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Sammanfattning 
Titel: Redovisning av minoritetsintresse – Före och efter införandet av IFRS –  

Författare: Emma Larsson och Elin Nilsson 

Handledare: Arne Fagerström 

 

 
Innan år 2005 kunde svenska börsnoterade koncerner välja mellan att tillämpa internationella 

regler eller nationella regler för sin koncernredovisning. Efter år 2005 är däremot svenska 

börsnoterade företag ”tvingade” att använda internationella regler för upprättandet av finansi-

ella rapporter. Studien syftar till att teoretiskt redogöra för de olika sätt som minoritetsintres-

set redovisas på i svenska börsnoterade koncerners finansiella rapporter, innan respektive 

efter övergången till IFRS. Argument för olika tillvägagångssätt att redovisa minoritetsintres-

set på har kartlagts, vägts och förklarats med avseende på vilket förhållande dessa argument 

har till varandra. 

 

Inom koncernredovisningen finns två olika perspektiv som kan tillämpas vid upprättandet av 

en koncerns konsoliderade rapporter, vilka är moderföretagsperspektivet och 

enhetsperspektivet. Dessa två perspektiv härstammar från två teorier, ägarteorin och 

enhetsteorin. Sverige har traditionellt tillämpat ett moderföretagsperspektiv i sin redovisning, 

medan de internationella reglerna förespråkar ett enhetsperspektiv. Minoritetsintresset redovi-

sas olika beroende på vilket perspektiv som används. Enligt moderföretagsperspektivet 

redovisas minoritetsintresset som en skuld och enligt enhetsperspektivet som eget kapital. 

 
Nyckelord: Minoritetsintresse, Moderföretagsperspektiv, Enhetsperspektiv, IFRS och 

Koncernredovisning 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 



Abstract 
Title: Accounting for minority shareholders – Before and after implementing IFRS – 

Writers: Emma Larsson and Elin Nilsson 

Advisor: Arne Fagerström 

  

Before 2005, Swedish groups were allowed to choose between international or national rules 

for their group accounting. After 2005, Swedish groups listed on the stock exchange are 

forced to apply international rules for their group accounting. This study aims to describe 

different accounting treatment of a minority interest in Swedish groups financial reports, be-

fore and after implementing IFRS. Standpoints for accounting the minority interest have been 

identified and explained. 

 

There are two different perspectives that can be applied in the group accounting, and these are 

the proprietary perspective and the entity perspective. These perspectives derive from two 

theories, the proprietary theory and the entity theory. Traditionally, Sweden has applied the 

proprietary perspective, while the international rules advocate an entity perspective. Depend-

ing on which perspective the group accounting follows, the minority interest will be 

accounted for in different ways. Either, the minority interest is accounted for as a debt, or as a 

part of equity on the balance sheet.  

 
Keywords: Minority interest, Proprietary perspective, Entity perspective, IFRS and Group 

accounting 
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~Inledning~ 

1 Inledning 

I det inledande kapitlet ges först en övergripande bakgrund om ämnet koncernredovisning. 

Bakgrunden leder därefter läsaren in på problemformuleringen inom vilken tre forsknings-

frågor har lyfts fram. Utifrån forskningsfrågorna har ett syfte med studien formulerats. 

Slutligen återfinns ett avsnitt om studiens fortsatta disposition. 

1.1 Bakgrund 

En koncern består av två eller flera företag som är sammanlänkande med varandra genom en 

bestämmande enhet, vilken benämns moderföretag, och en eller flera beroende enheter, vilka 

benämns dotterföretag. Relationen mellan dem skall vara bestående över tiden och baseras på 

ägande. Ägande i ett annat företag som är lika med eller större än 50 % är att betrakta som ett 

moder- och dotterförhållande i trängre bemärkelse. (Eriksson, 2002) 

 

Kreuger & Toll AB var världens största koncern innan konkursen år 1932 och därmed ett av 

de första svenska företagen som upprättade konsoliderade finansiella rapporter. Dock fanns 

det inga regleringar kring hur detta skulle ske och det var kanske därför som Ivar Kreuger 

samlade sina dokument och sammanställde en koncernredovisning ”i lampans sken.” 

(Fagerström et al, 2007) Hur historien slutade är välkänt och detta var startskottet till en upp-

sättning regler för hur svenska företag skall upprätta sin koncernredovisning. År 1944 kom 

aktiebolagslagen (ABL) som reglerade att svenska koncerner skulle sammanställa 

konsoliderade balansräkningar. Lagen var emellertid inte tvingande för företagen, och det 

fanns inte heller några krav på att koncernredovisningen offentliggjordes för aktieägarna, utan 

syftet var att företagsledningen och revisorerna skulle få en bättre överblick över koncernens 

samlade ställning och rörelseresultat. (Artsberg, 2005) Bestämmelserna i lagen skärptes i 

1975 års aktiebolagslag och de nuvarande reglerna återfinns i 1996 års årsredovisningslag 

(ÅRL). (Kedner et al, 2008) 

 

Koncernredovisningens utveckling är också ett resultat av de ökade kraven från företagens 

intressenter, såsom aktieägare och kreditgivare. Lagstiftningen och redovisningstraditioner 

präglar i vilken grad intressenterna får ta del av företagens finansiella rapporter. Ur ett 

investerarperspektiv är det koncernredovisningen som är det intressanta då det är den 

ekonomiska enheten som fokuseras. Ett investerarperspektiv är särskilt relevant i ett 

internationellt sammanhang och genom att införa enhetliga och internationellt gemensamma 
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regler har harmoniseringsprocessen kommit en bra bit på väg. (Artsberg, 2005) Från och med 

den 1 januari år 2005 skall alla noterade företag i Europeiska Unionen (EU) upprätta sina 

finansiella rapporter i enlighet med International Accounting Standards (IAS) och Inter-

national Financial Reporting Standards (IFRS). Även företag som står inför en notering, 

företag som står under insyn av Finansinspektion samt företag med noterade skuldebrev skall 

tillämpa International Accounting Standards Boards (IASB:s) standarder. (Grant Thornton, 

2009a) Internationellt gemensamma regler för redovisning och rapportering syftar till ökad 

transparens för företagen som är listade på en börs. (Öhrlings PriceWaterhouse Coopers, 2009) 

Standarderna skall vara högkvalitativa och förståeliga samt bidra till att öka jämförbarheten 

över tiden och mellan olika företags finansiella rapporter. I och med ökad jämförbarhet kan 

intressenter, oavsett vilket företag det gäller, avgöra fördelar och risker som en eventuell inve-

stering medför. Detta ökar möjligheterna till finansiering av utländska investerare. (IASB, 

2009) 

 

En koncern skall upprätta en konsoliderad redovisning med sitt eller sina dotterföretag. 

Koncernredovisningen finns med i moderföretagets årsredovisning för att ge intressenter 

möjlighet att överblicka koncernens totala ekonomiska lönsamhet. Den del av ett dotterföretag 

som ägs av någon annan än moderföretaget är vad som betecknas minoritetsintresse 1 . 

(Eriksson, 2002) Det är främst två standarder som behandlar minoritetsintresset, IAS 27 och 

IFRS 3. IAS 27 behandlar hur minoritetsintresset skall redovisas, medan IFRS 3 tar upp hur 

det skall värderas. (Internationell Redovisningsstandard i Sverige, 2008) Posten minoritets-

intresse kan vid en analys av räkenskaperna för en koncern antingen behandlas som en skuld 

eller som eget kapital. Vid en analys med koncernägarna i fokus bör minoritetsintresset tas 

upp som en skuld och minoritetens andel av resultatet ses som en kostnad. (Eriksson, 2002) 

Detta sätt att redovisa nyttjades av svenska börsnoterade koncerner innan övergången till 

IAS/IFRS.  

1.2 Problemdiskussion 

I samband med övergången till IFRS har framförallt de förändringar som berör de förvärvade 

immateriella tillgångarnas värdering och sättet att redovisa dessa på i balansräkningen synlig-

gjorts. Det har skrivits ett flertal magisteruppsatser om hur svenska koncerner numera inte 

                                                 
1  Beteckningen minoritetsintresse är en gammal beteckning och benämns numera av IASB som icke 
kontrollerande intresse. Fortsättningsvis kommer posten att benämnas minoritetsintresset vid generell 
beskrivning och i samband med moderföretagsperspektivet. I samband med enhetsperspektivet kommer posten 
att benämnas icke kontrollerande intresse. 
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tillåts att göra avskrivningar på den goodwill2 som kan uppstå vid ett företagsförvärv, utan 

denna skall istället prövas för nedskrivning varje år. Ett exempel på en sådan uppsats är ”Att 

nedskriva en avskrivning: Vi kan inte helt avskriva de nya nedskrivningsreglerna för good-

will” skriven av Petter Bremer och Johan Larsson (2006) vid Uppsala Universitet. Vad som 

inte diskuterats i andra studier på magisternivå i vidare utsträckning är minoritetens andel av 

det förvärvade dotterföretagets tillgångar och skulder och huruvida denna post fastställs samt 

redovisas i koncernens samlade finansiella rapporter.  

 

Som majoritetsägare och minoritetsägare har de båda ägargrupperna skilda intressen och 

därmed olika behov av information. Som minoritetsägare är det primära behovet att ha insyn i 

det specifika dotterföretaget vederbörande har en ägarandel i. Att betrakta koncernen som en 

helhet är endast ett sekundärt behov för minoritetsägaren. (Eriksson, 1974) En anledning till 

att välja att vara minoritetsägare och inte ha ett bestämmande inflytande över verksamheten, 

men ändå ha en viss insyn, kan vara att det finns något affärsintresse företagen emellan såsom 

leverantörs- eller kundförhållande.  

 

Innan börsnoterade svenska koncerner började tillämpa IFRS tillämpades ett moderföretags-

perspektiv då en förvärvskalkyl upprättades. Detta för att sammanbringa det förvärvade 

företagets tillgångar och skulder med förvärvarens. Tanken var att moderföretagets 

aktieägares intresse av de finansiella rapporterna skulle stå i centrum och koncernen sågs som 

delbar3. Efter övergången till IFRS har fokus skiftat till att se koncernen som en helhet i 

redovisningen, ett så kallat enhetsperspektiv. Beroende på vilket perspektiv som väljs vid 

upprättandet av en förvärvskalkyl kommer minoritetsintresset att behandlas olika, både vad 

gäller den rent visuella placeringen på företagets balans- och resultaträkning, samt hur det 

skall värderas. (Eriksson, 2002) I en ”Exposure Draft” har IASB gett ut ett utkast till en 

reviderad IFRS 3 och tanken är att detta skall utgöra ett komplement till den idag existerande 

IFRS 3. Enligt utkastet skall minoritetens andel av goodwill, som är baserat på verkligt värde, 

tas med i beräkningen av minoritetsintressets tillgångar och skulder. Detta skulle innebära att 

redovisningen tar ytterligare steg från den redovisning som Sverige traditionellt har tillämpat, 

med anskaffningsprincipen i fokus, mot en redovisning baserad på verkliga värden. (Rundfelt, 

2007) Idag tas minoritetsintresset upp till det bokförda värdet och det råder delade meningar 
                                                 
2 Goodwill är det belopp som är skillnaden mellan koncernens anskaffningsutgift och det verkliga värdet på 
indirekt förvärvade tillgångar och skulder. 
3 Med delbar menas att det från koncernen går att separera det som tillhör minoriteten respektive majoriteten från 
koncernens nettotillgångar.  
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om vilket sätt att redovisa minoritetsintresset på som ger den mest korrekta bilden. Det är 

möjligt att ännu fler förändringar gällande redovisningen av minoritetsintresset kan vara på 

gång.  

 

I och med förändringarna av hur minoritetsintresset redovisas kan brister konstateras i 

åtminstone en av redovisningens kvalitativa egenskaper, nämligen jämförbarhet. Jämförbar-

heten borde tillta om rapporterna upprättas efter gemensamma principer. Även om 

redovisningen länder emellan sker enhetligt och olika företags rapporter går att jämföra med 

varandra förloras jämförbarheten över tiden ifall värderingsprinciper och redovisningen av en 

viss post förändras ofta. Att öka jämförbarheten mellan olika företags finansiella rapporter är 

grundläggande i IASB:s och Financial Accounting Standards Boards (FASB:s) arbete mot 

enhetliga och gemensamma standarder.  

 

Som framgår av diskussionen ovan har redovisningen av minoritetsintresset inte varit konse-

kvent då fokus skiftade i och med övergången till IFRS. Med tanke på att IASB ämnar göra 

ytterligare förändringar genom att inkludera minoritetens andel av goodwill av koncernens 

tillgångar och skulder finns det heller inte mycket som tyder på att det kommer att bli en 

konsekvent behandling framöver.  Därmed uppstår ett flertal frågetecken och åsikter kring hur 

denna minoritet skall behandlas för att ge den mest korrekta och intressanta informationen till 

de svenska koncernernas intressenter. 

                                      

Utifrån ovanstående problemdiskussionen studeras följande forskningsfrågor: 

 

  På vilket sätt redovisades minoritetsintresset i börsnoterade företag innan respektive 

efter övergången till IFRS? 

 

 Vilka argument har framhållits för de olika sätten att redovisa minoritetsintresset? 

 

 Hur uppställs dessa argument, pro et contra de olika sätten att redovisa minoritets-

intresset? 

 

Med hjälp av dessa frågor kan studiens syfte som presenteras nedan uppfyllas. 
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1.3 Syfte 

Studien har som syfte att teoretiskt redogöra för de olika sätt som minoritetsintresset redovisas 

på i svenska börsnoterade koncerners finansiella rapporter, innan respektive efter övergången 

till IFRS. Argument för olika tillvägagångssätt att redovisa minoritetsintresset på skall 

kartläggas, vägas och förklaras med avseende på vilket förhållande dessa argument har till 

varandra. 

1.4 Disposition 

Nedan följer en kortfattad beskrivning på studiens fortsatta disposition. 

 

Kapitel 2: I detta kapitel finns en redogörelse för hur studien har genomförts. Först beskrivs 

vilket vetenskapligt synsätt som antagits och vilket angreppssätt som tillämpats vid utform-

ningen av analysen. Därefter förklaras vilken datainsamlingsmetod som valts. Avslutningsvis 

finns en diskussion om vilka metodproblem som kan tänkas uppkomma.  

 

Kapitel 3: Begrepp som skulder, eget kapital och minoritetsintresse har definierats i detta 

kapitel, referensramen. Därefter beskrivs en av redovisningens kvalitativa egenskaper, 

jämförbarhet. Slutligen presenteras avgränsningar av redovisningsenheten som kopplas 

samman med de metoder som kan tillämpas vid konsolidering av koncernens ekonomiska 

rapporter.  

 

Kapitel 4: I kapitlet teoretisk referensram återfinns en redogörelse av relevant teori kopplat till 

beskrivet problemområde. Teorier som ägarteorin, enhetsteorin och intressentmodellen 

beskrivs. Dessutom ges en redogörelse för tidigare forskning som bedrivits inom området. 

Kapitlet avslutas med en sammanfattande analysmodell, vilken förklarar hur de valda 

teorierna är tänkta att tillämpas i analysen. 

 

Kapitel 5: I detta kapitel presenteras det insamlade materialet vilket utgör underlaget för att 

besvara de formulerade forskningsfrågorna. Här återfinns en beskrivning av hur minoritets-

intresset redovisades innan respektive efter övergången till IFRS, samt de argument som 

framhållits i olika sammanhang för att redovisa minoritetsintresset på ett visst sätt. Efter varje 

avsnitt analyseras det inhämtade materialet och en tolkning av det empiriska materialet har 

skett med koppling till referensramen och den teoretiska referensramen.  
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Kapitel 6: Här sammanfattas de analyser under olika avsnitt som återfinns i föregående kapi-

tel. 

 

Kapitel 7: I det avslutande kapitlet presenteras de slutsatser som framkommit vid studien och 

forskningsfrågorna besvaras. Därefter framförs reflektioner som uppkommit i samband med 

studien. Slutligen ges ett förslag på vidare studier inom ämnet. 
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2 Metod 

I metodkapitlet ges först en introduktion kring vanliga metodval inom redovisningen. Därefter 

redogörs för studiens vetenskapliga synsätt samt en beskrivning av hur en argumentations-

analys genomförs. Vidare diskuteras studiens angreppssätt och datainsamlingsmetod. 

Avslutningsvis presenteras ett avsnitt om källkritik. 

2.1 Introduktion 

Huruvida redovisning skall belysas som ämne i ett vidare perspektiv har diskuteras flitigt på 

1980-talet av bland andra Chua (1986), och dessa tankar har senare utvecklats av Hoqua 

(2006). Den tidigare av dem menade att redovisning har sin grund i olika antaganden om kun-

skap, den empiriska verkligheten, och förhållandet mellan verkligheten och teorin. Hoqua 

(2006) förespråkar ett hermeneutiskt förhållningssätt, och menar att en kvantitativ metod inte 

alltid är den mest lämpliga för att genomföra studier inom redovisning. Istället bör problemet 

undersökas genom en kvalitativ ansats. Smith (2003) skriver om hur redovisningen från 

början varken hade egna teorier eller metoder, och att forskning inom redovisning lutade sig 

mycket mot tidigare forskning inom exempelvis samhällsvetenskap och naturvetenskap. 

Utifrån denna diskussion presenteras metodologiska överväganden i efterföljande avsnitt. 

2.2 Vetenskapligt synsätt  

En studie kan utformas utefter olika vetenskapliga synsätt. Valt ämne och problem ger oftast 

en hänvisning om vilket synsätt som passar bäst för den tänkta studien. I grund och botten 

finns det i princip två grundläggande vetenskapliga synsätt, vilka är positivism och 

hermeneutik. I denna studie ligger hermeneutiken som grund vid analys och bearbetning av 

insamlade data och kunskap.  

2.2.1 Texttolkning 

Det hermeneutiska synsättet utvecklades från början för tolkning eller förståelse av främst 

teologiska texter. Fokus vid en hermeneutisk studie ligger på vad någon eller några tidigare 

har uttryckt i tal, skrift, tanke och handling. Det gäller att den som tolkar skall försöka förstå 

kontentan av texten utifrån det perspektiv som textens skapare hade, med fokus på den 

historiska och sociala kontext som texten producerades i. Den kvalitativa metoden känne-

tecknas av ”att se något med någon annans ögon”. Alla individer har en förförståelse för olika 

saker som tidigare erfarenheter, uppfattningar och föreställningar och dessa påverkar alla 
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slags tolkningar. Det är viktigt att vara medveten om detta vid en kvalitativ studie. (Bryman, 

2001) 

 

Hermeneutiken tolkas på olika sätt och har under åren utvecklats och förändrats. Från början, 

som ovan beskrivits, låg fokus på författaren av texten som tolkas. Senare flyttades fokus från 

författaren och det var texten i sig som tolkades och ytterligare ett steg är att forskaren har fått 

en större roll i detta och skall utifrån den skrivna texten tolka om och tolka bättre. Detta syn-

sätt har ingenting med författaren till ursprungstexten att göra. (Kristensson-Uggla, 2002) 

Klara regler angående hur en tolkning skall ske finns inte, men för att göra en tolkning krävs 

både kreativitet och fantasi. Det gäller att först och främst förstå den verklighet som de 

aktörer som studeras befinner sig i. Det är viktigt att ställa frågor som; Hur ser de på verklig-

heten? Vilka synsätt och värderingar har de? Vilka är deras motiv och avsikter? Efter det 

gäller att med hjälp av underlaget göra en djupare tolkning genom att exempelvis undersöka 

ifall det finns något samband mellan teori och empiri och undersöka ifall tolkningen är 

teoretiskt förankrad samt ifall tolkningen ger upphov till nya insikter. (Lundahl och Skärvad, 

1999) Hänsyn har tagits till kontexten och sammanhanget inom vilka berörda parter i den 

empiriska faktainsamlingen härrör. För att underlätta för läsaren innehåller studien ett avsnitt i 

det empiriska kapitlet som redogör för kontexten kring de olika synsätten på koncern-

redovisningen och dess utveckling.  

2.2.2 Argumentationsanalys 

När en argumentationsanalys genomförs finns det viktiga begrepp att redogöra för. De är 

hållbarhet och relevans, tolkning och precisering samt olika typer av systematiska argument-

översikter. När det gäller hållbarhet syftar det på graden av tilltro till att påståendena i 

argumenten är sakligt riktiga medan relevans tar fasta på i hur hög grad dessa påståenden har 

ett kausalt samband med det diskuterade ämnet. För att kunna göra anspråk på att ett 

argument skall göras giltigt krävs att båda dessa begrepp tas fasta på. (Næss, 1953) 

 

När en analys av vilka argument som framförts i samband med att en teori genomförs delas 

argumenten in i pro-argument och contra-argument. Dessa argument kan i sin tur vara föremål 

för meningsskiljaktigheter, vilket ger upphov till nya argument. På så sätt uppstår kedjor av 

underordnade argument, med till exempel ett argument B, som är ett argument mot A, som i 

sin tur är ett direkt argument för teorin. Underordnade argument har vanligen lägre relevans 

än de direkta. Det har större logisk kraft att argumentera direkt mot teorin än att genom ett 
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underargument attackera ett av dess pro-argument. Även om personen i fråga har rätt i det 

senare fallet har endast ett felaktigt stöd undanröjts, vilket inte utesluter att andra stöd kan 

vara befogade. En god argumentation kännetecknas av att alltför långa kedjor av under-

ordnade argument saknas. (Næss, 1953)  

 

För att studien skall bli läsvänlig och inte alltför lång har argumenten som presenteras redan 

identifierats i bearbetningen av det material som har hanterats. Därför har en viss analys redan 

gjorts i bearbetningen av materialet genom identifieringen. Efter redogörelsen av argumenten 

analyseras dessa vidare genom att först koppla argumenten till tidigare beskrivna definitioner 

och teorier. Slutligen ställs de presenterade argumenten mot varandra för att belysa likheter 

och skillnader för olika ståndpunkter i argumenten. 

2.3 Angreppssätt 

När valet av vetenskaplig undersökningsmetod fastställs skall uppsatsens kunskapssyfte, 

problemformulering och den del av verkligheten som studeras stå i fokus. (Andersen, 1994) I 

denna studie baseras insamlingen av information på sekundärkällor och därför tillämpas en 

kvalitativ metod. 

2.3.1 Kvalitativ metod 

Forskaren intresserar sig för sammanhang och strukturer vid en kvalitativ metod. Beskrivning 

och förståelse samt ett intresse för det unika och ett eventuellt avvikande är också faktorer av 

betydelse för val av metod. Det är forskarens uppfattning och tolkning av informationen som 

står i fokus, vilket innebär till skillnad mot en kvantitativ metod att informationen inte kan 

eller bör formuleras till siffror. Kvalitativa metoder brukar innebära en låg grad av 

formalisering och information prövas inte för giltig generalisering utan informationen har i 

första hand ett förstående syfte. (Holme och Solvang, 1997) Avsikten har varit att presentera 

och beskriva och framförallt tolka argumentationen och därigenom förespråkas också en 

kvalitativ metod i denna studie. 

 
Det bör tilläggas att viss kritik har riktats mot den kvalitativa forskningsmetoden. Det har 

framförallt lyfts fram att metoden är subjektiv, eftersom resultatet bygger på forskarnas egna 

uppfattningar om vad som är viktigt och centralt. Det är också svårt att generalisera ett resul-

tat och föra över det till andra miljöer. (Bryman, 2001) 
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2.3.2 Forskningsansats 

För att kartlägga verkligheten finns flera tillvägagångssätt. Det talas om att välja en lämplig 

ansats som avspeglar hur studiens datainsamling har skett. Ett alternativ kallas induktion och 

sägs vara upptäcktens värld. Det innebär att forskaren utgår från upptäckter i verkligheten 

som i sin tur kan sammanställas i en teori. Detta tillvägagångssätt är vanligt hos 

hermeneutiska forskare med subjektiva verklighetsuppfattningar. Det redskap som används 

vid forskning, att gå från empiri till teori, är just tolkning. Syftet med en induktiv ansats är att 

försöka dra slutsatser utifrån empiriska fakta. (Lundahl och Skärvad, 1999) 

 

Maurice Moonitz4, (1944) professor inom redovisning, är ett typiskt exempel på en forskare 

som tillämpade en induktiv ansats i sin forskning. Moonitz började sitt arbete med att fastslå 

ett problemlösande angreppssätt, där han frågade sig själv vad redovisningens uppgift är. I 

avhandlingen framkom en rad slutsatser om att samhället bygger på privat ägande och att 

redovisningsinformation i första hand bör vara användbar för investerarna. Moonitz tanke 

med en så kallad ”omgivningsanalys” var att den skulle utmynna i ett antal postulat, vilka han 

ämnade definiera. Dock kopplar han inte dessa postulat explicit till omgivningsfaktorerna 

utan de är för honom självklara i ett så kallat ”common sense” –sätt. Detta har Moonitz 

kritiserats för, det vill säga att han inte vågat frigöra sig från det etablerade sättet att redovisa. 

(Artsberg, 2005) 

 

Avsikten med denna studies forskningsansats är att öka förståelsen för att redovisa minoritets-

intresset enligt nationella regler och IFRS samt att tolka och förstå argumentation och 

resonemang. Dessa argument och resonemang studeras i tidskrifter vilka utgör en viktig del 

av empirin i studien, därefter relateras dessa argument till teorierna som lyfts fram i referens-

ramen och den teoretiska referensramen. 

2.4 Datainsamlingsmetod 

Då studien är uppbyggd som en dokumentstudie är empirin baserad på sekundärdata. Dessa 

data kan i sin tur vara av både kvalitativt och kvantitativt slag. Kvalitativa sekundärdata kan 

samlas under beteckningen texter där delar av redan insamlade data och upplysningar tolkas. 

Sekundärdata kan även ingå i en kvantitativ analys, vilket ofta är fallet i ekonomistudier. Där 

studeras ofta redan existerande statistik, räkenskaper, årsredogörelser och dylikt. I den här 

                                                 
4 Moonitz tillämpade en induktiv ansats i sin avhandling ”The Entity Theory of Consolidated Statements” (1944) 
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studien är framförallt Lennart Erikssons avhandling5 från år 1974 den centrala källan. Ytter-

ligare informationskällor är övrig koncernrelaterad litteratur, artiklar som behandlar 

redovisningsekonomiska teorier, IASB:s ”Discussion Papers” och ”Comment Letters”. När 

insamling av empirisk data görs är det minst lika viktigt enligt Ryan et al (2002) att välja 

relevant data som att ha tillgång till rätt mängd data för att kunna dra slutsatser. Då data har 

samlats in och behandlats återstår en kritisk punkt i arbetet, nämligen att undersöka om 

forskningsdesignen passar för att bäst få svar på det problem som undersöks. 

.  

En central aspekt när en källas tillförlitlighet bedöms är att analysera vilken mottagare som 

informationen ursprungligen riktats till. Materialet i denna studie är framförallt av offentlig 

karaktär, det vill säga informationen är avsedd för en större publik. Det är även viktigt att 

bedöma vem avsändaren av en källa är. Underlaget i empirin består till stor del av personliga 

källor, vilket innebär att en enskild individ står som avsändare. IASB:s ”Comment Letters” 

och ”Discussion Papers” är exempel på sådana källor. Fördelen med personliga källor är att 

det tydligt går att urskilja vems synpunkter som kommer fram. (Jacobsen, 2002) Vid ett 

inledande skede av studien gjordes bedömningen att ingen insamling av primärdata genom 

intervjuer skulle ske. Detta på grund av att den information som utgör empirin ansågs finnas 

dokumenterad. 

2.5 Källkritik 

Den empiriska förklaringen avser att vara trovärdig och rimlig. Hänsyn skall tas till den 

mängd samt vilken typ av empiriska data som den empiriska undersökningen bygger på. Det 

är viktigt att hela tiden ha ett granskande synsätt på det som undersöks. (Bryman, 2001) Vid 

insamlandet av informationen till denna studie har stor vikt lagts på att ha en objektiv infalls-

vinkel, för att minimera osäkerhet i slutsatser och resultat.  

 

Då studien är en dokumentstudie omfattar den redan nedtecknade källor, sekundärkällor, och 

enligt Jacobsen (2002) tenderar dessa källor att vara mindre spontana. De är således mer 

reflekterande och genomtänkta. Nackdelen med dessa källor är att de bara kan användas för 

att fastställa det som historiskt har hänt. Med historiskt kan dock syftas på det som inträffade 

senast igår. En annan nackdel med sekundärkällor är att forskaren vid framställandet av data 

inte haft kontrollen. (Artsberg, 2005) Litteraturen och artiklarna som tillämpats i referens-

ramen och empirin i denna studie är skrivna av erkända ekonomer som besitter kunskap och 
                                                 
5 Titeln på avhandlingen är ”Koncernredovisningens informationsinnehåll” (1974) 
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kompetens inom området, vilket gör att trovärdigheten stärks avsevärt. Artiklar från fack-

tidningen ”Balans” har även använts i uppsatsen som en sekundärkälla. Tidskriften tillför 

relevans till studien då intressanta och aktuella diskussioner kring studiens ämne förts där. 

Långt in på studien har denna skickats till Lennart Eriksson, utvecklare av enhetsteorin, för att 

verifiera och kommentera det som skrivits och detta har bidragit till att studiens trovärdighet 

ytterligare stärkts. 
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3 Referensram 

I detta kapitel redogörs för en rad olika definitioner som är viktiga att förstå för studiens fort-

satta framställning. Därefter ges en beskrivning av jämförbarhet, en av redovisningens 

kvalitativa egenskaper. Slutligen förklaras avgränsningar inom redovisningsenheten vilka 

mynnar ut i de metoder som kan tillämpas vid konsolidering av koncernens ekonomiska 

rapporter. 

3.1 Definitioner   

I detta inledande avsnitt definieras centrala begrepp som eget kapital och skulder. Därefter ges 

en kort beskrivning av minoritetsintressets innebörd. Detta för att öka förståelsen för de 

teorier som senare i studien kommer att beskrivas. Definitionerna är hämtade och bearbetade 

från Förenade Auktoriserade Revisorer Svenska Revisorssamfundets hemsida (FAR SRS) 

samt IASB:s internationella redovisningsstandarder. Begreppen får också en central betydelse 

när en beskrivning av hur posten minoritetsintresse redovisas, vilket återfinns i det empiriska 

kapitlet.  

3.1.1 Eget kapital och Skulder 

Eget kapital definieras som en verksamhets tillgångar med avdrag för skulder, obeskattade 

reserver och avsättningar. Kapital har satts in av ägare, samt ackumulerade nettoresultat med 

avdrag för uttagna utdelningar under verksamhetens livstid. Eget kapital påverkas också av 

värdeförändringar som till exempel uppskrivningar. Vid bedömning av en verksamhet justeras 

eget kapital genom att öka obeskattade reserver och göra avdrag för uppskjuten skatt. 

Koncerner som upprättar koncernredovisning redovisar eget kapital ökat med obeskattade 

reserver efter avdrag för uppskjuten skatt. (FAR SRS, 2009a) 

 

En skuld är en förpliktelse som är säker eller sannolik. Om en skuld skall betalas inom ett år 

från balansdagen klassificeras den som en kortfristig skuld, medan en skuld som sträcker sig 

under en längre tid klassificeras som en långfristig skuld. Enligt Årsredovisningslagen (ÅRL) 

5 kap 10 § skall en tilläggsupplysning lämnas om hur stor del av företagets skulder som för-

faller till betalning senare än ett år efter balansdagen, samt den andel skulder som förfaller 

senare än fem år efter balansdagen. (FAR SRS, 2009a) 
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3.1.2 Minoritetsintresse 

Enligt Internationell redovisningsstandard i Sverige, IFRS 3 Bilaga A, definieras minoritets-

intresse som: 

 

”Den del av ett dotterföretags resultat och nettotillgångar hänförliga till egetkapital-

instrument som inte, direkt eller indirekt genom dotterföretag, ägs av moderföretaget.”                                   
 

 (Internationell Redovisningsstandard i Sverige, 2008 IFRS 3 Bilaga A - Defintioner) 

 

Nedan följer en illustration av hur minoritetsintresset beräknas i en koncern. 

 

 

Figur 3. 1 Koncernförhållande 1  

(Fagerström et al, 2007) 

 

A är moderföretag i koncernen och innehar två dotterföretag i trängre bemärkelse (B och C). 

Det direkta minoritetsintresset i B är 35 % (100 % - 65 %). Det direkta minoritetsintresset i C 

är 45 % (100 % - 30 % - 25 %).  Här finns också ett indirekt minoritetsintresse via företag B 

som är 8,75 % (35 % x 25 %). A äger 65 % i B, vilket betyder att det finns en minoritet som 

äger 35 % i B, och B i sin tur är en minoritet som äger 25 % i företag C. Det totala minoritets-

intresset i C blir således 53,75 %. (Fagerström et al, 2007) 
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Enligt Moonitz (1944), professor inom redovisning, borde de aktieägare som inte har 

bestämmande inflytande över företaget istället benämnas icke-kontrollerande intresse. 

Följande exempel förklarar varför. 

 

Figur 3. 2 Koncernförhållande 2  

(omarbetad ur Andersson, M. och Holmberg, S., 2005) 
 

I detta exempel illustreras det icke kontrollerande intresset i företag C som innehar 

majoriteten (30 % + 21 %) av företaget C:s aktier. Dock har det inte kontroll över företaget 

eftersom att moderföretaget A har bestämmande inflytande över företaget B. 

3.2 Redovisningens kvalitativa egenskaper 

Det externa syftet med ett företags redovisning är att förmedla information om företagets 

ekonomi till olika intressenter. De olika intressenterna har olika informationsbehov och ut-

ifrån dem har ett kvalitetskrav fastställts för redovisningen vilket innefattar en rad olika 

kvalitativa egenskaper. Dessa egenskaper är relevans, tillförlitlighet, validitet, verifierbarhet 

samt jämförbarhet, med restriktion för nytta och kostnad. (Internationell redovisningsstandard 

i Sverige, 2008) I denna studie kommer enbart jämförbarhetskriteriet att diskuteras eftersom 

studiens problemområde i första hand berör det nämnda kriteriet. 

3.2.1 Jämförbarhet 

För användare av företagens finansiella rapporter är det viktigt att kunna jämföra företagets 

utveckling över tiden och på så sätt skapa sig en bild av företagets tidigare prestationer. Det 
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torde även vara viktigt för investerare att kunna jämföra flera företag mellan varandra. Det 

kan vara av intresse att jämföra vissa nyckeltal, till exempel räntabilitetsmått, i olika företag. 

(Smith, 2000)  

 

Jämförbarhetskriteriet kan delas in med hänsyn till två aspekter, vilka är jämförbarhet mellan 

olika företag och jämförbarhet för ett företag över tiden. Detta ställer krav på konsekvens i 

användningen av redovisningsprinciper över tiden. IASB betonar att jämförbarhetskravet inte 

innebär en sträng likformighet som kan hindra tillämpning av bättre redovisningsstandarder. 

Ett företag kan till exempel välja att inte fortsätta med nuvarande redovisningsprinciper om 

det finns andra mer relevanta och pålitliga alternativ att redovisa efter. Upprättarna av de 

finansiella rapporterna skall informera om de redovisningsprinciper som tillämpats. Om 

ändringar har gjorts skall information om detta lämnas och vilka effekter dessa medfört. 

(Artsberg, 2005)  

3.3 Avgränsning av redovisningsenheten 

När flera företag lämnar information är det viktigt att den är relevant och avser den utvalda 

redovisningsenheten. För att detta skall vara möjligt måste enheten avgränsas rätt såväl i 

rumshänseende som i tidshänseende. Avgränsningen i rummet innebär att en bedömning 

måste göras om vilka företag som skall ingå i den konsoliderade rapporteringen; detta för att 

på rätt sätt förstå och tolka innehållet i koncernens balans- och resultaträkning. En bedömning 

görs också om endast ägd andel eller både ägd och utomstående andel av företaget skall 

räknas med. (Fagerström et al, 2007) 

 

Avgränsning skall också ske i tiden, vilket innebär att det urskiljs hur företagskombinationen 

har uppstått. Det kan antingen ha skett genom ett förvärv eller genom ett samgående och 

kombinationens karaktär bestämmer hur företagen skall konsolideras i koncernredovisningen. 

(Eriksson, 2002) Det finns således olika konsolideringsmetoder som behandlar det förvärvade 

företaget på olika sätt i de finansiella rapporterna.  

3.4  Metoder vid konsolidering av koncernens ekonomiska 

rapporter 

Det är affärstransaktionen bakom förvärvet som bör avgöra vilken konsolideringsmetod som 

skall användas, sålunda förekommer det olika metoder vid konsolidering av koncernens 
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finansiella rapporter. Dessa metoder skall dels lösa värderingsproblematiken och dels 

problemet med redovisningen av minoritetsandelar.  

3.4.1  Värderingsmetoder 

En metod som löser värderingsproblemen är den så kallade förvärvsmetoden. Förvärvs-

metoden tillämpas då det går att urskilja en köpare och en säljare i samband med förvärvet. 

Förvärvet betraktas därmed ur det förvärvande företagets synvinkel. Moderföretaget, vilket 

erhåller det bestämmande inflytandet, är den identifierade förvärvaren. För att urskilja värdet 

av tillgångar och skulder vid förvärvstidpunkten ställs köpeskillingen, moderföretagets 

ekonomiska uppoffring, mot nettovärdet av det förvärvade företagets nettotillgångar. Den 

differens som då kan uppkomma benämns koncernmässig goodwill. Metoden innebär således 

en omvärdering av tillgångar och skulder i dotterföretaget för att få fram koncernens 

anskaffningspris på tillgångar och skulder. Förvärvaren redovisar därmed övertagna tillgångar 

och skulder, inklusive sådana som det förvärvade företaget inte tidigare redovisat. Moder-

företagets egna tillgångar och skulder omvärderas inte i samband med förvärvet, då de inte 

påverkas av transaktionen. (Fagerström et al, 2007) 

 

En annan metod för att lösa värderingsfrågan är poolningsmetoden, vilken avspeglar en 

samgåendesituation där ingen säljare eller köpare kan urskiljas. För redovisningsenheten 

innebär detta att koncernen lever vidare, tidsmässigt, och det finns därför inget skäl att vare 

sig omvärdera det ena eller det andra företagets tillgångar och skulder i anslutning till 

företagskombinationen. De bokförda värdena i respektive företag ligger till grund för 

koncernens rapporter. Aktiernas bokförda värde avräknas mot eget kapital vilket innebär att 

ingen koncernmässig goodwill uppstår. (Eriksson, 2002) Poolningsmetoden är en sällsynt 

metod och numera inte tillåten enligt IFRS. Metoden kommer således inte att redogöras för 

ytterligare i studiens analys. 

3.4.2 Behandling av minoritetsandelar   

När metoden för värderingsfrågan har fastställts är nästa steg att tillämpa en metod som löser 

problemet med minoritetsandelar vid konsolidering.  Detta kan göras dels genom att använda 

full konsolidering och dels genom att använda proportionell konsolidering, klyvnings-

metoden. Dessa metoder visar det förvärvade företagets förhållande till moderföretaget. Full 

konsolidering innebär att dotterföretagets samtliga tillgångar och skulder konsolideras in i 

koncernens rapporter. I redovisningen innebär detta att alla förvärvade tillgångar och skulder 
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redovisas. Dessutom redovisas förvärvade övervärden och denna redovisning sker på två sätt, 

antingen genom moderföretagsperspektiv eller full konsolidering. Proportionell konsolidering 

innebär att endast förvärvad andel av tillgångs- och skuldposterna konsolideras. Metoden 

används ofta då så kallade joint ventureföretag6 skall konsolideras. Förvärvsmetoden kan 

sålunda kopplas till såväl full konsolidering som proportionell konsolidering. (Fagerström et 

al, 2007) En modell förtydligar detta i slutet av avsnittet.  

 

Ett tredje alternativ är den så kallade kapitalandelsmetoden, den summariska konsoliderings-

metoden. Detta är en metod som används vid upprättande av koncernbokslut eller används 

som en värderingsmetod i moderföretagets bokslut. Metoden används främst vid förvärv av 

intresseföretag 7 . Summarisk konsolidering kan kopplas samman med förvärvsmetoden. 

Metoden innebär att endast den ägda andelen av intresseföretaget redovisas i koncern-

redovisningen som en saldopost. (Eriksson, 2002) 

 

 Metoderna proportionell och summarisk konsolidering kommer dock inte att användas vid 

den senare analysen av redovisning av minoritetsintresset, varför de inte redogörs för något 

ytterligare i studien. De finns således med för att underlätta förståelsen av värderings-

metoderna och hur de hänger samman. Nedan i figuren sammanfattas de olika konsoliderings-

metoderna med hänsyn till värdering och specificering, när en koncerns ekonomiska rapporter 

skall konsolideras.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
6 Ett joint venture är ett avtalsbaserat förhållande där två eller flera parter gemensamt bedriver en ekonomisk 
verksamhet och har ett gemensamt bestämmande inflytande över verksamheten. (Internationell 
redovisningsstandard i Sverige, FAR SRS, 2008) 
7 Ett intresseföretag är ett företag vilket en överordnad företagsenhet har ett väsentligt (betydande) inflytande 
över. (Väsentligt inflytande anses vara då ett företag innehar en röstandel av minst 20 %) 
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Figur 3. 3 Konsolideringsmetoder med hänsyn till värdering och specificering  

 

Figuren ovan illustrerar att förvärvsmetoden som konsolideringsmetod kan kopplas samman 

med alla tre beskrivna metoder avseende specificering. I samband med tillämpningen av den 

konventionella förvärvsmetoden sker ingen omvärdering av minoritetsandelar i eventuella 

övervärden i till exempel fastigheter. Däremot vid en tillämpning av den Nya enhetsmetoden 

görs en omvärdering av sådana värden, eventuellt med undantag av goodwill. Poolnings-

metoden tillämpas i praktiken endast med full konsolidering, men kan teoretiskt kopplas 

samman även med de andra två metoderna.  

 

Informationsinnehållet i koncernredovisningen bestäms också av vilken föreställningsram, 

ägarteori eller enhetsteori, samt vilket perspektiv, moderföretagsperspektiv eller enhets-

perspektiv, som ligger till grund för koncernbokslutet. Dessa teorier redogörs för i nästa 

kapitel, den teoretiska referensramen. 
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4 Teoretisk referensram 

I detta kapitel återges de teorier som skall hjälpa till att förklara studiens empiriska data. 

Inledningsvis beskrivs ägar- och enhetsteorin samt två värderingsprinciper. Därefter 

förklaras intressentmodellen och en kort genomgång av tidigare forskning inom området ges.  

Avslutningsvis presenteras en sammanfattande analysmodell som förklarar hur innehållet i 

föregående kapitel och detta kapitel hänger samman med studiens fortsatta analys.  

4.1 Ägar- och enhetsteori 

Koncernbokslutet i ett företag utmärks av vilket perspektiv som ligger till grund för redovis-

ningen. Två föreställningsramar, ägarteorin och enhetsteorin, är grunden för två perspektiv 

som tillämpas inom koncernredovisning, enhetsperspektivet och moderföretags-perspektivet, 

vilka illustreras i figuren nedan. Vilket som tillämpas påverkar i vilken utsträckning 

informationen kommuniceras till intressenterna i koncernen. Valet får dessutom betydelse för 

hur koncernbalansräkningen (KBR) och koncernresultaträkningen (KRR) kommer att ut-

formas. (Eriksson, 2002)  

 

 

Figur 4. 1 Koncernredovisningsperspektiv 

(omarbetad ur Eriksson, 2002) 

 

Teorierna redogörs för i kommande avsnitt där en kort bakgrund till respektive teori ges. 

Dessutom förklaras hur respektive teori ser på företaget som redovisningsenhet. Figurer har 

upprättats för att belysa hur konsolidering av ett moder- och dotterföretag går till inom 

respektive teori.  
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4.1.1 Ägarteorin 

Under 1900-talet har teoretiska föreställningsramar lyfts fram, så kallade ”equity theories”, 

som belyser förhållandet mellan den redovisande enheten och företagets intressenter. 

Ägarteorin är den äldsta av de teorier som behandlar det ovan nämnda.  Företagets ägare står i 

centrum och influenser har tagits från den klassiska ekonomiska teorin. Enligt den klassiska 

ekonomiska teorin består företaget av en samling ägare och ses som en vinstmaximerande 

enhet. Detta innebär att redovisningen anpassas till att uppfylla ägarnas informationsbehov 

och sker ur ägarnas synvinkel. (Eriksson, 1974) 

 

Målet är att fastställa och analysera ägarnas förmögenhet och från balansräkningen skall det 

gå att utläsa densamma. Inriktningen på redovisningen blir följaktligen att ta fram ägarnas 

anspråk i företaget, också kallat ägarkapital. Detta fås fram genom att ett företags tillgångar 

subtraheras med summan av ett företags skulder. Med andra ord kan detta uttryckas som att 

företagets tillgångar och skulder ägs av ägarna. Företag med koncentrerat ägande lämpar sig 

bäst för ägarteorin samtidigt som influenser av teorin kan återfinnas i några redovisnings-

tekniker hos företag med spritt ägande. Ägarteorin kan sägas vara tillgångcentrerad och 

balansorienterad. (Riahi-Belkaoui, 2004) Tillgångarna värderas och balansräkningen mäter 

förändringen i ägarnas intresse eller kapital. Intäkter och kostnader, däribland poster som 

räntor och skatt, anses minska eller öka ägarnas kapital. På grund av detta synsätt får resultatet 

en direkt påverkan på värdet på ägarnas förmögenhet och detta syns i balansräkningen. (Kam, 

1990)  

 

Ägarteorin är som tidigare nämnts en av de äldsta redovisningsteorierna och utvecklades då 

de flesta företag var relativt små och bedrevs i formen av handelsbolag eller enskild närings-

verksamhet. Detta bidrar till att teorin som sådan har sina begränsningar beroende på att 

utvecklingen har gått mot att många företag drivs som aktiebolag och har andra restriktioner 

än andra typer av bolagsformer, som exempelvis restriktioner gällande utdelning. Vid en 

eventuell konkurs av ett aktiebolag begränsas ägarnas ansvar då företaget ses som en enhet 

skild från ägarna. (Kam, 1990)  

 

Från ägarteorin har koncernredovisningens moderföretagsperspektiv vuxit fram. Enligt detta 

perspektiv anpassas koncerninformation främst till att ge relevant information till moder-

företaget och dess ägare, eftersom dessa anses ha kontroll över sitt eller sina dotterföretag. 
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Koncernens moderföretag redovisar endast den del av dotterföretagets nettotillgångar, 

tillgångar minus skulder, som moderföretaget kontrollerar. (Eriksson, 2002)  

 

 

 

 

 

 

  

 

Figur 4. 2 Konsolidering enligt ägarteorin  

(omarbetad ur RSM International) 

 

Figuren illustrerar hur ett dotterföretags tillgångar, eget kapital och skulder konsolideras till-

sammans med moderföretagets i ett koncernförhållande enligt ägarteorin. Hänsyn tas som 

beskrivits endast till ägd andel av nettotillgångarna. Det som ovan har illustrerats är ägarteorin 

i sin extremform. Praktiskt konsolideras inte företaget på detta vis vilket kommer att 

uppmärksammas senare i den empiriska framställningen.  

4.1.2 Enhetsteorin 

Teorin om företaget som en distinkt egen person, skild från ägare och övriga finansiärer, 

definierades först av Paton. (Fagerström et al, 2007) Det är företagsenhetens intresse med 

företagsledningen i spetsen, till skillnad från ägarna, som står i centrum för redovisningen och 

den anpassas således därefter. (Riahi-Belkaoui, 2004) Teorin utvecklades senare av Moonitz 

(1944), som var den första att tillämpa ett enhetsperspektiv på en koncern. Moonitz (1944) 

diskuterar hur en redovisare teoretiskt kan göra en bedömning om vilka företag som skall 

konsolideras i en koncern, för att därefter identifiera användningsområdet för vilken koncern-

redovisningen skall ligga till grund. I praktiken konsolideras dock alla företag. (Eriksson, 

2002)  
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Enligt enhetsteorin äger företaget sina tillgångar och är ansvarig för krav från ägare och 

borgenärer. Enhetsteorin sägs vara intäktscentrerad med fokus på resultaträkningen, eftersom 

fokus är på företaget och resultatet är viktigare att mäta än ägarnas förmögenhet som i ägar-

teorin. Med detta i åtanke fås enhetsteorins balansekvation fram genom att tillgångarna skall 

vara lika med enhetens kapitalkällor. I kapitalkällor ingår finansiering, det vill säga företagets 

skulder och ägarkapital. Trots att både borgenärer och ägare bidrar till företagets kapitalkällor 

behandlas dessa olika med tanke på storlek, risktagande och likviditet. (Riahi-Belkaoui, 2004) 

Enligt enhetsteorin ses intäkter och kostnader som en ökning och minskning av netto-

tillgångarna (Kam, 1990). Intäkterna ökar aktieägarkapitalet först efter företaget mött kraven 

från andra kapitalägare. Exempel på krav kan vara ränta på långfristiga skulder och 

inkomstskatt. Denna ökning ses endast som en intäkt för ägarna om utdelning är föreslagen. 

Vinster som inte delas ut ägs av företagsenheten. (Riahi-Belkaoui, 2004) Enhetsteorin är 

speciellt anpassad för stora företag med spritt ägande. Dock hävdar anhängare av detta synsätt 

att perspektivet också kan tillämpas på företag med starkt ägarskap, partnerskap och dessutom 

icke vinstdrivande organisationer. (Godfrey et al, 2000)  

 

Från föreställningsramen enhetsteorin har enhetsperspektivet vuxit fram och tillämpas vid 

koncernredovisning. Ett dotterföretag i en koncern ses ur koncernledningens perspektiv. 

Konsoliderade finansiella rapporter syftar enligt Moonitz (1944) inte till att ge detaljerad och 

användbar information till alla intressenterna i ett företag. De som utövar den centrala 

kontrollen, till exempel de dominerande aktieägarna och ledningsgruppen, är de som skall 

tillgodoses med information. Informationen skall avse koncernen som helhet och därmed är 

detaljerad information om dotterföretag inte av intresse. Majoritetsägarnas främsta mål är 

koncernens resultatutveckling, medan minoritetsägarnas fokus ligger på dotterföretagets 

ekonomiska situation. Tillgångar och skulder som integreras i koncernen redovisas till 100 

procent, det vill säga även minoritetens andel av över- och undervärden, inklusive goodwill 

som uppkommer vid ett förvärv (Eriksson, 2002).  
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Figur 4. 3 Konsolidering enligt enhetsteorin  

(omarbetad ur RSM International) 

 
Figuren illustrerar hur ett dotterföretags tillgångar, eget kapital och skulder konsolideras 

tillsammans med moderföretagets i ett koncernförhållande enligt ägarteorin. Dotterföretagets 

nettotillgångar redovisas till 100 procent då koncernen ses som en enhet.  

4.1.3 Sammanställning av perspektiven 

Nedan följer en sammanfattande tabell för att klargöra viktiga utgångspunkter samt skillnader 

mellan ägarteorin och enhetsteorin. 

     

ÄGARTEORIN  ENHETSTEORIN 

Moderföretagsperspektiv Perspektiv vid koncern-
redovisning 

Enhetsperspektiv 

Ägarna Fokus Företaget 
T-S = E Balansekvation T = Kapitalkällor 

Ägs av ägarna Tillgångar Ägs av företaget 
Ägarnas förpliktelser Skulder Företagets förpliktelser 

+ ägarnas förmögenhet Intäkter + nettotillgångarna 
– ägarnas förmögenhet Kostnader – nettotillgångarna 

Tabell 4. 1 Översikt över ägar- och enhetsteorin  

(omarbetad ur Bogren, A. och Carlsson, R., 2002) 
 

Tabellen visar på ett koncentrerat sätt det som har beskrivits i tidigare avsnitt om ägar- och 

enhetsteorin. Enligt ägarteorin antas ett moderföretagsperspektiv vid koncernredovisningen 

och ägarna ställs i fokus för redovisningen, medan enhetsteorin antar ett enhetsperspektiv och 
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företaget står i fokus vid redovisningen. De båda teorierna ser på företaget på olika sätt och 

några av dessa återfinns i tabellen. Enligt ägarteorin ägs företagets tillgångar och skulder av 

ägarna samtidigt som intäkter och kostnader ökar respektive minskar ägarnas förmögenheter. 

Däremot säger enhetsteorin att företagets tillgångar och skulder ägs av företaget samtidigt 

som intäkter och kostnader ökar respektive minskar företagets nettotillgångar. 

4.2 Värderingsprinciper 

I strävan mot en internationell redovisningsharmonisering sätts fokus på frågor rörande 

redovisningskultur och värderingsprinciper. Det finns ett flertal sätt att värdera exempelvis 

tillgångar på som bland annat anskaffningsvärdemetoden, återanskaffningsmetoden, nuvärde 

och verkligt värde. Anskaffningsvärde och verkligt värde kommer nedan att diskuteras då 

dessa två metoder är centrala i harmoniseringsprocessen. (Artsberg, 2005)                                            

4.2.1 Anskaffningsvärde 

Riahi-Belkaoui (2004) anser att anskaffningsvärdemetoden är att se som den fundamentala 

basen för värdering och redovisning av ekonomiska aktiviteter. Vad som menas med 

anskaffningsvärde definieras av IASB i Internationell Redovisningsstandard enligt följande: 

 

”Tillgångar redovisas till det belopp som vid anskaffningstillfället erlagts som betalning i 

form av likvida medel, eller till verkligt värde av tillgång som i samband med anskaffningen 

lämnats i byte. Skulder redovisas till det belopp som motsvarar det som erhållits i utbyte för 

förpliktelsen eller, i vissa fall (exempelvis när det gäller inkomstskatteskulder), till det belopp 

som, vid normal verksamhet, måste betalas för att reglera skulden.” 
 (Internationell redovisningsstandard 2008, Föreställningsram för finansiella rapporter, punkt 100) 

 

Den konventionella redovisningsmodellen bygger på redovisning med värdering till 

anskaffningsvärdet. Tidigare var anskaffningsvärdet den vanligaste värderingsmetoden, vilket 

inte är fallet idag. Fortfarande tillämpas anskaffningsvärdet för att sedan ändras genom 

nedskrivningar, uppskrivningar och omvärderingar etcetera. Denna värderingsmetod gör 

ingen skillnad på om tillgången är färdig vid anskaffandet eller om det behövs olika resurser 

för att tillverka tillgången själv. I och med detta uppstår en del frågetecken med att bestämma 

vilka resurser som skall hänföras till den tillverkade tillgången. Tidigare har svensk praxis fått 

avgöra hur anskaffningsvärdet skall bestämmas men det har nu preciserats i ett EU-direktiv 

och finns efter det även i svensk lagstiftning. (Artsberg, 2005)  
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Åsikterna om huruvida anskaffningsvärdet skall användas vid värdering eller inte går isär. 

Förklaringen till varför anskaffningsvärde skall användas är att det är själva redovisnings-

skyldigheten som är viktig. I och med användandet av anskaffningsvärde blir värdena lätta att 

fastställa då de utgör historiska värden och kan i regel inte ifrågasättas. När vederlaget består 

av kontanter stämmer detta men då hela eller en del av köpeskillingen består av nyemitterade 

aktier kan fastställandet av anskaffningsvärdet ställa till en del problem. (Artsberg, 2005) 

Däremot anser kritiker att trots att värdena är lätta att fastställa är de missledande. Genom att 

redovisa till anskaffningsvärde tas ingen hänsyn till det förändrade värdet av tillgångar och 

skulder. (Godfrey et al, 2000) 

4.2.2 Verkligt värde 

Värdering kan också ske enligt metoden verkligt värde. IASB definierar verkligt värde i 

Internationell Redovisningsstandard som: 

 

”Det värde till vilket en tillgång skulle kunna överlåtas eller en skuld regleras, mellan 

välinformerade parter som är oberoende av varandra och har ett intresse av att transaktionen 

genomförs.”    

(Internationell Redovisningsstandard i Sverige 2008, IFRS 3, Bilaga A) 

 

Enligt IASB:s definition fokuseras inte på vem det är som innehar tillgången eller skulden 

utan det som är det centrala är i stället tillgången som sådan. IASB tänker sig att verkligt 

värde är starkt kopplat till en fungerande marknad. (Marton, 2008) Verkligt värde som be-

nämns ”fair value” på engelska brukar likställas med marknadsvärde. (Artsberg, 2005) Det 

kan dock finnas skillnader i värdet på en tillgång eller skuld beroende på vem som använder 

den. Skillnader kan exempelvis finnas i olika områden som gör att aktörer inte värderar en 

tillgång lika högt. (Marton, 2008) 

 

Den radikala skolan förespråkar verkligt värde som värderingsmetod när ett företags till-

gångar och skulder tas upp i en balansräkning. Verkligt värde kan beräknas på olika sätt. De 

två metoder som kommer att presenteras nedan är återanskaffningspris8 och försäljningspris9. 

Återanskaffningspris innebär det belopp som skulle krävas för att behålla samma eller en lik-

värdig tillgång. Den andra metoden är försäljningspris och med det menas det belopp som en 

                                                 
8 I litteraturen benämns denna metod ofta med det engelska uttrycket ”current entry price”. 
9 I litteraturen benämns denna metod ofta med det engelska uttrycket ”current exit price”. 
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tillgång kan säljas för eller till det belopp en skuld kan bli återfinansierad. (Riahi-Belkaoui, 

2004) 

 

IASB arbetar mot att driva igenom en standard om hur en värdering till verkligt värde skall gå 

till och det är sannolikt att beskrivningen av värdering till verkligt värde kommer att vara 

utförlig och fylld av detaljer. I dagsläget kan värdet på en marknad enligt IASB antingen bestå 

av ett återanskaffningspris eller ett försäljningspris. Denna ståndpunkt skiljer sig från FASB 

som i en av sina standarder slår fast att verkligt värde är försäljningsvärde. Exempel på sådant 

som kan få återanskaffningspris och försäljningspris att skilja sig åt är transaktionskostnader 

och olika tillgång på information mellan köpare och säljare. (Marton, 2008) 

 

Eftersom aktieägarna, som enligt IASB är de främsta användarna av finansiella rapporter, 

grundar sina beslut till stor del på redovisningen är det viktigt att redovisningen är aktuell. Det 

som kan vara ett problem med denna redovisning är tillförlitligheten. På grund av detta kräver 

IASB framförallt användande av verkligt värde där pålitliga marknadsvärden finns. (Marton, 

2008) I redovisningen finns den traditionella försiktighetsprincipen och vid värdering till 

verkligt värde innebär det att denna överges. Verkligt värde är något som låter bra i teorin, 

men som praktiskt är svårt att tillämpa. Trots att normgivarna mer och mer försöker gå mot en 

redovisning till verkligt värde är det inte säkert att dessa principer kommer att accepteras i 

praktiken fullt ut. (Artsberg, 2005) Att redovisa till verkligt värde är ofta präglat av hög 

subjektivitet. 10 Eftersom det är svårt att uppskatta värden i en tänkt transaktion har forskning 

visat att många av de värden som finns i balansräkningen styrs av ledningens önskan att visa 

ett högt eller lågt värde. (Marton, 2008) Trots ett visst motstånd går utvecklingen mot att fler 

och fler poster redovisas till verkligt värde. Det återstår att se hur långt redovisningen till 

verkligt värde kommer att drivas.  

4.3 Intressentmodellen 

Då de finansiella rapporterna ofta ligger till grund för olika finansiella beslut som användare 

tar är det viktigt för företagets olika intressenter att de får ta del av relevant information. För 

att urskilja vem redovisningens innehåll är till för beskrivs intressentmodellen. En egen 

utarbetad figur illustrerar vilka dessa intressenter till företaget kan vara. 

 

                                                 
10 Ett exempel på en värdering som inte är subjektiv är att värdera en Ericssonaktie till verkligt värde på 
balansdagen (=börskurs). 
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Det finns flera teorier om hur kapitalmarknadens redovisningsinformation skall utformas. En 

effektiv kapitalmarknad bygger på att marknaden reagerar direkt på offentlig tillgänglig 

information, därför är information i företagens finansiella rapporter eftertraktad och 

nödvändig vid beslutsfattande. Informationen efterfrågas av olika intressenter i och utanför 

företaget. Informationen behövs för att kunna fatta relevanta ekonomiska beslut. En intressent 

är en individ eller grupp som kan påverka eller påverkas av en transaktion, ett beslut, 

företagets policy och mål etcetera. Dessa individer har ett intresse i företaget, de kan till 

exempel ha investerat pengar i företaget och har därigenom ett intresse av att ta del av 

företagets aktiviteter. (Buchholz och Rosenthal, 2005) 

 

Beroende på vilken ekonomisk tradition som ligger till grund för den finansiella strukturen i 

landet ser utvecklingen av kapitalmarknaden olika ut. Detta påverkar intressenternas betydelse 

då den anglosaxiska traditionen11, som råder till exempel i USA, medför mer utvecklade och 

friare kapitalmarknader där minoritetsägare är viktiga aktörer. Informationen till dem som 

investerare är därför nödvändig. Banker och övriga långivare anses dock vara de primära 

intressenterna i en kontinental europeisk tradition12, däribland Sverige. Minoritetsägarskyddet 

är således mer utvecklat i de anglosaxiska länderna och ses som ett incitament för minoriteten 

att tillskjuta kapital, genom att de får större inflytande i beslutsfattande och är mer aktiva i 

företaget. (Stein, 2001) Figuren på nästa sida illustrerar vilka intressenter som kan finnas till 

en koncern. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                 
11  Anglosaxisk tradition, baseras på normer och praxis och är inte lika lagreglerad som den kontinentala 
traditionen. 
12  Kontinental europeisk tradition, har en mer reglerad redovisning gällande exempelvis balans- och 

resultaträkningen. 
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Figur 4. 4 Intressentmodellen 

De olika intressenterna kan, som beskrivits ovan, ha olika intressen och inflytande i 

koncernen. Till exempel kan det för en leverantör vara av intresse att veta koncernens fram-

tida planering om inköp och investeringar. För en långivare blir det istället viktigt att följa 

koncernens lönsamhet och möjligheter till framtida betalningar och eventuella nya banklån. 

4.4 Tidigare forskning 

Föreställningen om att ägarna är de centrala i redovisningen har funnits sedan länge. Ägar-

teorin som sådan sträcker sig tillbaka till 1800-talet, men utvecklades under 1900-talet då de 

flesta företag var små och företaget och ägaren ofta var samma person. (Falkman och Marton, 

2007) 

 

Tankarna om enhetsteorin sträcker sig långt tillbaka i tiden, närmare bestämt till år 1922 då 

den beskrevs för första gången av William A Paton i ”Accounting Theory”. Paton framförde 

kritik mot moderföretagsperspektivet genom att påstå att det inte existerar någon självklar 

koppling mellan företaget och dess ägare. Oskar Sillén, professor och ordförande i FAR SRS 

mellan 1923-1941 skrev år 1930 en artikel i Affärsekonomi, ”Koncernbalanser – En 

elementär handledning”, som en introduktion till det nya fenomenet med koncernredovisning 

och konsoliderade rapporter. 

 

År 1944 skrev Maurice Moonitz ”The Entity Theory of Consolidated Statements” vilken 

behandlade de första idéerna kring hur enhetsteorin skulle appliceras på en koncern. Moonitz 

redogjorde för att koncernen skall uppfattas som en distinkt ekonomisk ”super-entity” under 

 29



~Teoretisk referensram~ 

enhetlig ledning och med två jämställda ägarkategorier, nämligen aktieägarna i moder-

företaget och de utomstående aktieägarna (minoriteten) i dotterföretaget. (Eriksson, 2002) 

Moonitz (1944) visade inget intresse för minoriteten och när konsolidering av rapporterna 

sker är det inte för att tillgodose minoritetens informationsbehov. 

 

År 1974 utkom Lennart Erikssons avhandling ”Koncernredovisningens informationsinnehåll” 

som byggde på Moonitz resonemang om en redovisningsmässig ”super-entity” och an-

läggande av ett enhetsperspektiv för koncernredovisningen. Avhandlingen har blivit mycket 

uppmärksammad, och trots att den är skriven på 1970-talet är den fortfarande viktig som 

underlag i presumtiv forskning inom koncernredovisning.  

 

Något nyare forskning inom ämnesområdet är Jos Blommaerts rapport, som utkom år 

1996, ”Preparation and information content of consolidated financial statements”. Original-

texten skrevs på tyska. Blommaerts studie syftar till att bidra med bättre förståelse om de 

konsoliderade rapporternas betydelse och funktion för att möjliggöra välgrundade beslut för 

företag och dess intressenter. En renodlad studie kring redovisningen av minoritetsintresset på 

magisternivå går ej att finna och forskningsfrågorna i den här studien är således viktiga. Den 

tidigare forskningen berör ämnet koncernredovisning i en vidare bemärkelse. 

4.5 Sammanfattande analysmodell 

Analysmodellen har konstruerats utifrån de presenterade teorierna i referensramen och den 

teoretiska referensramen. Modellen på nästa sida skall hjälpa till att förstå den insamlade 

informationen som återges i empirin i kapitel 5.  
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Figur 4. 5 Sammanfattande analysmodell 

 

De inledande definitionerna i referensramen blir viktiga att förstå då den första forsknings-

frågan skall besvaras som handlar om hur minoritetsintresset redovisas innan samt efter över-

gången till IFRS. De efterföljande teorierna som handlar om redovisningens föreställnings-

ramar och perspektiv är av betydelse för att förstå de olika teoriernas grunder, vem eller vilka 

redovisningen är till för i en koncern. Hur redovisningsenheten är avgränsad och hur den 

kvalitativa egenskapen jämförbarhet tillämpas inom koncernredovisningen får betydelse vid 

analysen av de olika argument som ligger till grund för val av en viss redovisningsmetod. 

Ägar- och enhetsteorin redogörs för utförligt i den teoretiska referensramen, där beskrivs 

bland annat hur två olika perspektiv vuxit fram ur dessa och hur de tillämpas vid koncern-

redovisning. Därefter följer en beskrivning av två olika värderingsprinciper för ett företags 

tillgångar. Dessa får en central betydelse vid analysen av minoritetsintressets redovisning, då 
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de olika perspektiven tillämpar olika principer. Slutligen fastställs i empirin att enhets-

perspektivet och moderföretagsperspektivet belyser användarorienterad teori på olika sätt. 

Intressentmodellen skall agera som underlag för att illustrera detta i den kommande analysen. 
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5 Empiri och analys 

I detta avsnitt presenteras en sammanställning av det empiriska material som samlats in. En 

redogörelse för hur minoritetsintresset kan redovisas enligt RR:s rekommendationer samt 

IASB:s standarder ges. Efter varje avsnitt finns en analys där den empiriska framställningen 

kopplats till tidigare beskrivna teorier. Dessutom identifieras och framställs argument för 

respektive sätt att redovisa på.  

5.1 Att förstå kontexten 

Forskning inom koncernredovisning sträcker sig långt tillbaka i tiden. På grund av 

redovisningen och dess utveckling blir det därför av betydelse att redogöra för kontexten 

kring dessa forskare och standardsättare. Exempelvis var elimineringsdifferensen13 inte något 

som lades någon större vikt vid när Maurice Moonitz skrev sin avhandling år 1944 om 

koncernredovisning. Det som blev ”kvar” i samband med förvärvskalkylen var goodwill 

enligt Moonitz, oavsett hur mycket det var. I princip betraktades alla mervärden som goodwill 

och naturligt var att goodwillen skrevs av linjärt. Lennart Eriksson tar således en annan stånd-

punkt vad gäller goodwill i sin avhandling från år 1974 och enligt Eriksson finns det olika 

typer av goodwill14, vilka skall behandlas olika. I nuvarande IFRS skall mervärden så långt 

som möjligt hänföras till olika typer av identifierbara mervärden. Precis som Eriksson anser 

IASB att goodwill skall aktiveras och inte utgöra något objekt för planmässig avskrivning. 

 

Utvecklingen inom redovisningen har tagit ett kliv framåt i och med harmoniseringen mellan 

de två stora organisationerna FASB och IASB. Kanske bör det även påminnas om att 

traditionerna inom de anglosaxiska länderna samt kontinentala Europa sett olika ut vad gäller 

ägarinflytande. Inom den anglosaxiska redovisningstraditionen förekommer en mer utbredd 

ägandespridning. och i det kontinentala Europa förekommer ett mer koncentrerat ägande där 

banker och staten ofta är de stora finansiärerna. (Stein, 2001) Detta avsnitt finns med för att 

ge läsaren en bild av att teorierna och olika inriktningar för de båda perspektiven utvecklades 

vid olika tidpunkter och därför skapades under olika förutsättningar. 

                                                 
13 Elimineringsdifferensen = Anskaffningsutgift > eller < än eget kapital vid anskaffningstidpunkten 
14 Dotterföretags- och integrationsgoodwill 
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5.2 Redovisning av minoritetsintresse innan övergången till IFRS 

Innan år 2005 var det i Sverige frivilligt att välja vilket regelverk som ett börsnoterat företag 

skulle tillämpa av IASB:s regler och svenska redovisningsregler. Här kommer Redovisnings-

rådets (RR:s) förslag till redovisning av minoritetsintresse att presenteras och IASB:s regler 

angående detta presenteras i kommande avsnitt. I slutet av maj år 1991 presenterade RR ett 

utkast till en rekommendation om koncernredovisning. En slutlig rekommendation om 

koncernredovisning fastställdes vid ett sammanträde den 24 oktober samma år, vilken 

benämndes RR 01:91. Vid framtagandet av rekommendationen hade RR sagt sig vilja beakta 

International Accounting Standards Committees (IASC:s) rekommendationer på koncern-

redovisningsområdet så långt som möjligt. I juni år 1996 gavs ett nytt utkast till en 

rekommendation om koncernredovisning ut, RR 1:96. Utkastet fastställdes i november år 

1996 och skulle tillämpas för räkenskapsår som påbörjades från och med år 1997. 

Förändringarna jämfört med RR 01:90 var sakligt sett relativt små. I december år 1999 gav 

RR ut ett nytt utkast till rekommendation om koncernredovisning, RR 1:00. Utkastet fast-

ställdes, utan några större ändringar, i augusti år 2000. Ytterligare två rekommendationer som 

har starka kopplingar till RR 1:00 gavs ut samma år, nämligen RR 15 som behandlar 

immateriella tillgångar och RR 17 som behandlar nedskrivningar. Förändringarna av inne-

hållet jämfört med RR 1:96 var även här sakligt sett tämligen små. (Eriksson, 2002) 

 

Minoritetsintresset redovisas enligt RR 1:00 punkt 11 på följande sätt:  

 

”Minoritetsintresse är den del av ett dotterföretags nettotillgångar och resultat som inte, 

direkt eller indirekt, ägs av moderföretaget. Minoritetsintresset beräknas på basis av de 

värden som redovisas i dotterföretagets redovisning, vid behov justerad till koncernmässiga 

redovisningsprinciper enligt punkt 8. Minoritetsintresset påverkas således inte av värderingen 

i förvärvsanalysen. Minoritetsintresset redovisas i koncernbalansräkningen som en särskild 

post mellan eget kapital och skulder och i koncernresultaträkningen som en justeringspost 

omedelbart före periodens nettoresultat.” 
(FAR SRS, 2009b) 

 

Bestämmelserna i RR:s rekommendation baseras på ägarteorins föreställningsram och på ett 

moderföretagsperspektiv samt på uppfattningen att också minoritetsandelar ingår i koncernen 

som redovisningsenhet. I efterföljande avsnitt ges ett räkneexempel samt en illustration av hur 

minoritetsintresset redovisas i koncernens finansiella rapporter, KBR och KRR, enligt ett 
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moderföretagsperspektiv. Bilden nedan beskriver vad som konsolideras enligt RR:s standard 

att redovisa minoritetsintresset på, samt att posten ses som en del av skulderna i koncernens 

KBR. 

 

 

 

 

 

  

 

 
Figur 5. 1 Konsolidering innan övergången till IFRS 

(omarbetad ur RSM International) 
 

I figuren beskrivs hur minoritetsintresset redovisades och hur dotterföretaget konsoliderades 

innan övergången till IFRS, det vill säga enligt RR:s rekommendationer. Övervärden, mer-

värden, redovisas endast till ägd andel och minoritetsintresset placeras som en post under 

skulderna i koncernens balansräkning. Denna figur är utformad efter det praktiska sättet att 

konsolidera företag enligt moderföretagsperspektivet. I ägarteorins ursprungsform 

konsolideras endast ägd andel av nettotillgångarna. 

5.2.1 Ägarteorin 

Värderingen och redovisningen av minoritetsintresset enligt moderföretagsperspektivet 

illustreras med hjälp av ett räkneexempel.15 Företag M förvärvar 70 % av aktierna i företag D 

för 840 tkr. Företag D har en tillgång, en fastighet, som är bokförd till värdet på 600 tkr. 

Koncernens anskaffningskostnad för fastigheten uppgår till 1200 tkr. Detta belopp motsvarar 

nuvärdet av fastigheten och ingår i KBR. Övriga nettotillgångar i M uppgår till 2360 tkr. 

Balansomslutningen uppgår således till 3200 tkr i företag M. Vid bokföringen av förvärvet av 

D elimineras aktierna i D, 840 tkr, och 70 % av det bokförda värdet på fastigheten tas upp 

                                                 
15 Räkneexemplet är hämtat ur Erikssons avhandling från 1974 s. 161 ”Koncernredovisningens informations-
innehåll” 
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som en tillgång i koncernens balansräkning, 420 tkr. Detta innebär att fastighetens totala 

värde i koncernbalansräkningen kommer att uppgå till 1020 tkr (600+420). Minoritetsintresset 

i D beräknas till 180 tkr. Balansomslutningen i koncernen uppgår således till 3380 tkr. Dessa 

transaktioner illustreras i tabellen nedan.    

 M D Min. 
intr. 

Elim. 
Aktier 

KBR 

Aktier i D 840   - 840  
Fastighet  600  + 42016 1020 
Övr. nettotillgångar 2360    2360 
SUMMA 3200 600  - 420 3380 
Minoritetsintresse   +18017  180 
Eget kapital      
Koncernintresse 3200 600 - 180 - 420 3200 
SUMMA 3200 600  - 420 3380 

 

Minoritetsintresset behandlas enligt ägarteorin som en skuld. Den årsvinst som koncernen 

visar omfattar endast koncernintressets andel av överskottet. Värdet av dotterföretagets till-

gångar i koncernbalansräkningen blir beroende av storleken på minoritetsintresset. (Eriksson, 

1974) Fastigheten upptas här inte till sitt nuvärde vid förvärvet, 1200 tkr, utan till ett lägre 

värde, 1020 tkr. Minoritetsaktieägarnas anspråk anses endast omfatta minoritetsandelen av 

D:s redovisade egna kapital. Detta innebär att minoritetsintressets och koncernintressets andel 

av fastigheten värderas olika.  

Minoritetsintresse 30 % av 600 tkr  = 180 tkr        

Koncernintresse  70 % av 1200 tkr   = 840 tkr  = 1020 tkr 

Koncernens balansräkning (förenklat sett) får då följande utseende: 

 

 

 

 

 

 

Figur 5. 2 Koncernbalansräkning, moderföretagsperspektiv 

                                                 
16 Förvärvar 70 % av fastigheten, 0,7 * 600 = 420 tkr 
17 Minoritetsintresse i fastigheten,  0,3 * 600 = 180 tkr 
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Koncernens tillgångar värderas efter förvärvet till 3380 tkr, vilka består av en fastighet som 

värderas till 600 tkr, samt den ägda andelen av mervärdet i fastigheten som uppgår till 420 tkr. 

Övriga nettotillgångar uppgår till 2360 tkr. Koncernens eget kapital, koncernintresse, uppgår 

till 3200 tkr och skulderna, minoritetsintresse, värderas till 180 tkr. 

5.2.2 Analys  

Redovisning av minoritetsintresse innan övergången till IFRS 

Enligt ägarteorin som presenterades i den teoretiska referensramen skall ägarnas intressen stå 

i fokus. Företagets tillgångar tillhör ägarna och skulderna utgör deras skyldigheter. Att 

redovisa minoritetsintresset enligt ägarteorin innebär således att posten utgör en skuld i 

koncernens balansräkning. Enligt RR redovisas minoritetsintresset som en post mellan eget 

kapital och skulder, vilket innebär att RR 1:00 inte tillämpar ägarteorin i sin ursprungsform. 

Precis som teorin beskriver full konsolidering tas ingen hänsyn till minoritetens andel av över-

värden. Minoritetens andel av mervärde i en tillgång värderas enligt det bokförda värdet 

medan koncernintressets andel av mervärdet värderas enligt anskaffningsvärdet. Intressenter 

som aktieägare, övriga investerare och leverantörer skulle kunna få svårigheter att tolka 

summan av minoritetsintresse och koncernintresse, som i exemplet ovan siffran 1020 tkr. 

RR:s modell är inkonsekvent vid värderingen av koncernens tillgångar och skulder. RR anger 

inte uttryckligen vilket perspektiv som tillämpats i den rekommenderade standarden RR 1:00, 

de borde således följt beskriven modell i referensramen, avgränsning av redovisningsenheten 

sedan tillämpat tillhörande konsolideringsmetod.   

 

Ägarteorin sägs vara tillgångscentrerad och balansorienterad. Det egna kapitalet har inte ökat 

till följd av förvärvet i räkneexemplet. Detta är inte förvånande då eget kapital, per definition, 

i ett företag ökar till följd av att företagets verksamhet skapar ett resultat eller att ägarna 

skjuter till mer kapital. Det egna kapitalet ökar exempelvis inte till följd av att företaget 

förvärvar tillgångar, vare sig det handlar om maskiner eller andra företag. Den eliminerings-

differens som uppstår i räkneexemplet i avsnitt 5.2.1 fungerar främst som en ren utjämnings-

post i balansräkningen. Dotterföretagets tillgångars värde i KBR blir beroende av minoritets-

intressets storlek. Detta är förenligt med ägarteorin som säger att den del som skall 

konsolideras är det som ägs av moderföretaget. 

 

Redovisningskulturen är som beskrivet annorlunda beroende på om företagen härstammar 

från den anglosaxiska traditionen respektive det kontinentala Europa, därav tillämpas naturligt 
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olika värderingsprinciper inom IASB samt Redovisningsrådet. Det förekommer olika synsätt 

på hur tillgångar skall redovisas. I det traditionellt sett ”försiktiga” Sverige, med försiktighets-

principen i fokus, tillämpas en värdering till anskaffningsvärdet, då det anses ge den mest 

korrekta bilden av företagets tillgångar. Goodwill är inte en objektivt värderad tillgång, utan 

snarare en ”restpost” efter att köpeskillingen ställts mot det förvärvade företagets netto-

tillgångar. Kritiken säger missvisande värden, och det kanske är just det som blir utfallet då 

förvärvad goodwill redovisas enligt denna metod. Således är beloppet lätt att fastställa men 

missvisande. 

5.3 Redovisning av minoritetsintresse efter övergången till IFRS 

Från år 2005 blev alla noterade företag ”tvingade” att redovisa enligt IFRS. Det finns två 

internationella standarder, IFRS 3 och IAS 27, som reglerar redovisningen av det icke 

kontrollerande intresset om än på olika sätt. IFRS 3 som tar upp hur rörelseförvärv behandlar 

det icke kontrollerande intresset i den bemärkelsen att en värderingsmetod fastställs. Denna 

internationella standard är gemensamt utarbetad av IASB (International Accounting Standards 

Board) och FASB (Financial Accounting Standards Board). IAS 27 som behandlar koncern-

redovisning och separata finansiella rapporter innehåller en rad olika punkter som beskriver 

omfattningen av koncernredovisningen. I punkt 33 kan till exempel utläsas att det icke 

kontrollerande intresset skall redovisas i koncernbalansräkningen (KBR) under eget kapital 

skilt från moderföretagets egna kapital. IFRS 3 lägger alltså grunden till vilket perspektiv på 

redovisningen som koncernen skall anta, medan IAS 27 bestämmer var någonstans i 

koncernens finansiella rapporter som det icke kontrollerande intresset skall redovisas. Genom 

införandet av IASB:s regelverk antogs ett enhetsperspektiv vid upprättandet av 

koncernredovisning. I avsnitt 5.3.1 följer en presentation om hur detta avspeglar sig i 

koncernens finansiella rapporter. (FAR SRS, 2009c) 

 

Det icke kontrollerande intresset redovisas enligt IAS 27 punkt 33 på följande sätt:  

 

Minoritetsintressen skall redovisas i koncernbalansräkningen under eget kapital, skilt från 

moderföretagets egna kapital. Minoritetsintressen i koncernens resultat skall också redovisas 

separat.  
(Internationell redovisningsstandard i Sverige 2008, IAS 27 punkt 33) 
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Figur 5. 3 Konsolidering efter övergången till IFRS 

(omarbetad ur RSM International) 
 

Figuren visar på vilket sätt det icke kontrollerande intresset redovisas efter övergången till 

IFRS. Mervärden redovisas till 100 procent och det icke kontrollerande intresset placeras som 

en post inom eget kapital i koncernens balansräkning. 

5.3.1 Enhetsteorin 

Exemplet18 nedan har samma förutsättningar som i avsnitt 5.2.1 fast med Moonitz enhetsteori 

i fokus. Vid en första granskning av tabellen syns tydligt att balansomslutningen har ökat, från 

3380 tkr till 3560 tkr. Detta beror på att fastigheten redovisas till nuvärdet vid förvärvet, det 

vill säga 1200 tkr.  

 

 M D Min. 
intr. 

Elim. 
Aktier 

KBR 

Aktier i D 840   - 840  
Fastighet  600 + 180 + 420 1200 
Övr. nettotillgångar 2360    2360 
SUMMA 3200 600 + 180 - 420 3560 
Icke kontrollerande intresse   + 36019  360 
Eget kapital      
Koncernintresse 3200 600 - 180 - 420 3200 
SUMMA 3200 600 + 180 - 420 3560 

 

                                                 
18 Exemplet är hämtat ur Erikssons avhandling från 1974 s. 161 ”Koncernredovisningens informationsinnehåll” 
19 0,3 * 1200 = 360 (100 % motsvarar en köpeskilling om 1200) 
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Enligt enhetsteorin behandlas det icke kontrollerande intresset som kapital jämförbart med 

koncernintresse. Det icke kontrollerande intresset redovisas summariskt under en separat 

rubrik mellan skulder och koncernens eget kapital. Årsvinsten omfattar även det icke 

kontrollerande intressets andel. Vid redovisning enligt enhetsteorin bör koncernintressets 

andel av överskottet och kapital anges. Moonitz (1944) förklarar detta med: 

 

”The function of magnitude assigned to minority interest in consolidated capital is to prevent 

an overstatement of the size of the controlling interest, not to give information to the minor-

ity”  
(Moonitz M., The Entity Theory of Consolidated Statements, 1944 s. 78) 

 

Dotterföretagets nettotillgångar skall enligt Moonitz värderas konsekvent, då moderföretagets 

intressenter torde ha nytta av att dotterföretagets tillgångar och skulder värderas likformigt i 

koncernbalansräkningen. Moonitz rekommenderade metod är förenlig med strävan efter 

objektivitet inom redovisningen, grundad på anskaffningsutgifter. (Eriksson, 1974) 
 

Koncernens balansräkning (förenklat sett) får då följande utseende: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 5. 4 Koncernbalansräkning, enhetsperspektiv  

 

Koncernens tillgångar värderas efter förvärvet till 3560 tkr. Dessa består av en fastighet som 

värderas till 600 tkr, samt den ägda andelen av mervärdet i fastigheten som uppgår till 420 tkr 

plus minoritetsandelen som uppgår till 180 tkr, (=1200). Övriga nettotillgångar uppgår till 

2360 tkr. Koncernens eget kapital, koncernintresse, uppgår till 3200 tkr och det icke 

kontrollerande intresset värderas till 360 tkr. Balansomslutningen blir således till 3560 tkr. 
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5.3.2 Analys 

Redovisning av minoritetsintresse efter övergången till IFRS 

Företaget är enligt enhetsteorin tydligt skiljt från sina ägare. Tillgångarna är enligt teorin lika 

med skulderna i utvidgad bemärkelse. Det görs heller ingen uppdelning mellan skulder och 

eget kapital eftersom båda utgör finansieringskapital för företaget. Detta kommer till uttryck 

då redovisning av det icke kontrollerande intresset enligt IFRS tillämpas. Det icke 

kontrollerande intresset redovisas som en post under eget kapital, i enlighet med förklaringen 

om att det finns olika ägare med olika inflytande i företaget. Detta spelar således ingen 

formell roll. Vid redovisning av mervärde tas hela mervärdet in när ett enhetsperspektiv 

tillämpas. Enhetsteorin ger därför upphov till en högre balansomslutning eftersom 100 

procent av mervärdet inkluderas i koncernredovisningen. Det kan därmed upplevas som att 

koncernen blivit ”rikare” fastän så är inte fallet. 

 

Värdering till verkligt värde har blivit mer utbrett i Sverige på grund av övergången till IFRS. 

Det är ingen slump att värdering till verkligt värde i samband med koncernredovisning dis-

kuteras i större utsträckning. Enligt IFRS 3 skall goodwill värderas till verkligt värde vilket 

medför att balans- och resultaträkning får ett annorlunda utseende. Frågan uppkommer huru-

vida ett sådant värde kan bedömas objektivt. Köpare och säljare kommer förvisso överens, 

men samtidigt kan frågan ställas ifall priset skulle ha blivit annorlunda om köpet skedde på en 

annan plats eller vid en annan tidpunkt. Att värdering till verkligt värde är detaljpräglat 

belyser också att åsikterna härstammar från den anglosaxiska traditionen, med USA och 

FASB i spetsen. Enligt en reviderad IFRS 3 vill IASB tillåta att även minoritetens andel av 

goodwill värderas till verkligt värde. Verkligt värde ämnar enligt dess förespråkare ge mer 

relevant och värdefull information, vilket också signalerar att olika typer av intressenter till de 

finansiella rapporterna står i centrum. I ett kontinentalt Europa har intressenterna länge varit 

få och stora, till exempel banker.  Moonitz skriver i sin avhandling om att tillgångar och 

skulder skall värderas konsekvent. Idag går utvecklingen mot att allt mer värderas till verkligt 

värde. I linje med Moonitz enhetsteori skulle detta innebära att alla tillgångar och skulder 

värderas till verkligt värde. Även om dessa tankar härstammar från år 1944 med anskaffnings-

värde som då var centralt kan dessa tillämpas idag med verkligt värde i fokus. 
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5.4 Redovisning av minoritetsintresse – jämförelse 

De väsentliga skillnaderna mellan de olika perspektiven återfinns därmed vid värderingen av 

mervärdet på fastigheten i samband med förvärvet av dotterföretaget. Detta kan tydligt 

urskiljas i de olika balansräkningarna där olika perspektiv tillämpats. 

  

 

  

  

   

 

 

Figur 5. 5 Koncernbalansräkning, moderföretags- och enhetsperspektiv 

 

Beloppet för minoritetsintresset skiljer sig åt med 360-180 = 180 tkr, på grund av att hela 

mervärdet inkluderas vid en tillämpning av enhetsperspektivet.  

5.4.1 Reviderad IFRS 3 – minoritetsandel i goodwill eller ej? 

I slutet av juni år 2005 publicerade IASB ett utkast om en reviderad IFRS 3 samt en reviderad 

IAS 27. Föreslagna ändringar var avsedda att gälla för rörelseförvärv som inträffade efter den 

1 januari år 2007. Förslaget rör en övergång från ”förvärvad goodwill-metod” till en ”full 

goodwill-metod” och innebär att inte bara förvärvad goodwill utan också goodwill hänförlig 

till ett eventuellt icke kontrollerande intresse skall redovisas. Genom denna förändring ämnar 

IASB lägga ett striktare enhetsperspektiv till grund för koncernbokslutet. Eriksson (2005) 

anser att idén är god men i praktiken ej genomförbar. Ur värderingssynpunkt kan goodwill 

inte jämställas med övriga tillgångsposter. Goodwillposten är en del av koncernens totala 

värde och saknar till skillnad från övriga tillgångsposter separat existens.  

 

Det är extremt svårt enligt Eriksson att mäta nuvärdet av framtida synergivinster. Enligt den 

fulla goodwillmetoden ses goodwillbeloppet som ett restbelopp och är inte definierat närmare. 

Goodwillbeloppet sammanfaller med differensen mellan det förvärvade företagets verkliga 

värde inklusive synergieffekter och det verkliga värdet av det förvärvade företagets 

identifierbara nettotillgångar. Däremot enligt den förvärvade goodwillmetoden utgör 
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goodwillbeloppet differensen mellan vederlaget, anskaffningsvärdet, och värdet av de 

förvärvade identifierbara nettotillgångarna. (Eriksson, 2005) Den 10 januari år 2008 offentlig-

gjorde IASB den reviderade IFRS 3 samt den relaterade IAS 27, dock skall det påpekas att 

dessa standarder endast är frivilliga att tillämpa, således inte tvingande. Effekten av detta blir 

att det nu finns två metoder att välja mellan för att hantera goodwill.  

 

Detta avsnitt finns med i denna studie för att påvisa att ämnet ständigt diskuteras. Genom att 

beskriva förändringen i den reviderade IFRS 3 belyses problemet med den förlorade 

jämförbarheten ytterligare. Tillägget i standarden är frivilligt för svenska koncerner att till-

lämpa och presenterades först år 2008, vilket innebär att få rapporter som använder detta 

tillägg har hunnit publicerats. På grund av detta har inte den praktiska tillämpningen av den 

reviderade IFRS 3 kunnat analyseras, eftersom effekterna inte märkts av ännu.  

5.5 Perspektivövergången; sammanfattning 

Nedan visas en bild som illustrerar övergången till ett annat perspektiv för koncern-

redovisningen i samband med införandet av IASB:s standarder.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 5. 6 Perspektivövergången 

 

Innan år 2005 tillämpades ett moderföretagsperspektiv vid koncernredovisningen. Efter år 

2005 har svenska koncerner övergått till att redovisa enligt ett enhetsperspektiv i och med 

införandet av IASB:s standarder Tabellen nedan har konstruerats för att belysa de viktiga 

förändringarna vid redovisningen av minoritetsintresset i företagens finansiella rapporter, 

KBR och KRR. 
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Innan övergången till IFRS  
Enligt RR 1:00 

Efter övergången till IFRS  
IFRS 3 och IAS 27 

 
Moderföretagsperspektiv 

 

 
Enhetsperspektiv 

Minoritetsandel i 
KRR 

Kostnad Minoritetsandel i 
KRR 

Ej kostnad (Vinst-
disposition) 

Minoritetsandel i 
KBR 

Skuld Minoritetsandel i 
KBR 

Eget kapital 

 

Tabell 5. 1 Jämförelse mellan perspektiven vid redovisning av minoritetsintresse  

(omarbetad ur Eriksson, 2005) 

 
Innan övergången till IFRS, då noterade svenska koncerner kunde redovisa enligt RR 1:00, 

redovisades minoritetsandelen i KRR som en kostnad och minoritetsandelen i KBR sågs som 

en skuld. Efter övergången till IFRS, och de berörda standarderna IFRS 3 och IAS 27, skall 

minoritetsandelen i KRR ej redovisas som en kostnad, utan ses som vinstdisposition. 

Minoritetsandelen i KBR redovisas som eget kapital. 

5.6 Presentation av argument  

Konsolidering av rapporter kan göras på olika sätt och det som huvudsakligen har behandlats i 

denna studie är moderföretagsperspektivet respektive enhetsperspektivet. Vilket perspektiv 

som väljs påverkar i sin tur hur minoritetsintresset kommer att behandlas vid konsolideringen. 

I debatten om vilket sätt som bör användas för konsolidering finns flera åsikter om varför 

företag bör redovisa på ett visst sätt. Nedan presenteras de argument som identifierats vid 

genomgång av olika artiklar, avhandlingar och ”Comment Letters” rörande dels vilket 

perspektiv som bör användas och dels varför och för vem konsoliderade rapporter skall upp-

rättas. 
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Figur 5. 7 Disposition argumentationsanalys 

 

Figuren illustrerar kapitlets fortsatta framställning. Inledningsvis kommer argument som rör 

moderföretagsperspektivet och därefter argument rörande enhetsperspektivet att presenteras. 

Argumenten kan vara både för och emot ett perspektiv. Detta för att läsaren skall ha lättare att 

förstå i vilken kontext dessa argument har framkommit. Därefter framställs identifierade ar-

gument som berör koncernredovisning i stort. Slutligen analyseras denna genomgång av a-

rgument med en analys. Det som läsaren bör ha i åtanke när denne läser detta avsnitt är att 

många av dessa argument är hämtade från artiklar som är skrivna före införandet av IFRS då 

företagen kunde välja att redovisa enligt ägarteorin.  

5.6.1 Argument för och emot ett moderföretagsperspektiv 

Enligt Nurnberg (2001) är de konsoliderade rapporterna främst till för moderföretagets ägare 

och borgenärer. På grund av denna åsikt bör också de konsoliderade rapporterna utformas 

enligt moderföretagsperspektivet i enlighet med ägarteorin. (Nurnberg, 2001) Förespråkare av 

ägarteorin anser till och med att företaget och dess aktieägare fungerar som ett kollektiv och 

därmed kan företaget inte separeras från sina aktieägare. (Rosenfield och Rubin, 1986) 

Moonitz, enhetsteorins grundare, tillsammans med andra förespråkare av enhetsteorin anser 

att rapporten om förändring i eget kapital skall redovisas enligt moderföretagsperspektivet 

även om de andra rapporterna presenteras enligt enhetsperspektivet. (Nurnberg, 2001) 
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Enligt ägarteorin skall företag rapportera minoritetsintresset som en skuld eller en separat post 

mellan skuld och eget kapital. FASB:s definition av skulder samt de föreskrifter om hur till-

gångar, skulder och ägarkapital skall tas upp stämmer inte överens med ägarteorins tankar och 

här har FASB med sina standarder tagit avstånd från en redovisning enligt ägarteorin. 

Synsättet att klassificera avdraget för minoritetsintresset som en kostnad eller separat post står 

i konflikt med föreskrifter om definitionen på kostnader och föreskrifter om företaget skall ta 

upp intäkter, kostnader, vinster och förluster i resultaträkningen. I och med dessa 

motstridigheter har ett alternativt sätt att rapportera på tillkommit för företag med dotter-

företag som har minoritetsägare. Detta har bidragit till att jämförbarheten har minskat mellan 

företag, speciellt med företag utan dotterföretag eller företag med helägda dotterföretag. 

(Nurnberg, 2001) 

 

Några anser att visuella skillnader på rapporten inte är av någon särskild vikt.  Om det antas 

en hög grad av öppenhet angående minoritetsintresset kan användare själva ombilda de 

konsoliderade rapporterna från ett moderföretagsperspektiv till ett enhetsperspektiv och vice 

versa. De val ett företag gör när de upprättar koncernrapporter skall beskrivas i upplysningar 

för att undvika förvirring hos användarna. Dock är inte upplysningar en fullgod ersättning för 

identifiering av tillgångar, skulder, intäkter och kostnader i finansiella rapporter. Att låta 

användare själva transformera rapporten till önskat perspektiv blir problematiskt. Ofta är inte 

upplysningarna om hur minoritetsintresset har behandlats allomfattande och användarna har 

inte den kunskap som krävs för att göra en korrekt transformering och därmed göra rappor-

terna jämförbara. (Nurnberg, 2001) 

 

Enligt ägarteorin antar de konsoliderade rapporterna balansräkningen, resultaträkningen och 

förändring av eget kapital ett moderföretagsperspektiv. Som ett resultat av detta redovisas den 

finansiella ställningen ofullständigt när det är delvis ägda dotterföretag i den konsoliderade 

balansräkningen, resultaträkningen och förändring av eget kapital med hänseende på netto-

inkomster och förändringar i eget kapital. (Nurnberg, 2001) 

5.6.2 Argument för och emot ett enhetsperspektiv 

Till skillnad från ägarteorins föreställning om att företaget och aktieägarna agerar som ett 

kollektiv är den vanliga åsikten att företaget existerar som en separat enhet och agerar skiljt 

från aktieägarna. Det är exempelvis företaget som äger sina tillgångar och skulder. 

Transaktioner genomförs av företaget och det skapar vinster och ådrar sig kostnader, utgifter 
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och förluster. Det är viktigt att ha en konsistens när det gäller att upprätta finansiella rapporter 

oavsett hur synen på företaget är. (Rosenfield och Rubin, 1986) Nurnberg skriver i sin 

artikel ”Minority Interest in the Consolidated Retained Earnings Statement” att alla borde 

använda enhetsperspektivet för att underlätta och öka jämförbarheten av konsoliderade 

rapporter. Dessutom stämmer enhetsperspektivet bäst överens med FASB:s restriktioner om 

att delge komplett information till aktieägarna, genom att alla vinster och utdelningar tas med. 

I stället för att förlita sig på att användarna själva skall transformera siffrorna för att kunna 

jämföra är det enklare och mer effektivt om alla företag använder sig av enhetsperspektivet. 

Genom att anamma enhetsteorins föreställning reflekteras delsummorna i den konsoliderade 

balansräkningen. (Nurnberg, 2001) 

 

I sin avhandling anser Moonitz (1944) att de konsoliderade rapporterna är avsedda att 

reflektera den finansiella ställningen och det operativa resultatet för en grupp av företag 

genom antagandet att de är, och alltid har varit, en separat enhet. Majoriteten och minoritets-

intresset utgör en enhet. Som en konsekvens av detta borde minoritetsintresset bestämmas 

utifrån samma värderingsgrunder som de för eget kapital tillämpat på moderföretagets aktie-

ägare.  

 

Enligt den ursprungliga framställningen om enhetsteorin antar den konsoliderade rapporten 

om förändring av eget kapital moderföretagets aktieägares perspektiv och redovisar därför 

ofullständig information om den konsoliderade enhetens egna kapital och förändringar som 

skett. Som ett resultat av detta är inte den konsoliderade rapporten om förändring i eget 

kapital jämförbar med företagets rapporter som enbart har helägda dotterföretag. Genom att 

konsistent använda ett enhetsperspektiv för de fyra konsoliderade rapporterna20 inkluderas det 

separata kapitalet från både moderföretagets intresse och minoritetsintresset i rapporten om 

förändring av eget kapital.  För att göra rapporten jämförbar med andra företag, inte bara före-

tag med liknande ägarförhållanden, bör både förändringar i eget kapital och den ingående och 

den utgående balansen redovisas i rapporten. (Nurnberg, 2001) 

 

Att som enligt enhetsteorin se företaget som en separat enhet skiljt från sina ägare stöds av 

Rosenfield. Detta skall vara den underliggande tanken när minoritetsintresset behandlas i de 

finansiella rapporterna. (Rosenfield och Rubin, 1986) Som beskrivits i avsnitt 5.6.1, skapas en 

                                                 
20 Balansräkningen, Resultaträkningen, Kassaflödesanalysen och Förändring av eget kapital. 
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konflikt med hur exempelvis FASB definierar en skuld om minoritetsintresset redovisas enligt 

ett moderföretagsperspektiv. (Nurnberg, 2001) Minoritetsintresset har under åren redovisats 

dels som en skuld på KBR och dels som eget kapital. Dock är det vanligast att redovisa 

minoritetsintresset som något mellanting mellan dessa poster. Tanken med den nya 

standarden som håller på att utvecklas är att eliminera dessa valmöjligheter och ”tvinga” 

företagen att redovisa minoritetsintresset som en separat post inom eget kapital i den 

konsoliderade balansräkningen. (Rosenfield och Rubin, 1986) Efter att detta skrevs har en 

sådan standard getts ut och nu redovisas minoritetsintresset som en separat post inom eget 

kapital.  

 

I december år 2007 antog FASB en ny standard vilken berör hanteringen av minoritets-

intresset vid konsolidering av ett företags rapporter. Standarden heter ”Statement no. 160, 

Noncontrolling Interests in Consolidated Financial Statements”. En av de stora 

förändringarna mot tidigare standard är det terminologibyte som skett, då FASB har valt att 

kalla minoritetsintresset för det icke kontrollerande intresset istället. Resultatet av den nya 

standarden kommer att medföra mer informativa finansiella rapporter som beskriver hur 

existensen av minoritetsintresset och förändringar inom posten kan påverka kassaflödet för 

den konsoliderade enheten och dess aktieägare. (Grant Thornton, 2009b) 

 

Den nya standarden innehåller således mer än ett namnbyte. Namnbytet skall förtydliga 

moderns faktiska kontroll över dotterföretaget, snarare än att belysa en ägarandel och 

därigenom blir ägarförhållandet mer inriktat på de underliggande ekonomiska redovisnings-

begreppen. Den ersatta standarden som reglerar företagsförvärv, den europeiska 

motsvarigheten till IFRS 3, har visat att det finns behov angående redovisningen av 

minoritetsintresset. Behandlingen av posten har varierat kraftigt på grund av den 

tidigare ”slarviga” standardprocessen rörande konsolidering. Något som FASB beskriver som 

att de inte hade någon klar instruktion om hur minoritetsintresset i ett dotterföretag skulle 

redovisas. Bristen på vägledning ledde till en otydlig och inkonsekvent behandling av 

begreppet som i sin tur påverkade jämförbarheten negativt. (Bahnson et al, 2008) 

 

Statement no. 160 skall också kräva ny kompletterande information och öppenhet angående 

majoritets- och minoritetsintresset. Detta för att underlätta för användare att förstå hur detta 

påverkar den totala rapporterande enheten och den framtida kassaflödespotentialen för mo-

derns aktieägare. Tidigare krävdes ingen information och öppenhet angående minoritets-
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intresset. Ytterligare skall det enligt Statement no.160 specificeras i en not den ingående och 

utgående balansen av både moderns och minoritetsintressets mängd av eget kapital. Där 

inkluderas nettoinkomsten och var och en av ägarnas tillskott. Ytterligare öppenhet och 

information skall beskriva förändringar i moderföretagets ägarandel i dess respektive dotter-

företag. Dessutom skall omständigheter anges som har lett till att de mist kontrollen av något 

dotterföretag och separationer från tidigare företag som ingick i koncernen. Genom högre 

grad av öppenhet och information kommer många dörrar att öppnas för användare som inte 

tidigare fått denna grad av upplysningar. (Bahnson et al, 2008) 

5.6.3 Koncernredovisningens finansiella rapporters användare 

Konsoliderade rapporter är primärt av intresse för företagsledningen och aktieägarna i 

moderföretaget. Förberedelserna av de finansiella rapporterna avgör således de problem som 

kan uppstå och underlättar därför för ledningen och aktieägarna att upprätta en rapport för 

enheten som en helhet. Då osäkerhet är något som påverkar många variabler och uträkningar 

inom redovisning är det viktigt att eftersträva konsekvent behandling över tiden. Detta för att 

bibehålla möjligheten att kunna jämföra rapporter sinsemellan. (Moonitz, 1944) Den delen på 

företagets KBR som visar koncernens eget kapital riktar sig klart och tydligt till aktieägarna. 

Detta blir ännu tydligare i rapporten som beskriver förändringen i företagets eget kapital som 

först och främst är till för aktieägarnas informationsbehov. (Rosenfield och Rubin, 1986) 

 

Troberg och Ekholm diskuterar i sin rapport ”Objectives of Financial Reporting and Equity 

Theories: Are Users Needs Different?” huruvida olika användares behov av företagens 

finansiella rapporter skiljer sig åt. Fundamentala frågor är hur mycket information som 

rapporterna skall innehålla och på vilket sätt informationen skall presenteras. En viktig 

uppgift inom redovisningen är att reducera den enorma mängd av företagets räkenskaper, som 

innehåller mycket detaljerad information, till en mängd som är begriplig och hanterbar. Där-

emot kan summeringsprocessen medföra att värdefulla jämförelser och distinktioner 

försummas eller döljs. (Troberg och Ekholm, 1995) Uppenbarligen finns det både fördelar 

och nackdelar med andelen detaljer. Flint (1982) hävdar att en av de grundläggande frågorna 

angående företagens finansiella rapporter är:  

 

”from which users´standpoint have the accounts to be considered?” 
 (Troberg och Ekholm, 1995, s.2) 
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5.6.4 Argumentationsanalys 

Ett företag kan som tidigare beskrivits ses på olika sätt och hur ett företag betraktas avgör 

sedan vilket perspektiv som förespråkas. Ses företaget som en separat enhet skiljt från sina 

ägare eller ses företaget som ett kollektiv som inte går att separera från sina ägare. I sin tur 

avgör perspektivet hur enskilda poster skall behandlas, däribland minoritetsintresset. Oavsett 

vilket perspektiv som förespråkas är klara och tydliga förklaringar om hur en post skall 

redovisas det som krävs för att öka jämförbarheten företag emellan. Att byta namn på 

minoritetsintresset till det ickekontrollerande intresset bidrar enligt Bahnson et. al till att öka 

jämförbarheten mellan olika rapporter, eftersom definitioner och vägledning på hur 

minoritetsintresset skall behandlas har strukturerats upp.  

 

Nurnberg diskuterar möjligheten för användaren att själv transformera rapporten till önskat 

perspektiv och därigenom skapa jämförbarhet som är en av redovisningens kvalitativa 

egenskaper. På detta sätt hanterar företaget sina data konsekvent och bidrar därmed till en hög 

jämförbarhet över tiden. Användaren kan på detta sätt skapa sig en bra bild över det specifika 

företagets ekonomiska ställning. Eftersom det är viktigt för investerare att kunna jämföra före-

tag med varandra är förslaget att användaren själv skall transformera rapporten inget bra 

förslag. Detta för att komplexiteten kan bidra till att uträkningarna blir långt ifrån ”sanna” och 

uppenbarligen har en av redovisningens kvalitativa egenskaper brustit i och med egen trans-

formering. Genom att använda enhetsperspektivet konsekvent redovisas hela företagets 

verksamhet och kravet på jämförbarhet är uppfyllt. Rapporterna blir då också jämförbara med 

företag som innehar helägda dotterföretag samt de utan dotterföretag. Dock är det inte själv-

klart att rapporterna är helt jämförbara även om samma perspektiv används. Moonitz 

förespråkar exempelvis att rapporten om förändring av eget kapital skall redovisas enligt 

moderföretagsperspektivet, medan nyare forskning anser att alla rapporterna skall redovisas 

enligt ett enhetsperspektiv.  

 

Den tidigare beskrivna intressentmodellen visar att det finns ett flertal intressentgrupper som 

är intresserade av en viss typ av information från företag organiserade som koncerner. Precis 

som Troberg och Ekholm antyder i sin artikel skulle de finansiella rapporterna bli svåra att 

hantera om alla intressenters behov skall beaktas. När rapporterna sedan skall sammanställas 

och presenteras som begripliga och användarvänliga är det inte möjligt att tillgodose alla 

intressenters behov. I och med detta identifieras de intressenter som är centrala och företaget 
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utformar sina rapporter för att de skall erhålla mesta möjliga information om företagets 

verksamhet och ställning. Enligt intressentmodellen skulle möjligtvis ett lands ekonomiska 

tradition avgöra vem som är viktigast för företaget. Om detta är fallet skulle USA naturligt 

tillämpa ett enhetsperspektiv på sina finansiella rapporter, medan Europa med sin ekonomiska 

tradition inte skulle tillämpa ett enhetsperspektiv. Moderföretagsperspektivet har nu övergetts 

i Europa och vi har nu anslutit oss till den anglosaxiska redovisningstraditionen som har 

minoritetsägare som viktiga aktörer.  

 

Vid ytterligare granskning av de argument som presenterats ovan kan urskiljas argument av 

både positiv och negativ karaktär. Ett positivt argument talar om varför det är bra att redovisa 

på ett visst sätt medan ett negativt argument talar om varför det inte är bra att redovisa på ett 

visst sätt. Exempelvis motiveras användandet av enhetsteorin med att det skulle vara enklare 

att använda och öka jämförbarheten och detta får ses som ett positivt argument till varför 

enhetsteorin skall användas. Enligt ägarteorin antar de konsoliderade rapporterna balans-

räkningen, resultaträkningen och förändring av eget kapital ett moderföretagsperspektiv. Som 

ett resultat av detta redovisas den finansiella ställningen ofullständigt när det är delvis ägda 

dotterföretag i den konsoliderade balansräkningen, resultaträkningen och förändring av eget 

kapital med hänseende på nettoinkomster och förändringar i eget kapital. Detta är ett ex-

empel på ett negativt argument som återfinns i texten ovan. Genom att Nurnberg beskriver 

nackdelarna med att redovisa enligt moderföretagsperspektivet blir detta indirekt ett argument 

för enhetsperspektivet. 

 

Beroende på hur företaget uppfattas avgörs, precis som ovan beskrivet, vilket perspektiv som 

sedan förespråkas. Argumenten att företaget är en separat enhet respektive fungerar som ett 

kollektiv som är omöjligt att separera från sina ägare och dessa ses som huvudargument för 

båda perspektiven. Alla andra perspektiv blir därmed underargument till något av dessa 

huvudargument. Trots att flera argument är fristående i sig själva och inte syftar direkt till 

något av huvudargumenten finns ändå denna grundsyn på företaget. 

 
Vid identifieringen av argument har fler argument för enhetsperspektiv hittats och fler emot 

moderföretagsperspektivet. Något som faller sig helt naturligt. Det är lättare att argumentera 

för något som inte används och argumentera mot något som används. I de artiklar som 

studerats har många argument för ett enhetsperspektiv framhållits då detta perspektiv vid den 

tidpunkten inte nyttjades inom det kontinentala Europa. 
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6 Sammanfattande analys 

I detta avsnitt presenteras en sammanfattande analys. Centrala delar från analyserna i 

föregående kapitel har hämtats och presenteras här.   

6.1 Redovisning av minoritetsintresse 

Enligt ägarteorin som presenterades i den teoretiska referensramen skall ägarnas intressen stå 

i fokus. Företagets tillgångar tillhör ägarna och skulderna utgör deras skyldigheter. Att 

redovisa minoritetsintresset enligt ägarteorin innebär således att posten utgör en skuld i 

koncernens balansräkning. Precis som teorin beskriver full konsolidering tas ingen hänsyn till 

minoritetens andel av övervärden. Minoritetens andel av mervärde i en tillgång värderas enligt 

det bokförda värdet medan koncernintressets andel av mervärdet värderas enligt anskaffnings-

värdet. RR:s modell kan därmed tyckas vara inkonsekvent vid värderingen av koncernens 

tillgångar och skulder. Företaget är enligt enhetsteorin tydligt skiljt från sina ägare. Det icke 

kontrollerande intresset redovisas som en egen post under eget kapital, i enlighet med 

förklaringen om att det finns olika ägare med olika inflytande i företaget. Detta spelar således 

ingen formell roll. Vid redovisning av mervärde tas hela mervärdet in när ett enhetsperspektiv 

tillämpas. Enhetsteorin ger därför upphov till en högre balansomslutning eftersom 100 

procent av mervärdet inkluderas i koncernredovisningen. Det kan därmed upplevas som att 

koncernen blivit ”rikare” fastän så är inte fallet. 

 

Enligt IFRS 3 skall goodwill värderas till verkligt värde vilket medför att balans- och resultat-

räkning får ett annorlunda utseende. Frågan uppkommer huruvida ett sådant värde kan 

bedömas objektivt. Köpare och säljare kommer förvisso överens, men samtidigt kan frågan 

ställas ifall priset skulle ha blivit annorlunda om köpet skedde på en annan plats eller vid en 

annan tidpunkt. Att värdering till verkligt värde är detaljpräglat belyser också att åsikterna 

härstammar från den anglosaxiska traditionen, med USA och FASB i spetsen.  

 

Ägarteorin sägs vara tillgångscentrerad och balansorienterad. Det egna kapitalet ökar inte till 

följd av ett förvärv. Vanligtvis ökar ett företags egna kapital till följd av att företagets 

verksamhet skapar ett resultat eller att ägarna skjuter till mer kapital. Det egna kapitalet ökar 

inte till följd av att företaget förvärvar tillgångar, vare sig det handlar om maskiner eller andra 

företag. I det traditionellt sett ”försiktiga” Sverige, med försiktighetsprincipen i fokus, till-

lämpas en värdering till anskaffningsvärdet, då det anses ge den mest korrekta bilden av 
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företagets tillgångar. Goodwill är inte en objektivt värderad tillgång, utan snarare 

en ”restpost” efter att köpeskillingen ställts mot det förvärvade företagets nettotillgångar. 

Kritiken säger missvisande värden, och det kanske är just det som blir utfallet då förvärvad 

goodwill redovisas enligt denna metod. Således är beloppet lätt att fastställa men missvisande. 

6.2 Argumentationsanalys 

Ett företag kan som tidigare beskrivits ses på olika sätt och hur ett företag betraktas avgör 

sedan vilket perspektiv som förespråkas. Ses företaget som en separat enhet skiljt från sina 

ägare eller ses företaget som ett kollektiv som inte går att separera från sina ägare. I sin tur 

avgör perspektivet hur enskilda poster skall behandlas, däribland minoritetsintresset. Oavsett 

vilket perspektiv som förespråkas är klara och tydliga förklaringar om hur en post skall 

redovisas det som krävs för att öka jämförbarheten företag emellan. Att byta namn på 

minoritetsintresset till det ickekontrollerande intresset bidrar enligt Bahnson et. al till att öka 

jämförbarheten mellan olika rapporter, eftersom definitioner och vägledning på hur 

minoritetsintresset skall behandlas har strukturerats upp.  

 

Den tidigare beskrivna intressentmodellen visar att det finns ett flertal intressentgrupper som 

är intresserade av en viss typ av information från företag organiserade som koncerner. Precis 

som Troberg och Ekholm antyder i sin artikel skulle de finansiella rapporterna bli svåra att 

hantera om alla intressenters behov skall beaktas. När rapporterna sedan skall sammanställas 

och presenteras som begripliga och användarvänliga är det inte möjligt att tillgodose alla 

intressenters behov. I och med detta identifieras de intressenter som är centrala och företaget 

utformar sina rapporter för att de skall erhålla mesta möjliga information om företagets 

verksamhet och ställning. Enligt intressentmodellen skulle möjligtvis ett lands ekonomiska 

tradition avgöra vem som är viktigast för företaget. Om detta är fallet skulle USA naturligt 

tillämpa ett enhetsperspektiv på sina finansiella rapporter, medan Europa med sin ekonomiska 

tradition inte skulle tillämpa ett enhetsperspektiv. Denna har nu övergetts i Europa och 

anslutit sig till den anglosaxiska redovisningstraditionen som har minoritetsägare som viktiga 

aktörer.  

 

Vid ytterligare granskning av de argument som presenterats kapitel 5 kan urskiljas argument 

av både positiv och negativ karaktär. Ett positivt argument talar om varför det är bra att 

redovisa på ett visst sätt medan ett negativt argument talar om varför det inte är bra att 

redovisa på ett visst sätt. Exempelvis motiveras användandet av enhetsteorin med att det 
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skulle vara enklare att använda och öka jämförbarheten och detta får ses som ett positivt ar-

gument till varför enhetsteorin skall användas. Genom att Nurnberg beskriver nackdelarna 

med att redovisa enligt moderföretagsperspektivet blir detta indirekt ett argument för enhets-

perspektivet. 

 

Beroende på hur företaget uppfattas avgörs, precis som ovan beskrivet, vilket perspektiv som 

sedan förespråkas. Argumenten att företaget är en separat enhet respektive fungerar som ett 

kollektiv som är omöjligt att separera från sina ägare och dessa ses som huvudargument för 

båda perspektiven. Alla andra perspektiv blir därmed underargument till något av dessa 

huvudargument. Trots att flera argument är fristående i sig själva finns ändå denna grundsyn 

på företaget. 
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7 Slutsats och reflektion 

Här presenteras studiens slutsatser. Kapitlet delas in i tre delar. Först och främst besvaras 

studiens forskningsfrågor för att uppfylla studiens syfte. Därefter diskuteras några 

reflektioner som gjorts i samband med studien. Avslutningsvis presenteras förslag på fortsatta 

studier. 

7.1 Svar på forskningsfrågor 

För att underlätta för läsaren presenteras svaren på frågorna i tur och ordning. Genom att 

besvara forskningsfrågorna kan studiens syfte uppfyllas som är: ”att redogöra för de olika sätt 

som minoritetsintresset redovisas på i svenska koncerners finansiella rapporter, innan 

respektive efter övergången till IFRS. Argument för olika tillvägagångssätt att redovisa 

minoritetsintresset på skall kartläggas, vägas och förklaras med avseende på vilket 

förhållande dessa argument har till varandra.” 

 
På vilket sätt redovisades minoritetsintresset innan respektive efter övergången 

till IFRS? 
Före år 2005 kunde svenska börsnoterade företag välja mellan att antingen använda 

internationella regler eller nationella regler. De nationella reglerna har haft moderföretags-

perspektivet som grund vid upprättandet av sina regler medan de internationella reglerna antar 

ett enhetsperspektiv. Att de olika regelverken grundas på två olika teorier får konsekvenser på 

hur vissa poster, däribland minoritetsintresset, redovisas. Enligt ägarteorin tas den del av till-

gångar, skulder och eget kapital som tillhör moderföretaget med i de konsoliderade 

rapporterna. Koncernintressets andel av mervärdet i en tillgång värderas till anskaffnings-

värdet och minoritetens andel värderas till det bokförda värdet. Värderingen koncernens till-

gångar och skulder är därmed inkonsekvent. Till skillnad från ägarteorin tas enligt enhets-

teorin hela värdet av ett företags tillgångar, skulder och eget kapital med i de konsoliderade 

rapporterna. Denna skillnad kan förklaras med att enligt ägarteorin ägs tillgångar och skulder 

av ägarna medan enligt enhetsteorin ägs dessa av företaget. Koncernintressets och det icke 

kontrollerande intressets andel av mervärdet i en tillgång värderas till verkligt värde och här 

blir värderingen konsekvent. 

 

I stort betyder detta att minoritetsintresset redovisades som en skuld på balansräkningen och 

som en kostnad på resultaträkningen innan övergången till IFRS. Efter övergången till IFRS 
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redovisas det icke kontrollerande intresset som en separat post inom eget kapital på balans-

räkningen och som en vinstdisposition på resultaträkningen. 

 
Vilka argument har framhållits för de olika sätten att redovisa minoritets-

intresset? 
Av de argument som har identifierats har ett huvudargument för vardera redovisnings-

perspektiv identifierats. De andra argumenten som presenterats är trots att de i sig är själv-

ständiga att se som underargument till sitt huvudargument. Det argument som här har 

identifierats som huvudargument är huruvida företaget ses som en kollektiv enhet tillsammans 

med sina ägare eller som en enskild enhet separerad från sina ägare. Flertalet underargument 

har presenterats för de olika sätten att redovisa på. Att rapporten för förändring i eget kapital 

skall redovisas enligt moderföretagsperspektivet trots att enhetsperspektivet används i övriga 

rapporter är ett exempel på hur ett användande av moderföretagsperspektivet skulle kunna 

motiveras. Genom att redovisa enligt enhetsperspektivet delges aktieägarna komplett 

information och företagens rapporter oavsett ägarförhållanden blir på detta sätt jämförbara. 

Detta är exempel på två argument för att redovisa enligt enhetsperspektivet. 

 

Dessutom går det att identifiera argument som varken förespråkar ett enhetsperspektiv eller 

ett moderföretagsperspektiv. I stället förespråkas fullständiga upplysningar som skall möjlig-

göra för användarna att själva transformera rapporten till önskat perspektiv. Argument som 

talar om varför en konsoliderad rapport finns har också identifierats. 

 
Hur uppställs dessa argument, pro et contra de olika sätten att redovisa 

minoritetsintresset på? 
Många av de argument som har behandlats i denna studie är självständiga i sig själva. De 

argument som i stycket ovan har benämnts som huvudargument för respektive redovisnings-

perspektiv vid konsolidering av rapporterna är givetvis också motargument till varandra. 

Detta betyder att de personer som förespråkar exempelvis ett enhetsperspektiv inte ser 

företaget som en kollektiv enhet tillsammans med sina ägare. Det går också att finna 

fristående argument som direkt har ett motargument presenterat mot sig. Ett motargument mot 

att användarna själva skulle transformera sina rapporter till önskat perspektiv presenteras i 

form av att användarna inte har den kunskap som krävs för att transformera rapporterna själva 
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samt att det inte går att ha den mängd upplysningar som skulle krävas för att göra detta på ett 

korrekt sätt. 

 

Inte ovanligt är det att som förespråkare för ett perspektiv tala om varför det inte är bra att 

använda ett visst perspektiv i stället för att tala om vad som är bra med det perspektiv som 

förespråkas. Dessa argument har i denna studie benämnts som negativa argument. 

7.2 Reflektioner 

Efter införandet av internationella regler för börsnoterade företag var ett av argumenten för 

detta att det skulle bidra till en ökad jämförbarhet. Som tidigare beskrivet ingår jämförbarhet i 

en av redovisningens kvalitativa egenskaper och torde därför vara ett starkt argument för 

gemensamma regler. Genom att rapporterna blir jämförbara oavsett vilken börs företagen 

finns noterade på ökar möjligheterna till utländskt kapital och den internationella marknaden 

breddas ytterligare.  

 

Under denna studie har det dock framkommit att trots övergången till internationella regler 

har behandlingen av det icke kontrollerande intresset inte varit konsekvent sedan år 2005. 

Nyligen har en reviderad IFRS 3 gett företagen valmöjligheter vad gäller behandlandet av 

denna post. Om denna post kommer att fortsätta vara föremål för diskussion eller om den 

framöver kommer få en stillsam tillvaro återstår att se. Även om enhetliga redovisningsregler 

bidrar till en ökad jämförbarhet företag emellan bidrar dessa förändringar för redovisningen 

av enskilda poster till svårigheter att jämföra företag över tiden. 

7.3 Förslag på fortsatta studier 

Vid denna studies genomförande har inga effekter av den reviderade IFRS 3 kunnat undersö-

kas och det skulle därför vara av intresse att studera effekterna. Exempelvis frågor som 

behandlar redovisningen av det icke kontrollerande intressets andel till verkligt värde. Det 

skulle vara intressant att göra en jämförande studie mellan IFRS 3 och den reviderade IFRS 3. 

Endast enhetsteorin används då som bas och större fokus läggs på anskaffningsvärde och 

verkligt värde. 
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