapitel.

En immateriell tillgång kan exempelvis vara forsknings- och utvecklingsarbeten,
patent, licenser, varumärken, hyresrätter och andra rättigheter.
(Årsredovisningslagen, FAR, 2001). Hendriksen (1977) definierar en
immateriell tillgång som en tillgång utan fysisk existens vars värde beror på de
rättigheter som ägandet medför. Vidare anses det vara en tillgång som inte är
kroppslig och som representerar framtida vinster. Det kapital som tillgången
representerar blir inte tillgängligt vid en och samma tidpunkt utan gradvis, över
en längre tidsperiod. Det viktigaste gemensamma draget är dock den osäkerhet
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som är förknippad med värdet av de framtida vinsterna samt matchningen av de
framtida vinsterna till utgifter eller tidsperioder. De flesta immateriella tillgångar
saknar även alternativ användning. Det är i de flesta fall inte heller möjligt att
avgöra vilka delar av vinsten som kan hänföras till immateriella tillgångar och
vilka delar som kan hänföras till andra tillgångar. Slutligen nämner Hendriksen
(1977) svårigheten att separera de immateriella tillgångarna från den övriga
verksamheten. De existerar och har värde bara i kombination med andra,
materiella, tillgångar.

Ovanstående diskussion om immateriella tillgångar leder oss in på goodwill och
dess olika definitioner som återges i lagtexter och i litteraturen. Den rättsliga
definitionen av goodwill som råder i Sverige idag återfinns i
Årsredovisningslagen (1995:1554) och lyder ”…den ersättning som vid förvärv
av rörelse överstiger det behållna värdet av de tillgångar som förvärvats och de
skulder som övertagits.” (Riksdagen, Årsredovisningslagen (1995:1554), 2§, 1
stycket, 2001).

Reilly och Schweihs (1999) bryter ned de immateriella tillgångarna och ger en
beskrivning av goodwillpostens tre komponenter. Den första komponenten är de
resurser som finns tillgängliga och som kan användas. Denna inbegriper kapital,
arbetskraft och företagsledning. Den andra komponenten utgörs av överskott av
ekonomiskt inflöde, det vill säga den del av vinsten som överstiger ägarnas
avkastningskrav på tillgångarna i verksamheten. Denna komponent är svår att
hänföra till någon av de materiella eller identifierbara immateriella tillgångarna.
Den tredje och sista komponenten är förväntningar på framtida händelser som
inte direkt går att hänföra till verksamheten, till exempel framtida fusioner och
förvärv. (Reilly och Schweihs, 1999)

Reilly och Schweihs (1999) anser att ingen universellt accepterad definition av
goodwill finns. De menar att revisorer ofta har en bred definition av goodwill
som förvärvspriset minus marknadsvärdet på det förvärvade företagets
materiella tillgångar. Redovisare på företag å andra sidan, menar författarna, har
en något snävare definition. De definierar goodwill som det värde som inte kan
hänföras till sysselsatt kapital, materiell egendom, fast egendom, immateriell
egendom eller immateriella fasta rättigheter. En tredje definition som de nämner
är den som användare ibland tillämpar och som inbegriper samtliga immateriella
tillgångar i en verksamhet. (Reilly och Schweihs, 1999)

Det finns dock fler författare än Reilly och Schweihs som har försökt formulera
en definition av goodwill. Elling (1998) menar att goodwill ofta definieras som
skillnaden mellan köpeskillingen och marknadspriset på de tillgångar som
förvärvats. Kam (1990) å sin sida menar att goodwill utgör en betalning för
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framtida vinster. I likhet med Kam beskriver Bjuvberg (1999) att goodwill
består av en rörelses övervärden, som uppkommer på grund av förväntningar på
verksamhetens framtida resultat. Hendriksen (1977) anser att goodwill som
uppstår vid ett företagsförvärv representerar fördelaktiga relationer med
leverantörer, kunder och anställda samt fördelaktiga attityder hos kunder hos det
förvärvade företaget. Engströms (1999) definition av goodwill liknar
Hendriksens och lyder: "…den del av köpeskillingen som betalas vid ett
företagsförvärv som utgör kompensation för övertagande av de så kallade
”mjuka värdena”,…" (Engström, 1999, sidan 28).

Utifrån ovanstående definitioner och diskussioner har vi formulerat en egen
definition på köpt goodwill. Definitionen är gällande för resten av uppsatsen och
lyder:

Goodwill är det övervärde som uppstår vid ett företagsförvärv och
som inte direkt kan hänföras till någon av de materiella eller
immateriella identifierbara tillgångarna i det förvärvade företaget.

Ur definitionen kan utläsas att vi ser goodwill som en saldopost som inte direkt
kan särskiljas från företagets övriga tillgångar. Goodwill är också nära relaterat
till de tillgångar som förväntas ge ekonomisk fördel i framtiden, vilket innebär
att goodwill därigenom indirekt till viss del kan kontrolleras av företaget.

Hendriksen (1977) anser att goodwill bör uteslutas från de finansiella
rapporterna eftersom den inte kan mätas oberoende av andra tillgångar. Däremot
antas det faktum att köpepriset överstiger värdet av tillgångarna i det förvärvade
företaget spegla en förväntning av högre vinster under en begränsad period,
vilken bör redovisas och skrivas av systematiskt. De systematiska
avskrivningarna grundar sig på antagandet att goodwill representerar vinster
som skall matchas med framtida intäkter. Det anses med andra ord relevant att
skriva av goodwill eftersom posten för det första skall matchas med framtida
intäkter och för det andra anses köpt goodwill minska i värde över tiden.
(Hendriksen, 1977)

3.1.1 Objektiv och subjektiv goodwill

Edwards och Bell (1961) diskuterar två begrepp, objektivitet och subjektivitet,
för att beskriva fenomenet goodwill. Ett objektivt goodwillvärde är ett fastställt
värde mellan informerade parter som genomför en transaktion och ett subjektivt
goodwillvärde är ett uppskattat värde för en part. Vi har valt att beskriva dessa
olika goodwillvärden då vi anser att de utgör en viktig del av grundförståelsen
för begreppet goodwill.
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• Objektiv goodwill: Ägarens subjektiva företagsvärde bör vara likvärdigt med
eller mer än summan av marknadsvärdet på de olika delarna som företaget
består av. Är så inte fallet skulle det vara mer lönsamt för ägaren att likvidera
företaget och placera pengarna till en marknadsränta. Att ett företag blir sålt
för en summa som överstiger summan av marknadsvärdet på de olika
separata delarna som företaget består av indikerar att de externa
intressenternas avkastningskrav på investerat kapital överstiger
marknadsvärdet av de individuella tillgångarna i företaget. Detta övervärde
för företaget som en helhet minskat med marknadsvärdet hos de individuella
tillgångarna kallas marknadsvärdet av goodwill eller objektiv goodwill. Detta
värde kan bara fastställas när ett bud från en part mottages av en annan part
och en transaktion genomförs. Ett börsvärde speglar inte det objektiva
goodwillvärdet då det är många andra faktorer som påverkar börsvärdet.
(Edwards och Bell, 1961)

• Subjektiv goodwill: Ett subjektivt företagsvärde som överstiger det totala
marknadsvärdet på de individuella tillgångarna kallas subjektiv goodwill. Det
subjektiva goodwillvärdet är således ett värde för ägaren, ett personligt värde
som denne ser i möjligheterna till avkastning på kapital som investerats i
företaget. Ägarens subjektiva goodwill överstiger objektiv goodwill, annars
skulle företaget byta ägare. (Edwards och Bell, 1961) Subjektiv goodwill
existerar på grund av att marknaden inte delar samma förväntningar som
ägarna gör. Om de subjektiva förväntningarna visar sig vara riktiga kommer
det subjektiva goodwillvärdet att övergå till att bli marknadsvärdet. Alltså
kan vinstmaximering hos ett företag ses som resultatet av fortgående försök
att få de subjektiva förväntningarna accepterade som riktiga av marknaden.
(Edwards och Bell, 1961)

Hendriksen (1977) menar att de ekonomiska värden som baseras på subjektiv
nytta inte är relevanta i redovisningen, istället bör värderingen av tillgångar
baseras på byte eller transformation, det vill säga vad som skulle erhållas om
tillgången byttes eller omvandlades till likvida medel. Således menar
Hendriksen (1977) att det objektiva goodwillvärdet är mer relevant för
redovisningen än det subjektiva. Vi har ej undersökt aktörernas syn på subjektiv
goodwill eftersom vi anser att det till viss del kan likställas med upparbetad
goodwill. Detta då det enligt Edwards och Bells (1961) resonemang inte har fått
något fastställt värde eftersom att ingen transaktion har ägt rum.
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3.2 Redovisningens tre ansatser

Vi har valt att undersöka tre aktörer på redovisningsmarknaden och utgått från
Riahi-Belkaouis (2000) modell. Vi anser det därför relevant att här klargöra
vilka dessa aktörer är samt hur de förhåller sig till varandra, till marknaden samt
till ämnet redovisning. Vi har även valt att koncentrera vårt resonemang kring
hur aktörerna förhåller sig till redovisning av goodwill och den grundläggande
principen rättvisande bild som avser presentation av balans– och
resultaträkningen samt noter. Detta då vår undersökning avser redovisningen av
goodwill i de finansiella rapporterna samt att vi anser begreppet vara centralt för
redovisning i allmänhet och för goodwillredovisning i synnerhet då avsaknaden
av standardiserade processer för värdering av goodwill gör att strävan efter att
ge en rättvisande bild för goodwillposten blir mer viktig.

Det finns i svensk lagstiftning fyra grundläggande principer som behandlar hur
redovisningen bör ske och som enligt lagen skall efterföljas. Dessa är kraven på
överskådlighet, god redovisningssed samt på att balansräkning, resultaträkning
och noter skall upprättas som en helhet och ge en rättvisande bild av företagets
ställning och resultat. (Årsredovisningslagen, FAR, 2001)

• Överskådlighet innebär att årsredovisningen skall presenteras på ett
tydligt sätt där informationen är relevant och systematisk.
(Årsredovisningslagen, FAR, 2001)

• God redovisningssed är en rättslig standard som innebär en skyldighet att
följa lagen och de redovisningsprinciper som anges i lagen. Även de
allmänna råd och rekommendationer som ges ut av auktoritära organ, som
till exempel Redovisningsrådet, bör följas. Undantagsvis är det tillåtet för
företag att avvika från god redovisningssed om det ger en mer rättvisande
bild, då rättvisande bild inte alltid uppnås genom att följa lagen.
(Årsredovisningslagen, FAR, 2001)

• Kravet på helhet innebär att information som behövs för att förstå balans-
och resultaträkningen, men inte lämnas där, måste lämnas i noter.
(Årsredovisningslagen, FAR, 2001)

• Begreppet rättvisande bild innebär att den information som lämnas skall
ge en korrekt bild av företagets ställning och resultat.
(Årsredovisningslagen, FAR, 2001) Rättvisande bild är överordnat god
redovisningssed varför vi fann det mer relevant att studera begreppet
rättvisande bild.

De tre aktörerna på redovisningsmarknaden åskådliggörs i figur 4 och utgörs av
redovisare på företag (F i figur 4), revisorer och utfärdare av rekommendationer
(V i figur 4) samt användare (A i figur 4) i form av till exempel analytiker.
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Samtliga påverkar innehållet i de finansiella rapporterna (Riahi-Belkaoui, 2000).
Konflikter mellan dessa parter uppstår till följd av de olika aktörernas intressen
och mål med informationen. De olika parternas intressen överlappar varandra i
den skuggade ytan Z i figur 4. Informationen i Z utgör den del av informationen
som accepteras av samtliga aktörer och som samtliga aktörer anser uppfyller
kravet på rättvisande bild. Med andra ord kan sägas att mängden informationen i
Z överensstämmer med den mängd information som företagen i F producerar i
sina externa rapporter, som uppfyller de krav som redovisningsorgan i V ställer
samt revisorer i V godkänner och som användarna i A anser vara relevant.
(Riahi-Belkaoui, 2000) Genom att sträva efter att den skuggade ytan Z skall vara
så stor som möjligt kan informationsasymmetrin6 på marknaden minska.

F = Redovisare på företag
V = Revisorer och utfärdare av
rekommendationer
A = Användare
Z = Den information som accepteras
av parterna och som anses ge
rättvisande bild.

Figur 4: Redovisningens tre sidor

Källa: Riahi-Belkaoui, 2000, sidan 117, egen bearbetning

Enligt Riahi-Belkaoui (2000) förbereder och producerar företagen
informationen. Genom att på detta sätt förmedla sina styrkor till övriga aktörer
på marknaden söker företagen legitimera sin existens. Redovisningsorgan och
revisorer påverkar innehållet i rapporterna på så sätt att organen utfärdar
rekommendationerna och revisorerna kontrollerar att informationen
överensstämmer med de grundläggande principerna i lagar och
rekommendationer. Produktionen av redovisningsinformation påverkas i hög

                                       
6 I en icke-ideal situation är inte information gratis och investerare tvingas väga priset på
informationen mot nyttan av densamma. Det leder till att vissa parter har ett
informationsövertag över andra parter. Fenomenet kallas ekonomisk informationsasymmetri,
något som kännetecknar en ineffektiv marknad. Ekonomisk informationsasymmetri uppstår
eftersom en part har tillgång till information och således känner sig säker, medan övriga
parter inte har tillgång till denna information och känner sig osäkra. (Scott, 1997)
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grad av användarnas intressen och behov. Vilka som är användare är svårt att
definiera men vanligtvis inkluderas aktieägare samt övriga investerare,
analytiker och kreditgivare. (Riahi-Belkaoui, 2000)

Det svenska uttrycket rättvisande bild motsvaras av det engelska uttrycket true
and fair view. Mathews och Perera (1996) beskriver true som att någonting är i
enlighet med det verkliga tillståndet, något som bekräftar fakta. Fair innebär att
något är fritt från felaktighet, oärlighet och orättvisa. Flera viktiga koncept inom
redovisningen som leder fram till en rättvisande bild diskuteras av olika
författare. Riahi-Belkaoui (2000) anser att rättvisande bild består av de olika
begreppen öppenhet, konsekvens, objektivitet och jämförbarhet. Scott (1997)
behandlar även användbarhet och Hendriksen7 (1977) nämner relevans,
informationsmängd och aktualitet som delar av den rättvisande bilden. Vi har
behandlat dessa begrepp under den ansats där vi anser att de passar bäst och för
där en diskussion kring begreppen.

3.2.1 Företagsorienterad ansats

Företagens mål med den finansiella rapporteringen är att maximera sitt
marknadsvärde och styr därför informationsproduktionen för att uppnå detta
mål. Den företagsorienterade ansatsen försöker förklara hur redovisningen
utformas utifrån företagens synvinkel. Enligt Mathews och Perera (1996) kan
denna målsättning med redovisningen sägas vara att visa stewardship.
Stewardship innebär att ledningen producerar den informationen som visar att de
har använt företagets resurser på ett riktigt sätt och i enlighet med ägarnas
önskemål.

Utvecklingen av redovisningen har påverkats av ett antal föreställningar. En av
dessa är att redovisningen enligt Riahi-Belkaoui (2000) kan ses som ett språk,
ett medel genom vilket information om företaget kan förmedlas. Vår syn
stämmer överens med Riahi-Belkaouis påstående att redovisning kan ses som ett
språk. Vår uppfattning är att företaget med redovisningen förmedlar information
till intressenterna på marknaden. Vidare kan redovisning ses som ett
informationssystem som sammanbinder informationskällan med mottagarna av
informationen, i detta fall användarna av den finansiella redovisningen. På så
sätt kan redovisning ses som ett redskap med vilket information förmedlas från
företagets insida till dess utsida. Sändarens uppförande är mycket viktigt, det

                                       
7 Hendriksens (1977) begrepp skiljer sig något från begreppen i FASB:s referensram, Quality
Aspects of Accounting. Detta beror på att Quality Aspects of Accounting inte fanns då
Hendriksen författade den källa från 1977 som vi har använt oss av. FASB gav ut Quality
Aspects of Accounting i maj 1980.
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påverkar vilka beslut som kan komma att grundas på informationen. (Riahi-
Belkaoui, 2000.)

Scott (1997) menar att företagen producerar två olika typer av information. Den
första är företagsintern information. Att ge allmänheten tillgång till denna
information skulle kunna påverka framtida kassaflöden negativt och vara
mycket kostsamt för företaget. Den företagsinterna informationen kan vara till
exempel strategisk eller teknisk information. Den andra typen av information är
extern information och den påverkar inte direkt företagets kassaflöde. Exempel
på extern information är finansiell information, vinstprognoser,
finansieringsinformation, extern redovisning och nettovinst. Denna information
kan påverka priset på företagets aktier såväl positivt som negativt. (Scott, 1997)

Öppenhet
Om ett företags ledning avstår från att offentliggöra information och aktörerna
på marknaden är medvetna om detta kan aktörerna anta att informationen som
inte offentliggörs är ofördelaktig för företaget. Detta kan leda till att aktörerna
handlar som att informationen vore ofördelaktig för företaget, vilket kan sänka
priset på företagets aktier, det vill säga företagets marknadsvärde. Med andra
ord kan offentliggörande av information hindra aktiekursen från att falla. Detta
är ett uttryck för den så kallade öppenhetsprincipen. Tillämpar inte företaget
öppenhetsprincipen kan inte heller sägas att en rättvisande bild av företagets
ställning och resultat ges. (Scott, 1997)

Är däremot marknadsaktörerna inte medvetna om att företagsledningen håller
inne med information finns heller ingen anledning för företaget att helt öppet
redovisa all information de har. Det skulle dock ändå innebära att företaget inte
ger en rättvisande bild av sin ställning och sitt reslutat men att
marknadsaktörerna inte är medvetna om detta. Det är således endast nödvändigt
för företaget att tillämpa öppenhetsprincipen då marknadsaktörerna har kunskap
om att ledningen besitter information som inte offentliggörs. (Scott, 1997)

Informationsmängd
Då det gäller mängden information som skall rapporteras bör den vara så pass
omfattande att förutsägelser om framtida utdelningar samt jämförelser kan göras
och att en rättvisande bild av företaget ges. Investerarna måste också utifrån den
finansiella informationen kunna bedöma risken med att placera kapital i
företaget. Mängden information som skall inkluderas i rapporten beror såväl på
läsarens förkunskaper som på den standard som företaget vill hålla på sina
externa rapporter. (Hendriksen, 1977)
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Den minimala mängden information skall vara tillräcklig för att inte vilseleda
läsarna och viktigt, för att kunna ge en rättvisande bild av företaget, är att all
relevant information presenteras. Vidare skall samma information ges till
samtliga läsare och intressenter för att undvika informationsasymmetri. För
mycket information bör också undvikas eftersom det då finns risk att ”onödig”
information skymmer den information som är relevant, vilket kan påverka den
rättvisande bilden som företagen skall ge. Det kan också vara mycket svårt att
tolka informationen i en rapport om det är ett överflöd av information.
(Hendriksen, 1977)

Aktualitet
Informationen i företagens finansiella rapporter skall vara gällande för
innevarande period och inte bara relatera till förgående perioder. Detta koncept
innebär att för att ge en rättvisande bild skall informationen vara aktuell vid
tiden för användarnas förutsägelser och beslutsfattande. Insamling och
rapportering av finansiell information bör ske så snabbt som möjligt. Finansiella
rapporter bör även publiceras med relativt korta intervall för att tydligt visa
förändringar i företagens situation. Att informationen skall vara aktuell kan
sägas ingå i kravet på relevans men aktualitet är en mycket viktig förutsättning
för den rättvisande bild företagen vill ge genom de finansiella rapporterna och
kan därför behandlas separat. (Hendriksen, 1977)

3.2.2 Rekommendationsorienterad ansats

Såväl revisorer som utfärdare av redovisningsrekommendationer ser på
informationsproduktionen utifrån synvinkeln att den skall minska
informationsasymmetrin på marknaden. Detta skall ske genom att företagen i sin
externa redovisning, genom att följa rekommendationer och principer, ger en
rättvisande bild av sin ställning och sitt resultat till samtliga intressenter. En
extern revisor kontrollerar att rekommendationer och principer följs och minskar
på så sätt osäkerheten kring den information som företagen producerar. (Scott,
1997)

För att informationsasymmetrin på marknaden skall minska skall samtliga
aktörer ha tillgång till samma information. Detta leder enligt Scott (1997) till att
ett företags externa redovisning används som informationskälla då samtliga
aktörer har tillgång till denna. Scott beskriver redovisning som en konkurrerande
informationskälla till media och marknadspriset. Så länge redovisningen ger
tillförlitlighet och kostnadseffektiv information samt rättvisande bild till
investerarna kommer den att fortsätta användas och konkurrera med övriga
informationskällor. (Scott, 1997)
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Konsekvens
Begreppet konsekvens har använts med innebörden att ett företag från år till år
tillämpar samma principer, att samma värderingskoncept och rutiner används för
redovisning av resurser som är relaterade till varandra under samma
redovisningsperiod, och att olika företag använder samma procedurer vid
värdering och redovisning. (Hendriksen, 1977) Det är revisorernas uppgift att
kontrollera att det krav på konsekvens som ställs av lagar och
rekommendationer efterlevs.

Konsekvens i användandet av redovisningsprinciper underlättar framtagandet av
prognoser då all information är värderad och klassificerad på samma sätt.
Används olika värderings- eller klassificeringsprinciper är det svårt att utläsa
trender eller påverkan av externa faktorer såsom förändringar i
samhällsekonomin. (Hendriksen, 1977) Det är på grund av ovanstående orsaker
viktigt att revisorer säkerställer att kravet på konsekvens efterlevs för att en
rättvisande bild skall ges till användarna.

Konsekvens i finansiell rapportering gäller även om företaget har möjligheten att
välja mellan två likvärdiga tillvägagångssätt för värdering och klassificering.
Om båda tillvägagångssätten är lika bra och överensstämmande med god
redovisningssed skall alltså företaget välja det som är mest konsekvent med
tidigare tillvägagångssätt för att på så sätt ge den mest rättvisande bilden.
(Hendriksen, 1977)

Om företaget däremot har möjligheten att byta till ett tillvägagångssätt som ger
en mer rättvisande bild så skall kravet på konsekvens frångås och företaget skall
byta till det ”bättre” tillvägagångssättet. Rättvisande bild är således överordnat
konsekvens. Genomförs förändringen skall dock företaget tydligt beskriva vilka
konsekvenser och inverkningar den får på redovisningen. På det sättet kan
användaren enkelt ta förändringen i beaktande då informationen används för
beslutsfattande. (Hendriksen, 1977)

Objektivitet
Begreppet objektivitet innebär att informationen som förmedlas till
intressenterna skall vara opersonligt och skilt från åsikterna som innehas av den
individ som utformat den. Det innebär en frånvaro av subjektiva och personliga
värderingar. (Hendriksen, 1977) För att uppnå objektivitet bör ett företag låta en
utomstående revisor kontrollera och verifiera den information som företagen
publicerar i sina rapporter. Detta för att säkerställa att en så rättvisande bild som
möjligt av företaget ges. Även hänvisningar till de rekommendationer som följts
vid uppställandet av den finansiella data som presenteras tyder på en grad av
objektivitet.
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Kam (1990) menar att begreppet objektivitet är nära relaterat till begreppet
tillförlitlighet. Vidare diskuterar Kam innebörden av objektivitet och hänvisar
till andra författare som menar att det som är objektivt är fritt från personliga
fördomar. Detta kan belysas genom att använda begrepp som neutralitet och
opersonlighet då objektivitet skall definieras. I motsats till detta finns författare
som ifrågasätter om det överhuvudtaget är möjligt att uppnå neutralitet och
opersonlighet. Slutligen menar Kam att i praktiken anses det vara objektivt som
kan verifieras av utomstående parter. (Kam, 1990)

En tolkning av objektivitet som stämmer överens med vår egen är att flera av
varandra opåverkade individer utformar rapporter innehållande samma
information. Detta uppnås genom att rekommendationer följs och att revisorer
godkänner informationen så att en rättvisande bild ges. Objektivitet kan på
liknande sätt tolkas som att många individer samlar information med hjälp av
samma metod och utformar rapporterna lika. Om däremot rapporterna inte
utformas på liknande sätt kan det som presenteras inte sägas vara objektivt
verifierbart. (Hendriksen, 1977)

3.2.3 Användarorienterad ansats

Användare utgör mottagare av den information som företagen producerar och de
efterfrågar information som ger en rättvisande bild av företagen. Enligt Mathews
och Perera (1996) är användarnas målsättning att informationen skall ge en bas
utifrån vilken de kan fatta beslut, främst investeringsbeslut. För att kunna fatta
så bra beslut som möjligt vill användarna ha en så rättvisande bild av företaget
som möjligt. Användaransatsen diskuterar huruvida redovisningsinformationen
ger en rättvisande bild genom att den är användbar och relevant för de slutliga
användarna. Den pekar på att informationsproducenterna bör skaffa sig kunskap
om informationsanvändarnas behov för att kunna ge en rättvisande bild och
skapa en effektiv marknad8 och på så sätt minimera den samhälleliga kostnaden
genom att producera ”rätt” information i ”rätt” mängd.

Även Hendriksen (1977) har liknande tankegångar. Han anser att ett av
redovisningens mål är att genom att tillgodose användare med information ge
dessa en rättvisande bild av företaget, vilket kräver en öppenhet i
rapporteringen. Det är dock viktigt att vara medveten om till vem informationen
rapporteras, vad den skall användas till samt vilken information användarna
efterfrågar. (Hendriksen, 1977)

                                       
8 En marknad anses av Kam (1990) vara effektiv om priser snabbt reflekterar ny information
som når aktörerna på marknaden.
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Den största delen av den finansiella informationen produceras för interna
ändamål och för att vissa institutioner, exempelvis skattemyndigheten, kräver
viss information. Externa användare har inte tillgång till all information utan
endast till den som erbjuds av företagen. De externa intressenterna använder
dock den information som utbjuds för att fatta liknande beslut som den interna
företagsledningen gör. Informationen används i båda fallen för att utvärdera hur
kapital skall placeras för att generera mesta möjliga avkastning. (Edwards och
Bell, 1961)

Användbarhet
Användarna av ett företags finansiella information kan vara mycket olika. För
att kunna möta informationsbehovet och ge en rättvisande bild av företaget bör
kännedom om användarnas beslutsproblem finnas. Det kan dock vara svårt för
företagen att kartlägga användarnas beslutsproblem då dessa kan skilja sig
mycket åt. Om sambandet mellan företagets informationsproduktion och
användarnas behov klargörs leder företagens informationsrapportering till att
användarna kan fatta bättre beslut och en mer rättvisande bild av företaget ges.
Detta gör informationen mer användbar, vilket ökar den så kallade beslutsnyttan.
(Scott, 1997) Detta försvåras av att de företag som producerar informationen
inte vet vilka som är användare och vilka förkunskaper dessa har. (Riahi-
Belkaouis, 2000)

Olika användare anser informationen vara rättvisande och tillförlitlig i olika stor
utsträckning beroende på deras kunskaper om de principer och
rekommendationer som används för att sammanställa
redovisningsinformationen. (Riahi-Belkaoui, 2000)

Tillförlitlighet avser enligt Riahi-Belkaoui (2000)

"…the quality which permits users of data to depend on it with
confidence as representative of what it proposes to present."

(Riahi-Belkaoui,2000, sidan 140)

Relevans
Ett av kravet för att informationen skall vara användbar är att den är relevant.
Flera författare, bland andra Riahi-Belkaoui (2000), anser att användarna
efterfrågar finansiell redovisning som är relevant för ekonomiskt och
affärsmässigt beslutsfattande. Hendriksen (1977) utrycker samma åsikt och
menar att för att redovisningsinformationen, som förmedlas till investerare, skall
vara relevant måste den vara rättvisande på så sätt att den fungerar som insats i
de beslutsmodeller som används. En välinformerad användare förväntas dock
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kunna välja vilken information som är relevant för de beslut som hon eller han
skall fatta. (Hendriksen, 1977)

Relevans definieras enligt Riahi-Belkauoi (2000) enligt följande.

"For information to meet the standard of relevance, it must bear on or
be usefully associated with the action it is designed to facilitate or the
result it is desired to produce. This requires that either the
information or the act of the communicating exert influence…on the
designated actions."

(Riahi-Belkaoui,2000, sidan 139)

Med andra ord är relevans enligt författaren relaterat till förmågan att påverka
beslut samt tillgänglighet av information. Begreppet relevans har dock enligt
Hendriksen (1977) förfinats något då fokus har förskjutits till själva
kommunikationen och då företagens behov av kunskap om användarna och
deras behov har poängterats.

Jämförbarhet
Ett av användarnas behov är att kunna använda den information som företagen
producerar för att jämföra finansiella rapporter med varandra samt med
förväntade utfall. Detta för att kunna placera kapital till största möjliga
avkastning. Hendriksen (1977) definierar jämförbarhet som ”…the quality or
state of having enough like characteristics to make comparison appropriate.”
(Hendriksen, 1977, sidan 123).

Information om vilka redovisningsprinciper som använts underlättar för
användarna vid en jämförelse med andra företag. Detta som ett alternativ till
harmonisering där alla företag skulle tillämpa samma principer. Redovisning av
principer kan även hjälpa användarna att tolka informationen i rapporten på ett
riktigt sätt och få en rättvisande bild av företaget. Att konsekvent använda
samma principer underlättar också för de investerare som vill jämföra företagets
rapporter från olika år och utifrån dessa prognostisera framtiden. (Hendriksen,
1977)

Det diskuteras dock huruvida tillämpning av enhetlighet och jämförbarhet
hämmar utvecklingen av redovisningen. Som argument förs fram att företagen
för att ge en rättvisande bild av företaget borde koncentrera sig på att producera
all relevant och intressant information snarare än att fokusera på att enhetlighet
och jämförbarhet skall uppnås. Detta skulle få till följd att externa användare
själva skulle få utarbeta sina egna subjektiva bedömningar och värderingar för
att jämföra olika företag. Om företagen enbart fokuserar på att uppnå enhetlighet
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och jämförbarhet så blir externa intressenter tvungna att lita på företagens egna
bedömningar och värderingar. (Hendriksen, 1977)

3.2.4 Sammanfattning

Enligt litteraturen strävar aktörerna på redovisningsmarknaden, det vill säga
företagens redovisare, revisorer och utfärdare samt användare, efter att
informationen i de finansiella rapporterna skall ge en rättvisande bild av
företagets ställning och resultat. Redovisare på företagen försöker, enligt
litteraturen, uppnå en rättvisande bild genom att på ett öppet sätt redovisa
företagets tillgångar och resultat. De strävar även efter att ge tillräckligt mycket
information och information som är tidsenlig och aktuell. Revisorerna å sin sida
kontrollerar att rekommendationerna följs och att samma principer och rutiner
används från år till år för att redovisningen skall vara konsekvent, vilket är en
viktig förutsättning för att en rättvisande bild skall kunna ges. Att informationen
är fri från personliga värderingar anses också av revisorerna vara viktigt för att
rättvisande bild skall uppnås. Ur användarnas synvinkel bör informationen som
företagen publicerar vara tillförlitlig för att ge en rättvisande bild. Det är också
av vikt att användarna kan använda informationen i sitt beslutsfattande och i
jämförelser med andra företag.

3.3 Val av principer

Då vi bland annat har undersökt de olika marknadsaktörernas syn på vad som
påverkar utarbetandet av rekommendationer i Sverige fann vi det relevant att
föra en diskussion kring teorier om hur rekommendationer utarbetas. Det finns
olika föreställningar om hur och varför de redovisningslagar och -
rekommendationer som gäller kommit till. Vi har valt att i detta delkapitel
beskriva två typer av redovisningsteorier. Den tidiga redovisningsteorin är
normgivande och kallas normativ redovisningsteori. Den efterföljande är mer
beskrivande och kallas positiv redovisningsteori. (Mathews och Perera, 1996)

3.3.1 Normativ redovisningsteori

Normativ redovisningsteori har två grundförutsättningar. Den första är att det
råder ett logiskt samband mellan idéerna som grundar en teori och den andra är
att redovisningsinformationen är användbar. Den normativa redovisningsteorin
konstrueras, på ett logiskt sätt, genom att en målsättning sätts upp för den
tilltänkta teorin. Den sätter upp värderingar som talar om hur redovisningen bör
vara. (Mathews och Perera, 1996).

Den främsta kritiken som riktas mot normativa teorier är att de baseras på
teoriförfattarens egna subjektiva värderingar då det är denne som konstruktör
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som väljer målsättningen med teorin. Detta leder till att normativa
redovisningsteorier inte kan ses som vetenskapliga på grund av att de inte är
objektiva. Vidare accepteras inte de normativa teorierna generellt då det finns ett
flertal konkurrerande teorier. De normativa teorierna ger inte heller någon
praktisk vägledning i hur redovisningen skulle genomföras. (Mathews och
Perera, 1996)

I början på 1970-talet skiftade redovisningsteorin från det mer deduktiva
angreppssättet, vilket innebär att en normgivande teori utformas teoretiskt för att
sedan testas empiriskt, till ett mer induktivt angreppssätt. Det mer induktiva
angreppssättet hade sin grund i bland annat den empiriskt inriktade
forskningsutvecklingen. Detta då kravet på relevans i redovisningen gav det
induktiva angreppssättet som enda utväg för att ta reda på vad användarna
faktiskt tyckte var relevant information i finansiell rapportering. Ur denna
bakgrund utvecklades den positiva redovisningsteorin. (Mathews och Perera,
1996)

3.3.2 Positiv redovisningsteori

Positiv redovisningsteori baseras på antagandet att aktörerna agerar utifrån sina
egna behov och försöker att maximera sin egen personliga vinning (Mathews
och Perera, 1996). Grundantaganden i teorin är att individer är rationella och att
de handlar för att öka sin egen nytta. Nyttan är direkt relaterad till ersättning och
välfärd. Sålunda väljs redovisningsprinciper genom att ställa den relativa nyttan
i relation till den relativa kostnaden (Riahi-Belkaoui, 2000). Den positiva
redovisningsteorin drar slutsatsen att det är individernas vilja som bestämmer
vilka standarder som blir gällande. (Mathews och Perera, 1996)

Positiv redovisningsteori är beskrivande snarare än normsättande. Scott (1997)
menar att ordet positiv speglar att teorin försöker göra förutsägelser ur faktiska
händelser. Teorin försöker förklara och förutsäga vilka konsekvenserna blir om
vissa valmöjligheter ges. Ett exempel på detta är det val av
redovisningsprinciper som företag gör och hur företag reagerar på införandet av
nya rekommendationer. Ett företags ledning kan enligt teorin fritt välja vilka
redovisningsprinciper som skall följas och huvudpoängen med teorin är att
förklara och förutsäga dessa val. Detta skall göras genom att analysera den
finansiella informationen och ställa den i relation till berörda individer och
resursallokering (Riahi-Belkaoui, 2000).

Enligt Mathews och Perera (1996) beskriver Watts och Zimmerman att
företagsledningen starkt påverkar vilka redovisningsprinciper som blir gällande
då de genomför lobbying för de principer de vill ha igenom. Företagen
engagerar sig i lobbying för de principer som har potential att maximera
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företagets framtida kassaflöde. Anhängare av positiv redovisningsteori menar,
enligt Scott (1997), att företag automatiskt organiserar sig på det mest effektiva
sättet för att maximera utsikterna att överleva.

Dock anser Scott (1997) att den flexibilitet och möjlighet som ett företags
ledning har att välja redovisningsprinciper kan leda till ett opportunistiskt
beteende. Detta skulle innebär att ledningen, tvärtemot vad den positiva
redovisningsteorin antar, inte alltid fattar rationella beslut. Istället fattas beslut
som ligger i ledningens eget intressen och som gynnar ledningsmedlemmarna
personligen.

3.3.3 Marknadslösning och regleringslösning

Handlar parterna på marknaden utefter eget intresse och det råder brist på
information om detta, fungerar inte marknaden effektivt. Detta kan undvikas om
marknaden inte hämmas av ekonomisk informationsasymmetri. Alla parter på
marknaden kan tjäna på att asymmetrin minskar. (Edwards och Bell, 1961) Det
finns dock olika åsikter om hur informationsasymmetrin skall hållas nere. Vissa
författare förespråkar en marknadslösning och menar att marknadskrafterna har
förmåga att producera kvalitativ information till alla användare. Andra författare
är anhängare av en regleringslösning och hävdar att marknadskrafterna
misslyckas med att tillhandahålla nödvändig information för att skapa en
effektiv marknad. (Mathews och Perera, 1996)

Författare som intar en ställning för en marknadslösning anser att ekonomisk
information är som vilken vara som helst och därför bör utsättas för de
ekonomiska krafterna efterfrågan och utbud. Genom att nå en jämvikt mellan
efterfrågan från intressenter och utbud från företag så skapas inga
samhällsekonomiska kostnader i form av överproduktion av information eller
ineffektiv marknad. (Mathews och Perera, 1996) Elling (1998) menar att
teoretiker som är för en marknadslösning grundar det på tron att alla individer
agerar för att i största möjliga mån maximera den personliga nyttan. Jönsson
(1985) beskriver att företagsledningen kan utnyttja sitt informationsövertag om
företagets situation och därigenom skaffa sig förmåner genom åtgärder som inte
är i ägarnas intresse. Detta kan motverkas av att exempelvis ett belöningssystem
knyter företagsledningens intresse till ägarnas, eller genom öppen redovisning
och oberoende granskning av företagets informationssystem. (Jönsson, 1985)

De författare som är tveksamma till en marknadslösning och hellre vill ha
reglering av informationsproduktionen anser att marknadskrafterna är
oförmögna att minska informationsasymmetrin. Anhängare av en
regleringslösning anser att om en fri marknad råder blir fördelningen av
information ojämn då vissa aktörer utnyttjar sitt övertag över andra. Vidare
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håller inte redovisningen samma höga kvalitet i alla företag då företagsledningar
är obenägna att producera information som är ofördelaktig för företaget. Detta
menar Jönsson (1985) leder till att ineffektiva verksamheter hålls vid liv längre
än de gör vid regleringar av redovisningen. En reglerad informationsmarknad
leder således till en bättre redovisning, vilket bidrar till en effektiv
informationsmarknad. (Jönsson, 1985)

Scott (1997) menar att regleringar bör styra marknaden eftersom att
marknadskrafterna är oförmögna att producera rätt mängd information. Detta
beror på de defekter som finns i informationsflödet på marknaden. I dagsläget är
företagens informationsproduktion reglerad av redovisningsorgan så som
Redovisningsrådet i Sverige och FASB i USA. God redovisningssed i Sverige
och GAAP (General Accepted Accounting Principles) i USA reglerar vad som
förväntas av informationen i respektive land. Regleringar innebär dock stora
kostnader för såväl de organ som sätter upp reglerna som för de företag som
skall lyda under dem. (Scott, 1997)

Den främsta orsaken till att reglera informationsmarknaden är enligt Scott
(1997) att skydda de aktörer som har en informationsnackdel, det vill säga de
som har mindre information än andra aktörer. Med andra ord är det, som nämnts
tidigare, informationsasymmetrin som är den underliggande orsaken till
regleringar av informationsproduktion. Om samtliga aktörer hade tillgång till
samma och lika mycket information skulle det inte finnas något behov av dessa
regleringar. Det faktum att informationsasymmetri existerar används således för
att berättiga regleringarnas existens. (Scott, 1997)

3.4 Lagar och rekommendationer

Inom redovisningsområdet finns en rad lagar och rekommendationer som är
avsedda att förhindra informationsasymmetri mellan anställda på företag,
investerare och andra intressenter. Vi har valt att redogöra för den lag som
huvudsakligen reglerar redovisningen i Sverige, Årsredovisningslagen
(1995:1554). De rekommendationer om koncernredovisning som gäller beskrivs
också. RR 1:96 gäller till och med december 2001 och ersätts då av RR 1:00.
Företagen har dock kunnat tillämpa RR 1:00 under 2001. Nedskrivningar av
goodwill behandlas i RR 17. Rekommendationerna behandlas för att beskriva
hur situationen för svenska företag ser ut i dagsläget. Vi fann det dock av
intresse att också beskriva hur den amerikanska rekommendationen FAS 142 ser
ut. Detta beror på två olika anledningar. För det första påverkas de svenska
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rekommendationerna indirekt av FASB (utgivare av FAS 142) genom IASB9,
vilket utreds nedan. För det andra är det den nyutkomna amerikanska
rekommendationen FAS 142 som ligger till grund för det problemområde vi
valt.

I Sverige är det från år 1989 Redovisningsrådet som ger ut
redovisningsrekommendationerna som så långt det är möjligt skall
överensstämma med de rekommendationer som det internationella
redovisningsorganet IASB ger ut. Redovisningsrådet ”…har till syfte att främja
utvecklingen av god redovisningssed genom att verka för en enhetlig
redovisning, utformad med utgångspunkt i ett aktiemarknadsperspektiv och i
samklang med den internationella utvecklingen inom området.”
(Redovisningsrådet, 2001). Rådet påverkas av det internationella
redovisningsorganet IASB, svensk lagstiftning och svenskt näringsliv.
Redovisningsrådets medlemmar är 33 till antalet och består av 14 auktoriserade
revisorer, 13 direktörer och 6 övriga. (Redovisningsrådet, 2001)

Elling (1998) menar att EU har diskuterat en standardisering av
medlemsländernas redovisningsrekommendationer. Enligt IASB har EU antagit
ett direktiv som gör gällande att börsnoterade företag i alla medlemsländer från
och med år 2005 skall redovisa enligt IASB:s rekommendationer (IASB, 2001).
Detta innebär att svenska företag från och med år 2005 skall redovisa i enlighet
med IASB:s rekommendationer, IAS International Accounting Standards. Redan
idag är det svenska organet FAR medlem i IASB för att redovisningen i Sverige
skall anpassas till IAS i så stor utsträcknings som möjligt (FAR, 2001). IASB:s
rekommendationer påverkas till stor del av FASB:s rekommendationer (Elling,
1998), vilket innebär att FASB indirekt påverkar även de svenska
redovisningsrekommendationerna.

3.4.1 Årsredovisningslagen

Av Årsredovisningslagen (1995:1554) (Riksdagen, 2001) framkommer att ett
företags årsredovisning skall upprättas på ett sådant sätt att en rättvisande bild av
företaget ges. Det framgår även att om avvikelser från allmänna
rekommendationer görs skall upplysning om detta lämnas. Det är med andra ord
inte olagligt att bryta mot de rekommendationer och råd som ges ut av
exempelvis Redovisningsrådet, så länge företaget tydligt talar om att de frångår
de allmänna rekommendationerna och rättvisande bild upprättas.

                                       
9 Den 1 april 2001 bytte det internationella redovisningsorganet IASC (International
Accounting Standards Committee) namn till IASB (International Accounting Standards
Board). Fortsättningsvis används det nya namnet IASB.
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I lagen framhålls även vikten av att tillämpa samma principer vid värdering av
tillgångar från år till år, samt att värdering av de olika tillgångarna skall ske
individuellt. Det finns möjlighet att avvika från detta om skäl finns. För att en
jämförelse mellan olika år skall underlättas är det lagstiftat att företag i
årsredovisningen skall visa de poster som tas upp även för närmast föregående
år med samma värderingsprinciper.

Köpt goodwill får tas upp i balansräkningen som immateriell
anläggningstillgång. Det normala är att köpt goodwill tas upp till ett värde som
motsvarar utgiften för förvärv minskat med marknadsvärdet av de köpta
tillgångarna. Anläggningstillgångarna skall enligt lagen skrivas av systematiskt
över den ekonomiska livslängden. Den ekonomiska livslängden förutsätts vara
fem år om inget annat kan påvisas och används en längre avskrivningsperiod
skall upplysning om detta lämnas. Anläggningstillgångar skall skrivas ned om
värdet på balansdagen skiljer sig från det redovisade värdet. Detta skall dock
endast göras om värdenedgången kan antas vara beständig. Förändras
situationen ytterligare så att skälet för nedskrivningen inte längre är gällande
skall nedskrivningen återföras.

3.4.2 Koncernredovisning

Redovisningsrådets rekommendation RR 1:00 gavs ut i augusti 2000 och träder i
kraft i januari 2002 (Redovisningsrådet, 2001). Den ersätter då den tidigare
rekommendationen RR 1:96. En tidigare användning har uppmuntrats av
Redovisningsrådet. Införandet av rekommendationen senarelades då flera stora
svenska företag inte ansåg sig hinna klart med förberedelserna innan 1 januari
2002.

Goodwill skall såväl enligt RR 1:96 som enligt RR 1:00 redovisas som en
tillgång i koncernens balansräkning och tas upp till anskaffningsvärdet. Avdrag
skall göras för avskrivningar och eventuella nedskrivningar (se 3.4.3
Nedskrivningar), vilka redovisas som kostnader. Vidare skall den period under
vilken framtida ekonomiska fördelar tros komma företaget till godo uppskattas
och användas som avskrivningsperiod, vilken alltså skall spegla förbrukningen
av tillgångarna. Avskrivningstidens längd skall prövas åtminstone vid slutet av
varje räkenskapsår. (RR 1:96, FAR 1996 och RR 1:00, FAR 2001)

Av RR 1:96 framgår att goodwill skall skrivas av över den ekonomiska
livslängden, vilken inte skall vara mer än fem år. En längre period får användas
om det kan motiveras, dock inte en period som överstiger tjugo år. Det ges inga
exempel på vad som skulle kunna motivera en längre avskrivningstid. Det
framgår också av rekommendationen att avskrivningen skall vara linjär.
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Goodwillposten skall enligt rekommendationen prövas vid varje
bokslutstillfälle, det vill säga en gång per år. (RR 1:96, FAR, 1999)

RR 1:96 har reviderats och i RR 1:00 är bestämmelsen om avskrivningstidens
längd mer vag. Det framgår av rekommendationen att avskrivningsperioden är
begränsad och att tillgångens nyttjandeperiod inte antas vara mer än tjugo år om
inte annat kan visas. Uppskattningen av nyttjandeperioden blir mindre
tillförlitlig ju längre nyttjandeperioden blir. Detta talar för att goodwill normalt
inte skall antas ha en nyttjandeperiod som överstiger tjugo år men en maximal
avskrivningstid anges ej. (RR 1:96, FAR 1996 och RR 1:00, FAR 2001)

Det finns exempel på goodwillposter som har en nyttjandeperiod som överstiger
den som rekommenderas. Är goodwillposten nära relaterat till en tillgång eller
en grupp av tillgångar som har en nyttjandeperiod som överstiger tjugo år kan
verksamheten antas ha ekonomiska fördelar av denna eller dessa under samma
period. Den period som utgör den bästa bedömningen skall användas. Kan inget
annat visas fastslår också rekommendationen att en linjär avskrivningsmetod
skall användas. Väljs ändå en annan metod är det viktigt att samma metod
används konsekvent. Såväl avskrivningstiden som avskrivningsmetoden skall
prövas vid slutet av varje räkenskapsår. Visar prövningen att nyttjandeperioden
på ett eller annat sätt förändrats skall även avskrivningstiden ändras. (RR 1:00,
FAR, 2001)

Att uppskatta nyttjandeperioden för koncernmässig goodwill kan vara
problematiskt och det finns flera aspekter som bör belysas. Till att börja med
måste verksamhetens livslängd uppskattas. Om goodwillposten har koppling till
en viss bransch bör även livslängd och stabilitet för denna bransch bedömas.
Vidare bör faktorer i den förvärvade verksamheten iakttas. Några exempel på
dessa faktorer är förändringar i efterfrågan, tekniskt åldrande och anställda som
innehar nyckelroller. Det kan till exempel ifrågasättas om den förvärvade
verksamheten kan drivas effektivt under en annan ledning. Vidare skall även
hänsyn tas till om den förvärvande verksamheten endast har kontroll över den
förvärvade enheten under en begränsad tid. Om de framtida ekonomiska
fördelarna behöver underhållas för att fortsätta vara just fördelar bör även
hänsyn tas till om detta kan göras och vad kostnaden för detta är. Sist men inte
minst bör åtgärder som befintliga eller framtida konkurrenter tas i beaktande.
(RR 1:00, FAR, 2001)

3.4.3 Nedskrivning

Redovisningsrådets rekommendation RR 17 behandlar nedskrivningar inklusive
nedskrivningar av goodwillposten. Om ingenting annat nämns är informationen i
detta delkapitel hämtad från RR 17 i FAR:s samlingsvolym, 2001.
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En värdeminskning kan bero på en rad faktorer och har en minskning i värdet av
en tillgång identifierats skall tillgångens återvinningsvärde fastställas. Då
goodwill inte är oberoende av andra tillgångar kan inte ett isolerat
återvinningsvärde för goodwillposten uppskattas, vilket innebär att det är
återvinningsvärdet för den kassagenererande tillgången till vilken goodwill hör
som skall uppskattas. Det är således viktigt att slå fast att goodwillvärdet kan
hänföras till den kassagenererande tillgången. Överstiger det redovisade värdet
återvinningsvärdet för tillgången skall denna skrivas ned. Nedskrivningen skall
då göras till återvinningsvärdet och kostnadsföras omedelbart. Även framtida
avskrivningar skall anpassas till det nya värdet som tillgången får efter
nedskrivningen.

Skrivs goodwillposten av över en period som överstiger tjugo år skall enligt RR
1:00 (FAR, 2001) en årlig värdering av goodwill göras även om inga tecken på
att goodwill skulle ha minskat i värde finns. Detta gäller även om
avskrivningstiden ändras under nyttjandeperioden till att uppgå till mer än tjugo
år.

3.4.4 FAS 142

Vi anser att information om den amerikanska rekommendationen FAS 142 är av
betydelse för vår uppsats på så sätt att den ligger till grund för det område som
vi valt att undersöka och att den kan komma att påverka utvecklingen av de
svenska rekommendationerna som behandlar koncernredovisning. Därför
presenteras i denna del huvuddragen i FAS 142, vilken träder i kraft för
räkenskapsår som påbörjades tidigast 15 december 2001. All information i detta
delkapitel är, om inget annat anges, hämtad från FASB, 2001/2002.

Skillnader mellan FAS 142 och APB Opinion 17
I och med den nya rekommendationen ändras redovisningen av goodwill
kraftigt. Den skall gälla för all goodwill som uppstår vid företagsförvärv. Nedan
följer en kort sammanfattning av skillnaderna mellan den nya amerikanska
redovisningsrekommendationen, FAS 142, och den gamla, APB Opinion No 17.

• APB Opinion No 17 ansåg att goodwill var en icke-beständig tillgång som
därför skulle avskrivas under sin ekonomiska livslängd som maximalt kunde
uppgå till fyrtio år. FAS 142 däremot anser att goodwill är en beständig
tillgång, vilken inte skall skrivas av. Istället bör goodwillposten omvärderas
minst en gång per år för att utröna om minskning av värdet har skett.

• APB Opinion No 17 gav få instruktioner om hur värdenedgång och
nedskrivningsbehov av goodwill skulle bedömas eller beräknas. FAS 142 ger



Teoretisk förståelse

39

en tydlig vägledning hur denna bedömning och beräkning skall ske. Om vissa
kriterier är uppfyllda kan kravet på prövning av goodwillvärdet mötas utan
att en omvärdering av den köpta enhetens marknadspris måste göras.

• Enligt APB Opinion No 17 skulle den förvärvade enheten behandlas som
självständig inom den nya koncernen. Den nya rekommendationens ansats är
att en förvärvad enhet integreras med den förvärvande. Enligt FAS 142 skall
den goodwill som uppstår behandlas och värderas med den kombinerade
enheten som grund.

• FAS 142 ställer även nya strängare upplysningskrav avseende goodwill.
Notupplysningar skall lämnas beträffande förändringar i värdet under
perioden.

Upplysning skall även lämnas om
1) Omständigheterna bakom nedskrivningsbeslut.
2) Metod för att bestämma verkligt värde
3) Vilken företagsenhet som nedskrivningen gäller
4) Anledningen till varför nedskrivningen är en uppskattning, om så är fallet.

Förändringar i rapporteringen av finansiell data
FASB anser att dessa förändringar sammantaget ger en mer rättvisande bild av
den ekonomiska innebörden av köpt goodwill. Förändringen leder till att
rapportering från företag som har goodwill kommer att ge en mer rättvisande
bild av de underliggande ekonomiska faktorerna som påverkar tillgången.
Resultatet av detta blir att användare av finansiella rapporter kommer att få
bättre förståelse för investeringarna som görs. Det ger även en bättre förståelse
för de ekonomiska förutsättningarna och eventuella förändringar i
goodwillvärdet på grund av omvärldsfaktorer. Tillämpningen av FAS 142
kommer även att innebära att det blir större fluktuationer i redovisat resultat, då
nedskrivningsbehov kommer att uppstå oregelbundet och med varierande
belopp.

Kommentarer och konsekvenser
Ett antal frågor har med anledning av införandet av FAS 142 diskuterats. Bland
annat har diskussionerna rört huruvida det vid fördelningen av goodwill
föreligger risk att företag kan komma att försöka fördela högre andel goodwill
till mera stabila företagsenheter, där inte nedskrivning befaras. Vidare har
intresseorganisationer kritiserat FAS 142 för bristen på vägledning av hur
goodwillpostens verkliga värde skall bedömas. (Rankin–Johansson, 2001)
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Rankin–Johansson (2001) anser att dessa förändringar av amerikansk
goodwillredovisning samt de skillnader som kommer att råda gentemot
internationell redovisning kommer att få en hel del konsekvenser för såväl den
svenska som den internationella kapitalmarknaden. Vidare kommer inte
likartade investeringar, enligt Rankin–Johansson (2001), att kunna analyseras
och presenteras för marknaden på ett jämförbart sätt. Företags framtida resultat
kommer att bli svårare att prognostisera och traditionella nyckeltal såsom P/E-tal
och resultat per aktie kan komma att få mindre betydelse. Istället kommer
kassaflödesbaserade nyckeltal att utvecklas och användas oftare. I vissa länder
där IAS tillämpas har krav ställts på att de amerikanska rekommendationerna
skall få tillämpas fram till dess att IASB antar liknande principer. (Rankin –
Johansson, 2001)

3.5 Sammanfattning

Kapitlet inleddes med en diskussion kring ett antal av de definitioner som olika
författare tillskriver goodwill, vilken mynnade ut i en definition som vi själva
formulerat. Vår definition på koncernmässig goodwill lyder:

Goodwill är det övervärde som uppstår vid ett företagsförvärv och
som inte direkt kan hänföras till någon av de materiella eller
immateriella identifierbara tillgångarna i det förvärvade företaget.

Goodwill kan tilldelas ett subjektivt eller ett objektivt värde. Det subjektiva
värdet är det värde som företagets ägare tillskriver goodwill och representerar
tron på avkastning på investerat kapital. Det objektiva goodwillvärdet uppstår då
ett förvärv äger rum och är ett högre värde än det subjektiva, annars skulle
företaget inte byta ägare. Det objektiva goodwillvärdet fastställs således då en
transaktion genomförs.

Vi har valt att studera tre aktörer på marknaden: redovisare på företag, revisorer
och utfärdare av rekommendationer samt användare. Det gemensamma målet
dessa aktörer har är att redovisningen skall ge en rättvisande bild av företagets
finansiella ställning och resultat. Begreppet rättvisande bild innefattar en rad
andra begrepp som vi valt att diskutera under respektive aktör. Begreppen som
diskuterades var öppenhet, informationsmängd, aktualitet, konsekvens,
objektivitet, användbarhet, relevans och jämförbarhet.

En utveckling av utarbetandet av lagar och rekommendationer har skett.
Tidigare tillämpades normativa redovisningsteorier, vilka konstruerar lagar och
rekommendationer utifrån teorin. Hur redovisningen bör se ut poängteras. De
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normativa teorierna ger ingen praktisk vägledning om hur redovisningen skall gå
till. I början av 1970-talet förändrades redovisningsteorins angreppssätt och den
positiva redovisningsteorin utvecklades. Den positiva redovisningsteorin är
beskrivande och försöker förutsäga konsekvenser av de beslut som aktörer på
marknaden kan fatta. Aktörerna påverkar utformningen av lagar och
rekommendationer och menar att det är individernas vilja som styr vilka
standars och principer som blir gällande.

Redovisningsmarknaden styrs till stor del av lagar, rekommendationer och
principer. Åsikterna går isär huruvida en fri marknad (marknadslösning) är
förmögen att producera rätt mängd information och minska
informationsasymmetrin eller om det behövs regleringar (regleringslösning).

Vidare beskrevs de svenska lagar och rekommendationer som behandlar
koncernmässig goodwill. Av lagarna är det främst Årsredovisningslagen
(1995:1554) som reglerar hur goodwill skall redovisas. Det framkommer av
lagen att köpt goodwill antas ha en ekonomisk livslängd på fem år om inget
annat kan påvisas. Tillgången skall systematiskt skrivas av och också skrivas
ned om det visar sig att värdet på goodwill på balansdagen skiljer sig från det
bokförda värdet. Redovisningsrådets rekommendation RR 1:00 börjar gälla 1
januari år 2002. Enligt rekommendationen skall goodwill i balansräkningen tas
upp till anskaffningsvärdet och årligen skrivas av. Avskrivningstiden skall
överensstämma med nyttjandeperioden och förväntas uppgå till maximalt tjugo
år om inget annat kan påvisas. Detta ger till skillnad från den förra
rekommendationen om koncernredovisning, RR 1:96, möjlighet att tillämpa en
längre avskrivningstid. Noteras en minskning av tillgångens värde skall denna
skrivas ned. Nedskrivningar behandlas i Redovisningsrådets rekommendation
RR 17. Goodwill skall skrivas ned om det redovisade värdet överstiger
återvinningsvärdet. En årlig värdering av goodwillposten skall göras om
avskrivningstiden överstiger tjugo år.

Slutligen behandlades den rekommendation som nyligen utfärdats i USA, FAS
142. Rekommendationen innebär att goodwill inte längre anses ha en begränsad
nyttjandeperiod. Istället ses goodwillposten som evig och skall således inte
skrivas av utan omvärderas årligen och skrivas ned vid behov.
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4. ARBETSPARADIGM

Kapitel 2, Vetenskapligt perspektiv, behandlade den teoretiska metoden och
detta kapitel behandlar vårt praktiska tillvägagångssätt vid genomförandet av
undersökningen. Såväl utformning av enkäten (se bilaga 2) och intervjumallarna
(se bilaga 3 och 4) samt insamling, bearbetning och analys av data beskrivs.

4.1 Undersökningsansats

Enligt Lekvall och Wahlbin (1993) kan forskarens intresse av en studie vara av
tre skilda slag. Studien kan vara en fallstudie och forskaren avser då att gå in på
djupet i enskilda fall. I en tvärsnittsstudie jämförs olika förhållanden på bredden
men vid en och samma tidpunkt. Den tredje och sista typen av studie är
tidsserieanalys då utveckling över tiden studeras. (Lekvall och Wahlbin, 1993)
Vår undersökning har formen av en tvärsnittsstudie då vi avser att genomföra
undersökningen på bredden, nämligen flera olika företag i olika branscher samt
flera olika aktörer. Vidare har vi för avsikt att kartlägga aktörernas syn på
redovisning av goodwill vid en tidpunkt, inte utvecklingen av redovisning över
tiden.

Dahmström (1994) menar att det finns tre olika typer av undersökningar.
Undersökningen kan vara beskrivande och avser då att beskriva ett fenomen. En
förklarande undersökning försöker istället förklara varför ett fenomen ser ut eller
är på ett visst sätt. Den tredje och sista typen av studie som Dahmström nämner
är den framåtblickande studien som utifrån förutsättningar vid tidpunkten för
studien försöker säga något om framtiden. Vår uppsats klassificerar vi som en
beskrivande undersökning då vi avser att beskriva de olika marknadsaktörernas
syn på redovisning av goodwill.

Vidare finns det inom metodläran huvudsakligen två olika metoder vilka kan
användas för genomförandet av en datainsamling (Andersen, 1990 och
Dahmström, 1994). Andersen (1990) menar dock att det egentligen inte rör sig
om två olika typer av metod utan snarare om två grupper som utgörs av olika
typer av metoder. De två grupperna är kvalitativ och kvantitativ metod.
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Enligt Alvesson och Sköldberg (1994) är det primära syftet med en kvalitativ
datainsamling att uppnå förståelse och fokus läggs inte på att pröva
informationens generella giltighet. Genom en kvalitativ insamling av
information söker forskarna en djupare förståelse för det problem som studeras
och en övergripande bild av de processer och sammanhang vari problemet ingår.
(Alvesson och Sköldberg, 1994) Då vårt syfte är att få en förståelse för
aktörernas syn på redovisning av goodwill genomförde vi huvudsakligen en
kvalitativ undersökning med en till viss del kvantitativ datasammanställning.

4.2 Metodik för datainsamlingen

Vi fann tidigt ett ämne som intresserade oss och som vi skulle vilja ha mer
kunskap om. Fyra månader innan vi påbörjade vår uppsats gav FASB ut en
rekommendation för redovisning av goodwill i USA. Vi funderade på hur denna
skulle kunna ligga till grund för en undersökning. Vi vände och vred på
eventuella frågeställningar och kom slutligen fram till att det vore intressant att
undersöka hur aktörerna på den svenska marknaden ser på redovisning av
goodwill och på de rekommendationer som finns tillgängliga i dagsläget.

4.2.1 Planering

Under planeringsfasen av vår undersökning studerade vi främst sekundärdata,
det vill säga befintlig litteratur samt analysresultat från andra forskares
undersökningar (Hellevik, 1977). Detta för att säkerställa att ingen tidigare
genomfört den forskning vi ämnade göra. Vi hade även under planeringsfasen
mycket hjälp och stöd av vår handledare. Vi diskuterade tillsammans vinklingar
och aspekter, vilket vägledde oss i vårt ämnesval.

Den sekundärdata vi studerade under planeringen, och sedan också under
undersökningens gång, bestod främst av uppsatser, artiklar, böcker samt de
utvalda företagens årsredovisningar. Det gav oss en bred informationsbas för vår
följande primärdatainsamling, det vill säga insamling av den data som inte redan
fanns tillgänglig.

Innan vi satt oss in i ämnet, hade vi för avsikt att enbart studera företagens syn
på redovisning av goodwill. Att vi valde företagen som föremål för vår
primärdatainsamling var att de praktiskt och direkt arbetar med redovisning
dagligen. Dock visade den sekundärdatastudie som vi genomförde att det även
kunde vara av intresse att komplettera undersökningen med fler
marknadsaktörer. Vi valde dock att lägga tyngdpunkten av undersökningen på
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företagen och låta användarnas, rekommendationsutfärdarnas och revisorernas
syn på redovisning av goodwill vara av en kompletterande karaktär.

I början av uppsatsarbetet hade vi för avsikt att samla in vår primärdata enbart
via intervjuer. De datainsamlingsmetoder som vi valde mellan var enkäter,
intervjuer och observationer (Dahmström, 1994 och Hellevik, 1977). Då vi
utformat intervjumallen till företagen såg vi dock att frågorna med fördel skulle
kunna skickas ut till respondenterna i form av en enkät. På så sätt skulle vi få
möjlighet att samla in ett större antal svar och det skulle också ge respondenten
större möjlighet att själv välja tidpunkt för besvarande av enkäten. Vi beslöt
därför att samla in våra primärdata från företagen med hjälp av enkäter. För att
samla in data från användarna och revisorer och rekommendationsutfärdare
ansåg vi inte att en enkät var en lämplig metod då detta skulle begränsa våra
möjligheter att ställa följdfrågor och be respondenterna utveckla sina svar. Det
var viktigt för oss då vi ville att de skulle belysa eller motsäga det som företagen
hade svarat i enkäterna. Vi ansåg inte att en observation skulle kunna ge oss de
svar vi sökte i något av fallen då vi hade specifika frågor som vi ville ställa såväl
till företag som till användare, revisorer och utfärdare av rekommendationer.
Dessutom skulle en observation ta mycket tid i anspråk.

4.2.2 Population

En population är enligt Arbnor och Bjerke (1994) den grupp av
undersökningsenheter för vilken man avser att beskrivningen skall vara giltig.
Populationen för företagen skattar vi till de noterade bolag på Stockholmsbörsen
som är koncerner, större eller mindre, och således med stor sannolikhet har
koncernmässig goodwill. Då vi valde att samla in data från dessa via en enkät
nådde vi ut till många företag. Det finns drygt 300 noterade bolag på
Stockholmsbörsen och vårt urval på 41 företag (knappt 14 procent) ansåg vi
skulle ge en bra bild av hur situationen ser ut för hela populationen.

Populationen för användarna, rekommendationsutfärdare och revisorerna är
också samtliga användare, rekommendationsutfärdare och revisorer. Dock
gjorde vi här bara ett fåtal kvalitativa intervjuer som enbart var avsedda att
motsäga eller belysa de åsikter som redovisarna på företagen hade. Med andra
ord var vår avsikt inte att dra generella slutsatser för populationerna i dessa två
grupper.

4.2.3 Urval

För att välja enskilda aktörer av intresse som skall delta i en undersökning
nämner Arbnor och Bjerke (1994) tre principer som kan tillämpas:
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• Rekommendationsurval, vilket innebär att aktörer får rekommendera andra
intressanta aktörer.

• Förståelseurval, vilket innebär att de aktörer som väljs ut på något sätt är
betydande i den diagnosiska förståelseutvecklingen.

• Problemorienterat urval, vilket innebär att urvalet på något sätt är relaterat till
det problem som undersöks.

Ofta sker ett växelspel mellan dessa tre urvalsprinciper och en kombination av
flera eller alla tre används då. (Arbnor och Bjerke, 1994)

Företag
Vi har, i vårt urval av redovisare på företagen, huvudsakligen använt oss av ett
problemorienterat urval då respondenterna är ansvariga för eller har god insyn i
företagens respektive koncernredovisning och på så sätt är nära relaterade till det
problem som vi undersökt. Då det inte var möjligt för oss att studera samtliga
svenska företag så valde vi att begränsa oss till tre branscher vilka skiljer sig åt
med avseende på goodwillposterna. Vi valde läkemedels-/medicinteknik-
/kemibranschen eftersom företagen inom denna bransch har stora kostnader för
forskning och utveckling, vilket ofta är förknippat med stora goodwillposter. Vi
beslöt även att studera verkstadsindustribranschen, vilken har goodwillposter
bestående av löpande kontrakt och väl inarbetade samarbeten med kunder och
leverantörer. Som tredje bransch valde vi kommunikationsbranschen som
befinner sig i en omvärld som förändras snabbt, vilket leder till att även värdet
på goodwill kan förändras snabbt. Vi ville utreda om det finns skillnader i synen
på redovisning av goodwill mellan dessa branscher.

Vid urvalet av vilka företag som skulle delta i vår enkätundersökning utgick vi
från katalogen Sveriges största företag 2001/2002. Vi använde oss av dess
branschindelning och valde i första hand företag från den lista som rankar de
tjugo största företagen i varje bransch. Vi utgick från de företag inom de tre
branscherna som finns noterade på New York-börsen eller Stockholmsbörsen.
Att vi också valde företag med anknytning till New York-börsen beror på att de
företagen konkurrerar direkt med amerikanska företag då det gäller att locka
investerare och kan sålunda ha en annan syn på de svenska
redovisningsrekommendationerna som behandlar goodwill. Vi besökte
företagens hemsidor för att säkerställa att de hade koncernmässig goodwill och
därigenom passade in i vår population och även i vårt urval av
undersökningsenheter. På detta sätt hade vi slutligen 41 företag som vi skickade
enkäten till. Dessa 41 företag är relativt jämt fördelade över de tre branscherna.
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Utfärdare, revisorer och användare
Även i vårt urval av rekommendationsutfärdare, revisorer och användare
använde vi oss av ett problemorienterat urval då vi medvetet valde ut
intervjuobjekt som vi trodde skulle kunna svara på de uppgifter som vi efter
insamlandet av enkäten ville komplettera vår datainsamling med. Det resulterade
i att vi intervjuade två revisorer som båda var auktoriserade. En av dem arbetade
på Öhrlings PriceWaterhouse Coopers och en på KPMG. Vi fick namnen på
dessa revisorer genom att vi vände oss direkt till revisionsbyråerna. Vi hade för
avsikt att även intervjua en av medlemmarna i Redovisningsrådet. Vi hade
tidigare träffat en av Redovisningsrådets medlemmar under en kurs på
universitetet och kontaktade därför honom, men då han inte hade tid att tala med
oss per telefon fick vi svar på våra frågor via e-post.

Från användarna intervjuade vi två analytiker. En av dessa arbetade på
Handelsbanken som företagsanalytiker inom verkstadsindustrin och den andre
arbetade som branschanalytiker inom IT på Skandinaviska Enskilda Banken.
Urvalet av analytiker hade även vissa inslag av ett rekommendationsurval då vi
fick namnen på de analytiker vi intervjuade genom bekanta (dock ej nära
bekanta eller släktingar) till oss, som arbetar med liknande uppgifter.

4.2.4 Datainsamling

Datainsamlingen skedde som sagts ovan med enkäter, telefonintervjuer och i ett
fall via e-post. Enkäter skickades ut till redovisare på företagen och de som inte
svarat på denna inom den tid vi angett i följebrevet (se bilaga 1) gavs möjlighet
att svara på frågorna under en telefonintervju. Sammanlagt 6 redovisare från
företag svarade på enkäten via en telefonintervju. Samtliga analytiker och
revisorer intervjuades via telefon. Rekommendationsutfärdaren svarade på våra
frågor via e-post. Datainsamlingen skedde inom loppet av en månad.

Enkät
Dahmström (1994) menar att en enkät är ett "frågeformulär [som respondenten
får] att fylla i som sedan skall skickas tillbaka." (Dahmström, 1994, sidan 52).
Tre olika sätt att genomföra en enkätundersökning kan identifieras: postenkät,
gruppenkät och besöksenkät. Vi ansåg det vara viktigare att tillfråga flera
företag än att besöka dem personligen, varför besöksenkät aldrig var ett
alternativ för oss. Inte heller var gruppenkät ett alternativ då de vi ville tillfråga
inte naturligt tillhörde samma grupp och i flera fall befann sig på olika
geografiska platser. Det återstod postenkät och vi valde att skicka ut enkäten via
post eller e-post, beroende på respondentens önskemål som framkom efter en
första telefonkontakt. De utskick som gjordes via post var tre till antalet och i
dessa medföljde ett frankerat svarskuvert för att underlätta för respondenten att
svara.
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Vi fick hjälp med utformningen av vår enkät av en doktorand på
statistikinstitutionen vid Linköpings universitet. Vår handledare på universitetet
och en student läste igenom enkäten och kom med synpunkter innan den
skickades ut till respondenterna.

Dahmström (1994) menar att graden av strukturering av frågorna i en enkät
avser i vilken utsträckning frågorna är öppna eller slutna. Öppna frågor kan
besvaras mycket olika beroende på respondentens erfarenhet och kunskap.
Slutna frågor däremot ger respondenten svarsalternativ att välja mellan. Vår
enkät bestod uteslutande av slutna frågor men på en del av frågorna fanns öppna
svarsalternativ för respondenten att själv ange ett svar om inget av de vi angett
passade. Utrymmet att svara på var begränsat varför inga utförligare svar kunde
ges. Möjligheten att själv ange ett svarsalternativ utnyttjade 17 procent av
respondenterna. Vi valde att ha slutna svarsalternativ för att vi ville göra det så
lätt som möjligt för respondenterna att svara för att i största möjliga mån minska
bortfallet.

Data som insamlas kvantitativt skall kunna göras mätbart och presenteras
numeriskt. Svaren på frågor som ställs i en kvantitativ datainsamling anges i
form av siffror. Sådana frågor kan behandla exempelvis längd, ålder och antal.
(Andersen, 1990) Av frågorna i vår enkät är fråga nummer 1 och 2 kvantitativa.
Vi hade tydligt preciserat vilka årsgrupper respondenten hade som
svarsalternativ. Svarsalternativen utgår från noll år och kan således ordnas efter
en nollpunktsskala utefter hur företagen förhöll sig till varandra.

Resten av frågorna i enkäten kom att bestå av huvudsakligen kvalitativa frågor,
där svaren inte utgjordes av siffror. Svarsalternativen i dessa frågor hade inte
heller någon inbördes rangordning, det vill säga respondenten kunde inte välja
vilka alternativ som passade bättre respektive sämre. De kvalitativa frågorna i
vår undersökning har vi sedan behandlat kvantitativt genom att sammanställa
svaren i diagram. Svarsalternativen har vi kunnat placera efter en nominalskala.
Syftet med att använda en nominalskala är enligt Swedner (1978) att fastställa
likheter mellan respondenterna, vilket var vad vi ämnade göra.

I samtliga utskick medföljde ett brev (se bilaga 1) som förklarade vad vi ämnade
uppnå med enkäten. Vi förklarade även att alla svar skulle behandlas
konfidentiellt och att de som respondenter skulle vara anonyma i
undersökningen. Respondenterna var anonyma så till vida att de i uppsatsen inte
anges med eget namn eller med företagets namn. Däremot behandlade vi svaren
med vetskap om vilket företag som angivit vilka svar. Detta för att inte blanda
ihop svaren och för att i största möjliga mån se likheter och skillnader mellan
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företag och branscher. Branschtillhörighet anges dock i samband med svaren i
uppsatsen.

En av fördelarna med en enkät är enligt Dahmström (1994) att respondenten kan
besvara den när det bäst passar honom eller henne. Detta ansåg vi vara viktigt
eftersom många av respondenterna i vår undersökning har höga befattningar
inom företagen och är relativt upptagna. Vidare ansåg vi det nödvändigt att
respondenterna gavs tid att kontrollera uppgifterna vi frågade efter. Detta för att
det kunde röra sig om fakta som respondenten inte visste på rak arm. Det
förekommer inte heller någon intervjuareffekt. Intervjuareffekt uppstår då
intervjuaren eller intervjuarna medvetet eller omedvetet påverkar respondenten.
(Arbnor och Bjerke, 1994)

Ett av de största problemen med en postenkät är de bortfall som ofta drabbar
undersökningen. (Dahmström, 1994) Vi försökte minimera detta problem genom
att, som sagts ovan, i förväg ringa respondenterna och fråga om de var
intresserade av att delta i undersökningen. Genom att ringa till respondenterna
innan vi skickade ut enkäten säkerställde vi även att enkäten skickades till rätt
person, vilket torde minska bortfallet. Om inte respondenten besvarade enkäten
inom utsatt tid återkom vi till henne eller honom per telefon. Detta var inget som
vi underättat respondenterna om i förväg. De gavs då möjlighet att svara på
enkäten via telefon. Eftersom det är viktigt att reflektera över
bortfallsproblematiken med hjälp av en bortfallsanalys har vi valt att behandla
detta begrepp separat under rubriken 4.3 Feltyper.

Ytterligare en svårighet med en enkätundersökning är att det inte går att
säkerställa vem som svarat på frågorna. De flesta av enkäterna skickade vi ut via
e-post, vilket bör ha minskat risken för att någon annan svarat på enkäten då det
ofta krävs lösenord för att läsa e-posten. Det var inte heller en persons åsikt eller
ställningstagande vi vill ha reda på, vilket innebar att vem som helst som
innehade tillräckliga kunskaper om företaget skulle kunna besvara vår enkät.

Enkäterna kompletterades även med att företagens årsredovisningar och
hemsidor studerats. I årsredovisningarna fann vi bland annat information om
vilka redovisningsprinciper och rekommendationer de olika företagen använder
sig av.

Intervjuer
Det var som tidigare nämnts 6 företag som valde att svara på enkätfrågorna via
en telefonintervju. Vi passade även på att ställa följdfrågor och diskutera sådant
som vi fann intressant. Dessa korta telefonintervjuer bidrog till att vi hade
möjlighet att utveckla och belysa enkätsvaren med mer utförliga resonemang.
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Då de kvalitativa frågor vi ville ställa till användare och revisorer var av mer
kompletterande karaktär och då de vi ville intervjua var relativt upptagna och
befann sig på annan ort valde vi att genomföra intervjuerna via telefon. Vi kände
att vi inte ville uppta respondenternas tid med personliga intervjuer.

Fördelarna med telefonintervjuer är enligt Dahmström (1994) att det är ett
snabbt och billigt sätt att samla in data på, vilket vi ansåg viktigt då de vi ville
intervjua hade svårt att ta sig tid till en personlig intervju. Telefonintervjuer
liknar på flera sätt besöksintervjuer, till exempel är det möjligt för den som
intervjuar att stimulera respondenten att ge utförliga och exakta svar samt att be
denne klargöra otydligheter i svaren.

Andersen (1990) beskriver en intervju som en process där den som intervjuar
vill skaffa sig förståelse för den kunskap som respondenten besitter. Intervjun
skall vara en kommunikationsprocess, men det är intervjuaren som styr samtalet
då det är denna som förhoppningsvis vet vilken information han eller hon vill
ha. Olika begrepp kan användas för att beskriva intervjuer. Vi har valt att
behandlar två av begreppen, nämligen standardisering och strukturering.

Standardisering avser det sätt på vilket frågorna ställs samt i vilken ordning de
ställs. I en standardiserad intervju har frågornas innehåll och inbördes ordning
bestämts på förhand och dessa följs också noggrant. I en icke-standardiserad
intervju däremot anpassar intervjuaren frågornas innehåll och ordning efter
situationen. (Andersen, 1990) Alla våra telefonintervjuer (med företag, revisorer
och analytiker) var av mer icke-standardiserad karaktär då vi ställde upp olika
diskussionsämnen kring vilka vi ville ha svar i olika utsträckning beroende på
vem vi intervjuade.

Graden av strukturering avser, liksom i fallet med enkäter, i vilken utsträckning
frågorna är öppna eller slutna. Slutna frågor däremot begränsar
svarsalternativen. (Andersen, 1990) De telefonintervjuer som vi genomförde
med ett antal av företagen bestod av semistrukturerade frågor då vi utgick från
enkäten och ställde följdfrågor kring det som vi fann intressant. Våra
telefonintervjuer med revisorerna och analytikerna bestod av öppna frågor. Detta
därför att vi ansåg att respondenterna besitter mer kunskap och har mer
erfarenhet inom området än vad vi har och att vi genom öppna frågor skulle få
mer information än om vi använt oss av slutna.

Risken för bortfall vid telefonintervjuer är stor i jämförelse med andra data-
insamlingsmetoder. För att undvika bortfall hörde vi av oss i förväg till de
revisorer och användare vi ville intervjua och bokade tid med respondenterna för
att säkerställa att dessa skulle ha tid att tala med oss. (Dahmström, 1994) Vi
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skickade dock inte frågorna i förväg till dessa respondenter då vi i så stor
utsträckning som möjligt ville ha spontana svar.

Dahmström (1994) tar även upp att det inte är möjligt att göra allt för
tidskrävande intervjuer via telefon. Vi uppskattade tiden vi behövde till 20 till
30 minuter och för att undvika att respondenterna (revisorer och analytiker)
skulle bli stressade var vi noga med att tala om detta för dem då vi bokade
samtalet. Det visade sig sedan att vår uppskattning var korrekt och samtliga
samtal höll sig inom det tidsintervall vi angivit på förhand. Telefonintervjuerna
med redovisare på företag var dock mer spontana. De tog inte heller lika lång tid
då vi följde enkätmallen och kompletterade svaren med mer öppna frågor om vi
märkte att respondenten hade tid för och intresse av en längre diskussion.

Under intervjuerna med revisorer och användare använde vi oss av en
högtalartelefon med bandspelare för att vi båda två skulle kunna delta i så stor
utsträckning som möjligt. Detta var dock inte fallet med de mer spontana
företagsintervjuerna vars primära syfte var att få in svar på enkätfrågorna. Vi
ansåg oss inte behöva spela in dessa samtal då vi enbart skulle markera vad
respondenterna svarade på enkäten. De övriga mer utförliga svar vi fick från
dessa respondenter skrevs ner direkt utav den av oss som genomförde
telefonintervjun.

En nackdel med telefonintervjuer som Dahmström (1994) noterar är risken att
svaren inte blir lika inträngande och detaljerade som vid en besöksintervju. Det
är inte heller möjligt att via telefon läsa respondentens kroppsspråk på samma
sätt som vid en besöksintervju. Vi ansåg dock inte detta vara ett hinder då de
frågor vi ville ställa var av kunskapskaraktär och därigenom inte så känsliga att
svara på.

E-post
Vi önskade även intervjua en av medlemmarna i Redovisningsrådet.
Respondenten var mycket upptagen och vi ansåg att hans åsikt var av intresse
och att svar via e-post var bättre än inget svar alls, varför vi valde att skicka
frågorna till honom via e-post. Han svarade på samma frågor som de vi ställde
till revisorerna.

4.2.5 Bearbetning

Drygt hälften (13 stycken) av enkätsvaren besvarades efter första utskicket. När
vi sedan ringde och påminde respondenterna fick vi in 6 stycken svar direkt via
telefon samt ytterligare fyra svar via e-post. Då vi samlat in de besvarade
enkäterna via e-post samt de enkätsvar vi fått via telefon sammanställde vi
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svaren för alla företag totalt samt branschvis i tabeller och diagram i Microsoft
Excel på ett sätt som skulle underlätta behandlingen av svaren.

De telefonintervjuer som genomfördes med analytiker och revisorer skrevs ned
omedelbart efter att intervjun avslutats. De skickades därefter till respondenterna
så att de fick möjlighet att godkänna den information vi avsåg att använda i
uppsatsen. De skrevs ut och gicks igenom ett antal gånger för att vi tydligare
skulle kunna tolka eventuella mönster. Telefonintervjuerna med redovisare på
företagen sammanställdes dels på samma sätt som enkäterna och dels på samma
sätt som övriga telefonintervjuer.

4.3 Feltyper

Dahmström (1994) nämner en rad fel som kan uppstå vid en undersökning och
speciellt under datainsamlingsfasen. De fel vi har valt att presentera är urvalsfel,
bortfall, mätfel samt källfel.

4.3.1 Urvalsfel

De företag som vi valde att skicka enkäterna till är stora, börsnoterade och till
viss del välkända svenska företag. Det är med andra ord i stor utsträckning
företag som vi och många andra väl känner till, vilket kan betyda att de har
förhållandevis stora goodwillposter. Ett välkänt varumärke eller rykte är ju
sådant som påverkar priset vid ett företagsförvärv och sålunda också
goodwillvärdet. Om det skulle vara så att företagen i vårt urval har en relativt
större goodwillpost än företag i allmänhet kan det också vara så att medvetenhet
och uppfattning om olika metoder och principer för redovisning av goodwill är
väl utvecklade. Detta kan naturligtvis ha påverkat det vi kommit fram till. Är
företagen i vår undersökning mer insatta i ämnet än företag med mindre
goodwillpost kan studien ha gett oss en felaktig bild av svenska börsnoterade
företag i allmänhet.

Genom att vi valde att som användare intervjua analytiker har vi utsatt oss för
risken att vi valde bort andra viktiga användare, så som aktieägare och
kreditgivare. Vi valde vidare att intervjua både revisorer och en medlem i
Redovisningsrådet för att försöka minska urvalsfelet.

4.3.2 Bortfall

Bortfallet vid en enkätundersökning är ofta stort. I vår undersökning uppgick det
till 44 procent. Inom läkemedels-/medicinteknik-/kemibranschen var bortfallet
12,5 procent, verkstadsindustribranschen 52 procent och inom
telekommunikationsbranschen 43 procent. Denna skillnad i bortfall kan ha att
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göra med att goodwillposten är av större betydelse för de två sistnämnda
branscherna och att de därför var mer intresserade av att delta i undersökningen.

Vi försökte förhindra bortfall i vår undersökning genom att först ringa till
respondenterna för att de skulle veta att enkäten skulle skickas. I utskicket angav
vi en veckas svarstid och om vi inte erhållit svar inom en vecka ringde vi upp
respondenterna igen. Vi gav dem då möjlighet att svara på enkäten via telefon.
Att på detta sätt komplettera med telefonintervjuer bidrog till att vårt bortfall
hölls nere.

Att bortfallet bland de redovisare på företagen som vi skickade ut enkäterna till
totalt uppgick till 44 procent anser vi främst bero på två faktorer.
• Tidpunkt. De flesta som vi kontaktade och som vi ville skulle delta i

enkätundersökningen har höga positioner inom företagen. En del av de vi
talade med och som inte hade möjlighet att svara på enkäten angav som
anledning att enkäten skickades ut i slutet av november vilket de ansåg var
för tätt inpå den period då bokslutet förbereds på företagen. Dessa redovisare
på företagen som vi kontaktade ansåg sig därmed inte ha tid att delta i
undersökningen.

• Teknologi. För att kunna besvara enkäten krävdes att respondenten sparade
ner denna på sin hårddisk för att sedan kunna returnera den till oss. Med
enkäten följde en kort instruktion för hur detta kunde göras på lättaste sätt
men det är troligt att det ändå uppfattades som ”krångligt”. En respondent
som gav sitt svar via telefon hade också haft problem med att besvara och
spara ned enkäten. Det var även flera av de respondenter som vi var i kontakt
med via telefon som sade att de ämnade besvara enkäten men som sedan inte
gjorde det. Det kan även i dessa fall ha berott på problem med teknologin.

Det finns också en risk att enskilda frågor i en enkät inte besvaras. Detta kan
bero på att någon fråga är svårbegriplig eller behandlar något som respondenten
inte vill svara på. Vi hade i vår undersökning ett bortfall på en fråga. Det var en
fråga som behandlade svenska rekommendationer och som ett företag inte kunde
svara på eftersom de redovisar enligt internationella rekommendationer. För att
minska bortfallet på enstaka frågor lät vi vår handledare, en statisktdoktorand
samt en annan student läsa och kommentera enkäten innan den skickades ut till
företagen så att frågorna skulle vara begripliga och möjliga att svara på.

Bland revisorer och analytiker blev det inget bortfall då vi fick intervjua de totalt
4 som vi sökte och sedermera också kom i kontakt med. I ett av fallen fick vi
från början namnet på en analytiker som visade sig inte kunna svara på dessa
frågor. Han hänvisade oss då vidare till en annan analytiker som hade bättre
upplysningar och som också lät sig intervjuas.
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4.3.3 Mätfel

Mätfel uppstår då det existerar skillnader mellan de svar man fått och hur
verkligheten faktiskt ser ut (Dahmström, 1994). Mätfelen kan orsakas av olika
faktorer varav en är det mätinstrument som forskaren använder. Möjligheten att
vi skulle ha fått andra svar om vi genomfört datainsamlingen på ett annat sätt
finns naturligtvis. Mätmetoden som används kan också orsaka mätfel om
oklarheter inte kan redas ut direkt och påverkar svaren. Risken för att
mätmetoden skall ha orsakat mätfel i vår enkätundersökning får antas vara stor
jämfört med om informationen samlats in via personliga intervjuer. Naturligtvis
har respondenterna från företagen haft tillgång till såväl våra som vår
handledares e-post adresser och telefonnummer10 men vi har inte personligen
funnits på plats för att svara på frågor eller förtydliga oklarheter. (Dahmström,
1994)

Risken att mätmetoden orsakade mätfel var mindre för den del av
undersökningen som genomfördes via telefonintervjuer. Respondenterna hade
då möjlighet att direkt ställa frågor och be oss förtydliga sådant som kunde
upplevas som oklart. Då vi skickade ut de utskrivna intervjuerna via e-post för
att respondenterna skulle godkänna dessa har de revisorer och analytiker som vi
intervjuat haft tillgång till våra e-post adresser och har således kunnat kontakta
oss efter det att intervjun avslutats.

Respondenterna själva kan också ge upphov till mätfel. Det finns en risk att
respondenterna från företagen givit felaktiga uppgifter för att dölja att de till
exempel inte följer rekommendationerna. Samtliga respondenter är också
människor och allmänt känt är att människor glömmer och förtränger, medvetet
eller omedvetet. Detta är dock någonting som vi inte har kunnat förhindra då det
som sagt kan göras omedvetet. (Dahmström, 1994)

De respondenter som intervjuats kan ha använt sig av begrepp och termer som vi
som teoretiker lägger en annan innebörd i än de som är praktiker. Det är även
möjligt att de inte uppfattat våra frågor på ett riktigt sätt eftersom de inte haft de
skriftliga frågorna framför sig. Vi har dock inte uppfattat det som att detta mätfel
är av betydande storlek då flera av de vi intervjuat svarat och kommenterat på
liknande sätt.

4.3.4 Källkritik

Det finns i vår källförteckning exempel på litteratur som är något äldre. Vi
försökte, som nämnts tidigare, att inte vara selektiva i vårt sökande av

                                       
10 Våra telefonnummer är dock borttagna från den kopia av brevet som återfinns i bilaga 1.



Goodwill – en evig tillgång?

54

sekundärdata och har använt oss av litteratur som vi funnit relevant och
intressant oavsett publiceringsår.

Stor del av litteraturen är amerikansk även om uppsatsen behandlar den svenska
marknaden. Detta beror dels på att det inte skrivits lika mycket svensk litteratur
om vårt undersökningsområde och dels på att den amerikanska redovisningen
påverkar den svenska, vilket gjort att vi många gånger ansett den amerikanska
litteraturen tillämpbar på den svenska marknaden.

4.4 Reliabilitet

För att vara trovärdig bör en undersökning ha hög reliabilitet. Begreppet
diskuteras av flertalet författare och Andersen (1990) menar att om en
undersökning har hög reliabilitet innebär det att samma resultat nås även om
fenomenet mäts på olika sätt. De olika mätningarna kan bestå av olika forskares
mätningar av samma fenomen eller samma forskares olika mätningar av samma
fenomen. Hellevik (1977) förklarar att reliabiliteten har att göra med hur
mätningarna utförs, hur pass tillförlitliga och noggranna de är.

Skulle vår undersökning ha lägre reliabilitet skulle detta kunna bero på följande
faktorer:

• Mätinstrument. Enkät- och intervjufrågorna var utformade utav oss.
Skulle någon annan ha utformat frågorna skulle de sannolikt ha sett något
annorlunda ut. Det kan också tänkas att samma frågor fått annorlunda svar
om personliga intervjuer genomförts istället för enkät och
telefonintervjuer.

• Förkunskaper. Våra redovisningskunskaper är jämfört med
respondenternas begränsade. Detta kan ha lett till att utformning av frågor
och tolkning av svaren från respondenterna kan ha misstolkats såväl av
respondenterna som av oss.

4.5 Validitet

Hög reliabilitet garanterar dock inte hög validitet (Andersen, 1990). Hellevik
(1977) beskriver validitet som att det är vad som mäts som avgör huruvida
undersökningen har hög validitet eller ej. Dahmström (1994) pekar på att
variabeln med vilken man mäter en egenskap skall vara ett relevant och lämpligt
mått. Detta är framförallt viktigt i undersökningar likt våran då attityder och
abstrakta begrepp skall kartläggas. Vid avsaknad av validitet innehåller
mätningen systematiska fel, vilka inte försvinner även om fler mätningar av
samma egenskap genomförs. Ett resultat visar på hög validitet när det man
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avsett mäta är det man faktiskt mätt. Vidare kan validiteten sägas ha att göra
med informationens relevans för de frågeställningar undersökningen avser
besvara. (Dahmström, 1994) Då vi låtit ett flertal individer med olika bakgrund
och relation till redovisningsområdet kommentera enkäten och intervjumallen är
vi av den åsikten att vår undersökning har god validitet.
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5. UNDERSÖKNINGSOMRÅDE

I detta kapitel redogörs för den enkätundersökning och de telefonintervjuer som
vi har genomfört samt de svar vi fått via e-post. Informationen i detta kapitel är
således hämtad från redovisare på företag, revisorer och
rekommendationsutfärdare samt analytiker. Första delen av kapitlet är
strukturerad utifrån enkäten och redogör för svaren från denna samt för
telefonintervjuerna med redovisare från företagen. Svaren från revisorer och
utfärdare av rekommendationer samt analytiker redovisas var för sig,
strukturerade utifrån intervjumallen. Enkäten i bilaga 2 och intervjumallarna i
bilagorna 3 och 4 bör studeras i samband med respektive delkapitel.

5.1 Respondenter

Redovisarna från företagen mottog enkäten via post eller e-post. Svarade inte
respondenten inom den tid vi angivit gavs möjlighet att svara via telefon, varför
två olika insamlingsmetoder använts för redovisarna från företagen. Vi tog
under telefonintervjuerna med redovisarna från företagen chansen att utveckla
intervjun och diskussionen. De respondenter som deltagit i vår undersökning är
fördelade enligt tabellen nedan.

Respondent Insamlingsmetod Urval Antal svarande
Redovisare (företag) Enkät 41 17

Telefonintervju 6
Analytiker Telefonintervju 2 2
Revisorer Telefonintervju 2 2
Utfärdare E-post 1 1
Totalt 46 28

Tabell 4 Fördelning av respondenter

5.2 Redovisare på företag

I denna del av kapitlet redogörs för svaren på enkäterna och telefonintervjuerna
som vi genomförde med redovisare från företagen. Ett av företagen avstod från
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att svara på en av frågorna. Frågan gällde huruvida de svenska
rekommendationerna ger företagen möjlighet att ge en rättvisande bild av
goodwillposten. Företaget avstod från att svara på denna då de i dagsläget
redovisar i enlighet med internationella redovisningsrekommendationer. I
enkäten ombads respondenterna att svara på frågorna utifrån den goodwillpost
som uppstod vid det senaste företagsförvärvet som företaget gjort. Att summan
av procentandelarna på en del frågor överstiger 100 procent beror på att
redovisarna gavs möjlighet att svara mer än ett alternativ i de fallen.

1. Hur lång nyttjandeperiod uppskattar Ni att goodwillposten har?
Den första frågan i enkäten avsåg goodwillpostens nyttjandeperiod och
respondenten ombads att ange denna. Det fanns på denna fråga fem olika
svarsalternativ. Majoriteten, 52 procent, av respondenterna har angett att
goodwillpostens nyttjandeperiod är mellan 10 och 19 år. Drygt en tredjedel, 39
procent av företagen har angett att goodwillpostens nyttjandeperiod är mellan 20
och 29 år och ett fåtal, 4 procent, har angett att nyttjandeperioden är mellan 0
och 9 år respektive 40 år eller mer.

På denna fråga kan en skillnad mellan de olika branscherna skönjas, vilket visas
i figur 5. Telekommunikationsbranschen har något kortare nyttjandeperioder på
goodwillposterna än vad verkstadsindustri- och läkemedels-/medicinteknik-
/kemibranschen har.
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Figur 5 Nyttjandeperiod

2. Hur lång avskrivningstid har Ni på goodwillposten?
Den andra frågan behandlade avskrivningstiden. Detta för att ge en bild om
goodwillposternas ekonomiska livslängd och avskrivningstid skiljer sig åt. På
denna fråga gavs fem svarsalternativ, vilka skiljde sig åt från de fem
svarsalternativ som gavs i fråga 1. Detta då vi ville ha 40 år som högsta
alternativ på fråga 1 och 20 år som högsta alternativ på fråga 2 eftersom att vi
ville utreda om det finns situationer då nyttjandeperioden anses vara längre än
de tillåtna avskrivningstiderna. De flesta, 57 procent, av företagen angav att
avskrivningstiden är mellan 10 och 14 år. Av resterande respondenter svarade 39
procent att de använder en avskrivningstid på 20 år eller mer och 4 procent att
de använder en avskrivningstid på mellan 5 och 9 år. En jämförelse mellan
svaren i fråga 1 och fråga 2 visar dock att företagens nyttjandeperioder generellt
är lika långa som avskrivningstiderna.

Företagen inom verkstadsindustrin och företag i läkemedels-/medicinteknik-
/kemibranschen tillämpar inte avskrivningstider som understiger 10 år. Svaren
från företagen i telekommunikationsbranschen är mer spridda.

Nyttjandeperiod

0

20

40

60

80

100

0-9 år 10-19 år 20-29 år 30-39 år 40 år eller
mer

År

P
ro

ce
n

t Totalt
Läkemedels-/medicinteknik-/kemi
Verkstadsindutri
Telekommunikation



Undersökningsområde

59

Figur 6 Avskrivningstid

Svaren på fråga 2 kan kompletteras med ett citat av en redovisare som vi
genomförde en telefonintervju med:

”Den svenska rekommendationen har gått från att rekommendera en
kort avskrivningstid som är mer rättvisande ur synvinkeln att det
redovisade värdet skall återspegla den underliggande tillgången, till
att rekommendera en längre avskrivningstid, vilket har en mer teknisk
motivering.”

(Redovisare på företag)

Att rekommendationen gått från korta till allt längre avskrivningstider anses av
redovisaren som deltagit i telefonintervjun snarare ha en teknisk än ekonomisk
motivering, så till vida att det rent praktiskt blir svårare att värdera
goodwilltillgången ju längre tid efter förvärvet det skall göras. Han beskrev
vidare att det är därför grundtanken i svensk redovisning har varit att
goodwillposten skall skrivas av på så kort tid som möjligt. Ju mer en uppköpt
enhet integreras i det förvärvande företaget, desto svårare är det att veta om

Avskrivningstid

0

20

40

60

80

100

0-4 år 5-9 år 10-14 år 15-19 år 20 år eller
mer

År

P
ro

ce
n

t

Totalt

Läkemedels-/medicinteknik-
/kemi

Verkstadsindutri

Telekommunikation



Goodwill – en evig tillgång?

60

fördelarna som ligger till grund för goodwillvärdet finns kvar och vad de består
av.

Två av företagsrespondenterna angav att de idag använder sig av
avskrivningstider som är längre än goodwillposternas nyttjandeperioder. En av
dessa redovisare som representerade ett företag i läkemedels-/medicinteknik-
/kemibranschen och som vi genomfört en telefonintervju med menar att
avskrivningstiden på företagets goodwillpost i dagsläget inte speglar den
ekonomiska livslängden. Tidigare har traditionen i Sverige varit att
avskrivningstiden speglat den ekonomiska livslängden men det har i och med
den ökade internationella konkurrensen ändrats. I dagsläget sker 50 procent av
företagets försäljning på den amerikanska marknaden, vilket får till följd att
redovisningsprinciper liknande de amerikanska måste användas av
konkurrensskäl.

I motsats till detta menade en av redovisarna som representerade ett företag i
verkstadsindustribranschen och som deltog i telefonintervjun att
avskrivningstiden på det representerade företagets goodwillpost inte stämmer
överens med den ekonomiska livslängden på så sätt att en kortare
avskrivningstid används. Respondenten menade att ”…goodwillposten skrivs av
så fort som möjligt eftersom den tynger resultatet.”.

3. Vilka faktorer avgjorde avskrivningstiden?
Fråga 3 var avsedd att ge oss en uppfattning om vilka faktorer det är som avgör
goodwillpostens avskrivningstid. Respondenterna gavs sju svarsalternativ varav
ett var ett öppet svarsalternativ. De svarande hade även möjlighet att ange mer
än en faktor. Knappt 9 procent av respondenterna tog chansen att själva ange
vilka faktorer som påverkade avskrivningstiden. Faktorer som angavs var praxis
och att den avskrivningstid används under vilken goodwillposten förväntas
medföra lägre produktionskostnader.

Av de svarsalternativ som vi angett svarade de flesta, 74 procent, att
avskrivningstiden bestämdes av nyttjandeperiodens längd. Knappt 57 procent
svarade att de valt den avskrivningstid de har för att den stämmer överens med
vad som rekommenderas och 43 procent svarade att avskrivningstiden ger en
rättvisande bild av goodwillpostens värde. Drygt 4 procent, angav att
avskrivningstiden valts för att underlätta jämförelse med andra företag.
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Figur 7 Faktorer som avgör avskrivningstiden

Inga stora skillnader kan urskiljas mellan branscherna i denna fråga. Företagen i
telekommunikationsbranschen har dock inte i lika stor utsträckning som företag
i andra branscher angett att det faktum att avskrivningstiden överensstämmer
med svenska rekommendationer avgjort densamma.

4. Skulle Ni använda Er av en längre avskrivningstid om det vore möjligt
enligt svensk redovisningsrekommendation?

Fråga 4 behandlade huruvida företagen i vårt urval önskar en längre
avskrivningstid på goodwillposten än vad som idag är möjligt. Av de svarande
önskade 17 procent använda en längre avskrivningstid om det vore möjligt.
Således var det 83 procent av respondenterna som angav att de inte önskar
längre avskrivningstider än de som är tillåtna idag. Ingen skillnad kan tydas
mellan branscherna.

5. Hur ofta har Ni för avsikt att omvärdera goodwillposten?
Respondenterna tillfrågades i fråga 5 om hur ofta de har för avsikt att omvärdera
goodwillposten. Fyra svarsalternativ angavs. De flesta, 65 procent, av de
tillfrågade svarade att avsikten är att detta skall göras minst en gång per år. Av
respondenterna angav 13 procent att företagen ämnar göra detta en gång per
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halvår och 23 procent att det skall göras någon eller ett fåtal gånger under
nyttjandeperioden. Inget av företagen har svarat att de aldrig omvärderar
goodwillposten.

Figur 8 Omvärdering av goodwillposten

6. Vad skulle få Er att omvärdera goodwillposten?
Fråga 6 var en fortsättningsfråga på fråga 5. Respondenterna ombads att ange de
faktorer som påverkar huruvida en omvärdering skall äga rum eller ej.
Svarsalternativen, 6 stycken, var delvis hämtade ur Redovisningsrådets
rekommendation RR 17 som behandlar nedskrivningar och då också
nedskrivningar av goodwill. Respondenterna gavs möjlighet att ge mer än ett
svar och ett av svarsalternativen var ett öppet svarsalternativ. Ingen av
respondenterna valde dock att använda det öppna svarsalternativet. De flesta, 78
procent, svarade att en misstanke om att värdet på goodwillposten hade
förändrats var den främsta orsaken till att en omvärdering skulle göras. Av
respondenterna angav även 65 procent marknadsförändringar, 48 procent
omvärldsförändringar och lika många, 48 procent, teknisk utveckling som
faktorer som kan leda till en omvärdering av goodwill. Ytterligare
företagsförvärv påverkade i mindre utsträckning, 13 procent av respondenterna
angav det som orsak.
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Figur 9 Orsaker till omvärdering

En skillnad kan uppfattas mellan branscherna i denna fråga. I läkemedels-
/medicinteknik-/kemibranschen och verkstadsindustrin var, precis som bland det
totala antalet företag, misstanke om en förändring av goodwillvärdet det som
skulle kunna få företagen att omvärdera posten. Detta svar lämnade 100
respektive 78 procent av de svarande inom dess branscher. I
telekommunikationsbranschen däremot var det huvudsakligen förändringar på
marknaden, 86 procent samt i omvärlden, 71 procent, som skulle kunna leda till
en omvärdering av goodwillposten.

En av de redovisare som vi genomförde en telefonintervju med poängterade att
goodwillposten omvärderas ”…om de ekonomiska förutsättningarna för
goodwillposten förändras.”. Det kan till exempel vara misstanke om att
lönsamheten minskat på de tillgångar som goodwillposten kan knytas till.
Respondenten menade vidare att det kan hända att avskrivningstiden snabbas på.

7. Har Ni någon gång skrivit ned goodwillposten?
Fråga 7 avsåg att kartlägga hur pass vanligt det är att svenska företag skriver ned
goodwillposten. Det var bara 26 procent av företagen som svarade att de har
skrivit ned den goodwillpost vår enkätundersökning avsåg. Motsvarande siffra
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var i telekommunikationsbranschen 43 procent, i verkstadsindustribranschen 22
procent och i läkemedels-/medicinteknik-/kemibranschen 14 procent.

8. Om Ni svarat ja på föregående fråga, vad berodde denna nedskrivning på?
Fråga 8 var en följdfråga till fråga 7 och vände sig till dem som svarade ”ja” på
föregående fråga, vilket 26 procent av respondenterna gjorde. Frågan avsåg att
klargöra varför företagen väljer att skriva ned värdet på goodwillposten. Fyra
svarsalternativ gavs, varav ett var ett öppet svarsalternativ. En respondent
utnyttjade möjligheten att själv ange en orsak till nedskrivningen och angav känt
försäljningspris på bolaget, vilket innebär att posten omvärderades då priset på
det bolag vilket posten avsåg var känt för moderbolaget. Inga skillnader mellan
branscherna kan urskiljas. Respondenterna gavs möjlighet att välja mer än ett
svarsalternativ.

De vanligaste orsakerna till att en nedskrivning skett var förändringar i
omvärlden, vilket 67 procent av de 26 procent som svarade ja på fråga 7
svarade, samt förändringar av goodwillvärdet, vilket 50 procent svarade.

9. Känner Ni till FAS 142?
Vi ville med fråga 9 få en uppfattning om huruvida svenska företag känner till
den amerikanska rekommendation, FAS 142, som väckte vårt intresse för
goodwillredovisning. Vi förklarade kortfattat i frågan vad rekommendationen
gäller och de flesta företagen, 78 procent, angav att de känner till
rekommendationen. De respondenter som svarade att de inte känner till
rekommendationen uppgick till 22 procent och fanns representerade bland alla
tre branscher. Av företagen i telekommunikationsbranschen var det 29 procent
som inte kände till rekommendationen, i verkstadsindustribranschen 22 procent
och i läkemedels-/medicinteknik-/kemibranschen 14 procent.

10. Skulle Ni vilja redovisa i enlighet med FAS 142 om det vore möjligt?
Vi önskade även få en uppfattning om den amerikanska rekommendationen
verkar tilltalande för svenska företag. Fråga nummer 10 behandlade sålunda om
företagen skulle vilja tillämpa den amerikanska rekommendationen om detta
vore möjligt. Tre svarsalternativ gavs, varav det ena skulle anges av de som inte
hade någon uppfattning eller saknade kännedom om rekommendationen. Utav
företagen svarade 39 procent att de skulle vilja redovisa enligt den amerikanska
rekommendationen. Den andel företag som svarade att de inte skulle vilja följa
den amerikanska rekommendationen uppgick till 35 procent och andelen som
inte hade någon uppfattning var 26 procent.
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Figur 10 FAS 142

En skillnad som kan ses mellan de olika branscherna i denna fråga är att andelen
som inte ville redovisa enligt den amerikanska rekommendationen var större
bland telekommunikationsföretagen, 57 procent, jämfört med företagen i
verkstadsindustribranschen och läkemedels-/medicinteknik-/kemibranschen, 33
respektive 14 procent. Antalet företag som ville redovisa i enlighet med den
amerikanska rekommendationen var fördelade på så sätt att det inom
verkstadsindustribranschen var 45 procent av företagen som ville det, inom
läkemedels-/medicinteknik-/kemibranschen 43 procent och inom
telekommunikationsbranschen 29 procent.
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Figur 11 FAS 142 branschvis

En redovisare som deltog i telefonintervjuerna var tveksamma till FAS 142 då
han ansåg att det kommer att bli svårt att omvärdera goodwillposten årligen.

”Det finns förslag på hur företagen skall gå tillväga, men man kan ju
undra hur det rent praktiskt skall vara möjligt att efter säg femton år
kunna omvärdera och räkna ut värdet på den enhet företaget köpt
upp. Den kanske inte ens finns kvar.”

(Redovisare på företag)

Däremot tror respondenten som citerats ovan att en anpassning till FAS 142 är
oundviklig och att den nya svenska redovisningsrekommendationen RR 1:00
därför inte komma att få någon större genomslagskraft.

En annan av redovisarna som vi intervjuade per telefon menade att det företag
som han representerade förmodligen skulle redovisa enligt FAS 142 om den
möjligheten fanns. Detta berodde inte på att den är bättre utan för att företagen i
Europa tvingas anpassa sig till de amerikanska rekommendationerna av
konkurrensskäl. Respondenten var tveksam till den nya amerikanska
rekommendationen då han ansåg att det kommer att bli svårt att ompröva
värderingen av framtida kassaflöden på de uppköpta enheterna. Större osäkerhet
kommer att skapas då det kommer att bli större skillnader i redovisningen av
goodwill mellan företag.
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”Företagen kommer att redovisa engångsposter som minskar
goodwillvärdet och det kan komma att skilja mycket mellan företag
avseende dessa poster.”

(Redovisare på företag)

Redovisaren menade att företagen kan komma att välja att skriva av
goodwillposterna de åren då resultatet är högt och göra mindre eller inga
avskrivningar de åren då resultatet är lågt. Detta för att i största möjliga
utsträckning kunna visa upp ett positivt resultat för aktieägare och investerare.

11. Om Ni svarat ja på föregående fråga, vad beror det på?
Fråga 11 vände sig till de 39 procent av företagen som i fråga 10 svarat att de
skulle vilja redovisa i enlighet med FAS 142. Vi önskade att med denna fråga få
en uppfattning om varför de svenska företagen vill redovisa enligt den
amerikanska rekommendationen. Antalet svarsalternativ som gavs var sex och
då var, som i tidigare frågor, ett av dessa ett öppet svarsalternativ. Ingen av
respondenterna utnyttjade möjligheten att ange en orsak utöver de vi angett i
svarsalternativen. Respondenterna hade även i denna fråga möjlighet att ange
mer än ett svar.

De flesta av de 39 procent av företagen som svarade ja på fråga 10, 56 procent,
ansåg att FAS 142 ger möjlighet att ge en mer rättvisande bild av företagets
goodwillpost och att de redan nu följer internationella rekommendationer och
därför skulle vilja redovisa i enlighet med FAS 142. Konkurrensskäl och att en
redovisning i enlighet med FAS 142 underlättar jämförelse har också angetts av
33 respektive 22 procent av de svarande som anledningar till att respondenten
önskar följa den amerikanska rekommendationen.
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Figur 12 Skäl att redovisa enligt FAS 142

På denna fråga skiljer sig de olika branscherna något åt. Av företagen i
verkstadsindustribranschen har 50 procent angett som främsta orsak att en
redovisning i enlighet med FAS 142 skulle ge en mer rättvisande bild av
företagets goodwillpost. Att det skulle underlätta för användare som önskar
jämföra olika företags finansiella rapporter, konkurrensskäl och att företaget
redan följer internationella rekommendationer har också angetts av vardera 25
procent. I läkemedels-/medicinteknik-/kemibranschen har svarsalternativen
konkurrensskäl, ger rättvisande bild och att företaget följer internationella
rekommendationer fått vardera 67 procent av respondenterna. I
telekommunikationsbranschen har 100 procent av de svarande angett att de
följer internationella rekommendationer och 50 procent vardera har svarat att
FAS 142 ger möjlighet att ge en mer rättvisande bild samt att det underlättar vid
jämförelse med konkurrerande företag.

12. Anser Ni att den svenska rekommendationen ger Er utrymme att ge en
rättvisande bild av goodwillvärdet?

Enkätens näst sista fråga bad respondenten om en åsikt om huruvida den
svenska rekommendationen som företagen följer idag ger företaget en möjlighet
att i redovisningen ge en rättvisande bild av företagets goodwillvärde. Ett av
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företagen svarade inte på denna fråga då de i dagsläget inte redovisar enligt
svenska rekommendationer utan enligt IAS. Vi har studerat företagens
årsredovisningar för verksamhetsåret 2000 och en tredjedel av företagen
redovisade då i enlighet med RR 1:96, en tredjedel hade under året övergått till
RR 1:00 och upprättat årsredovisningen i enlighet med denna och i en tredjedel
av årsredovisningarna framgick det inte vilken rekommendation företaget använt
sig av eller så angav de andra rekommendationer än de svenska.

Majoriteten av företagen, 86 procent, anser att den svenska rekommendationen
de följt ger utrymme att ge en rättvisande bild av företagets goodwillvärde. Inte
heller i denna fråga ses några större skillnader mellan branscherna. De företag
som ansåg att de svenska rekommendationerna inte ger rättvisande bild av
goodwillvärdet uppgick till 14 procent och var jämt fördelade mellan
läkemedels-/medicinteknik-/kemibranschen och verkstadsindustribranschen.

RR 1:00 existerar inte, enligt en av respondenterna som vi intervjuat per telefon,
för att den ger den mest rättvisande bilden av det verkliga värdet på goodwill.
Den existerar istället som följd av den trend av harmonisering som ägt rum.

”Begreppet rättvisande bild har mer övergått i ett koncept som
innebär konkurrensmässighet med andra företag snarare än att ge en
rättvisande bild av den underliggande tillgången.”

(Redovisare på företag)

En redovisare på ett av företagen i läkemedels-/medicinteknik-/kemibranschen
har angett att det vid uppköp av andra företag inom läkemedelsbranschen ofta
uppstår stora goodwillposter. Detta beror enligt respondenten på att det ”...ofta
inte är det som är redovisat som förvärvas, utan snarare det som inte syns i
redovisningen…”, till exempel framtida ekonomiska fördelar av patent och
forskning. Om företagen dras med stora goodwillposter i balansräkningen menar
också denna respondent att det blir än mer viktigt att dessa poster redovisas
enligt principer som ger konkurrensmässiga fördelar gentemot andra bolag på
marknaden.

13. Om Ni svarat nej på föregående fråga, varför inte?
Den sista frågan var en följdfråga och vände sig till de respondenter som på
fråga 12 svarat att den svenska rekommendationen inte ger företaget utrymme
att ge en rättvisande bild av goodwillvärdet. Knappt 12 procent av företagen
svarade på denna fråga, i vilken tre olika svarsalternativ gavs. Som i tidigare
frågor utgjordes ett av alternativen av en möjlighet för den svarande att själv
ange en orsak till varför redovisning i enlighet med den svenska
rekommendationen inte ger en rättvisande bild av företagets goodwillvärde.
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Av de företag som svarat angav samtliga att bilden av företagets goodwillvärde
blir missvisande om en jämförelse med företag som tillämpar andra
rekommendationer görs. De företag som ansåg att goodwillpostens
nyttjandeperiod överstiger den rekommenderade avskrivningsperioden, vilket
hindrar dem från att ge en rättvisande bild av goodwillvärdet, uppgick till 33
procent.

5.3 Utfärdare och revisorer

I denna del av detta kapitel presenteras den data som samlades in via e-post från
utfärdare av rekommendationer och via telefonintervjuer med revisorer.
Samtliga telefonintervjuer genomfördes den 7 december 2001. I samband med
detta stycke bör även den intervjumall (se bilaga 3) som användes i såväl e-
posten till utfärdaren som vid telefonintervjuerna med revisorerna i läsas.

Hur ser Ni på Er roll som revisor?
Denna fråga vände sig enbart till de revisorer som vi intervjuade och de menade
att de i dagsläget har två olika roller gentemot sina klienter, en som rådgivare
och en som revisor. Som rådgivare är revisorerna med och påverkar hur
företagen skall redovisa men ansvaret för redovisningen ligger fortfarande hos
företagen, vilket innebär att revisorerna inte producerar den finansiella
informationen. En av revisorerna menade att staten vill införa än mer regleringar
så att revisorerna skall få en mer kontrollerande funktion och mindre rådgivande
roll.

Att revisorerna har en kontrollerande funktion överensstämmer enligt en av
respondenterna med vad som framgår av lagen skall vara revisorns uppgift. I
den kontrollerande funktionen ingår att se till att företagen följer de
rekommendationer som gäller. Vidare menade en av revisorerna att även
användarnas intressen skall beaktas. Detta uttryckte han enligt citatet nedan.

”Rekommendationerna finns till för att användarna skall få en så
rättvisande bild av företaget som möjligt.”

(Revisor)

Den andra revisorn som vi intervjuade såg inte i sitt yrke några motsättningar
mellan företagens informationsproduktion och användarnas önskemål om vilken
information som skall produceras.
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Vem eller vilka påverkar utfärdandet av nya rekommendationer?
Revisorerna menade att det är företagens omvärld som påverkar vilka
redovisningsrekommendationer som skall utarbetas.

”Omvärlden är under ständig förändring och det är marknadens krav
som bestämmer vilka redovisningsrekommendationer som skall
införas.”

(Revisor)

En av revisorerna menade att det på marknaden agerar till exempel analytiker
som i sin yrkesroll strävar efter att underlätta jämförbarheten mellan företagens
informationsmaterial. Respondenten menade vidare att analytiker påverkar
utarbetandet av rekommendationer på så sätt att deras strävan efter jämförbarhet
har lett till att de redovisningsrekommendationer och principer som har införts
strävar efter jämförbarhet mellan företag.

”Det är inte revisorerna som stiftar redovisningsrekommendationer.”
(Revisor)

Den andra revisorn vi intervjuade menade i enlighet med citatet ovan att det inte
är revisorerna utan den harmonisering som sker i världen som ligger bakom de
förändringar av redovisningsrekommendationer som ses äga rum. De revisorer
som vi intervjuade kände till att Europeiska Unionen har beslutat att europeiska
börsnoterade företag från och med år 2005 skall redovisa enligt det
internationella redovisningsorganet IASB:s rekommendationer. Vidare menade
respondenten att de europeiska företaget måste anpassa sig till detta och att
många företag redan har påbörjat en anpassningsprocess som tar tid och som är
mycket kostsam.

Den utfärdare av rekommendationer som vi intervjuat menar att det är den allt
mer internationella kapitalmarknaden som påverkar utarbetandet av nya
rekommendationer.

”En liten svensk börs blir lätt ointressant om den inte tillämpar
rekommendationer som är allmänt kända.”

(Utfärdare av rekommendationer)

Vidare menar utfärdaren att de svenska företagen i praktiken påverkar
utarbetandet av rekommendationer i liten utsträckning. Detta på grund av att
Redovisningsrådet utgår från IASB och att det då finns liten möjlighet för
företagen att påverka. Det finns dock exempel på när hänsyn tagits till
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företagens önskemål och respondenten nämner senareläggningen av
ikraftträdandet av ett antal rekommendationer, däribland RR 1:00, som ett
exempel.

Hur ser Ni på redovisningen av goodwill och de rekommendationer som finns
i dagsläget?

De revisorer som vi intervjuade kände inte till den nyutkomna amerikanska
rekommendationen FAS 142. Vi berättade kortfattat för dem vad den innebär
och de ifrågasatte den starkt. En av revisorerna menade att rekommendationen
frångår tidigare praxis och principer som gör gällande att tillgångar skall
redovisas till anskaffningsvärdet och skrivas av årligen. Tidigare praxis och
principer gör inte gällande att tillgångar skall värderas till marknadspris, vilket
blir följden av den nya rekommendationen. En av revisorerna som vi intervjuade
menade att det kommer att saknas en enhetlighet i redovisningen om goodwill
skall redovisas på ett annat sätt än övriga tillgångar. Detta kan komma att skapa
mycket stor osäkerhet i balansräkningen, vilket kan få till följd att
kassaflödesanalyser kommer att bli allt viktigare.

”Att värdera en tillgång till marknadspris kan vara mycket svårt och
resultatet kan bli en balansräkning som åker bergochdalbana.”

(Revisor)

På det hela taget ansåg revisorerna att dagens svenska rekommendationer ger en
mer rättvisande bild av goodwillvärdet än vad den nya amerikanska
rekommendationen FAS 142 kommer att göra.

Den utfärdare av rekommendationer som vi intervjuade var väl förtrogen med
FAS 142 och menade att det kan komma att bli svårt att kontrollera att kravet på
årliga värderingar och nedskrivningar efterlevs. Vidare menar respondenten att
det kan komma att bli svårt att motivera varför företagen inte får ta upp internt
genererad goodwill som en tillgång samtidigt som de inte behöver skriva av köpt
goodwill.

På frågan om de internationella rekommendationerna kommer att anpassas till
de amerikanska svarade utfärdaren att IASB förbereder ett uttalande som nära
sammanfaller med FAS 142. Då svenska börsnoterade företag från och med år
2005 skall tillämpa IASB:s rekommendationer menade respondenten att en
anpassning också kommer att äga rum i Sverige.



Undersökningsområde

73

5.4 Analytiker

I denna del av kapitlet redogörs för telefonintervjuerna med analytikerna. I
samband med att detta läses bör intervjumallen i bilaga 4 också läsas. Samtliga
telefonintervjuer med analytikerna genomfördes den 3 december 2001.

Har goodwillposten stor betydelse då en analys av företags tillgångar görs?
En av analytikerna som vi intervjuade var bolagsanalytiker inom
verkstadsindustrin och specialiserad på fordonsföretag. Han sade att:

”Goodwillpostens betydelse beror på vilken typ av företag det är som
analyseras.”

(Analytiker)

Vidare menade han dock att analytiker inte brukar fästa så stor vikt vid
goodwillposten såtillvida den inte upptar en stor del av tillgångarna i
balansräkningen. Gör den det genomför analytikerna en mer grundlig
utvärdering.

Den andra analytikerna som vi intervjuade var branschanalytiker och
specialiserad på IT-företag. Denne analytiker ansåg att goodwillposten och vad
denna består av är viktigt då en värdering av ett företags tillgångar görs. Posten
analyseras då framförallt genom att den sätts i relation till bolagets totala egna
kapital. Detta är enligt respondenten viktigt vid en bedömning av framtida
avskrivningar som skall redovisas i resultaträkningen.

Är informationen i företagens årsredovisningar tillräcklig då en
företagsanalys görs?

Båda analytikerna ansåg att de i och med sin position på marknaden oftast har
direkt tillgång till företagens interninformation, vilken de använder i stor
utsträckning. Informationen om goodwill i årsredovisningarna är, när den
publiceras, för gammal för analytikernas intressen, vilket leder till att de ofta
utnyttjar tillgången till interninformation. Med andra ord används inte bara den
information som finns i företagets årsredovisning. Är goodwillposten av stor
betydelse är informationen som hämtas direkt från företagen viktigare än om
posten har mindre betydelse.

Upplever Ni att det råder en informationsasymmetri avseende information om
goodwill?

Båda analytikerna upplevde det som att det är mycket lätt att få tillgång till
företagens information och ingen hade bilden av att företag generellt håller inne
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med information om goodwill. En av de analytiker som vi genomfört
telefonintervju med beskrev situationen enligt citatet nedan.

”Öppenheten bland företagen är stor och de informerar oss gärna om
sådant vi behöver veta.”

(Analytiker)

Hur ser Ni på Redovisningsrådets rekommendationer avseende redovisning av
köpt goodwill?

Analytikerna som vi intervjuade var väl förtrogna med Redovisningsrådets
rekommendationer (1:96 och 1:00) som avser koncernredovisning. En av
analytikerna nämnde självmant FAS 142 och menade att en årlig värdering som
skall äga rum enligt FAS 142 låter ”…vettigt, det är kanske mer rättvisande än
de svenska rekommendationerna. Men hur det än är så är goodwill bara en
redovisningsteknisk åtgärd.”.
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6. KARTLÄGGANDE DISKUSSION

I detta kapitel har vi förenat de teoretiska studier vi bedrivit med de empiriska
data vi samlat in. Ett resonemang förs kring de mönster och tendenser vi funnit i
materialet. Kapitlet är strukturerat utefter uppsatsens frågeställningar som
nämndes i det inledande kapitlet och som för tydlighetens skull återges även i
detta kapitel.

6.1 Rättvisande bild

Under detta stycke skall en diskussion föras kring vår första frågeställning
vilken lyder:

Anser aktörerna på den svenska redovisningsmarknaden att dagens
svenska rekommendationer ger företagen möjlighet att ge en
rättvisande bild av goodwillposten?

Samtliga företag som deltagit i vår undersökning har koncernmässig goodwill.
Det var ett av kriterierna då vi gjorde vårt urval. Koncernmässig goodwill
uppstår då ett företag förvärvar ett annat och det pris som betalas överstiger
marknadsvärdet på summan av de tillgångar som förvärvas. Koncernmässig
goodwill kallas också köpt goodwill. I och med att samtliga företag i vår
undersökning har köpt goodwill har ett uppköp ägt rum. Det innebär att samtliga
goodwillposter som vi fått information om har vad Edwards och Bell (1961)
kallar ett objektivt goodwillvärde. Det objektiva värdet på goodwill ger en mer
rättvisande bild till användarna av informationen än det subjektiva då det
objektiva fastställts av mer än en part.

De problem som diskuterades i inledningskapitlet avseende den osäkerhet som
uppstår då långa avskrivningstider på goodwill används, får oss som forskare att
reflektera över Hendriksens (1977) åsikt att goodwill egentligen bör uteslutas ur
de finansiella rapporterna och om detta skulle ge en mer rättvisande bild av
företagets ställning och resultat. Detta eftersom det många gånger inte är möjligt
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att hänföra framtida vinster till de immateriella tillgångarna på ett riktigt sätt och
eftersom goodwill inte kan mätas oberoende av andra tillgångar. Analytikerna
som vi intervjuat menar att de i enlighet med Hendriksen anser att de finansiella
rapporterna blir mer rättvisande utan goodwillposten i de fall då denna inte är av
betydande storlek. Att det vid ett förvärv faktiskt kan uppstå en skillnad mellan
köpeskillingen och det bokförda värdet på den köpta enheten som måste
bokföras och redovisas är något som det enligt vår uppfattning ej tvistas om.
Eftersom att goodwill i USA från och med 15 december 2001 skall redovisas
som en evig tillgång och inkluderas i de finansiella rapporterna på obestämd tid
är vår tolkning av utvecklingen i USA är att den på denna punkt gått tvärtemot
Hendriksens åsikt om att utesluta goodwill ur räkenskaperna. Huruvida detta ger
en mer eller mindre rättvisande bild råder det delade meningar, vilket vi
återkommer till nedan.

6.1.1 Avskrivningstidens längd

Vi ämnade bland annat utreda huruvida svenska företag har en avskrivningstid
som överensstämmer med nyttjandeperioden, det vill säga om den redovisade
avskrivningstiden ger en rättvisande bild av nyttjandeperioden. Detta för att
kartlägga om det i Sverige finns samma tendenser att använda långa
avskrivningstider på goodwillposterna, vilka medför större osäkerhet, som det
fanns i USA och som föranledde införandet av FAS 142.

Hendriksen (1977) poängterar vikten av att avskrivningar är riktiga och ger en
rättvisande bild av den underliggande tillgången. Är avskrivningarna felaktiga
och osanna anser Hendriksen att de finansiella rapporterna blir mer meningsfulla
utan avskrivningar. På denna punkt går utvecklingen i USA Hendriksen (1977)
till mötes då hans uppfattning kan sägas överensstämma med det som Ryan
(2001) diskuterar som en av bakgrunderna till införandet av den amerikanska
rekommendationen. Denna bakgrund som Ryan nämner är en undersökning som
genomförts i USA och som indikerar att analytiker bortsåg från avskrivningarna
av goodwill vid företagsanalyser eftersom de ansågs ge en mer rättvisande bild
av företaget.

Enligt de svenska rekommendationerna RR 1:96 och RR 1:00 skall
goodwillpostens nyttjandeperiod uppskattas och posten sedan skrivas av under
denna period. Det är i denna del av processen då avskrivningstiden skall
bestämmas som osäkerhet inträder enligt Hendriksen (1977). En längre
avskrivningstid innebär en större osäkerhet, vilket även de respondenter som vi
intervjuat påpekade. Även Redovisningsrådet följer Hendriksens tankegång då
det i sina rekommendationer anger att uppskattningen av nyttjandeperioden blir
mindre tillförlitlig ju längre nyttjandeperioden är. Hendriksen menar att det
viktigaste gemensamma draget för immateriella tillgångar är svårigheten att
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matcha framtida vinster med utgifter eller tidsperioder, det vill säga att avgöra
hur stora avskrivningsposterna skall vara. Nyttjandeperioden och
avskrivningstiden skall vara lika långa, men det kan vara svårt att rent praktiskt
uppskatta avskrivningstiden så att den verkligen avspeglar och ger en rättvisande
bild av nyttjandeperioden.

De flesta företag angav att avskrivningstid och nyttjandeperiod överensstämmer,
vilket borde ge en rättvisande bild av företagets goodwillpost. Vi tolkar detta
som att svenska företag ser den svenska rekommendationen som tillräcklig för
att ge en rättvisande bild av goodwillposten. Detta anser vi vidare vara ett tecken
på att problemet med stor osäkerhet kring goodwillposten på grund av nyttjandet
av långa avskrivningstider som fanns i USA och som föranledde FAS 142, inte
finns på samma sätt i Sverige. Företagen inom läkemedels-/medicinteknik-
/kemibranschen skiljer sig dock något från företagen i de andra branscherna då
de angett att den avskrivningstid som används ofta är något längre än
nyttjandeperioden. Detta beror enligt vår mening på att resultatet av forskning
och utveckling, som ofta utgör goodwillposterna i dessa företag, ligger långt
fram i tiden. Företagen inom läkemedels-/medicinteknik-/kemibranschen är
också de som i störst utsträckning efterfrågar längre avskrivningstider, vilket
skulle kunna bero på att de i större utsträckning än de andra konkurrerar på den
amerikanska marknaden.

De svenska rekommendationerna tillåter en maximal avskrivningstid på tjugo år
(RR 1:00 tillåter även en längre avskrivningstid om skäl för detta kan påvisas)
och denna avskrivningstid tillämpar 39 procent av företagen i vår undersökning.
Majoriteten av företagen, 57 procent, angav en avskrivningstid på mellan 10 och
19 år. Resterande 4 procent angav en avskrivningstid på mellan 5 och 9 år. En
lång avskrivningstid innebär ett högre resultat på kort sikt (se exemplet från
Schuster (1999) i inledningskapitlet) vilket torde leda till att företag, om de vill
redovisa ett fördelaktigt resultat på kort sikt, använder så långa avskrivningstider
som möjligt. En lång avskrivningstid innebär också som sagts ovan större
osäkerhet.

En anledning till att en majoritet av de svenska företagen ännu inte använder sig
av de långa avskrivningstider som är tillåtna enligt RR 1:00 kan vara det som en
av de telefonintervjuade redovisarna pekade på, nämligen att en kortare
avskrivningstid har varit tradition i Sverige eftersom att det ansågs ge en mer
rättvisande bild. Redovisaren nämner att det förr har rekommenderats att
goodwillposten skall skrivas av så snabbt som möjligt för att den är förknippad
med stor osäkerhet och det kan vara den traditionen som fortfarande finns kvar
inom svenska företag.
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Det faktum att de flesta företag angivit att nyttjandeperioden och
avskrivningstiden är lika långa överensstämmer med att många företag svarat att
nyttjandeperioden är det som avgör avskrivningstiden. Detta stämmer även väl
överens med vad lagen och rekommendationen säger skall tillämpas för att en
rättvisande bild skall ges (Årsredovisningslagen, RR 1:00, FAR, 2001). Vi anser
att det faktum att företagen angivit att nyttjandeperioden avgör
avskrivningstiden tyder på att företagen är väl införstådda i hur de förväntas
redovisa för att uppnå en rättvisande bild och att de också följer de lagar och
rekommendationer som finns. Det förstärks av att den faktor som näst flest
företag svarade i samma fråga var att de valt en avskrivningstid som
överensstämmer med de svenska rekommendationerna och att de anser att den
avskrivningstid de valt ger en rättvisande bild av goodwillposten. Att ge en
rättvisande bild av posterna i redovisningen är företagen enligt
Årsredovisningslagen skyldiga att göra (Årsredovisningslagen, FAR, 2001). Det
finns naturligtvis även en risk att företagen är väl införstådda med vad lagar och
rekommendationer förespråkar och svarat i enlighet med detta fast det inte
överensstämmer med hur företagen i realiteten går till väga.

Av de företag som har besvarat enkäten är det 13 procent, som angivit att
nyttjandeperioden inte är densamma som avskrivningstiden. Av dessa är det 67
procent som har en avskrivningstid som är längre än nyttjandeperioden, vilket
visar på att de felaktigt nyttjar den tillåtna avskrivningstiden. En lång
avskrivningstid med en lägre årlig avskrivning leder till att företaget kan visa ett
högre resultat (se tabell 2) men medför också en större osäkerhet. Får företagen i
allt för stor utsträckning välja redovisningsprinciper själva kommer de enligt
Jönsson (1985) att välja de principer som visar ett så fördelaktigt resultat som
möjligt. Detta menar Scotts (1997) kan komma att leda till ett opportunistiskt
beteende. Det förekommer således bland ett fåtal av företagen i vår
undersökning.

Ett av företagen som uppgett att avskrivningstiden skiljer sig från
nyttjandeperioden har dock uppgett att avskrivningstiden är kortare än
nyttjandeperioden. Det företaget uppger under telefonintervjun att de vill skriva
av goodwillposten fortare än den ekonomiska livslängden. Som skäl till detta
uppgavs att goodwillavskrivningarna tynger resultatet och därför vill företaget
bli av med dem. Schuster (1997) ser på saken på ett annat sätt och menar att
resultatet blir bättre om en längre avskrivningstid används. Företagens
handlande kan enligt vår åsikt förklaras med att de vill ha bort avskrivningarna
helt och hållet så fort som möjligt för att öka resultatet på lång sikt. Företaget är
verksamt inom verkstadsindustribranschen som är relativt stabil, vilket kan vara
skälet till att företaget kan ha möjlighet att tänka mer långsiktigt och ta en sämre
vinst på kort sikt för en bättre på lång sikt.
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Den enda skillnad som kan ses mellan branscherna i avskrivningstidens längd är
att ett antal av företagen inom telekommunikationsbranschen tillämpar en
kortare avskrivningstid än företag inom verkstadsindustrin och läkemedels-
/medicinteknik-/kemibranschen. Detta uppfattar vi som ett tecken på att
företagen i telekommunikationsbranschen inte anser goodwillposten som
uppstår vara lika beständig som företagen inom de två andra branscherna.

Ovanstående resonemang stämmer även väl överens med att företagen inom
verkstadsindustri- och läkemedels-/medicinteknik-/kemibranschen i större
utsträckning än företagen i telekommunikationsbranschen skulle vilja tillämpa
FAS 142. De amerikanska rekommendationerna har tidigare tillåtit en
avskrivningstid på fyrtio år, vilket kan medföra att de svenska företagen inom
verkstadsindustri- och läkemedels-/medicinteknik-/kemibranschen upplevt en
ofördelaktig konkurrenssituation och en svårighet att ge en konkurrensmässig
bild av företaget i jämförelse med sina amerikanska konkurrenter.

6.1.2 Rekommendationer

Av företagen som deltagit i vår undersökning är det enligt företagens
årsredovisningar en tredjedel som under år 2001 redovisar enligt RR 1:00 trots
att de ej varit tvungna till detta. Rekommendationen träder i kraft i januari år
2002 men en tidigare användning har uppmuntrats av Redovisningsrådet
(Redovisningsrådet, 2001). Att så många av företagen i vår undersökning
faktiskt följt denna uppmuntran kan tolkas som att de har startat upp ett
förberedande arbete tidigt och var således redo att tillämpa rekommendationen
redan för räkenskapsåret 2000.

Vidare skulle det kunna tolkas som att de som valt att börja tillämpa
rekommendationen tidigare än 1 januari 2002 anser den vara mer fördelaktig då
den ger möjlighet till en mer konkurrensmässigt likställd situation med
internationella konkurrenter än den förra rekommendationen (RR 1:96). En
skillnad mellan RR 1:96 och RR 1:00 är just möjligheten att skriva av goodwill
på längre tid om skäl för detta kan påvisas. Med stöd av det exempel ur Schuster
(1997) som redogjordes för i uppsatsens inledande kapitel skulle
avskrivningstiden kunna vara ett skäl till att företagen anser den nya
rekommendationen ge en mer rättvisande bild då den ger mer
konkurrensmässighet och därför valt att börja tillämpa den tidigare. Skulle det
vara så att RR 1:00 upplevs ge en mer rättvisande bild kan det dock ifrågasättas
varför inte fler företag valt en tidigare tillämpning av rekommendationen.

På frågan om de två svenska rekommendationerna ger företagen möjlighet att ge
den rättvisande bild av goodwillvärdet som Årsredovisningslagen (FAR, 2001)
kräver, har hela 86 procent av de tillfrågade svarat att de gör det. En av
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redovisarna på ett av företagen menar dock att den svenska rekommendationen
RR 1:00 snarare är utformad till följd av den harmonisering som äger rum, än
för att ge rättvisande bild. Att så pass många av respondenterna svarat att den
svenska rekommendationen ger rättvisande bild överensstämmer med att inte
fler än 39 procent av respondenterna angivit att de skulle vilja redovisa enligt
FAS 142. De som angivit att de skulle önska redovisa i enlighet med FAS 142
har som största anledning angivit att de anser att den ger en mer rättvisande bild.

Med bakgrund i att den tillåtna avskrivningstiden i de svenska
rekommendationerna har ökat är det intressant att diskutera varför inte dessa
långa avskrivningstider tillämpats av företagen på samma sätt som de gjorde i
USA. En av de redovisare och en av de revisorer som vi intervjuat anser att
anledningen till att den tillåtna avskrivningstiden i Sverige blivit längre, och
därigenom frångått åsikten att en längre avskrivningstid innebär större osäkerhet
och mindre rättvisande bild, beror på att en anpassning till internationella
rekommendationer sker.

Att tillämpa rekommendationer som ger samma konkurrensvillkor poängteras av
en av redovisarna i läkemedels-/medicinteknik-/kemibranschen som mycket
viktigt för företag med stora goodwillposter. Det empiriskt grundade
resonemanget stöds av grundtanken i den positiva redovisningsteorin. Riahi-
Belkaoui (2000) beskriver att den positiva redovisningsteorin anser att vilka
redovisningsprinciper som företaget använder sig av beror på en avvägning
mellan nytta och kostnad. Teorin menar vidare att maximal nytta för aktören
alltid eftersträvas vilket alltså underbygger resonemanget att företagen kommer
att välja att redovisa enligt de redovisningsprinciper som ställer dem i
fördelaktig dager jämfört med sina konkurrenter. Enligt Scott (1997) beskriver
teorin att företag organiserar sig på det mest effektiva sättet för att maximera
framtida vinster. Det betyder att svenska företag borde vilja följa internationella
rekommendationer för att på så sätt kunna ge en rättvisande bild i jämförelse
med och ha samma konkurrenssituation som internationella företag och
maximera sin egen nytta. Även de respondenter som vi har intervjuat poängterat
vikten av att svenska företag får möjlighet att tillämpa samma
redovisningsrekommendationer som sina konkurrenter.

6.1.3 Regleringar

Analytiker vi intervjuat menar att företagen är mycket villiga att dela med sig av
den information de har och ofta har analytikerna direkt tillgång till företagens
interninformation. Att företagen är villiga att dela med sig av information till
analytikerna och på så sätt minska informationsasymmetrin mellan företag och
analytiker kan bero på att företagen är beroende av de analyser som görs på så
sätt att de påverkar företagets marknadsvärde. Situationen kan till viss del sägas
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strida mot Scotts (1997) resonemang att regleringar är nödvändiga då
marknadskrafterna är oförmögna att producera rätt informationsmängd på grund
av defekter i informationsflödet. Att ha tillgång till annan information än den
som publiceras i årsredovisningarna kan sägas vara lite av en förutsättning för
att göra relevanta analyser då analytiker menar att informationen i
årsredovisningarna är för gammal redan då den publiceras.

Scott (1997) menar vidare att regleringar är till för att skydda de aktörer på
marknaden som har en informationsnackdel på så sätt att de säkerställer att
samtliga företag ger en rättvisande bild av sin ställning och sitt resultat.
Förespråkare för en reglerad marknad anser, enligt Jönnsson (1985), att
företagsledningar är obenägna att producera fördelaktig information. Det skulle
innebära att mer lösa regleringar skulle leda till att felaktig information
produceras och att det skapas informationsasymmetri på markanden.
Analytikerna är inte de enda aktörerna på den svenska marknaden varför det kan
vara nödvändigt med regleringar för att skydda övriga användare. Användare
kan till exempel utgöras av småsparare, vilka inte har samma position på
marknaden som analytikerna och därigenom behöver skyddas med hjälp av
regleringar. Småsparare har inte deltagit i vår undersökning och vi kan därför
inte uttala oss om huruvida de upplever informationsasymmetri eller ej.
Analytiker som vi har intervjuat menar att ”Öppenheten bland företagen är
stor…”.

Vi upplever det som att det mellan företag och analytiker inte förekommer
informationsasymmetri i någon större utsträckning, vilket innebär att ytan Z i
Riahi- Belkaouis (2000) modell är större än i figur 4 som åskådliggjordes i 3.2 i
Teoretisk förståelse. Vi anser att figuren anpassad till vår undersökning ser ut
som i figur 11. Större mängd av den information som företagen produceras
godkänns av revisorer och anses användbar av analytikerna. Det innebär att
större andel av informationen anses ge en rättvisande bild.

V = Revisorer och utformare av
rekommendationer
F = Företag
A = Analytiker
Z = Den information som godkänns av
parterna som rättvisande bild.

Figur 13 Den svenska redovisningens tre sidor
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6.1.4 Omvärdering

Av RR 1:96 och RR 1:00 framgår att såväl nyttjandeperiod som avskrivningstid
skall omprövas varje räkenskapsår. Detta för att en så rättvisande bild som
möjligt skall ges av goodwillposten i de finansiella rapporterna. Utifrån dessa
omprövningar skall sedan beslut om nedskrivning fattas.

Samtliga företag i vår undersökning har angett att de omvärderar goodwill
åtminstone någon gång under avskrivningstiden och 65 procent svarade att en
omvärdering sker en gång per år under goodwillpostens avskrivningstid.
Företagen omvärderar främst goodwillposten då tecken på att goodwillvärdet
har minskat finns. Vi tolkar även dessa svar som att företagen är väl införstådda
i rekommendationerna och lagarna och att en rättvisande bild av goodwillposten
ges i de flesta fall. Nedskrivningar behandlas i Redovisningsrådets
rekommendation RR 17 och enligt denna skall en omvärdering av
goodwillposten göras om misstanke finns att återvinningsvärdet skiljer sig från
det bokförda värdet. Skrivs goodwillposten av på mer än 20 år skall en årlig
omvärdering genomföras på grund av att osäkerheten ökar med
avskrivningstiden. (RR 17, FAR, 2001) Av de företag som har angett att de har
en avskrivningstid på 20 år eller mer är det 89 procent som också angivit att de
omvärderar goodwillposten minst en gång per år. Detta tyder också på att
redovisningsrekommendationerna efterlevs.

Omvärdering av goodwill sker generellt mer sällan i företag inom
verkstadsindustribranschen än i de andra två branscherna som vi har undersökt.
Att detta är fallet anser vi vara förknippat med skillnaderna i goodwillposternas
egenskaper. Inom verkstadsindustribranschen består goodwill huvudsakligen av
långsiktiga avtal som till exempel leveransavtal och nyttjandeavtal. Dessa kan
förhållandevis lätt värderas eftersom de är tydligt relaterade till en materiell
tillgång och då de fås för en specifik tidsperiod. Vi är av den åsikten att det
ursprungliga värdet som företag i verkstadsindustribranschen ger
goodwillposten, i större utsträckning överensstämmer med och ger en
rättvisande bild av tillgångens värde även i framtiden då företagen inom denna
bransch verkar på en relativt stabil marknad. En omvärdering är inte nödvändig
om inte goodwillpostens värde förändrats. Inom läkemedels-/medicinteknik-
/kemibranschen representerar ofta goodwillposten forskning och utveckling och
att koppla denna forskning och utveckling till en materiell tillgång kan vara
problematiskt. Det är inte ens säkert att forskningen och utvecklingen leder till
någonting och det kan vara svårt att värdera detta så att en rättvisande bild ges. I
takt med att forskning och utveckling fortskrider och framsteg görs finns ett
behov att omvärdera goodwillposten och eventuellt skriva ned denna. Inom
telekommunikationsbranschen kan goodwillposten representera exempelvis
relationer med leverantörer, vilka även de kan vara svåra att värdera på ett sätt
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som ger en rättvisande bild. För företagen inom denna bransch kan det finnas ett
behov att regelbundet omvärdera goodwillposterna då de verkar i en föränderlig
omvärld vilket kan göra det svårt att matcha framtida ekonomisk nytta med
nutida tillgångar.

Företagen i de tre olika branscherna som vi har undersökt har angett något olika
orsaker till varför en omvärdering av goodwillposten äger rum. Totalt sett har de
flesta företag angett att en misstanke om värdeförändring föranleder en
omvärdering. Företagen inom telekommunikationsbranschen däremot har i
större utsträckning än företagen i de andra branscherna angett att det främst är
förändringar på marknaden och i omvärlden som får företagen att omvärdera
goodwillposterna. Att företagen inom telekommunikation skiljer sig från de
andra företagen på denna punkt anser vi bero på att dessa verkar på en mer
föränderlig och instabil marknad. Företagen inom läkemedels-/medicinteknik-
/kemibranschen och verkstadsindustribranschen verkar enligt vår mening på en
mer stabil marknad där förändringar inte sker lika ofta och lika snabbt.

Av de företag som besvarat enkäten angav 26 procent att de någon gång skrivit
ned goodwillposten. Inom endast kommunikationsbranschen är motsvarande
siffra 43 procent vilket stöder vår uppfattning att goodwillposterna inom denna
bransch kan vara svåra att värdera och således kan behöva justeras. De
anledningar som angivits till att nedskrivningen ägde rum är just förändringar i
omvärlden och minskning av goodwillvärdet. Ytterligare en förklaring till att
företagen i telekommunikationsbranschen i större utsträckning angett att de
skrivit ned goodwill beror således på att de befinner sig på en marknad där
omvärlden förändrar sig mycket snabbt. Läkemedels-/medicinteknik-
/kemibranschen har minsta andelen företag, 14 procent, som svarat att de någon
gång skrivit ned goodwill. Detta kan bero på att den ekonomiska nyttan av dessa
goodwillposter ligger så långt fram i tiden så då det verkliga värdet kan
fastställas säkert är posten redan avskriven. Resonemanget styrks av att det var
företagen inom denna bransch i stor utsträckning önskade tillämpa längre
avskrivningstider om det vore möjligt. Detta torde visa på att de
avskrivningstider som finns idag inte anses vara tillräckliga.

Mot bakgrund av att inte fler företag någon gång skrivit ned goodwillposten
skulle det också kunna ifrågasättas om värderingarna görs på ett riktigt sätt.
Årsredovisningslagen menar att en årlig värdering skall göras men detta kanske
endast görs schablonmässigt och inte på ett riktigt sätt, vilket skulle innebära att
en rättvisande bild av tillgången inte ges. Avsikten kan vara att en omvärdering
skall göras årligen men detta kanske inte görs och då skrivs heller inte
goodwillposten ned.
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En annan förklaring kan vara att företagen har svarat på enkäten utifrån den
goodwillpost som uppstod vid det senaste företagsförvärvet, vilket kan ha skett
relativt nyligen. Goodwillposten skall enligt FAR (Årsredovisningslagen, 2001)
endast skrivas ned om nedgången är beständig och det kanske i vissa fall är för
tidigt att uttrycka sig om. Det är inte heller otroligt att goodwillposterna uppstått
under det senaste året och därför inte hunnit omvärderats någon gång ännu fast
detta skall göras årligen.

Sammanfattningsvis kan sägas att de svenska aktörerna i vår undersökning anser
att de svenska rekommendationerna ger företagen utrymme att ge en rättvisande
bild av sin ekonomiska ställning och sitt resultat. Däremot anses de inte ge en
rättvisande bild om begreppet rättvisande bild ges innebörden att informationen
skall vara jämförbar med konkurrenternas. En anpassning till den amerikanska
goodwillrekommendationen efterfrågas för att öka jämförbarheten.

6.2 Utfärdande av svenska
redovisningsrekommendationer

Uppsatsens andra frågeställning som behandlas under detta delkapitel lyder:

Vad upplever aktörerna på den svenska redovisningsmarknaden påverkar
utfärdandet av redovisningsrekommendationer?

Redovisningsrådet har sedan 1989 givit ut redovisningsrekommendationerna i
Sverige och gör detta i linje med de internationella redovisnings-
rekommendationerna, IAS. Detta har lett till att de svenska rekommendationerna
till stor del följer de rekommendationer som ges ut av det internationella organet
IASB (FAR, 2001 och Redovisningsrådet, 2001). Det internationella organet
IASB påverkas enligt Elling (1998) av det amerikanska organet FASB, vilket
leder till att de amerikanska rekommendationerna indirekt påverkar
rekommendationerna även i andra länder som beslutat att följa IASB, däribland
Sverige.

Samtliga börsnoterade företag inom EU, det vill säga även de svenska, kommer
från och med 2005 att följa IASB:s redovisningsrekommendationer. Detta
innebär att de svenska börsnoterade företagen då om inte förr troligen kommer
att redovisa enligt rekommendationer som de amerikanska företagen då FASB i
stor utsträckning påverkar IASB. Den utfärdare av rekommendationer som vi
har intervjuat menar också att IASB inom kort kommer att ge förslag på en
rekommendation som liknar den amerikanska FAS 142. Detta innebär att det
kommer att vara svårt för de svenska redovisningsorganen att ta hänsyn till de
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svenska aktörernas önskemål då dessa i och med det svenska medlemskapet i
den Europeiska Unionen tvingas att anpassa sig till internationella
rekommendationer vare sig de vill det eller ej.

Då det amerikanska redovisningsorganet FASB utarbetade FAS 142 hade såväl
analytiker som företag inflytande på så sätt att analytikerna satte igång
diskussionen om att en ny rekommendation behövdes och företagen deltog i
utformningen av densamma (FASB 2001/2002). Utarbetandet av
rekommendationen FAS 142 i USA stämmer således till viss del överens med
Watts och Zimmermans diskussion om positiv redovisningsteori, vilken återges i
Mathews och Perera (1996). De menar att företagen genom lobbying påverkar
vilka rekommendationer som kommer att bli gällande. Vi har dock inte fått
uppfattningen från FASB (2001/2002) att de amerikanska företagen utövade
lobbying utan att de helt enkelt tillfrågades av FASB att delta i utformningen av
FAS 142. Det faktum att företagen deltog i utformningen har således påverkat
hur rekommendationen slutligen kom att se ut.

Uppgiften att utfärda rekommendationer tas således ifrån Redovisningsrådet år
2005 då IASB:s rekommendationer blir gällande även i Sverige. IASB kommer
att sätta standards, vilket får den harmonisering som ägt rum att övergå till en
standardisering. Vi ämnade dock med vår undersökning studera hur svenska
aktörer idag upplever att redovisningsrekommendationer utfärdas.

Enligt svenska revisorer som deltog i våra telefonintervjuer är det främst
omvärldsförändringar, till exempel konjunktursvängningar, och marknaden i
form av till exempel analytiker som driver utvecklingen av utarbetandet av nya
rekommendationer. En av revisorerna som vi intervjuade menade att om
företagsanalytiker vill ha ökad jämförbarhet mellan företag och på grund av den
mer globaliserade ekonomin vill att företagen skall redovisa enligt samma
principer så kommer nya rekommendationer att utarbetas. Redovisningsrådet
anger att de påverkas av näringslivet i form av såväl företag som analytiker, det
internationella redovisningsorganet IASB samt lagstiftning. Den utfärdare som
vi har intervjuat menar att det är kapitalmarknaden i form av analytiker som
driver utarbetandet av rekommendationer i och med att marknaden blir allt mer
internationaliserad. Detta är ett tecken på att rekommendationer och principer
också i Sverige bildas utifrån den positiva redovisningsteorin som Scott
beskriver (1997). Scott menar att aktiva inom redovisningsområdet till viss del
bidrar till utarbetandet av rekommendationer. I Redovisningsrådet är såväl
näringslivet som universitetsvärlden och revisorsyrket representerade. Utav
Redovisningsrådets totalt 33 ledamöter är 14 revisorer, 13 direktörer och 6
övriga.
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Företagen i vår enkätundersökning anser att den nuvarande rekommendationen
de följer är bra och vill inte i någon större utsträckning anpassa sig till den
amerikanska rekommendationen FAS 142. Redovisare som vi har genomfört
telefonintervjuer med menar dock att svenska företag måste anpassa sig till de
amerikanska för att vara konkurrenskraftiga. Detta överensstämmer med det
faktum att Redovisningsrådet påverkas av omvärldsfaktorer så som svenskt
näringsliv, lagstiftning och internationella rekommendationer då utarbetandet av
rekommendationer sker (Redovisningsrådet, 2001).

Denna bild som målats upp av respondenterna visar alltså att analytikerna till
stor del påverkar utfärdandet av redovisningsrekommendationer som ökar
jämförbarheten. Vidare påverkas utfärdandet av de internationella
redovisningsorganen. Varken företagen eller revisorerna påverkar utformandet
av rekommendationer i någon större grad annat än att de finns representerade i
Redovisningsrådet. Figur 14 visar utformandet av svenska
redovisningsrekommendationer och de olika aktörernas påverkan på
Redovisningsrådet då rekommendationer utformas. Den totala cirkeln visar
utformandet och de respektive fälten vilken aktör som påverkar. A utgörs i
figuren av analytiker, V av revisorer och utfärdare och F av företag.

Figur 14 Påverkande vid utformande av rekommendationer

6.3 Financial Accounting Standards 142

Den tredje och sista frågeställningen utifrån vilken nedanstående diskussion
utgår lyder:

F

V

A
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Känner aktörerna på den svenska marknaden till den amerikanska
goodwillrekommendationen FAS 142 och anses den utgöra ett
fördelaktigt alternativ till dagens svenska rekommendation gällande
koncernredovisning?

Företagen hade olika mycket kännedom om FASB:s nya rekommendation som
diskuteras av bland andra Ryan (2001) och som innebär att goodwillposten blir
evig. Drygt tre fjärdedelar, 77 procent, av de tillfrågade företagen har angett att
de känner till den amerikanska rekommendationen. Att inte siffran är högre är
enligt vår mening en följd av att Redovisningsrådet nyligen infört en
rekommendation (RR 1:00) i Sverige (Rundfelt, 2001), vilket har gjort att
företagen inte har haft möjlighet att aktivt bevaka vad som hänt på den
internationella marknaden.

De revisorer som vi intervjuat kände inte till FAS 142. Det antar vi har att göra
med att de inte direkt påverkas då de än så länge förväntas kontrollera att de
svenska företagen följer de svenska lagarna och rekommendationerna.
Utfärdaren av rekommendationer däremot var väl insatt i den amerikanska
rekommendationen. Detta då Redovisningsrådet, i vilket respondenten är
medlem, påverkas av omvärldsfaktorer och sålunda bör hålla sig ajour med
internationella förändringar.

6.3.1 Åsikt om FAS 142

Totalt 39 procent av företagen i vår enkät svarade att de skulle vilja redovisa
enligt den amerikanska rekommendationen. Andelen som inte vill redovisa
enligt FAS 142 var 35 procent och 26 procent var tveksamma. Utav företagen
som besvarade enkäten och sade att de skulle vilja redovisa enligt FAS 142 (39
procent) ansåg 56 procent att den amerikanska rekommendationen ger en mer
rättvisande bild. De företagsrespondenter som vi har intervjuat via telefon ansåg
att det kommer att bli ännu svårare att få en rättvisande bild av den tillgång som
skall redovisas. Sammanfattningsvis kan sägas att de svenska företagen är något
tveksamma till FAS 142.

De svenska företagen är enligt vår enkätundersökning måna om att redovisa i
enlighet med det krav på rättvisande bild som Årsredovisningslagen ställer
(FAR, 2001) och som sagts ovan, tveksamma till om den amerikanska
rekommendationen kan ge en rättvisande bild av tillgången. Denna tveksamhet
får stöd av Moehrle och Reynolds-Moehrle (2001) som menar att den nya
amerikanska rekommendationen är en tillbakagång och inte ligger i linje med
den senaste tidens utveckling, vilken har varit att förkorta avskrivningstiderna.
Huvudanledningen till att företagsrespondenterna är något tveksamma till den
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amerikanska rekommendationen anser vi bero på att en längre avskrivningstid
tidigare i Sverige varit förknippad med stor osäkerhet, vilket stämmer överens
med Redovisningsrådets åsikt att ju längre nyttjandeperioden är desto mer
osäkerhet finns det i uppskattandet av densamma (RR 1:00, FAR, 2001).
Redovisningsrådet anser att detta är en anledning till att en avskrivningstid på
mer än tjugo år inte bör användas.

En av de företagsrespondenter vi intervjuade var även orolig för att skillnaderna
mellan företagens redovisningar kan komma att bli större om en
rekommendation liknande FAS 142 införs och efterlevs, då det enligt
respondenten kommer att bli svårt att ompröva värderingen av framtida
kassaflöden på de uppköpta enheterna. Han uttryckte vidare en skepsis mot de
engångsposter som företagen kommer att skriva av goodwillposten med då det
kommer att vara svårt att kontrollera dessa. Även FASB har i sin utgåva av FAS
142 uppmärksammat att företagens nedskrivningsbehov kommer att uppstå
oregelbundet. Detta sammantaget med att beloppen på nedskrivningarna
kommer att variera gör att skillnaderna mellan företagen kan bli stora.

Revisorerna och rekommendationsutfärdaren uttryckte också en viss tveksamhet
till FAS 142 då den frångår rekommendationen RR 1:00, den tidigare
amerikanska rekommendationen APB Opinion No 17 och Årsredovisningslagen
(FAR, 2001) som alla tre anger att tillgångar skall redovisas enligt
anskaffningspris och skrivas av. Följden av detta blir, enligt en revisor, att
tillgångarna i balansräkningen får olika värderingsgrunder, något som
respondenten menar kommer att orsaka en större osäkerhet i balansräkningen.
Att olika tillgångar i balansräkningen värderas enligt olika principer strider
enligt vår mening mot kravet på konsekvens som Hendriksen (1977) menar är en
förutsättning för att den rättvisande bild som nämns i Årsredovisningslagen
(FAR, 2001) skall uppnås. Det kan också komma att bli svårt att kontrollera att
kravet på omvärderingar och nedskrivningar efterlevs.

Analytikerna var däremot mer positiva till FAS 142. Detta kan förklaras med att
de i sitt arbete gör jämförelser mellan företag, vilket underlättas av att företagen
använder sig av samma rekommendationer. De andra aktörerna har också
angivit att det i stor grad är analytikerna som påverkar utformandet och
utvecklingen av rekommendationerna. Det borde leda till att de också är nöjda
med de rekommendationer som utfärdas.

Vi tolkar meningsskiljaktigheterna mellan de olika aktörerna som en följd av de
olika respondenternas arbetsuppgifter och mål med redovisningen, vilket
åskådliggjordes med Riahi-Belkaouis (2000) tre ansatser (företagsorienterad
ansats, rekommendationsorienterad ansats och användarorienterad ansats) i den
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teoretiska delen av uppsatsen. Skulle en ny rekommendation införas i Sverige
innebär det mycket arbete för företagare och revisorer som skall sätta sig in i vad
den nya rekommendationen innebär men analytikernas arbete skulle underlättas
då jämförelser blir lättare att göra.

För företagen som strävar efter full öppenhet skulle enligt vår mening en
förändring likt den som äger rum i USA innebära att mer information skulle
komma att krävas i årsredovisningen, till exempel information om hur den årliga
värderingen gått till samt vilka faktorer som legat till grund för att en
nedskrivning skett eller inte skett. Detta får stöd av FASB 2001/2002 i vilken
det står att läsa att kraven på information i form av noter kommer att höjas i och
med införandet av FAS 142. Det kan komma att ta tid för företagen att
producera all denna information.

6.3.2 Standardisering

Rundfelt (2001) menar att det inom redovisningsområdet har kunnat skönjas en
trend av global harmonisering. Liksom en av de redovisare vi intervjuade
poängterade anpassar sig övriga världen till USA:s redovisningsprinciper och
rekommendationer, vilket diskuterats tidigare. I Sverige sker denna
harmonisering via Redovisningsrådet som i sitt utarbetande av
rekommendationer följer IASB. Vi är av den åsikten att den amerikanska
rekommendation, FAS 142, som enligt Ryan (2001) skall börja tillämpas för
räkenskapsår som påbörjas tidigast 15 december 2001, kan komma att påskynda
denna harmonisering.

De amerikanska företagen befinner sig enligt det omarbetade exemplet ur
Schuster (1999) än en gång i en bättre konkurrensmässig position gentemot till
exempel svenska företag. IASB kommer enligt den utfärdare vi intervjuat inom
kort tid att presentera ett förslag på en rekommendation liknande FAS 142.
Dock måste denna anpassning ske snabbare än anpassningen till den förra
amerikanska rekommendationen APB Opinion No 17. Nu när den svenska
rekommendationen anpassats till den amerikanska är det för sent eftersom att
den amerikanska förändras samtidigt. En redovisare på ett av företagen som
deltagit i vår undersökning menar att den svenska rekommendationen RR 1:00
inte kommer att få någon större genomslagskraft då de europeiska företagen
tvingas att följa de amerikanska för att uppnå samma konkurrensfördelar. Från
och med år 2005 skall svenska företag följa de internationella
rekommendationerna IAS. Att svenska företag då tvingas anpassa sig till
internationella redovisningsrekommendationer får situationen att likna en
standardisering snarare än en harmonisering där IASB med påverkan av FASB
sätter de standards som svenska och andra företag skall följa.
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Revisorer strävar bland annat efter att de principer som företagen använder skall
användas konsekvent från år till år. Detta för att enligt Hendriksen (1977)
underlätta framtagandet av till exempel prognoser. Att upprätthålla
konsekvensen under övergången till de amerikanska rekommendationerna kan
enligt vår mening komma att bli problematiskt då det skulle bli svårt att jämföra
företagets ekonomiska ställning innan och efter övergången.

En annan av revisorernas målsättning med redovisningen är att den skall vara
objektiv, ett begrepp som även det diskuteras av Hendriksen (1977). Det torde
vara svårt att genomföra årliga värderingar av en post i balansräkningen, vilket
skall göras om FAS 142 följs, utan att denna påverkas av subjektiva
bedömningar och personliga värderingar. Detta problem kan uppstå idag också
eftersom att goodwillposten i många fall enligt vår enkätundersökning
omvärderas årligen. Det värde som tilldelas goodwillposten vid den årliga
värderingen är med Edwards och Bells (1961) terminologi subjektivt och då
inget förvärv äger rum övergår den objektiva goodwillposten som uppstod vid
förvärvet till att bli en subjektiv goodwillpost. Ett subjektivt goodwillvärde
innebär enligt Edwards och Bell (1961) att värdet representerar ägarens
värdering på tillgången och det kan vara svårt för användare av informationen
att tyda vad värdet står för. En revisor i vår undersökning poängterar också de
svårigheter som kan uppstå då en goodwillpost som uppstått många år tidigare
skall värderas, vilket ytterligare talar för att subjektiva omdömen kan komma att
påverka värderingen.

För analytiker däremot är det av stor vikt att samtliga företag som de analyserar
redovisar på lika sätt så att jämförelser kan göras i större utsträckning. För att
jämförelse skall uppnås menar Hendriksen (1977) att informationsproduktionen
måste vara enhetlig, vilket skulle bli fallet om en standardisering och anpassning
till FAS 142 äger rum. Ett av analytikernas mål med den finansiella
informationen är att den skall vara vad Scott (1997) benämner användbar. För
att informationen skall vara användbar skall den även vara jämförbar.
Information som går att jämföra med andra företags information är mer
användbar än information som inte går att jämföra, vilket innebär att den också
bidrar till större beslutsnytta. Huruvida informationen påverkar beslutsfattandet
är också nära relaterat till begreppet relevans, vilket analytikerna också strävar
efter. Begreppet relevans diskuteras av olika författare, bland andra Riahi-
Belkaoui (2000) och Hendriksen (1997), och innebär enligt dessa att den
information som produceras av företagen skall vara relevant för användarna då
de skall fatta ekonomiska och affärsmässiga beslut. Informationen måste passa i
de beslutsmodeller som används på marknaden. De analytiker som vi har
intervjuat har uttryckt en viss tveksamhet till att den amerikanska
rekommendationen verkligen kommer att bidra till att informationen som
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produceras blir relevant då redovisningen av goodwill kommer att skilja sig från
redovisning av övriga tillgångar i balansräkningen.

Begreppet informationsmängd diskuteras av Hendriksen (1977) och innebär att
tillräckligt mycket information skall vara tillgänglig så att beslut kan fattas
utifrån denna. En årlig värdering av goodwillposten som skall göras enligt FAS
142 kan komma att bli en tämligen komplicerad och invecklad process, vilket
enligt FASB 2001/2002 kommer att kräva utökad information i
årsredovisningen. Detta anser vi kan komma att leda till att alla användare ej får
möjlighet att sätta sig in i hur värderingen gått till, vilket kan leda till vad Scott
(1997) kallar ökad informationsasymmetri. Det kan även komma att bli svårt att
på ett enkelt och begripligt sätt ge detaljerad information till användarna om
omvärderingsprocessen om denna varit komplex, vilket givetvis kan leda till att
informationen i de finansiella rapporterna av användarna kan komma att
uppfattas som mindre tillförlitlighet. Tillförlitlighet behandlas av Riahi-Belkaoui
(2000). En av våra respondenter ställde sig något tveksam till den nya
rekommendationen och beskrev goodwill som en redovisningsteknisk åtgärd.

Analytikernas mål att informationen skall vara aktuell kan i och med införandet
av FAS 142 komma att nås i större utsträckning (Hendriksen, 1977) Det är enligt
den nya amerikanska rekommendationen det aktuella värdet på goodwillposten
som kommer att redovisas, inte det värde som posten hade då förvärvet gjordes.



Goodwill – en evig tillgång?

92

7. SAMMANFATTNING

Vi ämnar i detta kapitel sammanfatta den diskussion som fördes i föregående
kapitel. För att denna sammanfattning skall kunna följas på ett lättförståeligt
sätt är den strukturerad på samma sätt som diskussionskapitlet, det vill säga
efter frågeställningarna som återfinns i det inledande kapitlet.
Sammanfattningen skall även besvara uppsatsens syfte och vi återger därför
inledningsvis detta.

Syftet med denna uppsats är att kartlägga svenska aktörers, med
tyngdpunkt på företagens, syn på rekommendationer för och
redovisning av koncernmässig goodwill.

7.1 Rättvisande bild

• Begreppet rättvisande bild kan tolkas med olika innebörd. Det kan å ena
sidan innebära att tillgången som beskrivs skall redovisas på ett sätt som
stämmer överens med verkligheten vilket är den juridiska betydelsen. Å
andra sidan tolkas det som att en rättvisande bild gentemot konkurrenterna
skall kunna ges. Detta är en mer marknadsanpassad tolkning.

• De flesta företag i vår undersökning svarade att goodwillpostens
avskrivningstid överensstämde med nyttjandeperioden samt att det var
nyttjandeperioden som bestämde avskrivningstidens längd. Företag i
läkemedels-/medicinteknik-/kemibranschen skiljer sig något från företag i
de andra branscherna då de tenderar att använda sig av avskrivningstider
som är längre än goodwillpostens nyttjandeperiod. Vi anser att dagens
rekommendationer i de flesta fall ger företagen möjlighet att ge en
rättvisande bild av företagets goodwillpost. Vidare omvärderas företagens
goodwillposter så ofta som Årsredovisningslagen och rekommendationer
föreskriver i de flesta fall vilket också, enligt vår åsikt, leder till att en
rättvisande bild uppnås.
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• Företagen i telekommunikationsbranschen tillämpar i liten utsträckning
kortare avskrivningstider än företagen i de andra två branscherna vi
studerat. Detta kan bero på att företagen i telekommunikationsbranschen
inte anser att goodwillposterna är lika beständiga som företag i andra
branscher. Detta visas även genom att det är huvudsakligen företag inom
verkstads- och läkemedels-/medicinteknik-/kemibranschen som önskar
tillämpa en längre avskrivningstid om det vore möjligt. Det kan
därigenom vara så att de två sistnämnda branscherna i större utsträckning
anser att de svenska rekommendationerna inte ger en möjlighet att
redovisa en rättvisande bild av företagets goodwillpost.

• De svenska analytikerna ansåg inte att dagens rekommendationer för
redovisning av goodwillposten ger en rättvisande bild. I de fall
goodwillposten ej är av betydande storlek bortses från denna, i andra fall
när de behövde göra en mer grundlig analys av posten vänder de sig direkt
till företagen för att få en mer utförlig bild av företagets ekonomiska
ställning.

• Vi upplever inte någon större informationsasymmetri mellan de parter vi
undersökt. Företagen visar en stor öppenhet gentemot analytikerna. Detta
gör att företagen presenterar en bild av sin ekonomiska ställning som är
rättvisande jämfört med verkligheten, stämmer överens med
rekommendationer samt att analytikerna är nöjda med den bilden. Den
mängd information som accepteras av alla marknadsaktörer i vår
undersökning (det vill säga ytan Z) är således stor.

7.2 Utarbetande av svenska
redovisningsrekommendationer

• De svenska aktörerna upplever i dagsläget att det främst är analytikerna
som påverkar utformandet av de svenska
redovisningsrekommendationerna. På grund av en mer internationaliserad
kapitalmarknad efterfrågar analytikerna allt mer harmoniserade
rekommendationer för att underlätta jämförelse med företag som i
dagsläget redovisar enligt andra redovisningsprinciper. Revisorer och
näringsliv finns representerade i Redovisningsrådet och deltar i
utformandet av rekommendationerna men anses inte påverka innehållet i
eller utvecklingen av dessa i någon större utsträckning.
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• Införandet av IAS 142 i USA har påskyndat den harmonisering som ägt
rum i redovisningsvärlden. Harmoniseringen kommer så småningom att
övergå i en standardisering då samtliga europeiska företag, däribland de
svenska, från och med år 2005 skall redovisa i enlighet med IASB:s
rekommendationer som i hög grad påverkas av de amerikanska.

7.3 Financial Accounting Standards 142

• De flesta företag som besvarat vår enkät och som vi intervjuat samt
utfärdaren som besvarat frågor via e-post kände till FAS 142. Revisorerna
och analytikerna kände till rekommendationen i något mindre
utsträckning.

• Företagen som deltog i vår enkätundersökning var något tveksamma till
FAS 142 och inte fler än 39 procent önskade redovisa enligt den om det
vore möjligt. En viss tveksamhet uttrycktes mot att redovisa
goodwillposten som en evig tillgång då det strider mot den svenska
traditionen att skriva av goodwill på kort tid. Vidare ansågs en
rekommendation som FAS 142 öka skillnaderna mellan företag då den ger
större möjlighet för företagen att själva välja när nedskrivningarna skall
äga rum. Det blir också svårt att kontrollera hur omvärderingen av
goodwillposten går till.

• Revisorerna och rekommendationsutfärdaren var också tveksamma till
FAS 142. Detta på grund av att tillgångarna i balansräkningen får olika
värderingsgrunder samt att omvärdering av posten kommer att baseras på
subjektiva grunder.

• Analytikerna var mest positiva till FAS 142. Det förklaras av att mer
internationellt enhetliga redovisningsprinciper skapar bättre
förutsättningar för jämförbarhet vilket gör informationen mer användbar
för analytikerna.
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8. EGNA REFLEKTIONER

I detta kapitel skall vi beskriva de frågor och diskussioner som dragit vår
uppmärksamhet till sig under arbetets gång. Vi upptäckte bland annat att enbart
begreppet rättvisande bild är något som skulle kunna utredas i en separat
uppsats. Vidare hade vi vissa föreställningar om motsättningarna mellan
aktörerna på marknaden som inte visade sig stämma. Dessa två synpunkter skall
i detta kapitel utredas.

8.1 Rättvisande bild

Betydelsen av begreppet rättvisande bild växte under vår utredning. Vi hade
många diskussioner om på vilket sätt aktörerna på marknaden tolkar detta
begrepp. Den rättsliga innebörden av begreppet är att den information som
lämnas skall ge en rättvisande bild av företagets ställning och resultat. Det sägs
dock ingenting om hur detta skall göras. Revisorer anses bundna av
försiktighetsprincipen, vilket bland annat innebär att de hellre redovisar en
tillgång till anskaffningsvärdet än till marknadsvärdet då detta är det enda
”säkra” värdet. Analytiker är mer intresserade av marknadsvärdet och anser att
marknadsvärdet ger en mer rättvisande bild av företaget. Vi hade i början av
arbetet bilden av att redovisarna på företagen i sin tur är mest intresserade av att
ge den mest fördelaktiga bilden av företaget med hjälp av de tillåtna
rekommendationerna som finns. Detta för att kunna konkurrera med andra
företag.

Ovanstående leder oss in på diskussionen huruvida företagen felaktigt använder
redovisningsrekommendationer samt om de använder dem på ett riktigt sätt fast
de ändå inte visar en rättvisande bild av företagets ställning och resultat. Ett
exempel kan vara ett företag som har en goodwillpost som bedöms ha en
ekonomisk livslängd på fem år men som väljer att skriva av goodwillposten på
tio år för att få ett bättre resultat. Det är dock fortfarande inom lagens och
rekommendationens ramar. Har ett företag som handlat på detta sätt felaktigt
utnyttjat rekommendationen eller ger de fortfarande en rättvisande bild av
företagets ställning och resultat? Om det är viktigare för företaget att vara
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konkurrenskraftigt och andra företag skriver av liknande goodwillposter på tio år
så bör kanske även företaget i exemplet göra det. Vi uppfattade detta som
grunden i den problematik som diskuterats i USA. Vi tolkade det som att det
enligt rekommendationer och GAAP (god redovisningssed) varit möjligt att ha
en avskrivningstid på fyrtio år och att många företag då tillämpade den
avskrivningstiden trots att den inte överensstämde med goodwillpostens
ekonomiska livslängd. Detta för att visa ett konkurrenskraftigt resultat och på så
sätt ge en rättvisande bild av företaget i jämförelse med andra företag.

I vår undersökning verkade det dock som att svenska företag faktiskt har kvar en
del av den svenska traditionen att tillämpa försiktighetsprincipen och att det är
mer rättvisande att redovisa en post till ett ”säkert” värde. Dock fanns tendenser
hos de svenska företagen att vilja anpassa sig till de amerikanska
rekommendationerna för att kunna visa konkurrenskraftiga resultat. Oenighet
om vad som är rättvisande bild talar för regleringar av redovisningsmarknaden
på området om vad som är rättvisande bild. Det skulle enligt vår mening vara
intressant att fördjupa sig mer i begreppet rättvisande bild.

8.2 Informationsasymmetri mellan
marknadsaktörerna

Vår uppfattning var att det skulle råda ganska stora konflikter mellan de olika
parterna på marknaden. Vi hade även en viss förutfattad mening om de tre olika
aktörernas syn på det som i Riahi-Belkaouis (2000) modell benämns området Z,
nämligen den information som alla aktörer på marknaden accepterar.

Vi hade en föreställning om att företagens redovisare följde det resonemang som
teorierna förespråkar, nämligen att de är obenägna att delge ofördelaktig
information och således försöker styra informationsproduktionen till sin fördel
genom att publicera ett så pass fördelaktigt resultat som möjligt i jämförelse med
konkurrenterna. Detta skulle innebära att företagen skulle använda sig av den
längsta möjliga avskrivningstiden för att göra de årliga avskrivningarna så små
som möjligt i enlighet med Schusters exempel i inledningen av uppsatsen.
Resultaten av vår undersökning pekar dock på att företagen i Sverige inte har en
sådan utarbetad strategi. Företagen verkar redovisa enligt de rekommendationer
som finns och försöker i stor utsträckning visa en öppenhet gentemot
användarna. En djupare undersökning skulle kunna utreda huruvida företag har
en utarbetad strategi för den externa informationsproduktionen eller om de
endast presenterar de resultat som framkommer av redovisningen. Vidare ansåg
vi i viss utsträckning, efter att ha studerat bakgrunden till förändringen av
goodwillrekommendationen i USA, att det var företagen som var pådrivande av
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förändringar av redovisningsrekommendationer. Det visade sig tvärtemot vad vi
trodde att de inte hade fullt så stort inflytande och insikt i den processen.
Resultatet av vår undersökning pekar på att företagen ägnar mer energi åt att
producera informationen på det sättet som rekommendationerna och användarna
kräver än att fundera på hur rekommendationerna borde vara utformade.

Vad gäller användarna av finansiell information, analytikerna i vår
undersökning, var vi innan undersökningen av den åsikten att de ej anser
goodwillposten vara viktig, att de i stort sett bortser från den helt och hållet.
Detta skulle innebära att de inte alls är speciellt intresserade av den information
som produceras avseende företagets goodwillpost. Detta visade sig stämma
ganska väl överens med resultatet av vår undersökning. Företagen är så pass
öppna gentemot användarna att de genom direktkontakt med företagen ofta har
direkt insyn i företagens behandlande av goodwill. Det vi inte vet något om är
dock hur andra användargrupper ser på den information som företagen
producerar och om de också har tillgång till information utöver denna. I en
annan utredning skulle fler användargrupper kunna studeras för att se om det
finns skillnader mellan olika användargruppers inställning till den information
som företagen presenterar.

Vi var från början av den åsikten att användarna inte hade något större
inflytande på hur redovisningsrekommendationer utformas. Det visade sig dock,
tvärtemot vad vi trodde, att det faktiskt i stor utsträckning är användarnas
önskemål som ligger till grund för hur företagen producerar sin information och
hur rekommendationerna utformas. Det visade sig att kravet på jämförbarhet är
ett starkt argument i deras önskan att få svenska redovisningsrekommendationer
att stämma överens med och anpassas till internationella redovisnings-
rekommendationer.

Vår syn på revisorernas inställning till området Z var att de är tvungna att
kontrollera företagen så att informationsasymmetrin mellan företagen och
användarna inte blir för stor. Det innebar att vi såg det som revisorernas roll att
göra området Z så stort som möjligt, det vill säga att reglera så att företagens och
användarnas önskemål om information stämmer överens i så stor utsträckning
som möjligt. Revisorerna själva såg det dock inte på det sättet. De ansåg snarare
att deras uppgift är att kontrollera att företagen i sina finansiella rapporter
uppfyller de krav som ställs på god redovisningssed.

Vi var även av den åsikten att revisorerna var involverade i utfärdandet av
rekommendationerna. Vi hade bilden av att de som är väl insatta i lagar och
rekommendationer också är väl insatta i den internationella utvecklingen.
Tvärtemot detta kände inte revisorerna i någon större utsträckning till den nya
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amerikanska rekommendationen. Vi var vidare av den åsikten att revisorerna var
de mest pådrivande av förändringar i rekommendationer. Vår undersökning
visar dock att revisorerna själva inte ansåg sig vara särskilt delaktiga i
utarbetandet av nya redovisningsrekommendationer. De var snarare av åsikten
att det är marknadens, i form av användarnas, krav som är den främsta orsaken
till utarbetandet av nya rekommendationer.
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Bilaga 1. Följebrev

Linköping X/X 2001
Hej,

Vi studerar internationell ekonomi vid Linköpings Universitet och skriver nu vår
magisteruppsats inom ämnet redovisning. Vi vill genom en tvärsnittsstudie kartlägga svenska
företags syn på redovisning av koncernmässig goodwill. Som vi nämnde under
telefonsamtalet den X/X 2001 är Ert företag ett av dem vi önskar skall delta i denna studie.

Bifogat finner Ni en enkät som vi har utformat och som vi skulle vara tacksamma om Ni tog
Er tid att besvara och returnera till oss senast den X/X 2001. Naturligtvis kommer Ert svar
vara konfidentiellt.

Om Ni när Ni öppnar enkäten varnas för att enkäten innehåller makron, välj då att aktivera
makron. Annars kan Ni inte svara på enkäten. Det kan även tänkas att enkäten i vissa
versioner av Word befinner sig i designläge. För att avsluta designläget klickar Ni på ikonen
med en penna och en linjal som heter just avsluta designläge. Spara enkäten på exempelvis
skrivbordet och returnera mailet med enkäten som en bilaga till någon av oss. Tack på
förhand!

Med vänlig hälsning,

Sara Kraepelien
sarkr523@student.liu.se

Malin Görhammar
Björkärrsgatan 11B/34
582 36 Linköping
malgo412@student.liu.se

Är det något som är oklart eller något som behöver klargöras så går det bra att kontakta vår
handledare.

Peter Jederström
Ekonomiska institutionen
Linköpings Universitet
581 83 Linköping
013-28 15 59
petje@eki.liu.se
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Bilaga 2. Enkät - företag

Företagets namn:

Respondentens befattning inom företaget:

Samtliga frågor avser den koncernmässiga goodwillpost som uppstod vid det senaste
företagsförvärv Ni gjorde.

1. Hur lång nyttjandeperiod uppskattar Ni att goodwillposten har?

� 0-9 år � 10-19 år � 20-29 år � 30-39 år � 40 år eller mer

2. Hur lång avskrivningstid har Ni på Er goodwillpost?

� 0-4 år � 5-9 år � 10-14 år � 15-19 år � 20 år eller mer

3. Vilka faktorer avgjorde avskrivningstiden? – Flera markeringar är möjliga.

� Konkurrensskäl
� Överensstämmer med uppskattad nyttjandeperiod av goodwill
� Ger en rättvisande bild
� Underlättar för användarna att jämföra med andra företag
� Följer internationella rekommendationer (tex. FAS eller IAS)
� Överensstämmer med den svenska rekommendationen
� Annat, nämligen:

4. Skulle Ni använda Er av en annan avskrivningstid om det vore möjligt enligt svensk
redovisningsrekommendation?

� Ja, den skulle vara längre � Nej, den skulle vara lika lång

5. Hur ofta har Ni för avsikt att omvärdera goodwillposten?

� Minst en gång per halvår
� Minst en gång per år
� Någon eller ett fåtal gånger under avskrivningstiden
� Aldrig

6. Vad skulle få Er att omvärdera goodwillposten? – Flera markeringar är möjliga.

� Marknadsförändringar
� Omvärldsförändringar
� Teknisk utveckling
� Misstanke om förändrat goodwillvärde
� Ytterligare förvärv som även påverkar tidigare goodwillpost
� Annat, nämligen:
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7. Har Ni någon gång skrivit ned goodwillposten?

� Ja � Nej

8. Om Ni svarat ja på fråga 7, vad berodde det på? – Flera markeringar är möjliga.

� Omvärldsförändringar
� Konkurrensskäl
� Förändrat goodwillvärde
� Annat, nämligen:

9. Det amerikanska redovisningsorganet FASB har nyligen givit ut en ny
rekommendation som behandlar köpt goodwill, FAS 142. Den innebär att posten i
fortsättningen inte skall skrivas av utan värderas årligen och skrivas ned vid behov.
Känner Ni till denna rekommendation?

� Ja � Nej

10. Skulle Ni välja att redovisa i enlighet med FAS 142 om det vore möjligt?

� Ja � Nej � Vet ej

11. Om Ni svarat ja på fråga 10, vad beror det på? – Flera markeringar är möjliga.

� Konkurrensskäl
� Överensstämmer med uppskattad nyttjandeperiod av goodwill
� Ger mest rättvisande bild
� Underlättar för användarna att jämföra med andra företag
� Följer internationella rekommendationer
� Annat, nämligen:

12. Anser Ni att den svenska rekommendationen som ni följer idag ger Er utrymme att
ge en rättvisande bild av goodwillvärdet?

� Ja � Nej

13. Om Ni svarat nej på fråga 12, varför inte? – Flera markeringar är möjliga.

� Goodwillpostens nyttjandeperiod överstiger rekommenderad avskrivningsperiod
� Ger en missvisande bild vid jämförelse med företag som tillämpar andra
rekommendationer
� Annat, nämligen:

Tack för Er medverkan!
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Bilaga 3. Intervjumall – revisorer

1. Hur ser Ni på Er roll som revisor? (Kort beskrivning av Riahi-Belkaouis modell)

2. Hur utarbetas nya rekommendationer? Är det Ni revisorer, som yrkesverksamma, som
arbetar fram dem eller är det företagens krav som leder fram till nya rekommendationer?

3. Hur ser Ni på redovisningen av goodwill och de rekommendationer som finns i dagsläget?
Anser Ni att dagens rekommendationer och principer ger en rättvisande bild av den
tillgången som skall beskrivas eller är redovisningen bara en redovisningsteknisk åtgärd
där företagen vill redovisa så fördelaktiga siffror som möjligt? (Vad är rättvisande bild?)
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Bilaga 4. Intervjumall - analytiker

1. Har goodwillposten stor betydelse då en analys av företags tillgångar görs?

2. Är den information som finns i företagens årsredovisningar tillräcklig då en
företagsanalys görs, eller söker Ni information avseende goodwillposten någon
annanstans?

3. Upplever Ni att det råder en informationsasymmetri (med informationsasymmetri menar
vi att företagen har ett informationsövertag, det vill säga sitter inne med information,
gentemot externa intressenter) avseende goodwill?

4. Känner Ni till Redovisningsrådets Rekommendationer avseende goodwill, RR 1:96 och
RR 1:00? Anser Ni att de ger en rättvisande bild av goodwillposten?


