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Sammanfattning 

 

Titel Goodwill – revisorers tankar om granskning av 

börsnoterade företags goodwill efter införandet av 

IFRS. 

Problem      Efter införandet av IFRS ska noterade bolags 

förvärvade goodwill inte längre skrivas av linjärt, utan 

ska istället årligen prövas för att bedömas om värdet 

kvarstår. Nedskrivningsprövningarna bygger till stor 

del på ledningens egna antaganden och bedömningar 

vilket lämnar utrymme för subjektivitet.  Därför vilar 

nu ett större ansvar på revisorerna när det kommer 

till granskningen av denna post. 

Syfte Syftet med vår kandidatuppsats är att lyfta fram 

revisorers tankar om granskningen av IFRS- 

redovisande företags goodwillvärden. 

Metod          Vi har använt oss utav en kvalitativ undersökning  

bestående av intervjuer med fem auktoriserade 

revisorer. Intervjuerna genomfördes för att få fram 

deras perspektiv på hur de upplever att införandet av 

IFRS har påverkat deras granskning av goodwill.  

Slutsatser        Syftet med införandet av IFRS har varit gott, men 

tyvärr verkar regelverket idag vara svårt att tillämpa i 

praktiken.  De nya reglerna medför att ledningen, 

utan att inskränka på några lagar, kan styra 

värderingen av goodwill genom egna 

värderingsmodeller. Att som revisor bevisa att 

ledningen gjort felaktiga nedskrivningsbeslut gällande 

goodwill har visat sig vara svårt om inte omöjligt. 

Det nya regelverket är på väg i rätt riktning men är 

idag diffust och svårt att tillämpa på ett bra sätt.  
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1. Inledning 

Kapitlet inleds med en bakgrund och problemdiskussion kring ämnesvalet, vilket leder fram 

till en presentation av problemformuleringarna. Därefter förklaras syftet med arbetet samt 

vilka avgränsningar som gjorts.  

 

1.1. Bakgrund 

Goodwill som förvärvas i ett rörelseförvärv kan ses som en 

betalning för framtida ekonomiska fördelar som inte går att 

enskilt identifiera och inte heller att redovisa separat (IFRS 3 

p. 52, s 99). 

Goodwill utgör idag den största delen av de flesta företags immateriella 

tillgångar (Gauffin & Nilsson 2011). Redovisningen av goodwill är ett 

kontroversiellt ämne som flitigt har debatterats i årtionden (Bugeja & Gallery 

2006).  

Sedan januari 2005 är det obligatoriskt för börsnoterade bolag inom EU att 

följa de redovisningsstandarder som ges ut av IASB, det vill säga IFRS. Syftet 

med detta gemensamma regelverk är att harmonisera och utveckla företagens 

årsredovisning på internationell basis (Lönnqvist 2009).  

Införandet av IFRS har lett till stora förändringar när det kommer till 

redovisningen av goodwill. När man tidigare följde de svenska 

redovisningsreglerna gjordes planenliga avskrivningar på goodwill under 

maximalt 20 år. Enligt IFRS görs istället minst en nedskrivningsprövning per 

år där man undersöker om värdet finns kvar eller om det föreligger något 

nedskrivningsbehov. Har man en gång skrivit ner goodwillvärdet kan man inte 

skriva upp det igen. De värderingsmetoder som tillämpas bygger mycket på 

subjektiva bedömningar från företagsledningen, vilket lämnar utrymme för 

osäkerhet och kan leda till kreativ bokföring (Wines et al. 2007).  

1.2. Problemdiskussion 

För företagen är nedskrivningar av goodwill den kanske mest svårhanterliga 

posten inom IFRS (Marton 2009). Vidare skriver Marton (2011) att införandet 

av IFRS har medfört två svåra bedömningssituationer för företagen när det 

gäller goodwill. Den första situationen är då företaget vid förvärvstillfället ska 

identifiera och värdera ett antal specifika immateriella tillgångar. Den andra 
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svårigheten uppkommer då goodwill ska nedskrivningsprövas. I båda 

situationerna finns betydande osäkerhet i redovisningen. Detta har i sin tur lett 

till att revisorerna fått det svårare att granska just denna post vilket bland annat 

Wines et al. (2007) tar upp i en undersökning baserad på införandet av IFRS i 

Australien. 

Hamberg och Beisland (2009) kom i sin forskning fram till att användbarheten 

och informationen som företagen lämnade ifrån sig gällande goodwill har 

blivit mer bristfällig sedan införandet av IFRS. Mer om själva undersökningen 

kommer vi in på senare.  

Den bristfälliga informationen gällande goodwill beskrivs även av Hamberg et 

al. (2011). Författarna har jämfört hanteringen av goodwill efter införandet av 

IFRS med de tidigare redovisningsreglerna i Sverige, och kom fram till att 

införandet av IFRS har bidragit till att redovisningen av goodwill har gjorts 

mer bedömningsbaserad. Detta har i sin tur gett företag större frihet att skapa 

sina egna bedömningar av goodwill där man lämnar mycket lite plats för den 

objektiva bilden. Författarna förklarar även att vissa företag har en tendens att 

ange ett onormalt högt goodwillvärde och hög avkastning trots att 

verksamhetens inkomstnivå är väldigt låg i förhållande till det man lovar.  

Lorentzon och Ekberg (2007) belyser revisorernas allt viktigare roll vid 

goodwillvärderingar. Författarna beskriver bland annat hur företaget Gunnebo 

gjorde ett stort antal förvärv och genom dessa bildat en säkerhetskoncern. 

Goodwillen utgjordes i detta fall av cirka 101 procent av det egna kapitalet 

som i slutet av 2007 uppgick till 1044 miljoner kr. Problemet visade sig senare 

vara att Gunnebo påstod att det inte fanns något nedskrivningsbehov när det i 

verkliga fallet fanns det. Goodwillen var övervärderad då man inte lyckades 

uppnå merparten av sina mål och detta i sin tur bidrog till att man fick göra 

omstruktureringar inom koncernen för närmare 500 miljoner kronor. 

Sammanfattningsvis lyfter författarna fram att revisorns roll är väldigt viktig 

för att upptäcka missbruket av goodwill och då framförallt goodwill som 

består av höga och osäkra värden.  

Även Froste (2011) tar upp problemet för revisorer gällande granskningen av 

företagens goodwillvärderingar. Författaren beskriver hur en auktoriserad 

revisor med flera års yrkeserfarenhet missat att ta upp flera väsentliga delar, 

bland annat goodwill, vid granskningen av IT-företaget MSC. Konsekvenserna 

blev att företaget som årligen hade ett rörelseresultat som låg på plus minus 



8 

noll gjorde en förlust på tolv miljoner kronor varav fem miljoner kronor var 

nedskrivningar av goodwill.  

Ovanstående diskussion gällande företagens bedömningssvårigheter av 

goodwillvärdet och revisorns allt viktigare roll vid gransk ningen av dessa 

värden har lett till följande två problemformuleringar:  

 Föreligger det någon granskningsproblematik för revisorer gällande 

värderingen och nedskrivningsprövningarna av goodwill inom IFRS- 

redovisande bolag, och vad i består den då av? 

 Vad kan göras för att minska subjektiviteten vid goodwillvärderingar?  

1.3. Syfte 

Syftet med denna uppsats är att ta reda på hur auktoriserade revisorer upplever 

granskningen och hanteringen av IFRS- redovisande företags 

goodwillvärderingar.  

1.4. Avgränsningar 

För att höja relevansen av uppsatsen, har vi valt att begränsa oss till 

auktoriserade revisorers perspektiv på granskningen av den goodwill som 

uppkommer i samband med företagsförvärv. Vidare är det endast 

redovisningen av goodwill som styrs av IFRS som kommer att behandlas, och 

följaktligen revisorers granskning av noterade företags behandling av denna 

post. 
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2. Referensram 

Här kommer vi reda ut de begrepp som berör ämnesvalet. Vidare kommer de regelverk som 

påverkar goodwill tas upp och beskrivas, samt vad tidigare forskning säger om problemet.  

 

2.1. Revision och revisorer  

Den första organisationen som sysslade med revision grundades i Venedig 

redan på 1500-talet. Det var inte förrän i mitten av 1800-talet revision blev ett 

vanligt förekommande fenomen. År 1895 kom den första lagen i Sverige som 

krävde revision av vissa bolag. Kraven på revisorerna var på den tiden inte lika 

hårda som idag. Det krävdes exempelvis ingen utbildning för att bli revisor, 

inte heller sades någonting om att en revisor behövde vara oberoende 

företaget denne reviderade. Inte förrän 1987 krävde lagen att alla aktiebolag 

skulle utse en godkänd eller auktoriserad revisor. (Carrington 2010)  

Carrington (2010) skriver att syftet med revisionen är att intressenter ska 

kunna lita på att den information som företag ger ifrån sig är tillförlitlig. 

Därför behövs en oberoende part som efter att ha granskat företaget kan 

uttala sig om att företagens påståenden överensstämmer med givna kriterier. I 

Sverige finns dessutom, till skillnad från andra länder, krav på 

förvaltningsrevision. Förvaltningsrevisionen går ut på att granska 

företagsledningen för att säkerställa att de inte utfört någon åtgärd eller gjort 

sig skyldig till försumlighet som kan ge anledning till ersättningsskyldighet 

gentemot företaget. Målet för revisionen är att revisorn efter att ha granskat ett 

företags årsredovisning, bokföring och förvaltning, ska lämna en 

revisionsberättelse. I revisionsberättelsen uttalar sig revisorn om 

årsredovisningen upprättats enligt lag och om ansvarfrihet kan beviljas. 

(Carrington 2010)  

Enligt Öhman (2006) kan betydelsen av revisorernas verksamhet bevisas med 

att den är omgärdad av lagar och regelverk, vilket i sin tur har skapat en 

efterfrågan på revisionstjänster som gjort att verksamheten har fått en stark 

ställning i samhället.  

Som tidigare nämnt har kraven på revisorn ökat med åren. I Revisorlagen (SFS 

2001:883) återfinns de lagar som styr revisorn. Bland annat står det att revisorn 

ska iaktta god revisorssed (§ 19) samt utföra sina uppdrag med opartiskhet och 

självständighet (§ 20). Vidare lyder revisorn enligt § 26 under tystnadsplikt och 
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får inte använda den information och uppgifter som tillkommit denne till egen 

eller annans fördel. Detta kan enligt Öhman (2006) ses som grunden för deras 

förhållande till de redovisningsskyldiga. För att få bli revisor ska man ha avlagt 

en yrkesexamen samt ha genomgått föreskriven utbildning och praktik.  

I Carrington (2010) diskuteras begreppet komfort inom revisionen. 

Författaren menar att det handlar om att vara trygg och komfortabel med 

redovisningen. Eftersom revisorn har begränsad tid på sig att utföra revisionen 

kommer denne inte kunna hinna med att granska allt. Där för måste revisorn 

välja vad som ska granskas. Det svåra blir då att veta när man samlat in 

tillräckligt med revisionsbevis för att kunna yttra sig i en revisionsberättelse 

med tillräckligt hög grad av säkerhet. Det finns alltid en risk att man som 

revisor missat något väsentligt. Förutom att tappa förtroendet som revisor och 

därmed framtida uppdrag, kan man i värsta fall även bli skadeståndsskyldig om 

man skriver på en revisionsberättelse som i själva verket bör ha skrivits oren. 

Dock krävs då att man som revisor har gått utanför gällande lagar och 

regelverk.  Öhman (2006) skriver att empiriska studier har gjorts, vilka har 

kommit fram till att revisorer känner sig illa till mods i vissa 

granskningssituationer och att de strävar efter att försöka hantera och 

undanröja den osäkerhetskänslan. En sådan situation är vid granskningen av 

immateriella tillgångar, då även erfarna revisorer upplever granskningen av 

dessa poster bekymmersam, vilket beror på att det saknas tydliga riktlinjer och 

regler för både redovisningen och granskningen av dessa poster (Eklöv 2001 

refererad i Öhman 2006).   

2.2. Internationell redovisningsstandard 

I och med den ökade ekonomiska globaliseringen har det uppstått ett behov 

av att harmonisera redovisningen världen över. IASB är en oberoende  

organisation som arbetar för ökad harmonisering och utveckling av 

internationella redovisningsstandarder. De standarder som de ger ut benämns 

IFRS och ska sedan 2005 tillämpas av alla noterade bolag inom EU vid 

upprättandet av koncernredovisning (Marton et al. 2010). Övergången till 

IFRS har lett till stora förändringar för både företagen och revisorerna, inte 

minst när det kommer till hur man ska hantera redovisningen av goodwill 

(Wines et al. 2007).  

De standarder som behandlar posten goodwill är IFRS 3 och IAS 36, vilkas 

syften beskrivs nedan.  
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IFRS 3 – Rörelseförvärv 

Enligt IFRS 3 ska förvärvsmetoden tillämpas vid redovisningen av 

rörelseförvärv. Vidare är syftet för standarden att ange hur företagen vid 

genomförandet av rörelseförvärv ska utforma den finansiella rapporteringen. 

Vid förvärvstidpunkten ska den förvärvade enhetens identifierbara tillgångar, 

skulder och eventualförpliktelser redovisas till deras verkliga värden.  

 

IAS 36 – Nedskrivningar 

Om det redovisade värdet på en tillgång överstiger nuvärdet av det 

inbetalningsöverskott som tillgången förväntas ge upphov till så redovisas den 

för högt och ska enligt IAS 36 skrivas ned. För att säkerställa att ett företags 

tillgångar inte värderas till ett högre värde än återvinningsvärdet finns vissa 

metoder ett företag ska tillämpa, vilka beskrivs i IAS 36.  

2.3. Goodwill 

Redovisningen av goodwill är ett kontroversiellt ämne som har debatterats i 

årtionden. Den största orsaken till debatten ligger i huruvida goodwill ska 

redovisas som en tillgång eller inte, och om man i så fall ska göra planenliga 

avskrivningar eller testa posten för nedskrivningar (Bugeja & Gallery 2006). 

De vanligaste typerna av goodwill som finns är internt upparbetad goodwill 

respektive förvärvad goodwill (Sundgren et al. 2009).  

Sundgren et al. (2009) förklarar att till internt upparbetad goodwill hör 

exempelvis ett företags goda rykte eller ett varumärkes successivt upparbetade 

goda image. Internt upparbetad goodwill får inte redovisas som en tillgång, 

vilket beror på att den inte kan beräknas på ett tillförlitligt sätt (RR 15).  

Seetharaman et al. (2004) beskriver att det i framtiden kommer att bli allt 

svårare att identifiera nettotillgångar och att mäta dessa på grund av att allt fler 

företag växer fram genom intellektuellt kapital. Dessa företag kan exempelvis 

vara internetbaserade företag som nästan helt saknar tillgångar i 

balansräkningen men som överlever tack vare de tjänster man kan erbjuda via 

internet. Författarna fäster vikt vid betydelsen av att internt upparbetad 

goodwill blir erkänd samtidigt som man mer kritiskt måste följa 

konsumenternas efterfrågemönster då det i snabbare takt förändras på 

marknaden. Detta i sin tur gör att man måste vara beredd på att prövningar av 

goodwill snabbt kan ändras från år till år. 
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Förvärvad goodwill är skillnaden mellan det pris ett företag betalar vid ett 

företagsförvärv och det verkliga värdet av det förvärvade företagets 

nettotillgångar. Posten redovisas som en tillgång i en koncerns balansräkning 

(Sundgren et al. 2009). Enligt ÅRL (SFS 2004:1173) ska immateriella tillgångar 

skrivas av på högst fem år om inte annan längre avskrivningstid med rimlig 

grad kan fastställas. Redovisningsrådets rekommendationer (RR 1:00 p 54) 

säger däremot att goodwill ska skrivas av på ett systematiskt sätt över 

nyttjandeperioden.  Nyttjandeperioden skall avspegla den period under vilken 

framtida extra goda fördelar som goodwillposten representerar kommer 

företaget till godo. Nyttjandeperioden antas enligt redovisningsrådets 

rekommendationer (RR 1:00 p 54) inte vara längre än 20 år om inte annat kan 

visas. Att Redovisningsrådets rekommendationer och ÅRL säger emot 

varandra har lett till stor osäkerhet när det gäller hur redovisningen av  

goodwill ska gå till (Sundgren et al. 2009).  

Tre sätt att hantera goodwill 

Seetharaman et al. (2004) förklarar att det finns tre olika synsätt som används 

vid redovisningen av goodwill. Det första sättet att hantera goodwill är genom 

försiktighetsprincipen där goodwillen ska kostnadsföras direkt vid förvärvet. 

Motiveringen till detta är att goodwillen i den köpta verksamheten kommer att 

försvinna med tiden och därför kan den inköpta tillgången skrivas av direkt då 

den enbart kommer att utgöra mätproblem. 

Det andra alternativet innebär att den förvärvade goodwillen klassificeras som 

en tillgång med en obegränsad livslängd. Goodwillen ska senare prövas och 

nedskrivningar ska därefter endast göras om dessa kan motiveras.  

Det tredje sättet som beskrivs är att goodwillen ska skrivas av under en rimlig 

nyttjandeperiod. Argumenten för detta är framförallt att köparen av företaget 

lägger ner mycket pengar för goodwillen, och får då ett redan etablerat företag 

samt en bra utgångspunkt för att bedriva verksamheten vidare.  

Det är idag det andra alternativet som tillämpas enligt IFRS.  

2.4.  Redovisning av goodwill enligt IFRS  

De övervärden som uppstår vid ett företagsförvärv har man traditionellt 

redovisat som goodwill, vilket gjort att denna post ofta blivit omfattande 

(Marton et al. 2010).  Enligt IFRS 3 (p 53) ska dessa övervärden istället 

fördelas på den typ av tillgång där övervärdet bedöms finnas och den del som 

då blir över och inte kan identifieras och fördelas på någon specifik tillgång 
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redovisas som goodwill. Definitionen för goodwill lyder enligt IFRS som följer 

”Goodwill som förvärvas i ett rörelseförvärv kan ses som en betalning för 

framtida ekonomiska fördelar som inte går att enskilt identifiera och inte heller  

att redovisa separat”(IFRS 3 p. 52, s 99).  

Vid förvärvet ska förvärvaren redovisa den goodwill som uppkommer vid 

anskaffningstillfället som en tillgång och värdera den till sitt anskaffningsvärde. 

Goodwill genererar inte kassaflöden oberoende av andra til lgångar eller 

grupper av tillgångar, men bidrar ofta till kassaflöden för flera 

kassagenererande enheter. Definition av kassagenererande enhet lyder enligt 

IAS 36 p 6: ”Den minsta identifierbara grupp av tillgångar som vid en 

fortlöpande användning ger upphov till inbetalningar som i allt väsentligt är 

oberoende av andra tillgångar eller grupper av tillgångar”. Goodwill kan ibland 

inte fördelas på annat än en godtycklig grund på enskilda kassagenererande 

enheter. Följden blir att den lägsta nivån i ett företag, på vilken goodwill 

övervakas i den interna styrningen av företaget, ibland utgörs av ett antal 

kassagenererande enheter till vilka denna goodwill har koppling, men på vilka 

den inte kan fördelas (IAS 36, p 81).  

Fördelar med redovisningen av goodwill under IFRS 

De nya redovisningsreglerna har inte enbart försvårat hanteringen av goodwill. 

Wines et al. (2007) beskriver att fördelarna med IFRS är att den ger en bättre 

bild av goodwillvärdet då den ska prövas varje år. Författarna förklarar även 

att goodwillavskrivningar kan vara en missvisande metod att använda då det 

kan förekomma att goodwillvärdet är intakt 20 år efter förvärvet. Att inte 

skriva av goodwill linjärt bidrar också till att informationsvärdet av goodwill 

blir mer rättvisande. Andra fördelar som nämns är att nedskrivningar av 

goodwill kan ske genom att företaget redovisar ett sämre resultat än väntat. Ett 

sämre redovisat resultat bidrar till att en nedskrivning av goodwill som i sin tur 

ger en bättre bild av det redovisade resultatet.  

Nackdelar med redovisningen under IFRS 

Trots att IFRS påstås göra redovisningen av goodwill bättre menar Wines et al. 

(2007) att den numer istället är fylld av subjektivitet och är mer otydlig. 

Författarna beskriver de generella nackdelar som uppstått i samband med 

övergången till IFRS i Australien. Det första författarna tar upp är de 

svårigheter företagen ställs inför då det kommer till identifieringen och 

värderingen av de kassagenererande enheterna. Problemet är att veta vilka 

kassagenererande enheter som är vad, är det bara en enda stor enhet eller går 

det att stycka upp den och identifiera flera olika kassagenererande enheter? 
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Vidare belyser författarna problemet med att företag kan undvika 

nedskrivningar av goodwill genom att baka ihop flera kassagenererande 

enheter, samt att det även är en kostsam och tidskrävande process att i detalj 

identifiera samtliga enheter, vilket ger företagen ytterligare incitament för att 

slå ihop dessa.  

Som tidigare nämnts i problemdiskussionen så har Hamberg och Beisland 

(2009) fördjupat sig inom användbarheten av den informationen som företag 

lämnade ifrån sig gällande goodwill. Studien pågick från 2001 till 2007 och 

omfattade ett årligt genomsnitt på 40 av totalt 230 företag på 

Stockholmsbörsen som under denna period genomförde 

goodwillnedskrivningar. Här fick man ihop redovisningsunderlag för goodwill 

där tidigare regelverk (RR 1:00) tillämpats mellan perioderna 2001-2004. 

Denna information jämfördes senare med hur redovisningen av goodwill såg 

ut mellan 2004-2007 i samband med införandet av IFRS. När dessa två senare 

jämfördes blev resultatet att informationen om hur goodwill redovisas har 

försämrats sedan införandet av IFRS, framförallt för investerare.  

Även Stout et al. (2008) beskriver redovisningsproblematiken av goodwill 

utifrån det amerikanska redovisningsregelverket FASB. FASB och IFRS har 

snarlika synsätt på hur värderingen av goodwill ska hanteras, där man först och 

främst bestämmer marknadspriser för att få fram det verkliga värdet. Finner 

man inget marknadspris ska man istället nuvärdesberäkna goodwillvärdet 

genom framtida kassaflödeskalkyler. Det är här ledningens subjektiva bild 

återspeglas och då dessa bygger på framtidstro finns alltid incitamentet för 

ledningen att manipulera dessa siffror. 

2.5. Nedskrivning av goodwill 

Den stora skillnaden mot tidigare är att goodwill inte längre skrivs av, utan 

företagen ska enligt IFRS istället minst en gång per år pröva om ett 

nedskrivningsbehov föreligger. Goodwill som förvärvats i ett rörelseförvärv 

ska då fördelas på var och en av det förvärvande företagets kassagenererande 

enheter, eller grupper av kassagenererande enheter, som väntas bli gynnade av 

synergierna i förvärvet (IAS 36, p 80).  

När en nedskrivningsprövning ska göras så är det alltså den kassagenererande 

enheten/grupper av enheters redovisade värde som ska prövas. Det 

redovisade värdet jämförs sedan med återvinningsvärdet, vilket är det högsta 

av nyttjandevärde och verkligt värde minus försäljningskostnader. Visar det sig 
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att det redovisade värdet överstiger återvinningsvärdet görs en nedskrivning av 

den kassagenererande enheten. I första hand är det den goodwill som har 

fördelats på enheten som ska skrivas ned (Marton et al. 2010). När en 

nedskrivning av goodwill görs ska koncernen redovisa en tillgångsminskning 

och en kostnad i resultaträkningen. Nedskrivningen finns bara i koncernens 

resultaträkning eftersom de enskilda bolagen inte redovisar goodwill som en 

tillgång och följaktligen inte heller redovisar dess nedskrivning (Lönnqvist 

2009).  

Big Bath-teorin 

Ramanna & Watts (2009) beskriver hur företag kan ha incitament att vid ett 

ledningsbyte passa på att omorganisera sin företagsstuktur för att ge den nya 

ledningen en bättre utgångspunkt. Goodwillen är knuten till olika 

kassagenerande enheter och vid en omorganisation kan dessa komma att 

skrivas ned vilket försvagar företagets resultat. Ett vanligt förekommande 

fenomen är att goodwillnedskrivningar görs i samband med att en ny VD 

tillträder. VD kan här skriva ner goodwillen ordentligt under året som denne 

tillträder. Dessa nedskrivningar resulterar i att kostnaderna ökar och vinsten 

minskar under året vilket kan skyllas på att föregående lednings 

beslutstaganden varit bristfälliga. Den nytillträda VD:n får en lättare uppgift att 

bygga upp företagets resultat under nästkommande år. Det är detta som enligt 

författarna kallas för ”big bath” och innebär att nedskrivningar idag ska skapa 

fördelar av framtida resultat. 

Även Stout et al. (2008) kommer fram till att VD:n har en tendens att göra 

stora goodwillnedskrivningar i början av sitt uppdrag för att få det enklare att 

redovisa bättre siffror i framtiden.  

Ovanstående hypotes kan jämföras med Öhman (2006) som kommer fram till 

att revisorn måste utveckla en bred kompetens inom andra svåra områden för 

att vara kapabel att bedöma en VD:s kommentarer. Författaren lyfter fram att 

skolningen av revisorn ska vara mer affärsorienterad då varje företag har sina 

egna förutsättningar. Denna affärsorienterade utbildning ska fungera som 

komplement till den klassiska redovisningsutbildningen.  

2.6. Agentteorin 

Agentteorin hör till de ekonomiska synsätten på hur en organisation kan 

fungera. Teorin fokuserar främst på relationen mellan huvudmän och 

agenterna. Agenter (som kallas ledningen) har ansvaret att tillfredställa 
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huvudmännens (ägarnas) behov (Eriksson et al. 2005). Problem som kan 

uppkomma mellan dessa två grupper är att agenterna handlar i egenintresse 

istället för principalernas vilket kallas för agentproblem (Hatch 2002). För att 

förhindra att organisationen speglas av ”egenintresse” från ledningens sida 

menar författaren att kontrakt kan upprättas, där man lovar belöningar till 

agenterna om de presterar ett bra resultat som gynnar principalerna. För att se 

till att ledningen arbetar för aktieägarnas intressen använder man sig utav 

bonussystem där storleken på bonusarna bestäms utifrån det redovisade 

resultatet (Hatch 2002). En förutsättning är dock att principalerna kan förlita 

sig på att agenterna gör rätt. Om informationen inte stämmer mellan dessa två 

grupper löper ägarna risken att bli utnyttjade (Hatch 2002).  

Ramanna & Watts (2009) kommer fram till att det finns risk för att det nya 

regelverket kan skapa verkliga värden som inte går att kontrollera för revisorn. 

Koncernbolag och andra stora bolag som redovisar goodwill har därför stora 

möjligheter att utifrån en agentteoretisk syn inte skriva ned goodwillen för att 

på så sätt kunna visa upp bättre siffror för aktieägarna. Författarna förklarar att 

ledningen kan rapportera att enskilda tillgångars goodwill inte behöver skr ivas 

ned och när det senare visar sig att detta är felaktigt och man måste skriva ned 

goodwillen så är det lätt att skylla på att nedskrivningen ligger utanför ens 

kontroll. Skadan här kan exempelvis bero på marknadens utveckling. Detta 

kan leda till stora skador i det drabbade företaget. Att senare i domstolen, fälla 

ledningen för att ha räknat fel på goodwill är svårt på grund av att goodwill rör 

sig om framtida påståenden av en tillgångs värde.  

Att tolka från ovanstående fakta så har revisorerna en viktig uppgift, vilken är 

att säkerställa att informationen som ledningen lämnar ifrån sig till ägarna ger 

en rättvisande bild av företaget.  

Bonussystem  

Watts & Zimmerman (1990) förklarar att ett bonussystem inte alltid behöver 

sporra cheferna till vinstmaximering. Detta hänger mycket ihop med hur 

periodens resultat väntas bli under året. Finner man att årets resultat inte 

kommer att nå upp till de nivåer som krävs av ledningen för att de ska få ut sin 

bonus finns incitament för ledningen att försämra resultatet ytterligare genom 

att redovisa kostnader som man egentligen kunnat skjuta upp till 

nästkommande år. I sin tur leder detta till att framtida resultat väntas bli bättre 

och möjligheter till bonusar större om man kostnadsför ett redan dåligt 

resultat ytterligare.  
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2.7. Revisorernas granskning av goodwill 

Sedan införandet av IFRS skriver företagen inte längre systematiskt av 

goodwillen över nyttjandeperioden. Istället görs som tidigare nämnts årliga 

prövningar för att undersöka huruvida det föreligger något 

nedskrivningsbehov. Att värderingarna av goodwill har blivit mer subjektiva 

har lett att revisorernas arbete med granskningen av denna post har blivit mer 

komplicerad, vilket tas upp av Wines et al. (2007).  Författarna har beskrivit 

hur införandet av IFRS har lett till större granskningsproblem för revisorerna i 

Australien när det kommer till goodwill och sammanfattar  dessa i fyra punkter. 

För det första kan ledningen vid ett företagsförvärv vara partisk gällande 

värderingen av de förvärvade tillgångarna och skulderna, för att kunna 

maximera goodwillvärdet vilket inte längre skrivs av systematiskt. Men även 

för att maximera överskottet av verkligt värde på förvärvade nettotillgångar , 

utöver köpeskillingen, för att på så sätt få ett omedelbart erkännande av detta 

överskott som en vinst i resultaträkningen.    

För det andra finns risk för att det ska uppstå oenighet mellan revisorn och 

företagsledningen gällande identifieringen av de kassagenerera nde enheter och 

hur dessa ska värderas, eftersom de till stor del baseras på ledningens egna 

antaganden.   

Det tredje problemet som författarna tar upp är att revisorn i många fall inte 

har tillgång till de uträkningar som företagsledningen baserat sina värderingar 

på gällande de kassagenererande enheterna, vilket gör det svårt för dem att 

kunna göra en kvalificerad bedömning av värdet.  

Till sist kan ledningen ta in experter som kan lämna en värdering för en 

kassagenererande enhet med tillhörande goodwill som säger att det inte finns 

något nedskrivningsbehov. Revisorn sätts då i en svår situation där denna ska 

motbevisa värderingen, framförallt i de situationer då det saknas objektiva 

bevis för värderingen. 

Även Hay och Hughes (2006) beskriver hur redovisningen av goodwill blivit 

ett mer ansvarsfullt område för revisorerna och andra tillsynsmyndigheter efter 

avskaffandet av goodwillavskrivningar. Det allt större ansvaret förklaras utav 

att ledningen idag har större frihet att förfoga över sin goodwill. Revisorn 

måste här utvärdera den goodwill som ledningen lägger fram och se till att 

övertyga intressenter att goodwillen är i balans. Man lyfter även fram att 

redovisningen av enskilda tillgångar som fått sin goodwill nedskriven är väldigt 
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viktiga då intressenterna har olika informationsbehov. Från revisorns sida är 

det viktigt att man fastställer för vilka områden som goodwillen kan komma 

att försämras i framtiden.  

Rättvisande bild 

Jayalashmy et al. (2005) förklarar att en rättvisande bild har tolkats mycket 

olika från företag till företag. Begreppet ”rättvisande bild” är en definition som 

enligt författarna inte finns. Här menar de istället att en rättvisande bild går att 

ge om innehållet är ”sant” och ”rättvist”. En sann bild är att innehållet baseras 

på fakta som inte är felaktigt. Att innehållet är rättvist blir det genom att 

informationen inte är vilseledande och reflektioner ska baseras på 

bakomliggande verklighet. Några riktlinjer som revisorn bör ta hänsyn till vid 

bedömningen av bokslutet är enligt författarna att se till att all viktig fakta om 

intäkter, utgifter, tillgångar och skulder bör offentliggöras. Författarna belyser 

även vikten av att engångsposter bör redovisas separat och tydliggöras för att 

inte skapa missförstånd. 
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3. Metod 

I detta kapitel beskrivs valet av metod, de tillvägagångssätt som har tillämpats för att ge 

stöd åt vår undersökning samt redogörs för urvalet av respondenter till undersökningen.  

Kapitlet avslutas med en trovärdighetsdiskussion.  

 

3.1.  Val av undersökningsmetod 

Syftet med uppsatsen är att ta reda på hur auktoriserade revisorer upplever 

granskningen av IFRS- redovisande företags goodwillvärderingar. Vi vill 

framförallt lyfta fram deras egna synpunkter inom området. Det är viktigt att 

välja den metod som passar frågeställningen och syftet med uppsatsen, för att i 

vårt fall ge en rättvisande bild av hur respondenterna upplever goodwillposten. 

Vi valde att använda oss utav kvalitativ metod för att uppnå detta. Kvalitativ 

metod förklaras av Bryman (1997) som en undersökningsprocess där man gör 

observationer av en bestämd grupp deltagare för att skapa sig en omfattande 

bild av forskningsområdet. Meningen är att man så lite som möjligt ska styra 

intervjuerna utan istället låta respondenterna utforma sina svar. Respondenten 

ska istället få större möjlighet att personligen reflektera över intervjun vilket 

inte är så vanligt förekommande vid kvantitativa undersökningar där man 

följer ett bestämt frågeschema. Även Jacobsen (2002) lyfter fram fördelarna av 

att använda sig ut av en kvalitativ undersökning. Här förklarar författaren att 

den kvalitativa metoden ger en flexibel bild av problemet. Den datainsamling 

som görs ger i sin tur en bättre förståelse av en situation och får ofta en hög 

intern giltighet. Författaren nämner även att detta är den effektivaste metoden 

för att lyfta fram hur respondenterna tolkar verkligheten då de själva får 

resonera fram sina synpunkter.  

Anledningen till valet av kvalitativ metod grundar sig på att den är just flexibel 

och öppen, vilket är viktigt när man behandlar ett så omfattande och invecklat 

område som goodwill.  

3.2. Primär- och sekundärdata 

Med primärdata menas, enligt Jacobsen (2002), data som undersökaren själv 

samlar in direkt från källan för att belysa en specifik problemställning. 

Insamlingen av primärdata har varit nödvändig för att kunna besvara våra 

problemformuleringar samt syfte, vilket har skett genom intervjuer med 

auktoriserade revisorer.  
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Referensramen är uppbyggt på information utifrån vetenskapliga artiklar samt 

rådande regelverk gällande ämnesvalet, vilket enligt Jacobsen (2002) ses som 

sekundärdata. Alltså sådan information och upplysningar som är insamlade av 

andra. Jacobsen (2002) belyser att man måste vara kritisk till valet av källorna 

till dessa data. Därför har vi i referensramen uteslutande använt vetenskapliga 

artiklar vilka blivit granskade och publicerade.  

3.3. Kvalitativ datainsamling 

De vanligaste metoderna för att samla in data vid kvalitativ metod är genom 

observationer eller intervjuer, där intervjuerna kan vara antingen öppna 

individuella eller ske i grupp (Jacobsen 2002). Vår undersökning bestod av 

öppna intervjuer där respondenten i lugn och ro fick besvara frågorna som 

ställdes. Denna typ av intervju lämpar sig enligt Jacobsen (2002) bäst då 

relativt få enheter undersöks och man vill få fram enskilda individers tolkning 

och uppfattning av ett problem i undersökningen, vilket stämmer överens med 

vad vi ville uppnå. Intervjun var därför inte sluten till ett visst antal 

svarsalternativ utan innehöll översiktliga frågor kring de områden som berörs. 

En variant enligt Jacobsen (2002) är att använda sig utav en intervjuhandledning 

som innehåller översiktliga frågor kring innehållet i intervjun. Skulle 

respondenten tappa bort sig i frågan eller inte komma in på ämnet så används 

handledningen till att styra intervjun mot önskat ämnesområde.  

Intervjuer kan ske antingen personligen eller som telefonintervju. Fördelen 

med personliga intervjuer är att man kan skapa en kontakt med respondenten, 

vilket kan göra det lättare för denna att prata fritt, medan telefonintervjuer ses 

som en mindre lämplig metod när undersökningen består av många öppna 

frågor som i vårt fall (Jacobsen 2002). Däremot menar författaren att den s.k. 

intervjuareffekten ofta minskar vid en telefonintervju, vilket innebär att 

respondenten blir mer avslappnad. Då merparten av de revisorer som arbetar 

med IFRS- redovisande företags goodwill arbetar i de större städerna 

alternativt har varit för upptagna för personlig intervju, har det i flera fall varit 

nödvändigt med telefonintervju.  

3.4. Urval 

Då syftet med uppsatsen var att belysa revisorers uppfattning om 

granskningen av IFRS- redovisande företags goodwill, har vi i första hand 

kontaktat de stora revisionsbyråerna, då det framförallt är dessa som har hand 

om granskningen av de noterade bolagen. Vid första kontakten med respektive 
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bolag blev vi, efter att ha framlagt vårt ärende, vidareslussade till de personer 

som ansågs vara kvalificerade nog för att kunna svara på våra frågor. Utifrån 

dessa kontakter fick vi slutligen igenom intervjuer med fem stycken 

auktoriserade revisorer, eller som i ett fall, före detta auktoriserad revisor.  

Någonting som vi under uppsatsens gång uppmärksammat är att det varit 

svårt att få tag på respondenter villiga att ställa upp på intervju. Anledningen 

till detta är att det är relativt få revisorer som har den kunskap och erfarenhet 

av ämnet som krävs för att kunna besvara våra frågor, vilket har varit ett 

återkommande svar från många tillfrågade. 

3.5. Genomförande av intervjuer 

Det mest önskvärda hade varit personliga intervjuer med samtliga 

respondenter, men då alla var väldigt upptagna och/eller befann sig på annan 

ort, fick vi anpassa oss till deras önskemål. Tre av intervjuerna genomfördes 

därför via telefon, en genomfördes som personlig intervju och en respondent 

besvarade frågorna skriftligt. För att underlätta bearbetningen av de muntliga 

intervjuerna så spelades dessa in, vilket samtliga respondenter gav samtycke 

till. Vidare fick alla respondenter möjligheten till att vara anonyma under 

intervjun, vilket tre utav dem tog till vara på. Valet av anonymitet kan enligt 

Jacobsen (2002) medföra ärligare och mer öppna svar, då respondenten inte 

känner obehag över att svaren kan kopplas till dem personligen.  

Intervjufrågorna utformades som så att de tillsammans skulle täcka in och ge 

svar på de problemformuleringar vi ställt oss. Respondenterna har utifrån 

intervjufrågorna berört samtliga önskade områden, och även tillfört andra 

intressanta synvinklar på goodwillfrågan.  

3.6. Trovärdighetsdiskussion 

3.6.1. Validitet och reliabilitet av dataundersökning 

Oavsett vilken undersökningsmetod man använder sig ut av vid insamling av 

empirisk fakta är det enligt Jacobsen (2002) två krav som ska uppfyllas. Dessa 

är validitet och reliabilitet. Validiteten innebär att det man mäter är giltigt och 

relevant. Det är framförallt auktoriserade revisorers uppfattning kring hur 

denna post behandlas eller borde behandlas som vi var intresserade utav men 

även hur goodwillposten diskuteras mellan revisorer. För att höja relevansen 

av uppsatsen utformades intervjufrågorna så att de inte skulle inskränka mot 
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revisorns plikt gentemot företagen, dvs. vi ville undvika känsliga områden, 

vilka respondenterna inte skulle vilja besvara.  

Undersökningen ska även vara tillförlitlig och trovärdig menar Jacobsen 

(2002), och är dessa två kriterier uppfyllda fås en reliabel undersökningsmetod. 

Undersökningen ska med andra ord lyfta fram det resultat som man är 

intresserad ut av och det ska gå att lita på (Jacobsen 2002).  

Huruvida uppgifterna som respondenten lämnar är korrekta eller inte, är svårt 

att avgöra. Enligt Jacobsen (2002) handlar det istället om att minimera riskerna 

för att osann information kommer fram genom att intervjua flera källor. Fler 

respondenter i en undersökning stärker därför trovärdigheten och 

tillförlitligheten när slutsatserna ska dras. Genom att samtliga respondenter är 

auktoriserade revisorer, där merparten har en god erfarenhet och/eller 

teoretisk kunskap av hur goodwillvärderingarna hanteras så stärks 

trovärdigheten i uppsatsen.  

Jacobsen (2002) nämner att det sista hotet mot trovärdigheten är om forskaren 

slarvat med sina anteckningar och analysen av data. Oavsett hur bra 

information som respondenten lämnar så handlar det mycket om den 

informationen som forskaren registrerar. Människan är inte gjort för att lagra 

stora mängder detaljerad information och sedan skriva ner allt i minsta detalj. 

Det är därför enligt författaren väldigt viktigt att de anteckningar som görs, 

sker i kombination med band eller videoinspelningar som ska finnas till stöd 

för att friska upp minnet. Som tidigare nämnts valde vi därför att spela in 

intervjuerna. Detta har gjort det lättare för oss att sammanställa svaren som 

respondenterna presenterat.  

3.6.2. Kritik mot kvalitativ studie 

Det är viktigt att man är försiktig med generaliseringar i kvalitativa studier som 

grundar sig på ett fåtal respondenter. De kvalitativa undersökningarna är enligt 

Jacobsen (2002) till för att blottlägga ett fenomen eller problem som råder 

idag, men de är fortfarande för svaga för att generalisera en grupp människor.  

De intervjuer vi genomfört är inte till för att generalisera hur revisorer i 

allmänhet upplever hanteringen av goodwill sedan införandet av IFRS utan 

istället fokuserad på hur våra fem respondenter upplever  ämnet. Anledningen 

till att informationen inte kan generaliseras beror på att den är begränsad till ett 

litet antal respondenter. För att öka trovärdigheten ytterligare hade det var it 

önskvärt med fler intervjuer, men då vår uppsats behandlar ett invecklat ämne 
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som kräver stor erfarenhet utav goodwillgranskningen, var det svårt att få tag 

på respondenter som var villiga att ställa upp.  
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4. Empiri 

I detta kapitel sammanställs svaren från de intervjuer vi utfört. Under första rubriken 

presenteras respondenternas bakgrund samt vad för erfarenhet de har om ämnet. Vi har för 

tydlighetens skull valt att redovisa svaren under respektive ursprungsfråga.  

 

Respondenternas bakgrund och erfarenhet av goodwill  

Respondent 1  

Jan Nyström är partner i PWC och sitter i ledningsgruppen för region 

Värmland. Han har endast granskat goodwillposten för företag som redovisar 

under de svenska regelverken, och har ingen praktisk erfarenhet av goodwill 

inom IFRS.  Dock besitter han teoretisk kunskap, och är i egenskap av fond – 

och aktieägare intresserad av ämnet och följer därför diskussionerna om 

goodwillvärdering. 

Respondent 2 

Stefan Persson är auktoriserad revisor sedan 1985 och har de senaste 20 åren 

haft olika interna befattningar inom Ernest & Young. Just nu är han chef och 

ansvarig för Ernst & Youngs risk- och kvalitetsavdelning (Global Chief 

accounting officer). Persson har arbetat med goodwill sedan 1985, dock inte 

under IFRS utan på det gamla sättet, då man redovisar goodwill med linjära 

avskrivningar. Däremot har han reviderat många IFRS- redovisande företag 

och har ett stort kunnande om regelverket.  

Respondent 3  

Respondent 3 har valt att vara anonym. Respondenten är auktoriserad revisor 

och har en egen revisionsbyrå. Han har ingen utbildning på IFRS och inte 

heller någon praktisk erfarenhet gällande granskningen av goodwill under 

IFRS, men har bidragit med ett teoretiskt kunnande på området och svarat på 

de frågor som han har haft åsikter om.  

Respondent 4 

Även respondent 4 har valt att vara anonym. Respondenten är auktoriserad 

revisor och arbetar för en av de stora revisionsbyråerna. Han har varit revisor i 

14 år och har jobbat med IFRS- redovisande bolag sedan införandet av IFRS 

2005. Bland annat granskar han företagens impairment test (nedskrivningstest) 

av goodwill. De företag han arbetar med har relativt stora goodwillposter.  
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Respondent 5 

Respondenten har valt att vara anonym. Han var auktoriserad revisor och 

partner i en av de stora byråerna fram tills för snart tre år sedan. Han 

granskade bland annat IFRS- redovisande företags nedskrivningstest av 

goodwill och har stor erfarenhet av IFRS i allmänhet.  

Ser du några fördelar med de nya redovisningsreglerna (IFRS) 

beträffande goodwill? 

Fördelen är enligt Nyström att man hela tiden får en exakt bild av det verkliga 

värdet på balansdagen. Har man en avskrivningsplan är det inte säkert att det 

återspeglar det verkliga värdet. Nyströms uppfattning är att redovisningen av 

övervärden har blivit tydligare i och med IFRS, då man ska bryta ned 

övervärdet så långt man kan på vad det faktiskt är.  

Persson anser att IFRS synsätt på hur man ska redovisa goodwill är rimligt, 

men att den ställer högre krav på företagsledningen, styrelsen och revisorerna  

än tidigare regelverk 

Respondent 4 menar att tanken med IFRS- redovisningen för goodwill är god, 

eftersom företagen hela tiden ska bevisa att det goodwillvärde de har, faktiskt 

finns kvar och inte skriver ner det förrän värdet inte längre finns.  

Fördelarna är enligt respondent 5 att man fått en harmonisering internationellt 

där vi har en global finans- och kapitalmarknad. Det är därför bra om man har 

samma typ av spelregler. Som revisor försöker man hålla sig till reglerna och 

idag är dessa mer enhetliga. 

Ser du några nackdelar med de nya redovisningsreglerna (IFRS) 

beträffande goodwill? 

Nyström anser att systemet idag inte fungerar, eftersom det ligger i sakens 

natur att de bolag som redovisar under IFRS inte vill skriva ned 

goodwillvärdet, utan försöker istället, in i det längsta, försvara det. Det leder 

till att det blir en subjektiv bedömning av värdet som gör att det är en post 

som blir svår att revidera och bedöma för revisorer. 

Persson tycker att det nya systemet är mycket svårare att hantera. Volatiliteten 

på resultatet blir mycket större under IFRS standarder. En annan nackdel är att 

det är väldigt svårt för gemene man att förstå goodwillvärderingarna och vad 

som ligger bakom dessa. Persson tar upp Eniro som exempel. Han menar att 

de har ett goodwillvärde som är mycket större än det egna kapitalet, och 
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förklarar att dessa otroligt höga värden på goodwill är svåra att förklara , vilket 

är en stor nackdel. Det kan vara väldigt små variabler och skillnader i 

beräkningar av kassaflöde som gör väldigt stora skillnader. 

Respondent 4 svarar att det var lättare ur revisorns synvinkel att ta ställning till 

goodwillvärdet förr, då det systematiskt skrevs av under en bestämd period. 

De nedskrivningstest som företagen gör idag bygger på hypoteser om 

framtiden, och kan vara svåra att ta ställning till även för företagsledningen, 

eftersom ingen kan veta hur det ser ut i framtiden. Vidare tycker respondenten 

att systemet är mer komplicerat och svårbegripligt än tidigare. Ytterligare en 

nackdel respondenten kommer in på är att företag ibland undviker att göra en 

nedskrivning på grund av att de har för höga förväntningar om framtiden. 

En negativ effekt skulle enligt respondent 5 vara att företagen alltid vill ha kvar 

sin goodwillpost utan att behöva skriva ned den, då den har en effekt på eget 

kapital. Att företagen inte är tvingade att göra nedskrivningar innebär att de 

kan sitta still med sin goodwillpost så länge det går trots att de egentligen 

borde skriva av goodwillen. 

Upplever du att det finns några delar av IFRS som bidrar till osäker het 

vid hanteringen av goodwill? Vilka i så fall?  

Persson anser att så är fallet. Han förklarar att det i teorin är rätt tänkt att man 

vid ett förvärv tillför goodwill ett bestämt värde som ska värderas varje år, 

men problemet är, som även Nyström varit inne på, att det är väldigt svårt att 

genomföra i praktiken. Vidare förklarar Persson att det är nedskrivningstesten 

som görs varje år som är helt avgörande för nedskrivningsbesluten och att det 

finns möjligheter för företagsledningen och styrelsen att styra dessa test lite 

genom att de ändrar räntan någon halv procent. Detta kan leda till att det helt 

plötsligt inte behövs någon nedskrivning. Det är alltså lätt att manipulera 

resultaten av testen men samtidigt väldigt svårt att förklara och bevisa vilket 

gör det svårbegripligt för gemene man, avslutar Persson.  

Respondent 4 svarar nedskrivningstesterna i sig är svåra för företagen att göra , 

eftersom det är svårt att göra riktiga antaganden om framtiden. Immateriella 

tillgångar med obegränsad nyttjandeperiod är överlag svåra att handskas med. 

När det gäller svårigheten med granskningen av goodwillvärdet så handlar det 

mycket om hur stora dessa värden är, menar respondenten. Det är även knutet 

till hur det får för företaget. Går det bra är det enklare att försvara värdena och 
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vice versa. Det är en komplicerad revisionsfråga men samtidigt väldigt 

intressant, avslutar respondenten. 

Respondent 5 förklarar att eftersom goodwill är en restpost som uppstår då de 

övriga posterna identifierats och värderats, blir svagheten att det blir enkelt för 

företagen att själva bestämma vad som är goodwill, genom att de kan 

identifiera de poster de själva vill. Detta gör att de indirekt kan påverka 

nedskrivningstesterna.  

Efter införandet av IFRS baseras goodwillvärderingar 

(nedskrivningstesterna) mycket på företagens egna bedömningar och 

antaganden. Upplever du att företag utnyttjar detta till sin fördel?  

Nyström anser att så är fallet. Under tidigare regelverk försökte företagen få en 

så lång avskrivningstid som möjligt. Under IFRS försöker företagen att inte 

skriva ned goodwillvärdet alls. Persson håller med om att detta ibland kan 

utnyttjas. Han tar som exempel att om företagsledningen och styrelsen tycker 

att kassaflödesanalysen eller värderingarna är lite för dåliga så är det lätt att 

”skruva lite” på några variabler. Det är väldigt svårt för revisorn att säga att 

t.ex. ränteantagandet är felaktigt.  

Respondent 4 menar att risken finns att företagen kan utnyttja detta, men att 

det inte är något han personligen har upplevt att de företag han granskat gjort. 

Nedskrivningsprövningar är enligt respondent 5 svåra då det inte finns någon 

absolut sanning i huruvida goodwillen är korrekt eller ej. Sanningen 

uppkommer istället den dagen då företaget går i konkurs, men innan dess går 

det inte att påstå att goodwillen är rätt eller fel. Goodwill rör sig om 

antaganden och är idag mer fokuserat än tidigare på grund av att företag 

försöker att ligga kvar med det högre värdet.  

Vad upplever du är de vanligaste anledningarna till 

goodwillnedskrivningar? 

Enligt Nyström så kan tänkbara orsaker för det första vara att det bolag eller 

den rörelse man förvärvat går sämre än planerat, vilket även Persson håller 

med om. För det andra kan en nedskrivning av goodwill bero på att man gör 

ett byte av strategi i bolaget, varför den del som goodwillen avser inte passar in 

i den framtida verksamheten. En tredje orsak kan vara att företaget byter 

ledning vilken har en annan syn på framtiden. Enligt respondent 3 beror det 
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främst på resultatförsämring i företaget och att resultatutvecklingen i det 

förvärvade bolaget inte blir som förväntat.  

Respondent 4 menar att det kan bero på att ledningen får en förändrad syn på 

bolagets framtidsutsikt, och att de förväntade kassaflödena skruvas ner. Han 

förklarar att det förväntade uthålliga kassaflödet är det som har stor påverkan 

på nedskrivningsprövningarna. De stora effekterna kommer av att bolagen inte 

kan underbygga att de har så goda framtidsutsikter. 

Respondent 5 förklarar att ett dåligt resultat är den vanligaste anledningen till 

goodwillnedskrivningar. Har bolaget inte en historisk resultatnivå som 

motiverar goodwill så har man ett nedskrivningsbehov.  

Upplever du att det finns strategiska motiv till nedskrivningar av 

goodwill? Går det att se ett ”mönster” till dessa nedskrivningar? 

Här kommer Nyström in på ”big bath teorin” och menar att den vanligaste 

strategiska anledningen till att ett företag gör nedskrivningar av goodwill är att 

det är en nytillträdd ledning som vill göra ett krafttag. Persson håller med, och 

anser att det tyvärr går att se mönster till dessa nedskrivningar. Han förklarar 

att om man skulle göra en undersökning och ställer frågan ”hur många 

goodwillnedskrivningar som skett efter att man bytt VD” , så ser man 

förmodligen ett ganska klart mönster. Även om man inte vill tro på det så är 

det nog så verkligheten ser ut, förklarar han. Även respondent 4 svarar att det 

ofta uppstår i samband med VD-byte. Men han menar däremot att det inte 

behöver ligga något strategiskt motiv bakom nedskrivningen, utan att det är en 

naturlig följd av ett VD-byte. Han förklarar att ett ledningsbyte ofta sker i 

samband med att företaget går dåligt, och då är det ju svårare att motivera 

framtida kassaflöden.  Respondent 5 kommer även han in på ”big bath 

teorin”. Ett gott skäl att ta beslut om goodwillnedskrivningar är om en VD 

avgår, förklarar respondenten. Den nya VD:n kan då lättare motivera dessa 

nedskrivningar genom att hänvisa till att de beror på föregående lednings 

dåliga beslut. Annars riskerar den nya VD:n att få sitta med en hög 

goodwillpost och om ett år få ta nedskrivningen själv. Att det senare finns ett 

mönster är svårt att uttala sig om enligt respondenten men man skulle kunna 

misstänka att det är på det sättet. 

Respondent 3 menar att om koncernen har visat på ett särskilt bra resultat ett 

eller ett par år, tar man chansen att skriva ner goodwill som i vissa lägen kan 

komma att bli en osäker post. Respondent 4 har tvärtom märkt att bolagen 
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ibland passar på att skriva ner goodwillvärdet när det går dåligt för att slippa de 

problemen i framtiden.  

Vilka är de vanligaste anledningarna till att företag inte skriver ned 

goodwill? 

Enligt både Nyström och Persson är det för att en nedskrivning helt enkelt 

äter upp det egna kapitalet och försvagar balansräkningen, samt att det skulle 

kunna ses som ett misslyckande för företagsledningen med en nedskrivning av 

goodwill, eftersom man då i princip erkänner att man gjort ett dåligt förvärv.  

Persson förklarar att det finns ett antal bolag på börsen som har större 

goodwillvärde än eget kapital, och då kan man fråga sig hur de tänker i sina 

värderingar. Det finns skäl till att vara väldigt kritisk vid bedömningen av dessa 

värden även om de i vissa fall kan vara helt rätt. Respondent 3 håller med 

Persson och Nyström och förklarar att det beror på att resultatet belastas av 

nedskrivningar och vidare att det eventuellt kan ge ett mycket stort utslag på 

ett enskilt år. 

Respondent 4 tar upp lite andra motiv än övriga respondenter. En anledning 

är att man inte vill skada börskursen genom att gå ut med att man inte tror på 

företaget på samma sätt som tidigare. Vidare förklarar respondenten att 

ytterligare en anledning kan vara då företagen inte har ett eget kapital som 

klarar av att bära en stor nedskrivning.  

Respondent 5 förklarar att bolagen helst inte vill skriva ned goodwillposten 

om de har en svag balansräkning. Dessutom är en nedskrivning av goodwill ett 

erkännande från ledningen att man inte lyckats försvara de värden som man 

lagt fram. I grunden har man sagt att den förvärvade verksamheten ska 

generera pengar till aktieägarna, men om man senare gör en nedskrivning av 

goodwillvärdet, vittnar det om att man inte längre tror på detta förvärv.  

Hur hanterar du företagens argumentation vid nedskrivningsprövningar 

av goodwill? 

Det har Nyström svårt att svara på eftersom han inte reviderar några 

moderbolag inom IFRS, men kommer in på att generellt då man hanterar 

immateriella tillgångar, så kräver man in en kassaflödesvärdering. Inte heller 

Persson har hanterat nedskrivningar inom IFRS, utan bara i det gamla 

systemet med linjära avskrivningar. Men han kan tänka sig att det är svårt för 
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revisorn i dag eftersom till exempel en ändring med en halv procent i 

ränteantagandet inte är så lätt att argumentera mot.  

Respondent 3 menar att revisorn alltid måste verka för att 

bolagets/koncernens resultat och ställning skall vara rättvisande.  

Respondent 4 svarar att det är styrelsen som ska ta ställning till 

nedskrivningsprövningen, vilken ska byggas på framtidsantaganden, som i sin 

tur bygger på prognoser, budgetar och affärsplaner. Det handlar mycket om 

hur stort företaget är och hur det styrs.  

Enligt respondent 5 vill bolagen inte skriva ner goodwillen om de har ett dåligt 

resultat, men det duger inte som argumentation, utan de måste kunna göra 

beräkningar som stödjer värderingen.  

Hur kontrollerar man värderingen av goodwillvärdet? Finns det någon 

säker metod? 

De enda sätten att kontrollera värdet på någon tillgång av den typen, är enligt 

Nyström genom kassaflödesvärdering och jämförande värdering eller att ta in 

expert som yttrar sig. Det blir ju aldrig något exakt värde. För att få fram ett 

exakt värde på goodwillen skulle det enda alternativet vara att ta in ett bud för 

tillgången eller bolaget.  

Perssons svar är att anlita en värderingsspecialist. För att få fram 

goodwillvärdet måste man ju värdera andra saker också eftersom 

goodwillposten är den restpost som blir över då man identifierat t ill exempel 

kunder och annat förklarar han. Här gör nog många företag det enkelt för sig, 

fortsätter Persson, och värderar sådant som goodwill som kanske egentligen 

ska vara till exempel kundkontakter. Detta kan bero på att man inte vill skriva 

av dessa tillgångar vilket man annars hade behövt göra, vilket är en ytterligare 

fallgrop i systemet.  

Respondent 3 svarar att man nuvärdesberäknar framtida övervinster.  

Respondent 4 svarar att det sker genom dels intervjuer och dels genom att 

granska bolagets underlag, vilket ska bestå av väl genomarbetade och 

underbyggda affärsplaner. Revisorn granskar även historiska utfall samt andra 

indikatorer såsom börsvärden, vilka underbygger att någon annan tror på 

bolagets egna kapital. Vidare utvärderar och jämför de bolagets 

diskonteringsräntor och tillväxtfaktorer gentemot branschsnitt eller mot 

liknande bolag. Dessutom utvärderas bolagets egen kompetens och erfarenhet 



31 

när det kommer till liknande värderingar. Respondenten avslutar med att 

berätta att det är ett gediget arbete där det är mycket som ska göras. Det gäller 

att hitta så många faktorer som möjligt att granska för att få sig en bra bild 

över värderingen, vilket inte alltid är så lätt då det bygger på bolagets egna 

antaganden. 

Respondent 5 förklarar att restposten goodwill ska kunna motiveras med 

kassaflödesvärderingar, diverseantaganden och så vidare. Det finns ingen säker 

metod enligt respondenten, men det är istället viktigt att bolagen inte börjar 

ändra i beräkningsmodellerna av kassaflöden för att motivera goodwillvärdet.  

Det finns undersökningar som säger att det finns betydande risk för att 

oenighet kan uppstå mellan revisorn och företagsledningen gällande 

värderingen av goodwill. Är det något du själv upplevt?  

Företaget vill ha ut ett så högt goodwillvärde som möjligt medan Nyström i 

egenskap av revisor av naturen är mer försiktig och vill värdera det så lågt som 

möjligt för att skydda aktieägarna från att bli lurade. Det ligger i sakens natur 

att det är lätt att bli oense. Problemet som Nyström ser det, är att om det 

skulle komma fram att goodwillvärdet är för högt värderat och företaget 

förlorar kapital så är det han som revisor som hamnar i skottgluggen när man 

letar efter någon syndabock att stämma, eftersom det är revisorn som har den 

högsta ansvarsförsäkran av alla inblandade. Vidare tror han inte att aktieägarna 

förstår vad som ligger bakom goodwillvärderingen, vilket gör revisorerna 

nervösa, vilket leder till att de vill försäkra sig om att goodwillen inte blir 

övervärderad. 

Även Persson tror att det är så och säger att det nog är mer regel än undantag 

att det uppstår oenighet mellan ledningen och revisorn (om man inte har en 

nytillträdd VD som inte har något goodwillvärde att försvara).  Det man som 

revisor kräver är ordentlig dokumentation. Det är bolaget som ska 

argumentera, dokumentera och prestera. Ofta låter man värderingsexperter 

granska bolagens värderingsmodeller. För att kunna granska goodwillposten 

måste man som revisor ha en värderingsexpert som hjälper till.  

Respondent 4 däremot tycker inte det är vanligt förekommande. I de fall han 

varit med om har ledningen tagit rimliga beslut och haft rimliga antaganden. 

Respondenten förklarar att det handlar om att ta ställning till om företagens 

antaganden är rimliga, utifrån det underlag man som revisor får från företaget.  
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Respondent 5 upplever inte goodwilldiskussionen som ett problem mellan 

revisorn och ledningen, utan de har i många fall en samsyn på goodwillen.  

Anser du att nedskrivningar av goodwill ger en rättvisande bild av 

företagets resultat? 

Teoretiskt sett ger nedskrivningar av goodwill en bättre bild än om du skriver 

av enligt plan. Om systemet skulle fungera och om du alltid hade verkligt 

värde i balansräkningen så ger det en mer rättvisande bild än om man 

schablonmässigt skriver ner något till noll. Men systemet funkar tyvärr inte i 

praktiken, enligt Nyström. 

Rätt hanterat är svaret ja enligt Persson men att svårigheten ligger i just 

hanteringen. Han ger ett exempel där ett företag visar på ett bra resultat tre år i 

rad men sedan plötsligt kommer underfund med att förvärvet man gjorde för 

fem år sedan med en goodwillpost på ett par hundra miljarder måste skrivas 

ned till sin helhet. Då kan man fråga sig om det ger en rättvisande bild för 

varje år? Skulle nedskrivningen gjorts tidigare? – Nej, inte enligt de modeller 

man gjort i bolaget. Så svaret är både ja och nej, tycker Persson. Vid rätt 

hantering ja, annars inte.  

Respondent 3 anser att det inte ger någon rättvisande bild eftersom om 

nedskrivningen är betydande i förhållande till bolagets resultat i övrigt så blir ju 

det enskilda året inte rättvisande, vilket stämmer överens med det Persson var 

inne på.  

Respondent 4 menar att goodwillnedskrivningar i sig är någon form av 

engångspost och att många som analyserar och värderar bolag ofta bortser 

från en genomförd nedskrivning i sin analys.  

Respondent 5 tycker att man ställer lite för höga krav om man uttalar sig om 

att en goodwillnedskrivning ska ge en rättvisande bild. Respondenten tydliggör 

att om styrelsen i sin årsredovisning skriver ned goodwill på grund av 

bristande lönsamhet till 100 procent, vem är då den som säger att man inte 

borde ha skrivit ned den till 40 eller 25 procent. Ett annat exempel är att det 

kan röra sig om en process som pågått under en längre period . Om resultatet 

har blivit sämre för varje år, och ledningen har funderat på en nedskrivning 

men skjutit på det för att senare bestämma sig för att skriva ned, så ger det 

enligt respondenten inte längre en rättvisande bild av resultatet för det aktuella 

året. För att få en någorlunda rättvisande bild ska revisorn och ledningen 

tillsammans ha kommit fram till at t nedskrivningen är en rimlig åtgärd. 
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Tycker du att företagen formulerar informationen om goodwill och dess 

nedskrivningar tillräckligt bra i sina årsredovisningar?  

Nej, det tycker varken Nyström eller Persson. Nyström förklarar att om att 

man som utomstående ska förstå hur goodwillposten är värderad skulle m an 

behövt sett hur värderingen gick till och i siffror sett vilka antaganden som 

ligger till grund för värderingen (vilket inte framkommer i årsredovisningen). 

Därför är det svårt för läsarna att bedöma om goodwillposten är rätt värderad. 

Persson tycker att det finns mycket kvar att göra och att detta är den enskilt 

största förbättringsmöjligheten för noterade bolag. 

Respondent 4 menar tvärtom, att de företag han varit inblandad i har haft en 

bra nivå på upplysningar. Generellt sett så finns det bolag som är väldigt 

duktiga på att lämna upplysningar medan andra är mindre benägna till det, 

vilket inte behöver bero på en direkt ovilja, utan det är snarare så att de inte 

vill släppa information till konkurrenterna. Även respondent 5 tycker att 

informationen är ganska bra. Man behöver enligt respondenten inte skriva ut 

interna uträkningar, utan man ska istället ange förutsättningarna, vilket är 

någonting bolagen har gjort rätt så bra. 

Upplever du att hanteringen av goodwill har påverkats av 

konjunkturförändringar? 

”Ja, på ett knepigt sätt”. Nyström förklarar det som att nedskrivningar av 

goodwill hamnar i otakt med konjunktursvängningarna. När det är bra tider så 

tycker kanske både företagen och revisorn att goodwillen är rimlig, men att det 

ibland är då som man egentligen borde skriva ned värdet. Nyström förklarar 

att eftersom när man sedan kommer in i en lågkonjunktur och då inser att de 

gjorda prognoserna var allför optimistiska, blir de istället nu tvungna att skriva 

ned värdet. Systemet gör att det kanske blir för bra i goda tider att skriva ned 

värdet, medan det i sämre tider blir en allt för negativ påverkan med en 

goodwillnedskrivning. På de branschmöten som Nyström varit med på har 

detta diskuterats och framför allt att man kanske borde hårdgranska företagens 

goodwillvärden då konjunkturen är på topp istället för i en lågkonjunktur då 

det redan är försent.  

Persson svarar att det vore konstigt om det inte vore så och att kassaflödet på 

förvärv borde påverkas. Respondent 4 menar att när bolagen går dåligt så ökar 

nedskrivningarna, vilket hänger ihop med de framtida förväntade kassaflödena. 

Det får eller kan få effekter i nedskrivningstesterna.  
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Respondent 5 förklarar hur den tekniska utvecklingen eller 

marknadsutvecklingen kan ha en större inverkan på förändringen av goodwill 

än vad konjunkturförändringen har. När goodwillen definitivt borde skrivas 

ned behöver det inte ske på grund av konjunkturen. Istället kan det vara för att 

förutsättningarna för verksamheten har ändrats, vilket kan bero på att det 

exempelvis inte längre är modernt att göra på ett visst sätt.  

Upplever du att företag som redovisar goodwill brukar rådfråga 

revisorer vid hanteringen av goodwill?   

Nyström har som tidigare nämnt ingen egen erfarenhet av detta eftersom han 

inte har hand om de företagen, men hans uppfattning är att företagen och 

revisorerna har en bra dialog med varandra, vilket även Persson håller med 

om. Respondent 3 menar att det är så i framförallt mindre företag, men att de 

börsnoterade bolagen även har båda egna och externa rådgivare i sådana 

frågor. 

Respondent 4 svarar att de bolag med stora goodwillposter vet att det är en 

viktig redovisningsfråga och vill hantera den på så bra sätt som möjligt. 

Generellt sett tycker han bolagen är bra på att diskutera och rådfråga 

revisorerna om hanteringen av goodwill. Det gör man även enligt respondent 

5. När det kommer till goodwillposter som ligger långt in i framtiden så 

rådfrågar företagen istället om teknik vilket inte alltid är så lätt. Om revisorn 

får en modell av ledningen och senare utvärderar denna med en 

värderingsexpert, får experten enbart uttala sig om rätt förutsättningar har 

använts, så som kassaflödestal för rätt perioder och om modellen kan ses som 

användbar.  

Till vilken grad får revisorn vara med vid företagens hantering av 

goodwill? 

De är inte med alls i bedömningen eftersom de då skulle hamna i en 

jävsituation, förklarar Nyström. De får enbart granska innehållet i de processer 

som företaget presenterar. Detta innebär att man tar del av planeringen och 

vad som leder fram till en affärsplan, resultaträkningen, nuvärdesberäkningar 

etc. men är aldrig med i själva processen. Persson är inne på samma spår och 

förklarar att man som revisor för noterade bolag måste vara väldigt korrekt 

och låta bolagen själva sköta redovisningen, men att man kan komma med 

synpunkter.  



35 

Anser du att goodwillposten har fått större betydelse sedan införandet 

av IFRS? 

Här håller alla fem respondenter med om att så är fallet. Nyströms uppfattning 

är att goodwill har gått från att vara en vanlig anläggningstillgång till en större 

riskpost i balansräkningen på grund av att det inte längre görs någon 

systematisk avskrivning. Istället måste man ständigt bedöma det verkliga 

värdet. Denna risk förekommer inte då avskrivningarna sker enligt plan, 

eftersom man efter några år börjar känna sig trygg i värdet.  

Respondent 5 tycker att goodwillen fått en större betydelse då man inte längre 

skriver av den. Det är istället nedskrivningsprövningarna som bestämmer 

förutsättningarna för att skriva ned goodwillen och därför har den fått större 

betydelse.  

Upplever Du att goodwill är något som diskuteras er revisorer 

sinsemellan? 

Enligt respondent 3 är det så eftersom det är en intressant post som kan vara 

betydelsefull och att den ökande internationaliseringen av företagskoncerner 

gör frågan särskilt intressant. Även Persson anser att det stämmer eftersom det 

är ett aktuellt och svårt ämne.  

Nyström berättar att goodwill är ett område som ständigt diskuteras men att 

dialogen framförallt hålls internt inom PWC men inte så mycket ute i de 

mindre orterna. Vidare nämner han att man har ett professionellt utbyte av 

informationen inom PWC och att alla som jobbar med bolag som redovisar 

enligt IFRS varje år måste gå på en två dagars utbildning för att uppdatera sig 

inom IFRS. Här diskuteras även hur utvecklingen av redovisningen går. 

Nyström upplever också att man fått en mycket bättre dialog av goodwill 

sedan införandet av IFRS. När det kommer till redovisningen av goodwill av 

de stora bolagen har man även ett bra utbyte av informatio n inom föreningen 

Far, där revisorer träffas och diskuterar ämnet. 

Respondent 4 menar att ämnet diskuteras hela tiden eftersom det är en svår 

post inom både redovisningen och revisionen. Det är just därför man vid 

revisionen av bolag med stora goodwillposter även har värderingsspecialister 

knutna till teamet. Respondent 5 upplever däremot inte att goodwill är 

någonting som diskuteras så mycket. Man diskuterar detta mer när man 

behöver det. Som revisor är man mer resultatinriktad än vad man är på den 

teoretiska delen. Behöver man hjälp går man till en kollega för att diskutera 
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frågan. Respondenten lyfter även fram att det finns endast en liten grupp 

revisorer som har stor erfarenhet av goodwill, men att de oftast sitter i de 

större städerna. Vidare menar respondenten att det nya regelverket och 

redovisningen av goodwill är en stor fråga på de ställen den förekommer, men 

generellt är ämnet en liten fråga, då det inte är på så många ställen den 

förekommer. Respondenten tycker här att det finns andra problem än just 

goodwill som prioriteras högre hos de stora börsbolagen. Det är istället 

storleken på beloppet som är avgörande för hur viktigt goodwillen är.  

Finns det någon del inom IFRS/IAS som skulle kunna förbättras? 

Förslag?  

En del som Nyström tycker borde varit tydligare poängterat i IFRS när det 

gäller goodwill är att definitionen av ett övervärde vid förvärv förr ganska 

slentrianmässigt kallades goodwill. Enligt IFRS så ska man istället väldigt 

nogsamt pröva vad det är för immateriell rättighet man har förvärvat. Det som 

tidigare kallades för goodwill kanske idag heter kundregister, patenträttighet, 

hyresrätt etc. Man försöker dela upp det som tidigare var goodwill i en 

årsredovisning till andra tillgångsposter och fördelar istället dessa till 

tillgångsposter som går att skriva av.  

Persson tycker att det finns mycket inom IFRS och IAS som måste förbättras 

och förtydligas, men har svårt att komma på några konkreta förslag. Teorin är 

jättebra, fortsätter han, men frågan är om det inte är för svårt att genomföra i 

praktiken? Det ligger kanske för mycket värderingar och bedömningar till 

grund som är för svåra för att systemet ska fungera. Det är oerhört svårt att få 

en likartad bedömning från företagsledning och revisorer från exempelvis 

Spanien som en företagsledning i Norge vid en värdering av goodwill.  Hela 

idén med IFRS är ju att det ska vara likadana värderingar över gränserna. 

Teorin är ju lika i alla länder, men hur de hanterar detta skiljer sig avsevärt , 

avslutar Persson. 

Respondent 4 svarar att det är svårt att peka på något specifikt. Alternativet är 

att gå tillbaka till någon form av planenlig avskrivning, vilket han menar är en 

orealistisk syn. IFRS är ett regelverk som är mycket mer styrt mot verkliga 

värden.  
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5. Analys 

Här analyseras svaren från respondenterna som redovisas i empirin. I kapitlet har fler utav 

svaren från intervjun satts ihop och ligger nu under samma rubrik då flera går ihop med 

varandra. Detta återkopplas mot vad tidigare forskning har kommit fram till.  

 

5.1. För och -nackdelar med goodwillredovisning inom IFRS  

Enligt Wines et al. (2007) är fördelarna med IFRS bland annat att man får en 

bättre bild av goodwillvärdet eftersom det ska prövas varje år i ett så kallat 

impairment test eller nedskrivningstest. Detta håller respondenterna till viss del 

med om. De anser att reglerna är bra i teorin, bland annat eftersom man får en 

exakt bild av det verkliga värdet på balansdagen, men svårare att genomföra i 

praktiken. De nya reglerna ställer mycket högre krav på alla parter. Respondent 

5 lyfter fram att man som revisor försöker hålla sig till reglerna och idag är 

dessa mer enhetliga än tidigare. Två av respondenterna är även överens om att 

det är svårt för utomstående intressenter att förstå goodwillvärdet och de 

uträkningar som ligger till grund för det, på grund av komplexa 

värderingsmetoder och subjektiva bedömningar som ligger bakom.  

På grund utav dessa subjektiva bedömningar lämnas, enligt Wines et al. (2007), 

stort utrymme för osäkerhet och kreativ redovisning av företagen, vilket även 

styrks av empirin. Enligt Persson är det väldigt lätt för företagsledningen att 

manipulera värderingarna genom att ändra lite på variablerna. Att exempelvis 

minska ränteantagandet endast en halv procent får väldigt stora effekter av 

goodwillvärdet när dessa uppgår till miljardbelopp, samtidigt som det är svårt 

för revisorn att visa att dessa ränteantaganden är felaktiga. En sådan liten 

ändring kan få till följd att det inte behövs någon nedskrivning. Även Nyström 

styrker denna teori då han menar att företagen hela tiden, in i det längsta, 

försöker försvara sina goodwillvärden för att slippa göra nedskrivningar.  

Respondent 5 håller med Nyström om att en negativ effekt här skulle vara att 

företag vill hålla kvar goodwillposten så länge som möjligt då de inte är 

tvingade att skriva ned den.  

 Respondent 4 menar att det är svårt för företagen att göra helt korrekta 

nedskrivningstest, eftersom de bygger på hypoteser om framtiden, viket är 

svårt att uppskatta.  
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5.2. Svårigheter gällande granskning av goodwill 

Enligt teorin har införandet av IFRS ställt högre krav på revisorerna då de ska 

granska företagens värdering av goodwill. Detta har framförallt att göra med 

att värderingen av de kassagenererande enheterna och goodwill blivit mer 

bedömningsbaserad och lämnar större utrymme för subjektivitet (Wines et al. 

2007; Hamberg et al. 2011). Detta har enligt Wines et al. (2007) lett till att 

revisorn och företagsledningen lätt blir oense, vilket två av respondenterna 

håller med om. Respondenterna menar dels att är naturligt eftersom företagen 

oftast vill ha ett så högt goodwillvärde som möjligt, medan man som revisor 

vill skydda sig själv och aktieägarna genom att vara mer försiktig och värdera 

det lågt. Respondent 4 är däremot av en annan uppfattning och menar att de 

bolag han granskat har tagit rimliga beslut och antaganden. Inte heller 

respondent 5 har den uppfattningen, utan menar att revisorn och bolagen ofta 

har en samsyn på goodwillen.  

Ett annat problem som tas upp ut av Wines et al. (2007) är att revisorerna ofta 

saknar tillgång till de uträkningar som företagen baserat sina 

goodwillvärderingar på, vilket gör det svårt för dem att göra en objektiv 

granskning av värdet. Respondenterna är av uppfattningen att företagens 

värderingar inte går att  kontrollera exakt, men att försöker komma så nära 

sanningen som möjligt genom att göra kassaflödesberäkningar samt genom att 

man låter värderingsexperter genomföra granskningen av företagens 

värderingsmetoder. Det är dessa experter som bland annat utvärderar de 

diskonteringsräntor och tillväxtfaktorer bolaget använt sig av i sina 

värderingsmetoder och jämför dessa mot andra liknande bolag. 

Öhman (2006) menar dessutom att revisorer ofta känner sig obekväma vid 

granskningen av immateriella tillgångar med obegränsad nyttjandetid, då det 

saknas tydliga regler och riktlinjer för hur dessa ska värderas. Detta styrks av 

Nyströms resonemang då han förklarar revisorernas vilja att hålla ner 

goodwillvärdet eftersom det är revisorerna som annars blir syndabockar om 

det skulle visa sig att goodwillvärdet är för högt värderat. 

Revisorn ställs ibland inför svåra och obekväma situationer då de, enligt Wines 

et al. (2007), ska motbevisa företagens värdering av de kassagenererande 

enheterna med tillhörande goodwill trots brist på objektiva bevis. Både 

Persson och respondent 4 är inne på samma spår, just när det kommer till 

svårigheten att bevisa att företagens antaganden som ligger till grund för 
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värdering inte stämmer. Persson menar att sådana siffror som är lätta för 

företagen att manipulera samtidigt är väldigt svåra för revisorn att motbevisa. 

5.3. Strategiska motiv till nedskrivningar av goodwill  

Ramman och Watts (2009) förklarar att det kan förekomma situationer där 

företag strategiskt väljer att skriva ned sin goodwill mer än vad som egentligen 

är nödvändigt under ett år, för att på sikt få det enklare att redovisa ett bättre 

resultat.  

Här finns det en klar koppling till att ”big bath” är den vanligaste 

förekommande anledning till varför företag väljer att göra nedskrivningar av 

goodwill, enligt Nyström och Persson. De förklarar att man ibland kan se 

mönster till nedskrivningar när en ny ledning tillträder där ledningen har som 

mål att göra ett krafttag i organisationen. Denna omorganisering medför i sin 

tur kostnader i form av nedskrivningar. Respondent 4 menar att en 

nedskrivning ofta är en naturlig följd av ett ledningsbyte då bytet i många fall 

sker när det går dåligt för företaget, vilket gör att det är svårare att motivera 

framtida goda kassaflöden. Det behöver alltså inte ligga några strategiska motiv 

bakom, menar respondenten. Detta håller även respondent 5 med om. Han 

förklarar att det däremot är ett gott skäl att göra goodwillnedskrivningar när en 

VD avgår. Den nya VD:n riskerar att annars sitta med en hög goodwillpost 

och vid ett senare tillfälle själv vara tvungen att skriva ned den.  

Watts och Zimmerman (1990) förklarar att ledningen kan ha som strategi att 

försämra ett dåligt resultat ytterligare genom att göra nedskrivningar som man 

egentligen kunnat skjuta upp till nästkommande perioder. Att under ett redan 

dåligt år skriva ned goodwill ytterligare kan då vara lockande eftersom det gör 

det enklare att redovisa ett bättre resultat och större vinst under åren som 

kommer om dessa kostnader räknas bort i början. Respondent 3 förklarar 

istället att koncerner som visat ett bra resultat ett eller ett par år, kan välja att 

kapa goodwillen av den anledningen att de tror att den i framtiden kan komma 

att bli en osäker post.  

5.4. Anledningar till att företag inte skriver ned goodwill  

Agentteorin förklarar relationen mellan ledningen och aktieägarna. Ledningens 

huvuduppgift är att tillfredställa aktieägarna och som kompensation för detta 

får de ta del av olika bonussystem (Eriksson et al. 2004). 
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Ramman och Watts (2009) beskriver, att det inom bolag som redovisar 

goodwill, kan förekomma att man utifrån ett agentteoretiskt perspektiv inte 

väljer att skriva ned goodwill för att på så sätt vissa upp bättre siffror för 

aktieägarna. En intressant koppling är att alla fem respondenter förklarar att en 

nedskrivning inte är att föredra då det försvagar det egna kapitalet i 

balansräkningen. Detta i sin tur kan leda till att ledningen i princip erkänner att 

man gjort ett dåligt förvärv. Respondent 5 förklarar ytterligare, att man inte vill 

skriva ned goodwillposten om man redan har en svag balansräkning. 

Dessutom så ska den förvärvade verksamheten generera pengar till 

aktieägarna, och om man senare gör nedskrivningar av goodwill vittnar det om 

att man inte tror på verksamheten.  

Respondent 4 formulerar sig lite annorlunda i förhållande till de övriga. Han 

förklarar att en orsak till att man inte vill skriva ned goodwill är att man inte 

vill skada börskursen genom få det och framstå som att man inte längre tror 

på företaget. En annan anledning är, enligt respondenten, att företagen inte har 

ett tillräckligt stort eget kapital för att klara en sådan nedskrivning.  

5.5. Redovisning av goodwill i årsredovisningen 

Hamberg och Beisland (2009) belyser att informationen om hur goodwill 

redovisas försämrats sedan införandet av IFRS. Man framhäver att 

informationen om goodwill kan ses som mindre användbar för investerare på 

grund av att dagens årliga nedskrivningsprövningar bygger på osäkra 

antaganden gällande framtiden. Under tidigare regelverk kunde företagen inte 

påverka goodwillen på samma sätt, då den skrevs av linjärt. Detta 

framkommer även av Hamberg et al. (2011), att informationen gällande 

goodwill försämrats. Forskarna förklarar att IFRS gjort redovisningen mer 

bedömningsbaserad vilket ger företagen större frihet att utvärdera sin goodwill 

som i sin tur lämnar lite utrymme för en objektiv  bild.  

Både Nyström och Persson tycker att informationen om hur goodwill 

redovisas kan vara svår att tolka för utomstående, då antaganden och 

uträkningar på hur värderingarna gått till inte framkommer i 

årsredovisningarna. Persson tycker vidare att detta är en av de största 

förbättringsmöjligheter som noterade företag har att göra.  

Det går här att se en koppling, då både respondenterna och forskarna har en 

gemensam syn på hanteringen av den redovisade goodwillen.  
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Respondent 4 och 5 har däremot en annan syn på informationen om 

nedskrivningar som ges i årsredovisningen. De anser att informationen ligger 

på en ganska bra nivå. Respondent 4 menar att företagen inte behöver ha 

någon direkt ovilja att släppa ut sådan information, utan att det istället kan 

bero på att man inte vill att konkurrenterna ska ta del av den.  Enligt 

respondent 5 är det istället mer relevant att ange förutsättningarna för 

nedskrivningarna, men tycker inte att de behöver publicera interna 

utvräkningar för att förklara nedskrivningsbeslutet. 

5.6. Subjektiva goodwillvärderingar  

Precis som Hamberg et al. (2011) och Wines et al. (2007), menar Nyström och 

Persson att det finns incitament för företagen att använda 

bedömningsbaserade goodwillvärderingar till sin fördel. Nyström menar att 

man genom tidigare regelverk försökte få en så lång avskrivningstid som 

möjligt, medan man idag inte vill skriva ned någon goodwill. Persson förklarar 

att företagsledningen och styrelsen kan påverka värderingen genom att ändra 

lite på vissa variabler, exempelvis ränteantaganden. Respondent 4 håller med 

Nyström och Persson, och förklarar att risken finns för att företag kan utnyttja 

systemet, men att det inte är någonting han själv upplevt i de företag han 

granskat.  

5.7. Goodwill sedan införandet av IFRS 

Hay och Hughes (2006) förklarar hur redovisningen blivit ett allt viktigare 

område för revisorer och andra intressenter sedan införandet av IFRS, av 

anledningen att företag fått bredare möjlighet att förfoga över sin goodwill.  

Samtliga respondenter håller med om ovanstående fenomen. Nyströms 

tolkning är att goodwill gått från att vara en anläggningstillgång till en större 

riskpost i balansräkningen vilket medför att betydelsen ökat jämfört med 

tidigare goodwillavskrivningar, där man efter några år kunde känna sig trygg i 

värderingen. Respondent 5 menar att det nu är svårt att se om ett företags 

goodwillvärde är korrekt, utan det verkliga värdet visar sig inte förrän företaget 

går i konkurs.  

5.8. Rättvisande bild 

Jayalashmy et al. (2005) förklarar som tidigare nämnt att rättvisande bild har 

tolkats olika från företag till företag och någon riktig definition av rättvisande 

bild finns inte, utan det handlar mer om att granska det som är sant och 

rättvist, där innehållet inte ska vilseleda läsaren.  
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En intressant koppling som kan göras till teorin, är just definitionen av rättvis 

goodwillnedskrivning. Respondent 5 menar att det är svårt att ge en 

rättvisande bild av nedskrivningar då dessa bygger på kassaflödesmodeller , 

vilka baseras på framtida antaganden Detta motiveras av att man egentligen 

inte vet när en nedskrivning borde ha gjorts. Det kan istället förekomma att 

ledningen känner av att en nedskrivning borde göras, men väljer istället att 

skjuta på nedskrivningen ett par år. Det går då inte längre att ge en rättvisande 

bild av resultatet under det aktuella året, eftersom nedskrivningen kanske 

borde genomförts tidigare. Respondenten förklarar dock att en rättvisande bild 

av nedskrivningar kan åstadkommas, men då ska både ledningen och revisorn 

vara överens om att en nedskrivning är en rimlig åtgärd. 

Både Persson och respondent 3 håller med om svårigheterna att veta om 

goodwillnedskrivningar ger en rättvisande bild för det enskilda året, då det är 

svårt att veta när en nedskrivning egentligen borde ha gjorts.  
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6. Slutsats 

I detta kapitel beskriver vi resultatet av den underökning vi utfört samt återkopplar detta 

till det ursprungliga syftet samt de frågeställningar som låg till grund för uppsatsen.  

 

Syftet med uppsatsen var att ta reda på hur auktoriserade revisorer upplever 

granskningen och hanteringen av goodwillredovisningen sedan införandet av 

IFRS. För att uppnå syftet, utgick vi från våra problemformuleringar. 

Föreligger det någon granskningsproblematik för revisorer gällande 

värderingen och nedskrivningsprövningarna av goodwill inom IFRS- 

redovisande bolag, och vad i består den då av?  

Enligt respondenterna är revisorers granskning av goodwill idag problematisk. 

Den gemensamma uppfattningen var att sättet som IFRS i teorin är tänkt att 

hantera goodwillredovisningen på, är svårt att genomföra i praktiken. Detta 

beror framförallt på att regelverket är utformat så att företagsledningen, utan 

att egentligen strida mot några regler, vid nedskrivningstesten har lätt att 

manipulera variabler i sina värderingsmodeller för att styra resultaten åt önskat 

håll. Revisorn har svårt att upptäcka dessa manipuleringar men ännu svårare 

att bevisa att de antaganden som gjorts av ledningen är felaktiga.  

Respondenterna var dessutom överens om att goodwillposten fått en ökad 

betydelse sedan införandet av IFRS. Goodwill har förändrats genom att från 

tidigare ha varit som en vanlig anläggningstillgång, vilken man linjärt skrev av, 

till att bedömas som en riskpost, då värdet på denna årligen ska prövas. Detta 

har även medfört en ökad subjektivitet gällande värderingen, vilket gjort 

granskningen av posten mer problematisk för revisorer.  

Att goodwill är omdiskuterat bland revisorerna har vi också fått bekräftat, där 

revisorerna bland annat internt för en diskussion om hur utvecklingen av IFRS 

och dess utformning utvecklas, och i synnerhet hanteringen av 

goodwillredovisningen.  

Vad kan göras för att minska subjektiviteten vid goodwillvärderingarna? 

I dagsläget är systemet fortfarande diffust och svårt att tillämpa på ett bra sätt. 

Detta kan förklaras av att regelverket i för stor utsträckning tillåter företagen 

att försvara sina goodwillvärden. Revisorerna har svårt att granska denna post 

eftersom de själva omöjligen kan få fram några exakta värden på 
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goodwillposten, då den bygger på företagens egna antaganden och 

bedömningar. Det revisorerna gör är att de kontrollerar att företagens 

modeller och antaganden är rimliga. Det ligger i företagens natur att försvara 

sitt goodwillvärde så långt som möjligt för att visa på ett lyckat förvärv, vilket 

krockar med revisorernas plikt att försäkra ägarna om att den information 

företagen ger ifrån sig är rättvisande.  
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Bilaga  

Intervjuguide  

Inledande frågor  

* Vad har du för position i företaget?  

* Vad har du för erfarenheter beträffande redovisningen av goodwill?  

Undersökningsfrågor  

1) Ser Du några fördelar med de nya (IFRS) redovisningsreglerna beträffande 

goodwill?  

2) Ser Du några nackdelar med de nya (IFRS) redovisningsreglerna beträffande 

goodwill?  

3) Upplever Du att det finns några delar av IFRS som bidrar till osäkerhet vid 

hanteringen av goodwill? I så fall, vilka?  

4) Efter införandet av IFRS baseras goodwillvärderingarna 

(nedskrivningstesterna) mycket på företagens egna bedömningar och 

antaganden. Upplever du att företag utnyttjar detta till sin fördel?  

5) Vad upplever Du är de vanligaste anledningarna till goodwillnedskrivningar?  

6) Upplever Du att det finns strategiska motiv till nedskrivningar av goodwill? 

Går det att se ett ”mönster” till dessa nedskrivningar?  

7) Vilka är de vanligaste anledningarna till att företag inte vill skriva ned 

goodwill?  

8) Hur hanterar Du företagens argumentation vid nedskrivningsprövningar av 

goodwill?  

9) Enligt en del vetenskapliga artiklar finns en risk att oenighet kan uppstå 

mellan företagsledningen och revisorn angående värderingen av goodwill. Är 

det något du som revisor har upplevt? 

10) Hur kontrollerar man värderingen av goodwill värdet? Finns det idag 

någon säker metod?  

11) Upplever Du att nedskrivningar av goodwill ger en ”rättvisande” bild av 

företagets resultat?  
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12) Tycker Du att informationen om goodwill och dess 

nedskrivningsprövningar ger tillräckligt med information om företagets 

ekonomiska ställning i årsredovisningarna? 

13) Upplever Du att hanteringen av goodwill har påverkats av 

konjunkturförändringar?  

14) Upplever Du att företag som redovisar goodwill brukar rådfråga revisorer 

vid hanteringen av goodwill(nedskrivningar)?  

15) Till vilken grad får revisorn vara med vid företagets hantering av goodwill?  

16) Upplever Du att goodwillposten har fått större betydelse sedan införandet 

av IFRS? 

17) Upplever Du att goodwill är något som diskuteras er revisorer 

sinsemellan?  

18) Finns det någon del inom IFRS/IAS som skulle kunna förbättras. Förslag?  

19) Är det någonting Du vill tillägga som vi inte har kommit in på? 

 

 

 

 

  





 

  


