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Abstract 

In 2005 EU adopted the IFRS 3 standard, which resulted in a more complex way to determine 

the value of goodwill for listed companies. Impairment tests of goodwill is based in a number 

of assumptions by the managment. Our purpose of this study is to understad auditors 

diffculties regarding the impairment test of goodwill. A qualitative methodology including 

interviews with auditors have been conducted. All auditors have had experience of working 

with listed companies and impairment tests of goodwill. The results of this study implais that 

auditors from their perspective can ensure the realiability of the impairment test of goodwill. 

However, it can be questioned if auditors can determine the realiability of goodwill to ensure 

investors to rely on that goodwill is realiable asset on the balance sheet.  

 

Keywords: Goodwill, goodwill impairment, goodwill impairment testing, goodwill auditing, 

goodwill accounting  
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1. Inledning 

1.1 Bakgrund 

För att möta den globalisering som råder på kapitalmarknaden har det efterfrågats större 

jämförbarhet i företagens redovisning (Lundqvist, Marton, & Pettersson, 2013). International 

Financial Reporting Standards (IFRS) är principbaserade redovisningsstandarder som 

utvecklas av International Accounting Standards Board (IASB). Europeiska unionen (EU) har 

beslutat att alla företag inom EU som befinner sig på en reglerad marknad ska använda IFRS 

för att öka jämförbarheten mellan företagen (Lundqvist, Marton, & Pettersson, 2013). 

 

IASB tog 2004 fram nya redovisningsstandarder IFRS 3 som behandlar rörelseförvärv. I 

samband med publiceringen av IFRS 3 uppdaterades International Accounting Standars 38 

(IAS 38) och International Accounting Standars 36 (IAS 36) (Lundqvist, Marton, & 

Pettersson, 2013). IAS 38 beskriver hur värdering av immateriella tillgångar ska beräknas och 

IAS 36 beskriver hur nedskrivning av tillgångar ska genomföras. IAS 38 definierar 

immateriella tillgångar som en identifierbar icke-monetär tillgång utan fysiskt form. Vid 

nuvarande standarder ska nedskrivningsbehovet prövas en gång varje räkenskapsår, till 

skillnad från tidigare då goodwill skrevs av linjärt under nyttjandeperioden (Lundqvist, 

Marton, & Pettersson, 2013). IFRS 3 definierar goodwill som en tillgång som ska representera 

framtida ekonomiska fördelar från andra tillgångar som inte redovisas separat.  

   

AbuGhazaleh, Al-Hares och Roberts (2011) förklarar att intentionerna med att företag ska 

genomföra årliga nedskrivningsprövningar av goodwill var att värderingen av goodwillposten 

bättre skulle spegla tillgångens verkliga värde. Detta skulle också leda till bättre information 

för intressenterna då företaget årligen genomför en värdering av goodwill istället för att 

tillämpa linjär avskrivning. Kritik från forskare och användare av dessa 

redovisningsstandarder har dock riktats mot denna värderingsprincip då den tillåter företaget 

att göra subjektiva bedömningar (AbuGhazaleh, Al-Hares, & Roberts, 2011) (Massoud & 

Raiborn, 2003).  

 

1.2 Problematisering  
Enligt årsredovisningslagen 2 Kap 3 § ska företag upprätta balansräkning, resultaträkning och 

noter som en helhet för att ge en rättvisande bild av företagets ställning och resultat. Det har 

alltid varit kontroversiellt hur tillgångar och skulder ska värderas, av tillgångarna är goodwill 

den post på balansräkningen som är mest komplicerad att värdera (Massoud & Raiborn, 

2003). Goodwill uppstår vid förvärv av verksamheter, det är premiet som förvärvaren betalar 

utöver företagets nettovärde på tillgångar och skulder (Lhaopadchan, 2010) (Canibano, 

Garcia-Ayuso, & Sanchez, 2000). Goodwill är oftast den största posten av de immateriella 

tillgångarna, vid en undersökning av Amerikanska företag under åren 2005-2013 uppgick 

goodwill till mellan 14-15 % av de totala tillgångarna (Moehrle & Wen, 2016).  
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I enlighet med IAS 36 ska företag göra en nedskrivningsprövning av goodwill minst en gång 

varje räkenskapsår. Carlin och Finch (2009) visar att företag har svårigheter med att 

identifiera rätt antal kassagenererande enheter där nedskrivningsprövningar ska genomföras. 

En kassagenererande enhet består av en kombination av tillgångar som självständigt inte kan 

generera framtida inbetalningar till företagets verksamhet (Lundqvist, Marton, & Pettersson, 

2013). Kan företag inte urskilja vilka enheter som ska ingå i beräkningen av 

nedskrivningsprövningen, minskar årsredovisningens tillförlitlighet (Carlin & Finch, 2009). 

Watts (2003) menar att det är problematiskt för revisorer att verifiera och motbevisa att 

företagets bedömning om antalet kassagenererande enheter är missvisande.    

 

Lundqvist, Marton, och Pettersson (2013) förklarar att vid en nedskrivningsprövning ska 

nuvärdet av framtida kassaflöden som genereras av den identifierade kassagenererande 

enheten beräknas. Nuvärdet beräknas med hjälp av en diskonteringsränta som ska symbolisera 

marknadens avkastningskrav och en eventuell riskpremie för enheten (Lundqvist, Marton, & 

Pettersson, 2013). Carlin och Finch (2009) visar att företag har möjlighet att välja 

diskonteringsräntan för att påverka nedskrivningsprövningen och beslutet om att genomföra 

en nedskrivning. Om företag väljer diskonteringsräntan i syfte att justera resultatet ställer sig 

Carlin och Finch (2009) frågande till hur tillförlitlig redovisningen blir, om företag trots 

lagkrav inte uppfyller de krav som finns för värdering av goodwill. De menar att det också 

uppstår problem för revisorerna i granskningen av de finansiella rapporterna, vilket leder till 

osäkerhet för företagets intressenter som är i behov av tillförlitlig information (Carlin & 

Finch, 2009).  

  

Pajunen och Saastamoinen (2013) undersöker finska revisorers syn på regelverket IAS 36 och 

om de anser att företag kan använda sig av resultatjustering i samband med nedskrivning av 

goodwill. Studien visar att revisorerna är positivt inställda till den nya metoden där goodwill 

värderas till verkligt värde varje räkenskapsår. Studien visar dock på att revisorerna anser att 

värderingar som bygger på företagets antaganden om framtida kassaflöden inte är tillförlitlig. 

Detta belyser ett problem där revisorerna förespråkar en metod som de själva inte anser vara 

tillförlitlig, då metoden bygger på antaganden om framtiden som är svåra att bedöma för 

revisorer (Pajunen & Saastamoinen, 2013). 

 

Revisorns roll är att säkerställa att den finansiella informationen uppfyller de kvalitativa 

egenskaperna, begriplighet, relevans, tillförlitlighet och jämförbarhet (Frostensson, 2015). 

Egenskaperna är framtagna av IASB och syftar till att informationen i de finansiella 

rapporterna är användbar för intressenterna (Frostensson, 2015). Enligt Pajunen och 

Saastamoinen (2013) uppstår problem för revisorerna att granska nedskrivningsprövningen av 

goodwill på grund av att den bygger på företagets antaganden om framtiden. Dagwell, Wines 

och Windsor (2007) belyser ytterligare ett problem som kan uppstå för revisorer i samband 

med granskningen av nedskrivningsprövningen. De menar att företaget har en större expertis 

om sin verksamhet och bransch än revisorn, detta skapar ett problem för revisorn att 

motbevisa företagets bedömningar. Detta leder till att det är svårt för revisorn att göra en 

objektiv bedömning då revisorn får lita på att företagets antaganden om framtiden är rimliga 

(Dagwell, Wines, & Windsor, 2007). 
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För företagets intressenter är det också problematiskt att inte veta att den finansiella 

informationen är tillförlitlig (Hayn & Hughes, 2006). Moehrle och Wen (2016) visar att 

goodwillposten är en stor del av företagens tillgångar och påverkar värdet på företaget. 

Eftersom det finns en problematik i revisionsarbetet angående nedskrivningsprövningar, leder 

det till att intressenterna inte kan lita på den finansiella informationen och göra en korrekt 

analys av företagets ekonomiska ställning (Healy & Palepu, 2001).  

 

Utifrån ovanstående problemdiskussion framgår det att nedskrivningsprövningen av goodwill 

till stor del bygger på antaganden och bedömningar om företagets framtid. Detta skapar 

problem för revisorn att säkerställa att värderingen av goodwill är tillförlitlig för företagets 

intressenter. Vi ska undersöka vilka delar i nedskrivningsprövningen som revisorerna anser 

vara problematiska att granska och hur de arbetar för att säkerställa att goodwillposten är 

tillförlitlig. 

 

1.3 Syfte 
Syftet med denna uppsats är att skapa en djupare förståelse om revisorers 

granskningsproblematik vid nedskrivningsprövningen av goodwill och att undersöka om 

revisorer kan säkerställa att värderingen av goodwill är tillförlitlig. Resultatet av denna studie 

ska bidra till befintlig teori.   

 

1.4 Frågeställning     

Hur säkerställer revisorer tillförlitligheten i nedskrivningsprövningen av goodwill? 
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2. Institutionalia 
2.1 IAS 36 

Syftet med IAS 36 är att beskriva de metoder som företag ska använda för att säkerställa att 

företag inte värderar sina tillgångar högre än återvinningsvärdet (IAS 36 punkt 1). Varje år 

ska ett företag pröva nedskrivningsbehovet för goodwill som uppstått vid ett rörelseförvärv 

(IAS punkt 10,B). 

 

För att ta ställning om det föreligger en indikation för nedskrivning ska företaget ta hänsyn till 

både externa och interna faktorer (IAS 36 p.12). Externa faktorer som behöver beaktas är om 

marknadsräntorna eller marknadens avkastningskrav har förändrats, om det uppstått 

förändringar i teknik, ekonomi eller juridik som kan få negativ effekt på tillgången. Interna 

faktorer som behöver kontrolleras är om det kan ske negativa förändringar i möjligheten att 

använda tillgången, då tillgångens avkastning kan bli lägre än vad som förväntats (IAS 36 

p.12).     

 

Om det föreligger ett nedskrivningsbehov av goodwill ska goodwill fördelas på de 

kassagenererande enheter som väntas gynnas av de synergieffekter som uppstår i samband 

med förvärvet (IAS 36 p.80). En kassagenererande enhet är den minsta av företagets 

identifierbara tillgångar som självständigt leder till inbetalningar (IAS 36 p.6).    

 

Återvinningsvärdet för den kassagenererande enheten definieras som det högsta av det 

verkliga värdet minus försäljningskostnader eller nyttjandevärdet (IAS 36 p.18). En 

nedskrivning ska genomföras då det redovisade värdet överstiger återvinningsvärdet och 

kostnadsförs mot resultaträkningen (IAS 36 p.59-60).  

 

Verkligt värde beräknas genom att uppskatta försäljningspriset och sedan göra avdrag för de 

kostnader som uppstår på grund av försäljningen mellan två stycken oberoende aktörer (IAS 

36 p.28). Vid situationer där tillförlitlig information saknas för att beräkna försäljningspriset, 

kan företaget använda tillgångens nyttjandevärde som dess återvinningsvärde (IAS 36 p.20).  

 

För att beräkna nyttjandevärdet ska en uppskattning av framtida kassaflöden beräknas (IAS 36 

p.30). I beräkningen ska möjliga variationer i kassaflödets storlek och tidpunkt beaktas. 

Utöver detta ska även riskfri ränta, pengars tidsvärde samt priset för att bära risken i 

tillgången värderas. (IAS 36 p.30). Företagets uppskattningar ska baseras på rimliga och 

verifierbara antaganden om de ekonomiska förhållanden som företaget antar råda under 

tillgångens nyttjandeperiod (IAS 36 p. 33).  
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Företag ska ge upplysningar om vilka antaganden som de har använt vid beräkningar av 

återvinningsvärdet för varje kassagenererande enhet (IAS 36 p. 134). Nyttjandevärdet och 

verkligt värde bygger på ett antal antaganden, där de viktigaste antaganden ska redovisas. 

Använder företag en tillväxttakt som överstiger landets, marknadens eller branschen ska 

företaget motivera detta (IAS 36 p. 134). Vilken diskonteringsränta som används i 

nuvärdesberäkningarna av det framtida kassaflödet ska också redovisas. Företag ska visa 

under vilken period som det framtida kassaflödet beräknas på (IAS 36 p. 134). 
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3. Teoretisk referensram 
3.1 Goodwill  

Enligt Lhaopadchan (2010) uppstår det ofta problem vid värderingar av immateriella 

tillgångar, av de immateriella tillgångarna är goodwill det som är mest problematiskt att 

värdera. Goodwill är det premie som det förvärvande företaget betalar utöver företagets 

nettovärde på tillgångar och skulder när de förvärvar en verksamhet (Lhaopadchan, 2010) 

(Canibano, Garcia-Ayuso, & Sanchez, 2000). Lundqvist, Marton, och Pettersson (2013) 

förklarar att anledningen till att förvärvaren betalar ett högre pris än värdet på 

nettotillgångarna i verksamheten är på grund av att det kan uppstå synergieffekter till följd av 

uppköpet. En fördel som kan uppstå är att bolagets arbetsprocesser blir effektivare och 

förväntningarna är att företaget kommer att generera högre avkastning i framtiden (Lundqvist, 

Marton, & Pettersson, 2013). 

 

Lhaopadchan, (2010) förklarar att en skillnad mellan goodwill och andra tillgångar är att 

goodwill inte kan öka i värde, väljer företaget att genomföra en nedskrivning av sin goodwill 

finns ingen möjlighet att senare skriva upp värdet. Andra tillgångar i företaget kan både öka 

och minska i värde då de är möjliga att beräkna ett marknadspris på, vilket ska motsvara en 

rimlig bedömning av värdet (Lhaopadchan, 2010). Canibano, Garcia-Ayuso och Sanchez 

(2000) anser det finns likheter mellan immateriella och materiella tillgångar, då tillgångarnas 

syfte är att i framtiden inbringa intäkter till företaget. De menar vidare att företag alltmer 

investerar i sin personal samt forskning och utveckling för att kunna fortsätta att vara en 

konkurrenskraftig aktör. Det finns strikta kriterier för vad som får klassificeras som forskning 

och utveckling på balansräkningen och därför är det enklare att aktivera det som goodwill 

(Canibano, Garcia-Ayuso, & Sanchez, 2000). Holthausen och Watts (2001) menar att när 

företag klassificerar tillgångar likt forskning och utveckling som goodwill, ökar osäkerheten i 

redovisningen då dessa tillgångar kan sakna ett reellt värde.  

 

3.1.1 Kassagenererande enheter  

Enligt Dagwell, Wines och Windsor (2007) finns det utmaningar i revisorers granskning av 

företagets identifierade kassagenererande enheter. En av dessa utmaningar beror på att 

revisorerna inte har samma information som företaget, detta leder till problematik för 

revisorerna att kunna genomföra en objektiv granskning. Carlin och Finch (2011) har i en 

studie visat att företag har svårigheter att identifiera rätt antal kassagenererande enheter att 

fördela goodwill på. De menar att företag tenderar att urskilja färre kassagenererande enheter i 

företaget än vad det finns verksamhetsgrenar. En anledning enligt Carvalho, Ferreira och 

Rodrigues (2016) är att företag inte använder tillräckliga resurser för att identifiera 

kassagenererande enheter. Dagwell, Wines och Windsor (2007) och Carlin & Finch (2011) 

menar att om företag inte identifierar alla kassagenererande enheter uppstår ett problem med 

att framtida kassaflöden bara kan härledas till vissa enheter. Detta kan leda till att det finns 

enheter där ett nedskrivningsbehov inte upptäcks. Effekten av problematiken är att företaget 

inte skriver ner sin goodwill i den utsträckning som skulle skett vid en korrekt identifiering av 

de kassagenererande enheterna (Carlin & Finch, 2011). 
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3.1.2 Diskonteringsräntan 

Lundqvist, Marton, och Pettersson (2013) beskriver att nuvärdesberäkningen av det framtida 

kassaflödet ska diskonteras med en räntesats som ska avspegla marknadens avkastningskrav 

och enhetens riskpremie. Carlin och Finch (2009) har undersökt om den diskonteringsränta 

som företag använder för beräkningar av framtida kassaflöden skiljer sig mot den 

diskonteringsräntan som används för den bransch där företaget är verksamt i. De visar att det 

är skillnad mellan företagens val av diskonteringsräntor. Carlin och Finch (2009)  menar att 

skillnaderna är för stora för att kunna förklaras med hjälp av att företagen har olika antagande 

om framtiden eller att de använt olika tekniker vid beräkningarna av diskonteringsräntan. De 

förklarar istället att skillnaderna i de olika räntesatserna beror på att företagen använder 

möjligheten till att påverka nedskrivningsprövningen till fördel för företaget (Carlin & Finch, 

2009). Enligt Dagwell, Wines och Windsor (2007) leder en hög diskonteringsränta till en låg 

värdering av goodwill och ett nedskrivningsbehov skapas. Vid nedskrivning av goodwill 

påverkas resultat negativt vilket företaget i vissa falla vill uppnå (Dagwell, Wines, & 

Windsor, 2007).  

 

3.1.3 Resultatjustering 

AbuGhazaleh, Al-Hares och Roberts (2011) och Carlin och Finch (2009) visar att företag 

använder sig av möjligheten till resultatstyrning som uppstod till följd av det nya regelverket 

kring nedskrivning av goodwill. Ramanna (2008) menar att det finns två möjligheter för 

företag att påverka resultat vid nedskrivning av goodwill. Han menar vidare att företag 

antingen kan undvika att genomföra en nedskrivning eller skriva ner ett större värde när de 

har för avsikt att genomföra en nedskrivning. Beatty och Weber (2006) förklarar att företag 

har möjlighet att fördröja en nedskrivning av goodwill genom att justera 

nedskrivningsprövningen. De menar att en anledning till att fördröja nedskrivningen är att det 

inte är möjligt att senare skriva upp tillgångens värde. De förklarar också att det kan ses som 

ett misslyckat förvärv av företaget om tillgången skrivs ned (Beatty & Weber, 2006). Det 

finns även forskning som visar att företagsledningens lön och bonusprogram har inverkan på 

deras beslut om nedskrivningen ska genomföras eller inte (Beatty & Weber, 2006) (Darrough, 

Guler, & Wang, 2014).  

 

I Finland har Pajunen och Saastamoinen (2013) genomfört en studie där de skickat ut enkäter 

till 123 revisorer om deras syn på företags möjlighet till att genomföra nedskrivning av 

goodwill opportunistiskt. Resultatet visar att revisorerna anser att företagen har möjligheter att 

med hjälp av nedskrivningsprövningen av goodwill justera resultatet. En majoritet av de 

tillfrågade revisorerna anser att företagen undviker att genomföra en nedskrivning av goodwill 

om möjligheten finns. De anser också att det kan finnas ett behov att genomföra en 

nedskrivning även om företaget väljer att inte skriva ner goodwillposten (Pajunen & 

Saastamoinen, 2013).  
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3.2 Revisorns granskningsproblematik 

Carrington (2014) beskriver att revisionen ska försäkra läsarna av årsredovisningen att den 

inte innehåller väsentliga felaktigheter och att informationen är betydelsefull för 

intressenterna. Vad som är väsentlig information skiljer sig mellan olika bolag och kräver att 

revisorn bedömer vad som ska revideras i varje enskilt fall (Carrington, 2014). För att 

säkerställa att de finansiella rapporterna inte innehåller väsentliga felaktigheter krävs det att 

revisorn är självständig och objektiv i granskningen av informationen (Falk, Lynn, 

Mestelman, & Shehata, 1999). Detta är viktigt för att uppfylla sin roll som kontrollerande 

organ mellan företaget och dess intressenter i form av aktieägare, investerare och kreditgivare 

(Falk et. al.1999).  

 

Dagwell, Wines och Windsor (2007) beskriver att efter införandet av IFRS 3, har revisorers 

bedömningar av företagets information rörande värderingen av goodwill ställts inför nya 

utmaningar. De menar vidare att värderingen till stor del bygger på företagets subjektiva 

bedömningar om dess framtid. Revisorn har till uppgift att göra en egen värdering av 

företagets goodwill utifrån sina antaganden om framtiden och den information som 

tillhandahålls. Företaget har bättre insikt i sin och branschens framtid än revisorn, detta leder 

enligt Dagwell, Wines och Windsor (2007) till att revisorerna har svårt att ifrågasätta 

företagets bedömningar. Kan inte revisorn göra en självständig bedömning av 

nedskrivningsprövningen kan revisorns roll som kontrollerande organ ifrågasättas (Dagwell, 

Wines, & Windsor, 2007). 

 

Benston (2006) har i en forskningsstudie om ett Amerikanskt energibolag undersökt revisorns 

agerande vid företagets värderingar av tillgångar och intäkter. Energibolagets ledning använde 

sig till stor del av värderingsprinciper som bestod av uppskattningar om framtida kassaflöden. 

Revisorn valde att inte ifrågasätta företagets värderingsprinciper vilket ledde till att tillgångar 

och intäkter övervärderades, detta blev en av anledningarna till att bolaget senare gick i 

konkurs. Benston (2006) förklarar att när företaget betalar arvode för revisionen kan det 

uppstå en intressekonflikt mellan revisorn och företaget. Utifrån revisorns perspektiv består 

konflikten i att vara tillmötesgående mot klienterna samtidigt som han ska påpeka de brister 

som kan finnas i företagets värdering och den information som finns i de finansiella 

rapporterna (Benston, 2006).  

 

Häckner, Jansson, Tschudi och Öhman (2006) har i en tidigare studie intervjuat svenska 

revisorer angående deras arbetsprocesser vid granskning av företagens redovisning. Resultat 

av studien visar att revisorer är mer benägna att kontrollera och granska företagets värdering 

av tillgångar där det finns tydliga regelverk och principer. Detta förklarar Häckner et. al. 

(2006) beror på att revisorerna är rädda för att göra fel och att risken för misstag minskar då 

det finns tydliga riktlinjer om hur granskningen ska genomföras. Enligt författarna är 

revisorerna mindre villiga att kontrollera och granska de poster i de finansiella rapporterna 

som bygger på värderingsprinciper där framtiden ska beaktas. Orsaken till att revisorerna inte 

prioriterar dessa poster är enligt Häckner et. al. (2006) att informationen som ska granskas är 
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svårare att verifiera än informationen som används vid värdering av andra tillgångar. Även 

regelverken och principerna kring värdering av dessa poster tillåter fler bedömningar av 

företaget, vilket gör granskningen svårare att säkerställa (Häckner et. al.2006). 

 

För investerare och aktieägare är informationen från de finansiella rapporterna om vad 

företaget har för tro på framtiden av större intresse än informationen som visar historiska 

siffror. Detta skapar en problematik då den efterfrågade informationen av användarna inte 

säkerställs och granskas i samma utsträckning som övriga poster i de finansiella rapporterna    

(Häckner et. al. 2006). 

 

3.3 Redovisningens kvalitativa egenskaper 

För att informationen i de finansiella rapporterna ska ge användarna den information som de 

eftersträvar har IASB utformat kvalitativa egenskaper som ska känneteckna de 

finansiella rapporterna. De kvalitativa egenskaperna är begriplighet, relevans, tillförlitlighet 

och jämförbarhet (Frostensson, 2015). 

 

3.3.1 Begriplighet 

Begriplighet syftar till att redovisningen ska vara lättbegriplig för användarna, en avvägning 

måste dock göras så inte betydelsefull information utelämnas från de finansiella rapporterna 

(Frostensson, 2015). Hartwig (2015) menar att upplysningskravet i IAS 36 har en viktig 

funktion för att öka begripligheten i de finansiella rapporterna. I samband med att 

beräkningarna i nedskrivningsprövningen bygger på många subjektiva bedömningar från 

företaget, är det viktigt att företagets intressenter kan utvärdera företagets antaganden. 

Hartwig (2015) menar vidare att det kan uppstå en intressekonflikt där företag inte är villiga 

att delge all information till intressenterna och därav är ett regelkrav nödvändigt. Han har i sin 

studie över Svenska bolag visat att endast 56 % av företagen uppfyller upplysningskravet 

enligt IAS 36.  

 

3.3.2 Relevans  

Lundqvist, Marton och Pettersson (2013) förklarar att ett viktigt syfte med 

redovisningsinformationen är att den ska fungera som ett beslutsunderlag för användarna. För 

att användarna ska få tillgång till rätt information krävs det att redovisningen är relevant. 

Lundqvist, Marton och Pettersson (2013) menar vidare att informationen ska minska 

osäkerheten för användarna. För att minska osäkerheten kan intressenterna förutse händelser 

eller bekräfta vad som skett. Genom att redovisa relevant information om tidigare 

räkenskapsår kan användarna själva göra egna antaganden och prognoser om företagets 

framtid. Informationen kan även användas för att intressenter ska kunna bekräfta om företaget 

har uppfyllt de förväntningar som ställts på företaget (Lundqvist, Marton, & Pettersson, 

2013). 
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Craig, Oliveira och Rodrigues (2010) har visat att effekten av att genomföra en 

nedskrivningsprövning varje år istället för linjära avskrivningar är att relevansen för goodwill 

har ökat i de finansiella rapporterna. De uppger att förklaringen till detta är att goodwill nu är 

värderat till verkligt värde till skillnad från tidigare då avskrivningen skedde även om en 

värdeminskning inte hade skett. Li, Shroff, Venkataraman och Zhang (2011) har visat att 

investerare och analytiker tenderar att sänka sina förväntningar på företag som genomför en 

nedskrivning av goodwill. Craig, Oliveira och Rodrigues (2010) menar att företagets 

intressenter upplever denna värderingsmetod mer relevant då kraven på upplysningar i 

årsredovisningen om beräkningsunderlaget har ökat. De anser också att beräkningarna i större 

utsträckning bygger på framtida förväntningar jämfört med tidigare avskrivningsmetod 

(Craig, Oliveira, & Rodrigues, 2010).  

   

3.3.3 Tillförlitlighet  

För att informationen ska kunna fungera som ett beslutsunderlag krävs att informationen har 

hög tillförlitlighet vilket innebär att intressenterna kan lita på informationen (Frostensson, 

2015). Han menar vidare att det krävs att informationen är neutral och inte snedvriden för att 

intressenternas beslut inte ska påverkas i någon riktning. Ytterligare aspekter för att öka 

tillförlitligheten är att informationen ska förmedla en korrekt bild av företagets ekonomiska 

ställning (Frostensson, 2015). Vid värderingen av tillgångar och skulder ska företaget beakta 

försiktighetsprincipen, genom att företaget inte överskattar tillgångarna eller underskattar 

skulderna kan intressenterna lita på att värderingen tillförlitligt (Frostensson, 2015).   

 

En av anledningarna till att införa IAS 36 var att öka jämförbarheten mellan företag samt att 

öka tillförlitligheten i de finansiella rapporterna (AbuGhazaleh, Al-Hares, & Roberts, 2011). 

Det finns dock indikationer på att tillförlitligheten inte har ökat som förväntat. Enligt Beisland 

och Hamberg (2014) blev reaktionerna vid nedskrivningar under det tidigare regelverket 

större. Detta förklaras genom att nedskrivningar ansågs som en större händelse då det gjordes 

utöver de årliga avskrivningarna. En annan förklaring till att reaktionerna inte är lika stora vid 

nuvarande regelverk är på grund av att företaget kan styra nedskrivningsbehovet 

opportunistiskt (Beisland & Hamberg, 2014).   

 

Kreditgivare anser inte heller att tillförlitligheten i de finansiella rapporterna har ökat i 

samband med det nya regelverket (Moehrle & Wen, 2016). Anledningen till att kreditgivare är 

kritiska förklaras också av att bedömningarna av nedskrivningsbehovet bygger på subjektiva 

bedömningar av företaget (Watts, 2006). Att kreditgivare är extra kritiska till immateriella 

tillgångar beror på att tillgångarna saknar ett reellt värde och inte går att sälja till en 

utomstående aktör vid en konkurs (Moehrle & Wen, 2016) (Holthausen & Watts, 2001).      

 

3.3.4 Jämförbarhet 

För att intressenterna ska ha möjligheten att använda informationen som grund till beslut är 

det viktigt att informationen kan jämföras från tidigare år (Frostensson, 2015). Detta uppnås 

genom att företaget använder samma värderingsprinciper kontinuerligt. Det är också viktigt 

att intressenterna kan jämföra olika företags finansiella rapporter och därmed kunna bilda sig 

en uppfattning hur företagets ställning är i konkurrens till andra företag (Frostensson, 2015).  
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3.4 Teorisammanfattning   

Carlin och Finch (2009) har studerat om det finns ett samband mellan företag i samma 

bransch och vilken diskonteringsränta som används vid nedskrivningsprövningen. De visar att 

företagens diskonteringsränta skiljer sig åt och det förklaras med att företagen använder en 

diskonteringsränta som är ämnad att styra nedskrivningsprövningen. AbuGhazaleh, Al-Hares 

och Roberts (2011) har likt Carlin och Finch (2009) kommit fram till att företaget kan 

använda nedskrivningsprövningen för att justera resultatet. Ramanna (2008) och Beatty och 

Weber (2006) visar också att företag har möjlighet att fördröja ett nedskrivningsbehov. Dessa 

studier visar på att företag kan påverka nedskrivningsprövningen, detta skapar enligt Dagwell, 

Wines och Windsor (2007) utmaningar för revisorer att kunna säkerställa att företagets 

goodwill är värderat på ett tillförlitligt sätt.    

 

Dagwell, Wines och Windsor (2007) har i en studie diskuterat vilka nya utmaningar som 

revisorer ställs inför i samband med införandet av IFRS 3 och den årliga 

nedskrivningsprövningen av goodwill. De anser att nedskrivningsprövningen till stor del 

bygger på subjektiva bedömningar av företaget, något som är svårt för revisorerna att granska 

och motbevisa. De menar vidare att revisorer och företag kan ha olika åsikter vid identifiering 

av de kassagenererande enheterna. Carlin och Finch (2011) har i en studie visat att företag har 

identifierat för få kassagenererande enheter vid nedskrivningsprövningen. Dagwell, Wines 

och Windsor (2007) anser även att det kan uppstå problem i revisionsprocessen då revisorn 

inte innehar samma information och expertis om framtiden för företaget och branschen. 

Studierna belyser ett antal problem som kan uppstå vid granskningen av 

nedskrivningsprövningen, hur revisorer arbetar med dessa problem har vi för avsikt att 

undersöka.     

 

Pajunen och Saastamoinen (2013) har i en studie undersökt vad finska revisorers åsikter är om 

införandet av IFRS 3. Revisorerna anser att de nya värderingsmetoderna ger en bättre 

värdering, dock anser de också att värderingsmetoderna möjliggör för företagen att justera 

resultaten efter egna intressen. Häckner et. al. (2006) har undersökt svenska revisorers synsätt 

på hur de granskar företagens redovisningsinformation. Studien visar att revisorerna anser att 

värderingsmetoder som bygger på antaganden om framtiden är mer komplicerad att granska. 

Enligt författarna är företagets intressenter mer intresserade av företagets syn på framtiden, 

dock är revisorerna mer benägna att granska de värderingsmetoder som bygger på historiska 

värden.  

 

Det finns fyra kvalitativa egenskaper som syftar till att de finansiella rapporterna ska vara av 

hög kvalité och användbara för intressenterna (Frostensson, 2015). Hartwig (2015) menar att 

upplysningskravet i IAS 36, har bidragit till att företagets intressenter kan bilda sig en egen 

uppfattning om tillförlitligheten i nedskrivningsprövningen. Craig, Oliveira och Rodrigues 

(2010) har visat att relevansen av värderingen av goodwill har ökat för företagets intressenter 

efter införandet av IAS 36. Förklaringen enligt Craig, Oliveira och Rodrigues (2010) beror på 

att nedskrivningsprövningen bygger på företagets antaganden om framtiden. Beisland och 
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Hamberg (2014) menar att tillförlitligheten i värderingen av goodwill har minskat på grund av 

att nedskrivningsprövningen innehåller många subjektiva bedömningar. Utifrån de problem 

som diskuterats i den teoretiska referensramen ska vi undersöka hur revisorer säkerställer att 

nedskrivningsprövningen är tillförlitlig. 

  



13 

 

4. Metod   
4.1 Metodval 

Pajunen och Saastamoinen (2013) har i en forskningsstudie undersökt om finska revisorer 

anser att införandet av IFRS 3 har skapat möjligheter för företaget att använda sig av 

nedskrivningsprövningen opportunistiskt. De har använt sig av en kvantitativ metod där de 

skickat ut elektroniska enkäter till finska revisorer. Syftet i vår undersökning är istället att 

skapa en förståelse kring de problem som revisorer ställs inför vid granskning av 

nedskrivningsprövningen av goodwill. För att förstå revisorers tillvägagångssätt och 

problematik i värderingen av goodwill har vi valt att genomföra en kvalitativ 

forskningsstudie. Anledningen till att vi valt denna metod beror på att det möjliggör för oss att 

skapa en mer djupgående förståelse än vad som skulle varit möjligt vid användandet av en 

kvantitativ metod (Bryman & Bell, 2013). 

 

Bryman och Bell (2013) förklarar att det finns två olika forskningsansatser deduktiv och 

induktiv, de förklarar vidare att den induktiva ansatsen är mer förekommande vid kvalitativa 

studier. Den induktiva ansatsen innebär att den analyserade empirin ligger till grund för 

slutsaterna av studien (Bryman & Bell, 2013). Vi har i studien intervjuat revisorer för att 

undersöka deras tillvägagångssätt för att säkerställa tillförlitligheten i 

nedskrivningsprövningen. Vår insamlade empiri har analyserats och jämförts mot vad tidigare 

forskning resulterat i och lett fram till vår slutsats. 

 

4.2 Val av teori 

För att skapa oss en bild över befintlig forskning på området har en genomgång av existerande 

teori genomförts. Bryman och Bell (2013) skriver att de främsta anledningarna till att gå 

igenom befintlig teori är för att ta reda på vilka kunskaper, begrepp och teorier som är kända 

och relevanta på området. För att finna tidigare forskning på området har vi börjat med att läsa 

artiklar som på ett övergripande sätt har sammanställt vad tidigare forskningsstudier 

undersökt. Därifrån har vi valt ut de artiklar som är mer inriktade mot vårt problemområde. Vi 

har använt oss av sökmotorn Summon vid sökning av tidigare forskning. De sökord vi främst 

använt oss av är goodwill, goodwill impairment, goodwill accounting och goodwill auditing.  

 

4.3 Semistrukturerad kvalitativ intervju 

Vi ansåg att en semistrukturerad intervju skulle vara den mest lämpliga för vår undersökning. 

Dumay och Qu (2011) skriver att de främsta fördelarna med semistrukturerade intervjuer är 

att de är flexibla och möjliggör för oss att styra intervjun i olika teman. En av anledningarna 

till att vi valde att genomföra semistrukturerade intervjuer är på grund av den flexibilitet som 

metoden ger. Då vi använde oss av öppna frågor och ville ha möjligheten att ställa följdfrågor 

vid behov, ville vi inte vara bundna vid en striktare ordningsföljd av frågor. Flexibiliteten 

inom de semistrukturerade intervjuerna gör att de förhåller sig mer som ett samtal, något vi 

ansåg vara en fördel då vissa av våra frågor kan uppfattas som kritiska mot revisionsyrket. Vi 

har utifrån vår teoretiska referensram upprättat en intervjuguide som ska hjälpa oss att på ett 

enkelt sätt strukturera våra intervjuer efter de teman vi har för avsikt att undersöka. 
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4.4 Urval av intervjuobjekt 

Crabtree och DiCicco-Bloom (2006) förklarar att intervjuer syftar till att skapa en förståelse 

för ett problemområde, i vårt fall problematiken för revisorer att säkerställa tillförlitligheten i 

nedskrivningsprövningen av goodwill. För att få en så bra utgångspunkt för intervjuerna som 

möjligt är det viktigt att identifiera möjliga intervjupersoner att intervjua. De skriver vidare att 

gruppen av intervjupersoner ska vara enhetlig och ha likheter i förhållande till 

forskningsfrågan (Crabtree & DiCicco-Bloom, 2006). Vi har intervjuat auktoriserade 

revisorer, som är en smal krets av personer som är väl insatta i vårt problemområde och 

fungerar därmed bra som intervjupersoner.  

 

Vi har valt intervjupersoner till våra intervjuer efter deras kompetenser och kunskaper, därav 

kan vårt urval klassificeras som ett målstyrt urval. En anledning till att använda målstyrt urval 

är att forskare vill välja ut intervjupersoner som är relevanta för de forskningsfrågor som 

studeras (Bryman & Bell, 2013). Urvalskriterierna som användes var att revisorerna skulle 

vara auktoriserade samt erfarna av nedskrivningsprövningen av goodwill. För att finna 

revisorer att intervjua har vi kontaktat 40 kontor från revisionsbyråerna Ernst & Young, 

KPMG, PwC och Grant Thornton. Utifrån de intervjupersoner som uppfyllde kriterierna i vårt 

målstyrda urval har ett bekvämlighetsurval använts. Att genomföra ett bekvämlighetsurval 

innebär att de som har haft möjligheten att medverka har utgjort urvalet i denna studie 

(Bryman & Bell, 2013). Dessa urvalsmetoder innebär att vi har använt oss av ett icke-

sannolikhetsurval, en konsekvens av detta blir att det minskar överförbarheten av studiens 

resultat till andra sociala miljöer (Bryman & Bell, 2013).  

 

Det har varit problematiskt att finna intervjupersoner då vi haft olika kriterier för att 

revisorerna ska kunna svara på de frågor vi har för avsikt att undersöka. Vi har i kontakten 

med revisionsbyråerna efterfrågat auktoriserade revisorer som har arbetat med företag som 

har goodwill i sin balansräkning. Anledningen till att vi efterfrågade auktoriserade revisorer är 

på grund av att de har arbetat inom branschen en längre tid och är behöriga att godkänna 

företagets finansiella rapporter. Det är företag som är noterade på en reglerad marknad som 

ska följa IFRS, det har därför varit problematiskt att finna intervjupersoner som uppfyller våra 

kriterier. Vi har även kontaktat revisionsbyråer i Stockholm och Göteborg där de finns fler 

noterade företag, men de har inte velat avvara auktoriserade revisorer till våra intervjuer.     

 

4.5 Intervjuguide  

Vi har utifrån vår teoretiska referensram upprättat en intervjuguide som ska hjälpa oss att 

strukturera våra intervjuer efter de fyra teman vi har för avsikt att undersöka. Intervjuguiden 

finns i bilaga 1. Vi inledde intervjuerna med bakgrundsfrågor om intervjupersonens tidigare 

arbetsuppgifter och hur länge intervjupersonen arbetat inom revisionsbranschen. Detta för att 

få en bild av intervjupersonen men också för att börja intervjuerna på ett naturligt sätt för att 

sedan komma in på de mer komplexa frågeställningarna (Sormunen, 2014) (Duc Son, 

Marriott, & Marriott, 2006). 
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Efter bakgrundsfrågorna har vi valt fyra olika teman som ska beröras under intervjuerna. Det 

första temat som diskuterades var, hur arbetsprocessen vid granskningen av 

nedskrivningsprövningen går till, samt om det finns några specifika indikationer för att 

nedskrivning av goodwill ska bli aktuellt. Dessa frågor ställdes för att skapa en bild över hur 

granskningen går till i praktiken och hur de arbetar för att säkerställa att värderingen är 

tillförlitlig. Frågan angående indikationer för nedskrivning syftar till att undersöka om det 

utifrån IAS 36 p.12 finns några specifika externa och interna faktorer som indikerar på att en 

nedskrivning kan bli aktuell. Vi har även i samband med denna fråga, diskuterat om 

revisorerna tar hänsyn till goodwillpostens storlek i förhållande till andra poster i 

balansräkning.  

 

Nästa tema som belystes under intervjuerna är vilka delar inom granskningen som revisorn 

anser vara problematiska samt hur de går till väga om det uppstår en konflikt mellan revisorn 

och företaget. Detta tema formulerades för att undersöka om revisorn upplever samma 

problematik som framkommit ur tidigare forskning. Det är också intressant att få svar på hur 

revisorn upplever konflikten och hur de går tillväga för att enas om värderingen av goodwill.  

 

Ett ytterligare tema som har behandlats under intervjuerna, är om företagen kan använda 

nedskrivningen för att påverka resultatet till sin fördel. Teorin har visat att företag har använt 

nedskrivningen för att påverka resultatet, det är därför intressant att undersöka om revisorn 

upplever att denna möjlighet finns.  

 

Det sista temat som avhandlades under intervjuerna är om revisorn anser att värderingen är 

beräknad på ett tillförlitligt sätt och om det nya regelverket IFRS 3 ger en mer rättvisande bild 

än tidigare. Vi frågar också revisorn om han anser att goodwillposten har blivit mer relevant 

för intressenter efter införandet av IFRS 3. Dessa frågor undersöker hur revisorn ser på sin 

roll som kontrollerande organ och regelverkets utveckling.  

 

För att säkerställa att intervjuguiden och de frågorna som formulerats skulle ge svar på det vi 

undersökte, valde vi att testa frågorna innan intervjun. Vi kontaktade en person som tidigare 

arbetat som auktoriserad revisor. Vi fick feedback som medförde att vi kunde omformulera 

vissa frågor samt idéer om andra infallsvinklar för att kunna få en djupare förståelse av 

problematiken. Han förklarade att storleken på goodwillposten kan få konsekvenser för hur 

granskningen av nedskrivningsprövningen ska genomföras. Han menade vidare att det kunde 

vara intressant att höra om revisorerna ställer goodwillposten i relation till andra delar i 

balansräkningen och om det får effekter för granskningen.  
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4.6 Datainsamling och etiska överväganden 

Intervjuerna genomfördes i mötesrum på respektive revisors kontor, detta valdes för att det är 

en ostörd miljö där intervjun inte riskerar att bli avbruten. Intervjupersonens möjliga oro för 

att utomstående kollegor eller chefer ska höra dennes åsikter, minskar om intervjuerna sker i 

enskilda rum. En ytterligare fördel med att genomföra intervjuerna i konferensrum är att 

miljön är lugn och ostörd och därmed lämplig för att spela in intervjuerna (Bryman & Bell, 

2013). Vi har genomfört fem intervjuer med auktoriserade revisorer, tiden för intervjuerna 

varierade mellan 35-45 minuter.   

 

Alla revisorer tillfrågades om intervjuerna fick spelas in och alla godkände att vi spelade in 

intervjuerna. Att spela in intervjuerna medför att vi kan lyssna på inspelningen flera gånger 

vilket minskar risken för att vi missar något som sägs under intervjun. En ytterligare fördel är 

att vi som intervjuare inte behöver lägga fokus på att anteckna vad intervjupersonerna svarar 

(Bryman & Bell, 2013). Det förklarades för intervjupersonerna i början av intervjun att de har 

möjligheten att vara anonyma i studien, samtliga intervjupersoner valde att vara anonyma. 

Dumay och Qu (2011) förklarar att anonymitet är något som ska erbjudas till intervjupersonen 

i början av intervjun.  

 

Båda författarna till studien har deltagit vid samtliga intervjuer. Vi har använt oss av en 

rollfördelning vid intervjuerna där en av författarna har varit mer aktiv och ställt frågorna. 

Den andra författaren har varit mer passiv och fokuserat på att ställa följdfrågor och betrakta 

intervjupersonens kroppsspråk, Bryman och Bell (2013) anser att detta är en fördel. Att bli 

intervjuad av två personer kan upplevas fientligt, dock anser vi att den rollfördelning som vi 

skapade reducerade risken för detta (Bryman & Bell, 2013).  

 

4.7 Empirisammanställning och analysmetod  

För att underlätta och strukturera empirikapitlet har vi transkriberat de intervjuer vi 

genomfört. Bryman och Bell (2013) skriver att transkribering är en tidskrävande process, de 

skriver också att det finns ett antal fördelar med att transkribera intervjuerna. En av fördelarna 

är att det blir tydligt att överblicka intervjuerna när man har skrivit ut vad intervjupersonerna 

svarat. En ytterligare fördel är att våra tolkningar av intervjupersonernas svar begränsas då vi 

kan kontrollera deras exakta ordalag (Bryman & Bell, 2013). Vi valde att transkribera de 

intervjuer vi genomfört, då vi ansåg att fördelarna med att kunna läsa intervjuerna istället för 

att bara lyssna på intervjuerna övervägde den tidsförlust som transkriberingen innebar.  

 

För att strukturera empirikapitlet har vi valt att utgå från de teman vi använder i 

intervjuguiden. Detta för att det ger en tydlig bild av vad intervjupersonerna har svarat inom 

det specifika temat. Att göra denna sammanställning underlättar även arbetet med att 

analysera de likheter och skillnader som finns i intervjupersonernas olika svar. I 

empirikapitlet kommer de kvalitativa egenskaperna att sammanställas under rubriken 

tillförlitlighet. Detta på grund av att relevans och begriplighets påverkan på tillförlitlighet 

kommer att analyseras. I empirin har vi valt att inte skriva vem av intervjupersonerna som har 
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sagt vad på grund av vi inte har för avsikt att analysera vem som tycker vad i olika frågor. Vi 

anser också att läsningen av studien underlättas och blir mer av en berättande text.  

 

Vid analysen av det insamlade materialet kommer strukturen förändras jämfört med 

empirikapitlet. Vi har valt att analysera de olika problemområden i nedskrivningsprövningen 

med hur revisorerna arbetar i granskningsprocessen. Detta har valts för att underlätta analysen 

och för att på tydligt sätt illustrera hur revisorerna arbetar med granskningen. I övrigt kommer 

analyskapitlet att följa samma struktur som intervjuguiden och empirikapitlet. Det insamlade 

materialet angående hur revisorer granskar och ser på nedskrivning av goodwill kommer att 

ställas i relation till vad tidigare forskning visat vara problematiskt. De likheter och skillnader 

samt potentiella samband kommer att analyseras för att resultera i en slutsats. 

 

4.8 Trovärdighet  

För att säkerställa att kvalitativa undersökningar håller en hög kvalité har Bryman och Bell 

(2013) beskrivit två kvalitetsbegrepp, trovärdighet och äkthet. Resultatet av denna kvalitativa 

undersökning beror på hur vi har tolkat och uppfattat det insamlade materialet. Detta har en 

negativ inverkan på trovärdigheten då andra personer kan tolka materialet annorlunda då de 

kan ha en annan bild av verkligheten (Bryman & Bell, 2013). För att öka trovärdigheten har vi 

beskrivit de tolkningar och antaganden vi har gjort i studien. Att vi båda har deltagit vid 

samtliga intervjuer leder till att vi har fått två synsätt på intervjupersonernas svar. 

Transkriberingen av intervjuerna skapar även möjlighet för utomstående att läsa 

intervjupersonernas svar och därmed göra en egen tolkning och bedömning. 

 

Intervjupersonerna som vi har intervjuat är alla auktoriserade revisorer som är väl insatta i 

problematiken och har god kunskap om ämnet. De har alla haft likvärdiga uppfattningar 

angående de problemområden vi diskuterat under intervjuerna. Detta leder enligt Bryman och 

Bell (2013) till en högre trovärdighet av resultat då intervjupersonerna haft liknande åsikter 

om problemen. Enligt Bryman och Bell (2013) strävar kvalitativa undersökningar i större 

utsträckning efter att skapa en förståelse för den verklighet problemet existerar i. Det är 

läsarna till studien som kan avgöra om resultat av studien är överförbart till andra sociala 

miljöer (Bryman & Bell, 2013). Vi anser att resultat av studien till viss del är överförbart till 

fler auktoriserade revisorer än de vi har intervjuat, då intervjupersonerna har svarat likvärdigt. 

Det går också att anta att resultatet går att tolka på andra värderingsfrågor inom 

revisionsprocessen.   

 

4.9 Metodreflektion och kritik  

Att vi valde att enbart intervju auktoriserade revisorer med erfarenheter av revision av företag 

som har goodwill och följer regelverket IFRS 3, vilket kan bidragit till att vårt urval av 

intervjupersoner minskat. Utifrån de svar vi mottagit från revisionsbyråerna vi kontaktade 

angående möjligheten att genomföra en intervju, tyder det på att få kontor har revisorer med 

den erfarenhet vi efterfrågat. En möjlighet att öka antalet intervjuer hade varit att inte använda 

oss av dessa kriterier, dock ökar då risken att vi intervjuat revisorer som inte haft samma 

kunskap inom ämnet. Vi anser också att det hade försvårat att analysera skillnader och 
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likheter i svar från revisorer om de inte haft liknande erfarenheter. Att genomföra intervjuer 

med revisorer som inte besitter kunskapen eller erfarenheten anser vi skulle minskat 

trovärdigheten i denna studie.       

 

Efter den första intervjun valde vi att förändra ordningsföljden på intervjufrågorna. Vid första 

intervjun var den första frågan “Vilka specifika indikationer kan föreligga för att en 

nedskrivning av goodwill kan bli aktuell?” . Vid de senare intervjuerna började vi istället med 

frågan, “Hur genomförs granskningen av nedskrivningsprövningen av goodwill?”. Vi 

upplevde att den första intervjupersonen behövde besvara den andra frågan, för att kunna ge 

ett tydligt svar på den första frågan. Vi ansåg också att ändringen av ordningsföljden 

underlättade för intervjupersonerna att på ett mer naturligt vis infinna sig i intervjusituationen, 

genom att de fick berätta om sin arbetsprocess. Frågan som berörde indikationer förhöll sig 

också bättre som en följdfråga till hur de genomför granskningen. En av intervjupersonerna 

bad om att få intervjufrågorna skickade till sig i förväg, något som vi valde att göra. I förväg 

ansåg vi inte att detta skulle få någon effekt för intervjun, förutom att intervjupersonen kunde 

förbereda sig på våra frågor. Vi upplevde dock att vi inte fick lika utförliga svar som vid de 

andra intervjuerna då revisorn hade förberett kortfattade svar.  

 

Vi som genomfört studien är två män i samma ålder och tillhör samma sociala grupp, detta 

kan påverkat hur intervjuerna utformades. En annan uppsättning författare till studien skulle 

kunnat bidra till en annan tolkning av både litteraturen och den insamlade empirin. Samtliga 

intervjupersoner var män, detta kan också påverkat den insamlade empirin och hur 

intervjupersonerna uppfattat våra frågor. Vi anser dock att revisorernas könstillhörighet inte 

bör påverka utförandet av en revision eftersom arbetet styrs utifrån ett regelverk och inte av 

revisorns egna åsikter. De frågor av mer personlig karaktär som hur de löser 

meningsskiljaktigheter och vad de anser om att säkerställa tillförlitligheten i 

nedskrivningsprövningen, svaren på dessa frågor skulle i större grad påverkats av 

intervjupersonernas egna åsikter och erfarenheter. 
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5. Empiri 
5.1 Granskningsprocessen av nedskrivningsprövningen   

En majoritet av intervjupersonerna har haft liknande svar om tillvägagångssättet hur 

granskningen av nedskrivningsprövningen av goodwill går till. Första steget i granskningen är 

enligt revisorerna att företagen ska lämna in den nedskrivningsprövning som de är skyldiga att 

genomföra minst en gång varje räkenskapsår. Revisorerna förväntar sig att företaget levererar 

ett tydligt beräkningsunderlag där de har genomfört en nuvärdesanalys över framtida 

kassaflöden. Beräkningsunderlaget ska visa om värdet på goodwillen är intakt eller om det 

finns indikationer för att en nedskrivning ska genomföras. Beräkningar över det framtida 

kassaflödet bygger på företagens bedömningar och antaganden om framtiden. För att revisorn 

ska skapa sig en bild om företagets bedömningar och antaganden krävs det att det finns en 

löpande diskussion mellan företaget och revisorn.   

 

De revisionsbyråer som revisorerna arbetar för har alla en finansieringsavdelning som arbetar 

med värderingsfrågor. Revisorerna är tydliga med att de tar hjälp av dessa avdelningar när de 

behöver kontrollera de beräkningsmodeller som företagen använder för att beräkna nuvärdet. 

Vid nuvärdesberäkningar ska framtida kassaflöden diskonteras med hjälp av en 

diskonteringsränta som ska symbolisera marknadens avkastningskrav på företaget. En revisor 

förklarar att finansieringsavdelningen jämför olika diskonteringsräntor som andra företag i 

samma storlek och bransch använder. Revisorerna anser att finansieringsavdelningen har 

bättre kunskaper och underlag för att göra bedömningar om den diskonteringsränta företaget 

använder speglar verkligheten. En av revisorerna förklarar att det är viktigt som revisor att 

vara med i denna process för att kunna återkoppla finansieringsavdelningens frågor och 

åsikter till företaget då dessa beräkningsmodeller har stor inverkan på 

nedskrivningsprövningen. Har inte finansieringsavdelningen haft några synpunkter på 

företagens beräkningsmodeller och kontrollerat att diskonteringsräntan motsvarar marknadens 

avkastningskrav återgår arbetet till revisorn.   

 

Samtliga revisorer granskar företagens nedskrivningsprövning genom diskussioner med 

företaget om deras bedömningar och antaganden. Utifrån detta skapar revisorerna sig en 

uppfattning om företagets verksamhet och om värderingen av goodwillen är rimlig. För att 

kunna göra denna bedömning analyserar revisorerna företagets framtida kassaflöden. En 

revisor anser att företaget bör vara väldigt försiktiga med vilken diskonteringsränta som 

används då den får stor effekt på nuvärdet. Två intervjupersoner är inte av samma åsikt att 

diskonteringsräntan har stor effekt och är avgörande i bedömningen om en nedskrivning bör 

genomföras. De ser mer till hur framtidsutsikterna för verksamheten förväntas bli och om det 

kan försvara värderingen av goodwillposten. De anser att om tidigare prognoser från företaget 

angående framtida kassaflöden har stämt överens med utfallet, ökar trovärdigheten för att de 

gjort korrekta beräkningar även denna gång. En revisor påtalar att tolka trovärdigheten i 

prognoser från företaget inte bara handlar om siffror, det krävs också att kunna tolka 

trovärdigheten hos personen bakom siffrorna.   
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Till skillnad mot hur de andra revisorerna går tillväga, förklarar en av revisorerna att det 

första steget i granskningen är att bedöma om antalet kassagenererande enheter som företaget 

identifierat är rimligt. För att kontrollera antalet kassagenererande enheter gör revisorn en 

egen bedömning för att jämföra med företagets. Det är viktigt att det finns ett samtycke 

mellan revisorn och företaget om antalet kassagenererande enheter för att kunna fortsätta 

granskningen. Det är inte ovanligt att företagen vill identifiera färre kassagenererande enheter, 

uppstår det då skilda åsikter är det viktigt att revisorn argumenterar för sin ståndpunkt. När 

parterna är överens om antalet kassagenererande enheter bedömer revisorn rimligheten i de 

antaganden som ligger till grund för beräkningarna av det framtida kassaflödet.  

 

Alla revisorer uppger att de upprättar känslighetsanalyser vid granskningen av värderingen av 

goodwill. Känslighetsanalys innebär att olika parametrar i nedskrivningsprövningen som till 

exempel diskonteringsräntan och tillväxttakten justeras vilket påverkar nuvärdet av det 

framtida kassaflödet. Anledningen till att genomföra känslighetsanalyser är att undersöka om 

värderingen kan upprätthållas vid en oförutsägbar händelse till exempel en försämrad 

tillväxttakt. Avsikten är att värderingen inte ska bli missvisande om det sker förändringar av 

dessa antaganden. Revisorerna vill framförallt inte att företagets värdering är för optimistisk 

och att små skillnader i utfallet leder till ett kraftigt nedskrivningsbehov.   

 

Vid bedömningen av företagets antaganden i nedskrivningsprövningen jämför revisorerna 

tidigare års antagande angående diskonteringsräntan, tillväxttakten och det framtida 

kassaflödet för att se att det inte skett några drastiska skillnader. För att avgöra rimligheten i 

antaganden jämförs de även med företagets andra prognoser över framtiden. Det är viktigt att 

dessa parametrar inte skiljer sig åt, företagets antaganden ska inte avvika beroende på vilken 

tillgång som värderas.      

 

5.2 Indikationer på nedskrivningsbehov 

För att upptäcka om det finns ett behov av att genomföra en nedskrivning av goodwill anser 

alla revisorer, att det inte finns några specifika indikationer som enbart kan härledas till 

goodwillposten. Det är istället övergripande faktorer som minskad lönsamhet eller en 

värdeminskning av hela företaget som kan indikera att en nedskrivning kan bli aktuell. 

Revisorerna menar att det är viktigt att vara uppmärksam på externa faktorer som kan bidra 

till minskad lönsamhet, detta kan vara förändringar i ränteläget eller lagändringar. Ett 

exempel som belystes under en intervju var när Lehman Brothers gick i konkurs vilket fick 

stora konsekvenser för världsekonomin. Detta förändrade tillväxttakten och lönsamheten för 

många företag vilket gav indikationer på att goodwillposten i vissa företag var för högt 

värderad. En revisor menar också att interna faktorer i form av att nyckelpersoner inom 

företaget slutar, kan också leda till försämrad lönsamhet och ett behov av att skriva ner 

goodwillvärdet.  
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Att det skulle finnas indikationer på att en nedskrivning av goodwill ska bli aktuell under 

förvärvsåret anser inte revisorerna vara troligt. Om den förvärvade verksamheten köptes av en 

extern part till ett marknadsmässigt pris antas värderingen av goodwill vara korrekt. Skulle en 

nedskrivning behöva genomföras kan det bero på att det skett drastiska händelser i företagets 

omvärld, en annan faktor kan vara om företaget betalat ett överpris för den förvärvade 

verksamheten. Att som revisor övertyga företaget om att de betalat ett överpris för en 

verksamhet blir problematiskt, då företaget har gjort grundliga och utförliga förvärvskalkyler. 

Vid granskningen av nedskrivningsprövningen ser revisorerna till företagsspecifika händelser. 

De anser att om värdet på goodwill är högt i relation till företagets totala tillgångar och egna 

kapitalet blir granskningen mer väsentlig. Är inte värderingen korrekt kan det få stora 

konsekvenser på utomstående intressenters bedömning och deras värdering av företaget.  

  

5.3 Granskningsproblem  

5.3.1 Kassagenererande enheter 

Samtliga intervjupersoner är överens om att identifiering av kassagenererande enheter är ett 

problem vid granskningen av nedskrivningsprövningen. Enligt revisorerna uppstår problemet 

i samband med att goodwillvärdet som uppkommer vid förvärvet inte fördelas till de 

förvärvade enheterna. En av intervjupersonerna menar på att företagen kan vara lata vid 

förvärvet och inte specificera vad goodwillvärdet består av. Gör företaget inte en korrekt 

uppdelning av goodwillvärdet under förvärvsåret försvårar det identifieringen av 

kassagenererande enheter i framtiden.  

 

Revisorerna förklarar att företagen har för avsikt att identifiera färre kassagenererande enheter 

på grund av det underlättar arbetet vid framställandet av nedskrivningsprövningen. Det är ett 

tidskrävande arbete att upprätta en nedskrivningsprövning för varje identifierad enhet, därför 

är det ur företagets perspektiv fördelaktigt att urskilja få kassagenererande enheter. En 

ytterligare anledning till att identifiera få enheter är enligt en revisor att goodwillvärdet för 

den specifika enheten inte kan försvara värderingen av goodwillen. Om goodwillvärdet inte 

fördelas till en enhet där en nedskrivning bör vara aktuell kan nedskrivningen undvikas 

genom att flera enheter integreras. Detta medför att de enheter med sämre framtida 

kassaflöden integreras med enheter som har stora framtida kassaflöden. Det leder till att det 

inte uppstår ett nedskrivningsbehov som skulle blivit fallet om enheterna varit separerade.    

 

Enligt en revisor uppstår det ofta åsiktsskillnader mellan revisorerna och företaget angående 

antalet kassagenererande enheter. Företagets argumentation för att motivera få enheter 

grundar sig i att det uppstår synergier mellan de olika enheterna inom koncernen och att det 

därav inte är möjligt att särskilja enheterna. Ett tillvägagångssätt är enligt en revisor att 

kontrollera om antalet identifierade enheter överensstämmer med fördelningen av 

verksamheter i årsredovisningen. Revisorn anser dock att det är svårt att motbevisa att dessa 

synergier inte förekommer på grund av att företaget är experter på sin verksamhet. Han menar 

vidare att revisorer ofta får acceptera företagets resonemang om antalet kassagenererande 

enheter. En annan revisor hävdar att det är revisorns uppgift att införskaffa tillräckligt med 

information från företaget för att kunna göra en självständig och objektiv bedömning.  
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5.3.2 Diskonteringsräntan 

Gemensamt för samtliga revisorer är att de anser att fastställandet av diskonteringsräntan 

är mindre problematiskt än antalet kassagenererande enheter och det framtida kassaflödet. 

Detta förklarar revisorerna beror på att diskonteringsräntan bygger på marknadens 

avkastningskrav som är enklare att kontrollera och verifiera. Revisorerna anser att 

redovisningsbyråerna har finansieringsavdelningar som är experter och som har resurser att 

göra en grundlig bedömning om diskonteringsräntan är sannolik.  

 

En av revisorerna belyser hur problematiken kan uppstå, om ett företag använder en 

diskonteringsränta på 2 % men finansieringsavdelningen har beräknat att diskonteringsräntan 

borde vara betydligt högre omkring 6 - 7 %. För att komma överens om vilken 

diskonteringsränta som är rimlig krävs det en diskussion mellan företaget och revisorn. Det är 

företagets uppgift att visa och förklara att de antaganden som de har gjort är mer trovärdiga än 

de antaganden som revisorn anser vara rimliga. Enligt revisorns erfarenhet tenderar dessa 

diskussioner att resultera i en överenskommelse om diskonteringsräntan, revisorn är tydlig 

med att företagen vill visa en rättvisande värdering över goodwill. Att som revisor inte kunna 

övertyga företaget om att ens synpunkt är rätt får ses som ett misslyckande från revisorns 

sida.   

 

5.3.3 Framtida kassaflöden 

Att bedöma framtida kassaflöden är bland de svåraste arbetsuppgifterna som en revisor ställs 

inför vid utförandet av en revision. Revisorerna anser att bedömningen av företagets framtida 

kassaflöde är den del i nedskrivningsprövningen som innehåller flest antaganden. Det är 

många parametrar att ta ställning till, framtida intäkter, företagets marginaler, investeringar 

och tillväxttakten.  

 

En av revisorerna förklarar att det är olika problematiskt att beräkna de framtida kassaflödena 

beroende på företagets bransch och storlek. Han ger ett exempel på att det är lättare att 

bedöma framtiden för relativt stora och etablerade verkstadsföretag än för läkemedelsföretag 

eller It-företag som befinner sig i utvecklingsfasen. För etablerade företag finns det en historik 

att jämföra med, det är möjligt att se ett samband mellan företagets tidigare prognoser och hur 

väl de stämt överens med utfallet. Företagen som befinner sig i en utvecklingsfas är enligt 

revisorn svårare att förutse hur tillväxten för företagen kommer att utvecklas. I 

utvecklingsfasen har företaget inga intäkter utan bara utvecklings- och forskningskostnader, 

detta medför att det är svårt att bedöma när i framtiden företaget kan generera ett positivt 

kassaflöde.  

 

Två av revisorerna menar att evighetsvärdet som ska visa värdet av det framtida kassaflödet 

som uppkommer senare än fem år efter det innevarande räkenskapsåret, är nästintill omöjligt 

att bedöma. Ett exempel som en revisor använde var om ett företag har värderat framtida 

kassaflöden till 100 och 25 av dessa bygger på kassaflöden under de fem första åren, 

resterande 75 bygger på kassaflöden som beräknas uppkomma efter fem år och framåt. 

Revisorn anser att den största delen av goodwillvärdet ska bygga på framtida kassaflöden som 

genereras inom fem år, han menar att dessa kassaflöden går att motivera eftersom det ofta 
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finns kalkyler och prognoser över tidsperioden. Ett ytterligare problem för revisorn uppstår 

om företaget använder en högre tillväxttakt för de kassaflöden som beräknas uppkomma efter 

femårsperioden. Revisorerna ser gärna att företaget är försiktiga vid värderingen av 

evighetsvärdet då det får en stor påverkan på goodwillvärdet. De säger att det redan är svårt 

att förutse en femårsperiod och omöjligt att förutse vad som kommer att ske efter 

femårsperioden.  

 

Uppstår det skillnader mellan företagets och revisorns antaganden om det framtida 

kassaflödet, krävs det mycket diskussioner mellan företaget och revisorn för att komma 

överens om vilka antaganden som är rimliga att förvänta sig. En revisor förklarar att om 

företaget tidigare år varit optimistiska och haft sämre precision i sina antaganden krävs det en 

mer noggrann granskning av företagets antaganden. Han menar att det är viktigt att ifrågasätta 

företagets antaganden om framtiden, om de till exempel tror att företaget ska växa mer än 

genomsnittet i branschen. Det är viktigt som revisor att förstå vad som ligger till grund för 

företagets antaganden för att kunna diskutera och jämföra skillnaderna mellan båda parters 

antaganden.     

          

5.4 Resultatjustering 

Samtliga revisorer är överens om att regelverket rörande nedskrivningsprövning av goodwill 

ger företag möjlighet att påverka resultatet. Möjligheterna att påverka resultatet uppstår på 

grund av att nedskrivningsprövningen innehåller subjektiva bedömningar om framtiden som 

företaget kan använda för att få det värdet de eftersträvar. En av revisorerna anser inte att 

valet av diskonteringsräntan påverkar nedskrivningsprövningen i samma utsträckning som 

bedömningarna om det framtida kassaflödet. Flera av revisorerna menar att valet av 

diskonteringsräntan får stor effekt på värderingen, samt att den är möjlig att justera från år till 

år.   

 

Revisorerna anser att företaget är mer optimistiska i nedskrivningsprövningen än vad 

revisorerna är, detta förklarar en revisor beror på att det ligger i företagets intresse att inte 

behöva genomföra en nedskrivning av goodwill. En av revisorerna menar att företaget vill 

kunna visa ett högt värde på goodwill, då det inte skrivs av linjärt till skillnad från andra 

tillgångar i balansräkningen. Två av revisorerna säger att företaget är mer benägna att 

genomföra nedskrivningar i samband med att verksamheten har gått sämre än förväntat. De 

menar också att företaget skriver ner ett större värde av goodwill än vad som hade behövts. 

Detta på grund av att företaget hellre signalerar flera negativa nyheter samtidigt än att behöva 

genomföra nedskrivningar flera år i följd. En av revisorerna belyser ett problem då företaget 

kan bli aktuellt för konkurs om en nedskrivning skulle genomföras då företagets egna kapital 

inte kan täcka nedskrivningen. Vid sådant scenario kan revisorn bli tvungen att skriva en oren 

revisionsberättelse och det kan skapa oro hos företagets kreditgivare och övriga intressenter. 

Han menar dock att företaget i största möjliga mån undviker att få en oren revisionsberättelse 

då det kan få en större effekt för företagets framtid än en nedskrivning av goodwillvärdet.   
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Revisorerna anser att regelverket ger företaget möjlighet till att påverka resultatet genom 

nedskrivningsprövningen men de anser inte att det är någon taktik från företaget. De är alla av 

åsikten att företaget vill redovisa rättvisande siffror i årsredovisningen och ser inte detta som 

ett stort problem.   

 

5.5 Tillförlitlighet 

Revisorerna är överens om att nedskrivningsprövningen av goodwill bygger på extremt 

mycket antaganden om framtiden. En revisor menar att hans uppgift är att säkerställa att 

värderingen av goodwill inte innefattar väsentliga fel eller brister. Han menar vidare att 

goodwill är en sådan tillgång som inte är möjlig att bestämma ett exakt värde på, beroende på 

vem som utför värderingen uppstår olika bedömningar i värderingen. Revisorerna anser att 

med hjälp av de resurser som revisionsbyråerna tillhandahåller i form av 

finansieringsavdelningar och revisorns erfarenheter, kan de säkerställa 

nedskrivningsprövningen på ett tillräckligt tillförlitligt sätt.   

 

Två av revisorerna förklarar att upplysningskravet i IAS 36 ökar tillförlitligheten eftersom 

företaget ska informera om vilka antaganden och bedömningar som ligger till grund för 

nedskrivningsprövningen. En av revisorerna menar att om företagen inte genomför en 

nedskrivning trots att det skulle kunna vara aktuellt, kan en extern intressent själv avgöra om 

företagets antaganden är rimliga. En annan revisor menar dock att det ställer höga krav på 

läsaren av årsredovisningen att kunna genomföra en egen bedömning om de antaganden som 

används i nedskrivningsprövningen. Han anser vidare att problemet kvarstår för de läsare som 

inte har den kunskap som behövs för att kunna bilda sig en egen uppfattning.     

 

Revisorerna har haft olika synpunkter på goodwill som en tillgång. En av revisorerna menar 

att om goodwill ska klassificeras som en tillgång på balansräkningen, ska tillgången vara 

specifik och möjlig att sälja till en extern part. En annan åsikt som en av revisorerna hade var 

att goodwill som tillgång inte går att jämföra med en materiell tillgång. Han menar vidare att 

goodwill kan vara svårt att specificera och därmed också problematisk att sälja till en extern 

part. Han förklarar också att goodwill är en restpost som uppstår vid upprättandet av 

förvärvskalkylen. Han uppger att företag vid en förvärvskalkyl till exempel kan ta upp 

forskningsutgifter som goodwill i balansräkningen som annars inte hade varit aktiverbara 

enligt IFRS.  

 

Revisorerna anser att regelverket i IFRS där företag ska genomföra en nedskrivningsprövning 

varje räkenskapsår ger en mer rättvisande bild av goodwillposten än vid linjär avskrivning. De 

anser dock att nedskrivningsprövningen innehåller många komplicerade beräkningar och är 

svårare att utföra för företaget och kräver mer arbete av revisorer att granska. Revisorerna 

menar att när goodwill skrevs av linjärt minskade problematiken successivt och 

nedskrivningar blev sällan aktuella. En av revisorerna säger att han tycker att 

nedskrivningsprövningen har bidragit till att företaget är tvungna att genomföra en mer 

noggrann värdering av goodwillposten. Han anser att denna metod är bättre för företaget och 

dess intressenter, trots att metoden är omdiskuterad och ifrågasatt.    
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En av revisorerna är mer kritisk till att goodwill inte skrivs av linjärt och minskar i värde. Han 

menar att värdet av goodwillposten borde minska i samband med att synergierna från 

förvärvet avtar. Han menar vidare att det blir svårare för varje år som går att härleda det 

framtida kassaflödet tillbaka till förvärvet. Han anser att det skulle vara mer logiskt att skriva 

av goodwillvärdet linjärt, eftersom värdet på goodwill borde minska i samma utsträckning 

som tillgången genererar intäkter. Han säger också att det vore en fördel om möjligheten att 

skriva upp värdet för goodwill var tillåtet i IFRS, han anser att det i dagsläget blir en negativ 

åtgärd för företaget att behöva genomföra en nedskrivning. Att göra det tillåtet att skriva upp 

goodwill skulle öka tillförlitligheten, dock menar han att det ändå skulle vara omöjligt att 

uppnå ett fullständigt korrekt värde. En annan revisor uttrycker att det är svårt nog att 

motivera att värdet inte har minskat och anser att det skulle vara ännu svårare att motivera en 

värdeökning.    

 

Revisorerna tror inte att värdet på goodwillposten har stor betydelse för intressenternas åsikter 

om företaget. De anser att intressenterna är medvetna om att tillgången är osäker och 

värderingsmodellerna bygger på subjektiva bedömningar. En av revisorerna förklarar att 

värdet på goodwillposten ökar balansomslutningen vilket är en risk för intressenterna då 

posten kan sakna ett verkligt värde. Revisorerna är eniga om att intressenterna är mer benägna 

att analysera framtida intjäningsförmåga och företagets förväntade tillväxttakt. De säger också 

att intressenternas intresse för goodwillposten ökar desto större posten är i relation till 

balansomslutningen.   
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6. Analys 

6.1 Granskningsproblematik 

6.1.1 Kassagenererande enheter 

De revisorer vi intervjuat är alla överens om att det är problematiskt för företag att identifiera 

rätt antal kassagenererande enheter. Revisorerna anser att företagen vill identifiera hela 

verksamheten som en kassagenererande enhet. Detta stämmer väl överens med vad Carlin och 

Finch (2011) kommer fram till i sin studie, där de visar att företag identifierar färre 

kassagenererande enheter än vad företagen har verksamhetsgrenar. I likhet med vad Dagwell, 

Wines och Windsor (2007) studerat har en revisor vi intervjuat förklarat att det finns 

incitament för företagen att identifiera färre enheter. Han menar att det är en tidskrävande 

process att upprätta nedskrivningsprövningar, samt att det är möjligt att undvika en 

nedskrivning för de enheter där ett nedskrivningsbehov kan existera.   

 

Dagwell, Wines och Windsor (2007) förklarar att revisorer ställs inför ett antal utmaningar 

vid granskning av företagets nedskrivningsprövning av goodwill. En av dessa utmaningar är 

att genomföra en objektiv bedömning över företagets identifiering av rätt antal 

kassagenererande enheter. Författarna menar vidare att det kan vara problematiskt för 

revisorerna att göra bedömningen då revisorerna inte innehar samma information som 

företaget. En av revisorerna vi intervjuat påpekar dock att det är en av revisorernas viktigaste 

uppgifter att samla in tillräckligt med information för att kunna genomföra en självständig och 

objektiv bedömning. En annan revisor menar att det alltid kommer vara svårt att motbevisa 

företagets antaganden då de är experter på sin verksamhet. Detta visar att det finns skillnader 

mellan de revisorer vi intervjuat och deras syn på möjligheten att göra en objektiv bedömning.  

 

Utifrån de intervjuer vi genomfört framgår det att endast en av revisorerna aktivt granskar och 

diskuterar företagens bedömningar av antalet kassagenererande enheter. Att endast en av 

revisorerna genomför denna granskning är märkligt då samtliga revisorer anser att det är en 

problematisk del av nedskrivningsprövningen. Detta kan skapa en ond cirkel då företagen har 

incitament att identifiera få enheter, samtidigt som revisorerna inte aktivt gör en egen 

bedömning. Ifrågasätter inte revisorerna företagens bedömningar kommer problematiken att 

kvarstå, företagen kommer inte identifiera fler enheter utan krav från revisorn. Ovanstående 

resonemang kan vara en av anledningarna till att Carlin och Finch (2011) visar att företag 

identifierar för få kassagenererande enheter.   

 

En av revisorerna vi har intervjuat är tydlig med att det ofta blir diskussioner med företaget 

om antalet identifierade kassagenererande enheter. Han förklarar vidare att revisorn ofta får 

godkänna företagets argument angående antalet kassagenererande enheter. Detta kan bero på 

svårigheten att motbevisa företagets bedömningar om sin egen verksamhet. En ytterligare 

anledning till revisorernas passiva agerande kan vara att det saknas ett exakt svar på 

bedömningen. Benston (2006) har visat vilken viktig funktion revisorn har och att effekterna 

av att inte granska och ifrågasätta företagets antaganden kan i värsta fall leda till konkurs.  
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6.1.2 Diskonteringsräntan 

Av de revisorer vi har intervjuat framgår det att de inte upplever ett stort problem angående 

företagens beräkningar rörande diskonteringsräntan, till skillnad mot vad Carlin och Finch 

(2009) och AbuGhazaleh, Al-Hares och Roberts (2011) har visat i sina studier. Carlin och 

Finch (2009) menar att företag använder sig av en diskonteringsränta som inte 

överensstämmer med marknadens avkastningskrav. Dagwell, Wines och Windsor 

(2007) förklarar att det är problematiskt för revisorerna att göra en bedömning av 

diskonteringsräntan då den bygger på företagets subjektiva bedömningar. De revisorer vi har 

intervjuat anser att de med hjälp av finansieringsavdelningarna har tillräckligt med resurser 

för att göra bedömningar om företagets beräkningar av diskonteringsräntan är rimliga.      

 

Carlin och Finch (2009) menar att företag inom samma bransch bör använda sig av snarlika 

räntesatser för diskonteringsräntan då de bör ha liknande framtidsutsikter. Studien visar att det 

finns stora skillnader mellan företagens val av diskonteringsräntor. De revisorer vi har 

intervjuat säger att vid granskningen av företagens diskonteringsräntor, genomförs analyser 

över vad som kan anses vara en rimlig diskonteringsränta för den bransch som företaget 

befinner sig i. Om revisorerna och finansieringsavdelningarna utför en jämförelse över vilka 

diskonteringsräntor som används av företag i samma bransch, bör det inte uppstå de skillnader 

som Carlin och Finch (2009) påvisar.   

 

Uppstår det skillnader i åsikterna mellan revisorn och företaget om valet av 

diskonteringsräntan är det tydligt att revisorerna är mer benägna att ta en diskussion än vid 

åsiktsskillnader angående kassagenererande enheter. Detta kan antas bero på att revisorerna 

har hjälp av finansieringsavdelningar som är experter på dessa beräkningar. Till skillnad mot 

bedömningarna av antalet kassagenererande enheter har revisorerna ett bättre beslutsunderlag 

för att bedöma rimligheten i företagets beräkningar. Detta stämmer väl överens med vad 

Häckner et. al. (2006) kommer fram till i deras studie, de visar att revisorer är mer benägna att 

granska poster i balansräkningen som är mindre komplicerade att bedöma. En ytterligare 

förklaring till att revisorerna är mer benägna att granska diskonteringsräntan kan vara att den 

får större effekt på nedskrivningsprövningen. Något som blir motsägelsefullt i revisorernas 

resonemang är att identifieringen av kassagenererande enheter ses som ett större problem än 

diskonteringsräntan. Trots detta är de mer benägna att granska företagets beräkningar av 

diskonteringsräntan. 

 

3.1.3 Framtida kassaflöden 

I likhet med vad Häckner et. al. (2006) har kommit fram till anser även de revisorer vi har 

intervjuat att bedömningar av företags framtida kassaflöden är bland de svåraste 

arbetsuppgifter som revisorer ställs inför. Utifrån intervjuerna framgår det att denna del i 

nedskrivningsprövningen bygger på flest subjektiva bedömningar. Till skillnad från 

granskningen av diskonteringsräntan finns det färre åtgärder för revisorn att använda. För att 

analysera företagets framtida kassaflöden granskar revisorerna även trovärdigheten hos 

personen som framställt prognoserna, samt om företagets andra prognoser bygger på samma 

antaganden. En anledning till att revisorerna i granskningen bedömer personens trovärdighet 

är för att det kan ge en anvisning om hur dennes tidigare prognoser har stämt överens med 
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utfallet. Huruvida alla antaganden är likvärdiga i företagets prognoser behöver dock inte 

innebära att de är rimliga, därav behöver revisorerna fortfarande göra en bedömning över det 

framtida kassaflödet. 

 

Revisorerna är eniga om att de upprättar känslighetsanalyser för att bedöma hur det 

diskonterade värdet av det framtida kassaflödet förändras vid andra antaganden. De gör denna 

analys för att säkerställa att små skillnader i till exempel diskonteringsräntan och företagets 

tillväxttakt inte leder till ett stort behov av att en nedskrivning ska genomföras. Falk et. al. 

(1999) menar att revisorer ska genomföra en objektiv och självständig bedömning. När 

revisorerna i känslighetsanalysen kan jämföra företagets antaganden med sina egna 

antaganden kan revisorn bilda sig en egen uppfattning. Utifrån de intervjuer vi genomfört 

tenderar revisorer vara av åsikten att företagen är mer optimistiska om sin framtid än vad 

revisorerna är. Vid upprättandet av känslighetsanalysen kan revisorn påvisa för företaget vilka 

skillnader som kan uppstå i nedskrivningsprövningen beroende på vilka antaganden som 

används.  

 

6.2 Indikationer 

Av intervjuerna har det framgått att det inte finns någon specifik indikation på nedskrivning 

där värdet på goodwillposten ställs i relation till övriga poster på balansräkningen. Är 

goodwillen stor i förhållande till företagets egna kapital eller totala balansomslutningen, är det 

istället en indikation på att revisorerna ska göra en mer utförlig granskning. En av 

anledningarna är att om värdet på goodwillen är stort får det en mer väsentlig betydelse för 

företagets intressenter. En ytterligare anledning till att det inte finns några indikationer på att 

en nedskrivning ska genomföras, kan vara på grund av nedskrivningsprövningen som 

Dagwell, Wines och Windsor (2007) förklarar bygger på subjektiva bedömningar. En effekt 

av detta är att företaget har möjlighet att dölja en indikation på att ett nedskrivningsbehov 

finns. Däremot är det svårare för företaget att dölja för revisorn att verksamheten i stort har 

försämrats. 

 

Det som enligt IAS 36 p. 12 indikerar på att en nedskrivning ska genomföras är om det skett 

drastiska händelser i företagets omvärld eller internt som kommer påverka företaget negativt. 

Vad vi har förstått utifrån intervjuerna är det som indikerar att en nedskrivning ska bli aktuell 

att företaget har börjat visa sämre resultat eller att prognoser indikerar en sämre 

framtidsutsikt. En av revisorerna menade att Lehman Brothers konkurs var en tydlig 

indikation på att framtidsutsikterna för många företag försämrades. Detta visar att revisorn 

måste vara väl insatt i företagets verksamhet eftersom olika omvärldsfaktorer påverkar olika 

branscher.   
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6.3 Resultatjustering 

I likhet med den undersökning som Pajunen och Saastamoinen (2013) genomfört visar även 

vår studie på att revisorer anser att företag med hjälp av nedskrivningsprövningen kan påverka 

resultatet. Trots att revisorerna vi har intervjuat anser att möjligheten till resultatjustering 

finns, anser de inte att det är något företag använder sig av. AbuGhazaleh, Al-Hares och 

Roberts (2011) och Carlin och Finch (2009) visar dock att resultatjustering i samband med 

nedskrivningsprövningen av goodwill förekommer.  

 

Vilken del av nedskrivningsprövningen som företag kan använda till att justera resultatet 

råder det olika åsikter kring enligt de revisorer vi har intervjuat. En majoritet anser i likhet 

med AbuGhazaleh, Al-Hares och Roberts (2011) och Carlin och Finch (2009) att det är valet 

av diskonteringsränta som är mest fördelaktig att använda. Detta är något som blir 

motsägelsefullt då revisorerna samtidigt anser att de har goda förutsättningar att genomföra en 

utförlig granskning av diskonteringsräntan. Om det inte finns någon problematik i 

granskningen av diskonteringsräntan bör inte heller företagen kunna använda 

diskonteringsräntan i syfte att påverka resultatet.  

 

En annan del i nedskrivningsprövningen som Carlin och Finch (2011) och Dagwell, Wines 

och Windsor (2007) menar kan användas i syfte att justera resultatet är identifieringen av 

kassagenererande enheter. Vid intervjuerna var det bara en av revisorerna som framhävde att 

om företag identifierar få kassagenererande enheter kan det leda till att ett 

nedskrivningsbehov undviks. Samma revisor anser också att detta är en viktig fråga i 

granskningsprocessen för att kunna säkerställa tillförlitligheten i nedskrivningsprövningen. De 

andra revisorerna uppger att det är problematiskt att identifiera rätt antal kassagenererande 

enheter. De anser dock inte att företagens bedömningar av antalet kassagenererande enheter 

får stora konsekvenser på nedskrivningsprövningen. Det är märkligt att samtliga revisorer 

påvisar problematiken men att bara en genomför en självständig bedömning av antalet 

kassagenererande enheter. Att flertalet av revisorerna inte gör dessa bedömningar kan leda till 

företagets möjlighet att påverka resultatet kommer kvarstå.  

 

En ytterligare del i nedskrivningsprövningen som kan användas för att påverka resultat är 

enligt Beatty och Weber (2006) att företag kan fördröja nedskrivningsbehovet. Detta är även 

något som revisorerna anser kan ligga i företagens intresse. Revisorerna menar vidare att när 

företag genomför en nedskrivning tenderar de att skriva ner ett större värde än vad 

nedskrivningsprövningen indikerar. Detta är något som Ramanna (2008) förklara är ett 

alternativ som företag kan tillämpa för att påverka resultatet. Att företag väljer att skriva ner 

ett större värde bör enligt försiktighetsprincipen inte vara negativt, dock kan värderingen bli 

missvisande. Goodwill är en problematisk post på balansräkningen att säkerställa 

tillförlitligheten i, därav är det bättre att den är för lågt värderad än för högt värderad. Att 

företag inte väljer att genomföra nedskrivningar anser Beatty och Weber (2006) och de 

revisorer vi har intervjuat beror på att företagets intressenter ser negativt på att företag 

genomför nedskrivningar. Att företag försöker fördröja nedskrivningar kan förklaras med att 

företaget inte vill signalera dåliga nyheter till intressenterna.  
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För att revisorerna ska få en förståelse för vad som ligger till grund för företagets antagande 

om framtiden behöver dessa antaganden diskuteras. Revisorerna förklarar att om företaget kan 

argumentera för sina antaganden är det svårt att motbevisa då företaget innehar mer 

information. En svårighet som kan uppstå för revisorerna är att företaget bestämmer vilken 

information som de överlämnar, vilket kan leda till revisorerna får missvisande information. 

Att revisorerna också är av åsikten att företagen inte använder nedskrivningsprövningen för 

att påverka resultat kan leda till att revisorerna inte är tillräckligt kritiska i sin granskning. Är 

inte revisorn kritiska mot de företag de granskar har Benston (2006) visat vad denna passivitet 

kan leda till.  

 

6.4 Tillförlitlighet 

Det finns olika åsikter om tillförlitligheten i goodwill bland de revisorerna vi har intervjuat. 

En av revisorerna anser att om en tillgång ska finnas på företagets balansräkning ska det vara 

tydligt vad tillgången är och att den ska vara möjlig att avyttra. En annan av revisorerna anser 

att goodwill är väldigt komplicerat att värdera och eftersom det är en restpost från en 

förvärvskalkyl är det mycket svårt att definiera vad goodwill består av. Moehrle och Wen 

(2016) visar att kreditgivare är likt en av revisorerna kritiska till tillförlitligheten i goodwill då 

den är svår att sälja samt saknar ett reellt värde. Lhaopadchan (2010) menar att det som skiljer 

goodwill från materiella tillgångar är att det är svårt att beräkna ett marknadspris på 

tillgången. Canibano, Garcia-Ayuso och Sanchez (2000) menar dock att goodwill likt andra 

tillgångar ska generera intäkter till företaget i framtiden. Att goodwill är svår att värdera och 

klassificera som en tillgång gör att tillförlitligheten minskar, något som forskning om 

kreditgivares syn på tillgången indikerar.    

 

En av revisorerna förklarade att det är möjligt för företag vid förvärvskalkylen att klassificera 

värden som goodwill som annars inte hade varit möjliga att aktivera i balansräkningen. Han 

ger ett exempel på kostnader för forskning och utveckling där det är strängare krav på vad 

som får tas upp i balansräkningen. Detta är något som Holthausen och Watts (2001) menar 

minskar tillförlitligheten och ökar osäkerheten för företagets intressenter. Denna problematik 

som revisorn belyser stämmer väl överens med vad Canibano, Garcia-Ayuso och Sanchez 

(2000)  förklarar är en av anledningarna till att företag i förvärvsanalysen aktiverar kostnader 

för forskning och utveckling som goodwill. Detta på grund av striktare krav för vad som får 

klassificeras som forskning och utveckling (Canibano, Garcia-Ayuso, & Sanchez, 2000). Att 

det finns åsiktsskillnader mellan revisorerna om vad goodwill består av och hur tillgången ska 

klassificeras gör att subjektiva bedömningar från företaget är möjliga. Om revisorerna har 

olika åsikter om goodwill kan tillförlitligheten variera beroende på revisorns uppfattning om 

goodwill.  

 

Gemensamt för de revisorer vi har intervjuat är att de inte tror att goodwill är en relevant post 

för intressenter vid analyser av företag. De förklarar att intressenterna är medvetna om 

problematiken vid värderingen av goodwill samt att nyckeltal beräknas innan nedskrivning av 

goodwill. Lundqvist, Marton och Pettersson (2013) beskriver att informationen i de finansiella 
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rapporterna kan anses vara relevant om det påverkar intressenternas beslutsunderlag.      

Craig, Oliveira och Rodrigues (2010) skriver att relevansen har ökat vid nuvarande regelverk, 

eftersom goodwill idag ska värderas till verkligt värde till skillnad från tidigare, då goodwill 

skrevs av linjärt. Revisorerna anser att företagets antaganden i nedskrivningsprövningen har 

ökat relevansen då intressenterna kan skapa sig en uppfattning om hur företaget ser på 

framtiden. Att goodwill inte anses vara en relevant tillgång kan bero på att värderingen bygger 

på subjektiva bedömningar. Intressenterna är intresserade av hur företaget kommer att 

utvecklas i framtiden, därav bör företagets antaganden i nedskrivningsprövningen om 

framtiden vara av intresse. Häckner et. al. (2006) beskriver att intressenter tenderar att lägga 

mer fokus på information som kan användas för att förutspå företagets framtidsutsikter.   

 

Revisorerna anser att tillförlitligheten i de finansiella rapporterna har ökat till följd av att 

företag har krav enligt IAS 36 p. 134, att upplysa läsarna om vilka antaganden som har 

använts i nedskrivningsprövningen. De menar dock att det kräver goda kunskaper för att 

kunna tolka och göra egna bedömningar om företagets antaganden är rimliga. Hartwig (2015) 

menar att upplysningskravet har ökat begripligheten i de finansiella rapporterna dock visar 

han i sin studie att företag inte lever upp till kraven. Intressenterna kan med hjälp av 

upplysningar göra egna bedömningar över företagens antaganden och om de är tillförlitliga. 

Detta kräver dock att revisorerna säkerställer att företagen uppfyller kraven, något som 

Hartwig (2015) visar inte förekommer.  

 

AbuGhazaleh, Al-Hares och Roberts (2011) skriver att anledningen till införandet av IAS 36 

och att företag ska genomföra årliga nedskrivningsprövningar, var för att öka tillförlitligheten 

i de finansiella rapporterna. Pajunen och Saastamoinen (2013) visar i sin undersökning över 

finska revisorers åsikter om tillförlitligheten i nedskrivningsprövningen av goodwill. De har 

kommit fram till att revisorer förespråkar det nya regelverket men att det har minskat 

tillförlitligheten, detta överensstämmer även med vår insamlade empiri. En revisor vi 

intervjuade förklarade att när goodwill skrevs av linjärt påverkades inte avskrivningarna av 

företagets egna bedömningar, utöver valet av avskrivningstakt. Detta medförde även att 

problematiken rörande goodwill minskade successivt för varje år. En av revisorerna 

förespråkade att goodwill ska skrivas av linjärt, han menade att värdeminskningen skulle 

spegla de intäkter som har genererats på grund av synergieffekterna. Att revisorerna 

förespråkar en metod som bygger på subjektiva bedömningar trots att de anser att metoden 

inte är tillförlitlig går att ifrågasätta. De anser dock att de kan säkerställa att goodwillposten är 

tillräckligt tillförlitlig.  
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7. Slutsats och diskussion 

Studiens syfte var att skapa en djupare förståelse för problematiken vid 

nedskrivningsprövningen av goodwill ur revisorns perspektiv. Studien syftar också till att 

förklara om revisorerna kan säkerställa tillförlitligheten i nedskrivningsprövning. Det är 

tydligt att revisorerna har samma åsikter om vilka problemområden som 

nedskrivningsprövningen innehåller. Det har också framkommit att de har ett likartat 

tillvägagångssätt hur granskningsprocessen genomförs. Trots att nedskrivningsprövningen 

bygger på många subjektiva bedömningar anser revisorerna att de kan säkerställa att 

nedskrivningsprövningen är tillräckligt tillförlitlig. 

 

Resultatet av studien visar att det är olika problematiskt att bedöma företagens antaganden i 

de olika delarna i nedskrivningsprövningen. En del i nedskrivningsprövningen som är 

problematisk för revisorerna att bedöma, är om företaget identifierat rätt antal 

kassagenererande enheter. Detta beror på att revisorn har svårigheter att motbevisa att 

företagets identifierade kassagenererande enheter är missvisande. Till skillnad mot vad teorin 

beskriver visar vår studie att revisorerna inte anser att diskonteringsräntan är ett problem i 

nedskrivningsprövningen. Det förklaras av att revisorerna har resurser för att säkerställa att 

företagets beräknade diskonteringsränta är tillförlitlig. Att bedöma vad som kommer ske i 

framtiden är nästintill omöjligt både för revisorn och företaget. Känslighetsanalysen kan bidra 

till att tillförlitligheten i nedskrivningsprövningen ökar, dock är det tveksamt om det är 

tillräckligt tillförlitligt eftersom bedömningar av framtiden bygger på många olika parametrar.  

 

Kan inte revisorerna säkerställa att nedskrivningsprövningen är tillförlitlig ökar risken för att 

intressenterna grundar sina beslut på missvisande information. Studien visar att det finns 

möjligheter för företaget att påverka resultatet opportunistiskt i samband med framställandet 

av nedskrivningsprövningen. Vid åsiktsskillnader angående företagets antaganden löses dessa 

genom diskussion mellan revisorn och företaget. Resultatet av studien har visat att revisorer 

har svårt att motbevisa företagets antaganden när företaget har ett tydligt beslutsunderlag. 

Svårigheten i att motbevisa företagens antaganden leder till att företag även i framtiden kan 

använda nedskrivningsprövningen i syfte att justera resultatet. Trots problemen revisorerna 

påpekar anser de inte att företag använder dessa möjligheter, detta pekar på någon form av 

godtycklighet från de revisorer vi har intervjuat.      

 

Studiens resultat visar att goodwill är en omdiskuterad och problematisk post på 

balansräkningen att värdera. Regelverket angående nedskrivningsprövningar bygger på många 

subjektiva bedömningar, detta är något som skapar svårigheter i revisionsprocessen.   

Utifrån studiens resultat är det möjligt att anse att nedskrivningsprövningen är tillräckligt 

tillförlitlig utifrån ett revisionsperspektiv. Att revisorerna är av åsikten att goodwill inte har 

någon betydelse för företagets intressenter, skapar frågor om för vem revisorerna säkerställer 

tillförlitligheten. Det kan dock ifrågasättas om revisorer kan säkerställa tillförlitligheten 

tillräckligt mycket för att företagets intressenter ska anse att goodwill är en tillförlitlig post på 

balansräkningen.  
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7.1 Vidare forskning 

Förslag till vidare studier kan vara att undersöka om företagets intressenter i form av 

aktieägare, aktieanalytiker eller kreditgivare anser att värderingen av goodwill är tillförlitlig 

och användbar som beslutsunderlag. Ett annat förslag är att undersöka hur företaget genomför 

en nedskrivningsprövning och vad som är problematiskt för dem. 
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Bilaga 1 – Intervjuguide 

1. Får vi spela in intervjun? 

 

2. Vill du vara anonym?   

 

3. Hur länge har du arbetat inom revisionsbranschen? 

 

4. Vilka är dina arbetsuppgifter och vilken typ av företag reviderar du?  

 

5. Hur genomförs granskningen av nedskrivningsprövningen av goodwill?  

 

6. Vilka specifika indikationer kan föreligga för att en nedskrivning av goodwill kan bli 

aktuell?  

 

7. Vilka delar i revisionen av goodwill är mest problematiska att granska?  

 Identifiering av kassagenererande enheter 

 Diskonteringsräntan 

 Bedömning av framtida kassaflöden 

 

8. Hur går ni tillväga om din värdering inte stämmer överens med företagets värdering? 

 

9. Anser du att det finns möjligheter för företag att använda nedskrivningsprövningen i 

syfte att påverka resultatet?  

 Vilka delar i bedömningen kan användas till att påverka resultat?  

 

10. Anser du att revisorer kan säkerställa att goodwillposten är tillförlitlig trots att den 

innehåller många subjektiva bedömningar? 

 

11. Tycker du att de nya reglerna kring nedskrivning av goodwill ger en mer rättvisande 

bild än tidigare då goodwill skrevs av linjärt? 

 


