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Abstract 
 
In 2002 a regulation within the EU was adopted, meaning that all listed companies in 

member countries, from January 1 2005, must prepare their consolidated accounts in ac-

cordance with IAS / IFRS. The adoption of the regulation has led to a change in the 

recognition of goodwill for Swedish listed companies. 

 

Goodwill arises on acquisitions where the buyer pays the excess of the acquisition. 

Goodwill represents the difference in value between what the buyer has paid and the pur-

chased company's net assets. The buyer pays overcharge for the intangibles that are not 

included in the acquired firms net assets. These intangible assets are expected to provide 

good future economic benefits. Companies covered by the rules of IFRS / IAS shall an-

nually determine whether the recoverable amount of goodwill is less than the carrying 

value. If so, an impairment of goodwill shall be made. In this process, difficulties arise 

for companies and auditors. The rules surrounding IAS 36 implies that goodwill is exam-

ining cause subjective assumptions and assessments. The old way of dealing with both 

goodwill amortization and impairment had a different impact on both the income state-

ment and the balance sheets. The new rules place greater emphasis on providing a true 

value in comparison with the previous regulation, hence the wish to have a valuation that 

better reflects the true value. But how is the review of goodwill affected when subjective 

judgments come into play? 

  

The purpose of this study is to analyze the auditor's approach to corporate decision-

making at the impairment testing of goodwill and identify the difficulties auditors experi-

ence in the audit of goodwill. In addition we also examine the underlying reasons why a 

goodwill impairment is made or not. To fulfill the purpose we have carried out a qualita-

tive study where we interviewed three certified auditors and sent a questionnaire to com-

panies which are listed on the OMX Stockholm Large Cap. Through an investigation of a 

qualitative nature, we try to provide a deeper understanding of how practice has devel-

oped in the goodwill trials, after the IFRS / IAS began to apply the listed Swedish com-

panies. 

 

Our survey shows that auditors are experiencing difficulties of various kinds to an exam-

ination of goodwill. When goodwill is reviewed, the auditor must take into account many 

different factors including managements' subjective assessments. Common is that corpo-

rate information about impairment test of goodwill is flawed. It leads to the auditors' ex-
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amination is complicated because they do not get all the information needed to assess 

whether a performed impairment or loss is properly assessed. Another difficulty with the 

examination lies in the knowledge of the company and its market. It would appear that it 

is difficult for an auditor to examine a new business the first few years or a company in 

an industry that the auditor is unfamiliar with. The main difficulty for an auditor in con-

nection with the review of goodwill, is to take a position to which the projections are 

based on management's subjective assumptions. Our study suggests that some other fac-

tors such as psychological and strategic managements motives very much affect whether 

a goodwill trial results in an impairment loss is recognized or not. We find that our study 

confirms that the rules in IFRS / IAS existing goodwill created an accounting method 

technically more difficult for auditors to relate to. 

 

Keywords: Goodwill, goodwill impairment, auditors, impairment test 
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Sammanfattning 
 
År 2002 antogs en förordning inom EU innebärande att alla börsnoterade bolag i 

medlemsländerna från och med 1 januari 2005 måste upprätta sin koncernredovisning i 

enlighet med IAS/IFRS.  Antagandet av förordningen har inneburit en förändring av 

hanteringen av goodwill för svenska börsnoterade företag. 

 

Goodwill uppstår vid företagsförvärv när köparen betalar ett överpris för förvärvet. 

Goodwill utgörs av värdedifferensen mellan vad köparen har betalat och det köpta 

företagets nettotillgångar. Det som köparen betalar överpris för är de immateriella 

tillgångar som inte finns med i det förvärvade företagets balansräkning. Dessa 

immateriella tillgångar förväntas ge goda framtida ekonomiska fördelar. Företag som 

omfattas av lagstiftningen i IFRS/IAS skall årligen pröva om återvinningsvärdet för 

goodwill är lägre än det redovisade värdet. Om så är fallet ska en nedskrivning av 

redovisad goodwill göras. I denna process uppkommer svårigheter både för företag och 

granskare. Reglerna kring IAS 36 medför att goodwillprövningen uppfattas medföra 

subjektiva antaganden och bedömningar. Det gamla sättet att hantera goodwill med både 

avskrivningar och nedskrivningar hade en annan påverkan på både resultat- och 

balansräkningarna. De nya reglerna lägger större tyngd på att ge en rättvisande bild 

jämfört med den tidigare lagstiftningen, därav vill man ha en värdering som bättre 

återspeglar det verkliga värdet. Men hur påverkas granskningen av goodwillposter när 

subjektiva bedömningar kommer in i bilden? 

 

Syftet med denna studie är att analysera revisorers förhållningssätt till företagens 

beslutsunderlag vid nedskrivningsprövningar av goodwill samt identifiera vilka 

svårigheter revisorer upplever i samband med granskning av goodwill. Vidare så 

undersöks bakomliggande orsaker till varför en nedskrivning görs eller uteblir. För att 

uppfylla syftet har vi genomfört en kvalitativ undersökning där vi har intervjuat tre 

auktoriserade revisorer samt skickat ut ett frågeformulär till börsnoterade bolag som är 

noterade på OMX Stockholm Large Cap. Genom en undersökning av kvalitativ karaktär 

försöker vi skapa en djupare förståelse för hur praxis har utvecklat sig när det gäller 

goodwillprövningar efter det att IFRS/IAS började tillämpas av noterade svenska bolag. 

 

Vår undersökning visar att revisorer upplever svårigheter av olika slag vid granskning av 

goodwill. När goodwill ska granskas måste revisorn ta hänsyn till många olika faktorer 

som bland annat innefattar företagsledningars subjektiva bedömningar. Vanligt 

förekommande är att företagens upplysningar kring nedskrivningsprövningar av goodwill 

är bristfälliga. Det leder till att revisorernas granskning försvåras eftersom de inte får all 

nödvändig information som krävs för att bedöma huruvida en genomförd eller utebliven 

nedskrivning är korrekt bedömd. En annan svårighet med granskningen ligger i 

kunskapen om bolaget och dess marknad. Det tycks vara så att det är svårare för en 

revisor att granska ett nytt företag de första åren eller ett företag inom en bransch som de 

inte är insatta i. Den största svårigheten för en revisor i samband med granskning av 

goodwill, ligger i att ta ställning till framtidsbedömningarna vilka är baserade på 

företagsledningens subjektiva antaganden. Vår studie tyder dock på att även vissa andra 

faktorer såsom företagsledningars psykologiska och strategiska motiv i allra högsta grad 
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påverkar huruvida en goodwillprövning resulterar i en redovisad nedskrivning eller inte. 

Vi finner att vår studie bekräftar att reglerna i IFRS/IAS gällande goodwill skapat en 

redovisningstekniskt svårare metod för revisorer att förhålla sig till. 

 

Nyckelord: Goodwill, granskning, revisorer, goodwillnedskrivning, goodwillprövning 
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1 Inledning 
 

1.1 Problembakgrund 
 

Sedan Sveriges inträde i EU är Sverige bundet att följa den lagstiftningen som finns inom 

unionen. 2002 antogs en förordning inom EU innebärande att alla börsnoterade bolag i 

medlemsländerna från och med 1 januari 2005 måste upprätta sin koncernredovisning i 

enlighet med IAS/IFRS. Tanken med förändringen är att harmonisera redovisningen 

inom unionen för att underlätta för bland annat investerare att göra jämförelser mellan 

bolag från olika länder. IAS/IFRS är standarder utgivna av IASB, och tidigare IASC. 

IASB, som 2001 ersatte IASC, är det normgivande organet inom redovisning i Europa, 

och i vissa andra delar i världen (Ingblad & Lundqvist, 2010). 

 

Hur värdering och redovisning av goodwill ska göras har varierat genom åren och det har 

även behandlats på olika sätt i olika länder. Även inom de etablerade 

redovisningstraditionerna, den anglosaxiska och den kontinentala, har man behandlat 

frågan på olika sätt (Nilsson, 1998). Goodwill uppstår vid företagsförvärv när köparen 

betalar ett överpris för förvärvet. Goodwill utgörs av värdedifferensen mellan vad 

köparen har betalat och det köpta företagets nettotillgångar. Det som köparen betalar 

överpris för är de immateriella tillgångar som inte finns med i det förvärvade företagets 

balansräkning. Dessa immateriella tillgångar förväntas ge goda framtida ekonomiska 

fördelar (Ekberg & Lorentzon, 2007). Att enbart förvärva goodwillposter går inte 

eftersom goodwill är omöjligt att enskilt separera från en rörelse (Seetharaman et al, 

2006). 

 

Antagandet av förordningen har inneburit en förändring av hanteringen av goodwill för 

svenska noterade företag. Tidigare redovisade man goodwill till anskaffningsvärde minus 

avskrivningar och eventuella nedskrivningar. Goodwill skulle skrivas av på en 

avskrivningstid om maximalt 20 år. Vid varje bokslut skulle företagen även bedöma om 

det förelåg ett nedskrivningsbehov av goodwill. En nedskrivning som gjorts fick i vissa 

fall återföras vid ett senare tillfälle (Persson & Hulten, 2006). I och med antagandet av 

IFRS-3 ska goodwill inte längre skrivas av.  Företagen åläggs nu istället att årligen, vid 

valfri tidpunkt, pröva om nedskrivningsbehov föreligger. En nedskrivning får idag inte 

längre återföras. Goodwill följer alltså numera med i redovisningen till det värde som det 

uppgick till vid företagsförvärvet med justering för eventuellt gjorda nedskrivningar 

(IFRS-3 & IAS 36). 

 

Det gamla sättet att hantera goodwill med både avskrivningar och nedskrivningar hade en 

annan påverkan på både resultat- och balansräkningarna. De nya reglerna lägger större 

tyngd på att ge en rättvisande bild jämfört med den tidigare lagstiftningen, därav vill man 

ha en värdering som bättre återspeglar det verkliga värdet. Men hur påverkas 

granskningen av goodwillposter när subjektiva bedömningar kommer in i bilden? 
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1.2 Problemdiskussion 
 

Det är viktigt att de finansiella rapporterna visar en så rättvisande bild som möjligt av 

företagens finansiella ställning och resultat, eftersom de fungerar som beslutsunderlag för 

olika intressenter (Internationell redovisningsstandard i Sverige IFRS/IAS 2009).  

 

Goodwill kan utgöra stora poster i en koncerns balansräkning då företagsförvärv är 

vanligt förekommande i de flesta branscher. Enligt IAS 36 ska goodwill skrivas ned om 

återvinningsvärdet är lägre än det redovisade värdet. Detta ska prövas årligen. Förutom 

att ta ställning till om en nedskrivning ska göras måste företagen också ta fram 

uppskattningar, värderingsunderlag och beräkningsgrunder för dessa beslut (IAS 36). 

Prövningen är ofta framåtriktad vilket medför att valet av uppskattningar och 

beräkningsgrunder påverkar resultat och finansiell ställning. Även tidsaspekten är viktig 

då företagen måste ta ställning till när man ska redovisa en nedskrivning, då det belastar 

resultatet. Som ytterligare komplikation tillkommer svårigheten att bedöma om 

nedskrivningsbehov föreligger efter en händelse som finanskrisen vilken påverkade 

förväntningar på framtida kassaflöden negativt. Hur länge dess påverkan består medför 

svårigheter i bedömningen. 

 

Det gamla systemet med avskrivningar på goodwill var rent redovisningstekniskt enkelt 

att förhålla sig till men medförde framför allt risk att dolda övervärden byggdes upp. Det 

nya regelverket tar sikte på att goodwill ska redovisas till så verkligt värde som möjligt 

för att ge en mer rättvisande bild, men är redovisningstekniskt svårare både för företagen 

och revisorerna. Reglernas konstruktion och tillämpning ger en komplex situation att 

hantera för alla inblandade parter. Finns det risk för att det uppstår en situation där 

revisorerna inte har någon praktisk möjlighet att följa upp goodwillvärdering och att det i 

sig medför en risk att tillförlitligheten i de finansiella rapporterna undergrävs? Eller ger 

det nya regelverket, med alla risker beaktade, en mer rättvisande bild och mer tillförlitlig 

information än den tidigare lagstiftningen? Enligt en artikel av Marton (2009) har 

redovisningens kvalitet i Sverige vad gäller goodwill försämrats sedan IFRS/IAS började 

tillämpas. Författaren menar på att den tidigare detaljstyrda svenska redovisningen var 

bättre då företagsledningens subjektiva bedömningar spelade en mindre roll än idag.  

 

Detta leder oss in på frågan hur revisorer upplever granskning av goodwill. I och med att 

goodwillprövningar idag styrs mycket av företagens subjektiva bedömningar kan man 

undra vilka möjligheter revisorer egentligen har att bedöma de av företagen framställda 

värderingarna som i hög grad bygger på branschkunskap, intern statistik och 

uppskattningar. I vilken grad har en revisor möjlighet att avgöra om företagens 

uppskattningar, underlag och beräkningar ger en rättvisande bild av företagets 

goodwillpost och om värderingen uppfyller lagens krav? 
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1.3 Problemformulering 
 

Huvudfråga 

 Vilka svårigheter upplever revisorer i samband med granskning av företagens 

goodwillposter? 

  

Delfrågor 

 Vilka faktorer, som företag beaktar vid nedskrivningsprövningar av goodwill, har 

störst påverkan på utgången av prövningen? 

  

 Hur förhåller sig revisorer till företagens beslutsunderlag gällande 

nedskrivningsprövningar av goodwill? 

 

1.4 Syfte 
 

Syftet med denna studie är att analysera revisorers förhållningssätt till företagens 

beslutsunderlag vid nedskrivningsprövningar av goodwill samt identifiera vilka 

svårigheter revisorer upplever i samband med granskning av goodwill. Vidare vill vi 

identifiera vilka faktorer, som beaktas av företagen, som har störst påverkan på utgången 

av en goodwillprövning i syfte att analysera huruvida dessa medför svårigheter i 

granskningen för revisorerna. 

1.5 Avgränsningar 
 

Studien avgränsas till att behandla auktoriserade revisorer samt börsnoterade bolags 

goodwill. Vidare avgränsas studien till den lagstiftning som de börsnoterade företagen 

följer i sin koncernredovisning d.v.s. IAS/IFRS. I vår undersökning bortser vi från 

goodwill som tas upp som minoritetsposter. 

1.6 Disposition 
 

 Kapitel 2 - Metod:  

 Här presenteras våra val av metoder samt en redogörelse varför vi valt dessa 

 metoder. Vidare redogörs för datainsamling, urval av respondenter och 

 genomförande av intervjuer. Slutet av kapitlet behandlar studien 

giltighetsanspråk. 

 Kapitel 3 – Teoretisk referensram:  

 I detta kapitel behandlas regler i IAS/IFRS som berör goodwill. Vidare 

 presenteras annan litteratur och forskning som berör vårt forskningsproblem samt 

 ett avsnitt om revisorns roll. 

 Kapitel 4 – Empiri:  

 Här redogörs resultatet av våra genomförda intervjuer och enkätundersökningen.  

 Kapital 5 – Analys:  

 Här analyseras resultaten av empirin i förhållande till den teoretiska 

 referensramen. 
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 Kapitel 6 – Slutsats och diskussion:  

 Här presenteras våra slutsatser. Vidare ges förslag på fortsatt forskning som skulle 

 vara intressant att bedriva inom området. 
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2 Metod 
 

2.1 Vetenskapligt synsätt 

2.1.1 Positivism 
 

Inom positivismen söks absoluta svar och absolut sanning. Tyngdpunkten ligger på fakta 

och kunskap kan bara baseras på mätbar fakta. Den absoluta sanningen söks genom att 

påståenden och iakttagelser kritiskt undersöks. Påståenden och iakttagelser skall stämma 

överens med verkligheten. Fakta och data skall alltså vara observerbart och kunna mätas. 

Kunskap som baseras på något som inte är mätbart anses inte ha någon större relevans. 

(Ljungkvist, T. 2009, föreläsning i Forskningsmetodologi). 

 

2.1.2 Hermeneutik 
 

Till skillnad från positivismen existerar ingen absolut sanning inom hermeneutiken. 

Fokus ligger istället på tolkningen av det som man undersöker. Istället för absolut 

sanning söker man inom hermeneutiken efter rimlighet. Forskaren försöker finna 

samband och mönster för att få en ökad förståelse för forskningsproblemet. Förförståelse 

ses som en viktig grund för att kunna förstå något, men fördomsfullt tänkande skall 

undvikas. Tidigare kunskap och erfarenheter utgör en grund för tolkningen som sedan 

skall leda till ny kunskap. Inom hermeneutiken finns en ständig strävan efter ny kunskap. 

Den nya kunskapen blir förförståelse vid tolkning av nya observationer och erfarenheter, 

som i sin tur leder till ny kunskap. (Ljungkvist, T. 2009, föreläsning i 

Forskningsmetodologi). 

2.1.3 Val av vetenskapligt synsätt 
 

Vi har inte sökt efter någon absolut sanning utan snarare en ökad förståelse kring det 

undersökta ämnet. Vi har därför valt att arbeta efter det hermeneutiska synsättet. Vi anser 

att tolkningen av det insamlade materialet är central i vår undersökning eftersom vår 

problemfrågeställning kräver djupare förståelse.  

 

2.2 Vetenskaplig ansats 

2.2.1 Deduktion, induktion och abduktion 
 

Beroende på en undersöknings syfte väljs en vetenskaplig ansats. Det finns 

huvudsakligen tre olika vetenskapliga ansatser vilka benämns deduktion, induktion samt 

abduktion. Deduktion innebär att forskaren utgår från en teori och använder sig sedan av 

empiri för att förkasta eller styrka teorin. Deduktion innebär alltså att allmängiltiga 

påståenden prövas med hjälp av empiriska undersökningar (Johansen & Tufte. 2003). 
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Vid induktion utgår forskaren från empirin. Forskaren försöker se mönster och samband i 

den insamlade informationen i syfte att dra slutsatser och skapa generella begrepp eller 

teorier (Johansen & Tufte. 2003). Då en forskare som empiriskt undersöker ett område 

styrs av sin egen förförståelse kan den induktiva ansatsen relateras till det hermeneutiska 

synsättet. Vägen från empiri till teori bygger på tolkningen av bearbetad information 

(Söderbom, A. 2009, föreläsning i Forskningsmetodologi). 

 

Den abduktiva ansatsen är en kombination av induktion och deduktion. Abduktion 

innebär att forskaren pendlar mellan teori och empiri. Denna växelverkan mellan teori 

och empiri gör att förståelsen för det undersökta ämnet successivt växer fram (Alvesson 

& Sköldberg, 1994). 

2.2.2 Val av vetenskaplig ansats 
 

Vi har valt att använda oss av den abduktiva ansatsen. Vi anser att möjligheten till att få 

djup förståelse för ett komplext forskningsämne som vi behandlar är stor om man 

använder sig av en abduktiv ansats. Denna ansats har givit oss möjlighet att växelvis 

hoppa mellan teori och empiri och på så sätt låta förståelsen successivt växa fram. 

2.3 Vetenskaplig metod 
 

Det finns huvudsakligen två vetenskapliga metoder, kvalitativ och kvantitativ, som man 

kan använda sig av vid undersökningar. Vilken man väljer beror på det undersökta 

ämnets karaktär och syftet med undersökningen. Kvalitativ metod används när forskaren 

undersöker ett komplext område och söker djupgående och detaljerad information i syfte 

att få ökad förståelse för ämnet (Ljungkvist, T. 2009, föreläsning i 

Forskningsmetodologi). En kvalitativ undersökning kan genomföras på olika sätt. 

Intervjuer är en vanligt förekommande metod. I dessa intervjuer ställs frågor som kräver 

djupgående svar från respondenten (Johansen & Tufte. 2003). Syftet vid 

informationsbearbetningen är alltså att skaffa sig djupare förståelse för 

forskningsfenomenet (Andersen, I. 1998). En forskares subjektiva förmåga att tolka och 

dra slutsatser av den insamlade informationen kommer att spegla resultatet av en 

kvalitativ studie. I en kvalitativ undersökning läggs fokus på innehållet i informationen 

och inte på antal undersökta objekt. Därför kan resultatet av en kvalitativ undersökning 

vara svårt att generalisera (Jacobsen, 2002).  

 

Den kvantitativa metoden kännetecknas av att forskaren använder sig mycket av 

matematiska och statistiska moment (Andersen, I. 1998). Forskaren fokuserar på att 

samla in data i form av siffror, variabler och andra mätbara ting som går att bearbeta och 

analysera statistiskt i syfte att upptäcka, mäta eller fastställa ett samband mellan olika 

variabler (Christensen et al, 2001). Vid kvantitativa undersökningar erhålls mycket, men 

ytlig information kring forskningsproblemet vilket kan vara bra om forskaren eftersträvar 

generaliseringar (Johansen & Tufte, 2003). En kvantitativ undersökning har sin 

begränsning i att forskningsproblemet inte kan vara alltför komplext. Informationen som 

erhålls är bred men ytlig och därför är den kvantitativa metoden inte lämpad för 

komplexa problemfrågeställningar (Jacobsen, 2002).  
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2.3.1 Val av vetenskaplig metod 
 

Vi valde att använda oss av den kvalitativa metoden då vi anser att våra forskningsfrågor 

kräver detta, eftersom de avser komplexa områden som kräver detaljerad och djupgående 

information för att förstås. För att få detaljerad och djup information genomförde vi 

intervjuer med auktoriserade revisorer som var väl insatta i ämnet. Vi kompletterade även 

intervjuerna med ett frågeformulär som vi skickade ut till företag. Frågeformuläret 

innehöll ett antal mindre komplexa frågor. Här fick vi inte lika djupgående information 

som vi fick genom intervjuerna. Vi ansåg dock att det var viktigt att vi även fick 

information utifrån företagens perspektiv för att få en ökad förståelse för ämnet. 

Intervjuer med företagen hade troligtvis varit mer givande men på grund av 

tidsbegränsningen var sådana inte möjligt att genomföra.    

2.4 Datainsamling 
 

En ytterst viktig del när man gör en undersökning är datainsamlingen. Datainsamlingen 

kan delas in i två delar, primär- och sekundärdata. Primärdata är data som forskaren själv 

samlat in genom exempelvis enkätundersökningar och intervjuer. Sekundärdata är data 

som redan finns tillgänglig i litteratur, tidningsartiklar och andra dokument vid 

undersökningstillfället, alltså data som forskaren inte själv har varit med och tagit fram 

(Andersen, I. 1998). 

 

Vid ett tidigt skede i vår undersökning samlades sekundärdata in i form av lagtext, 

litteratur, tidigare studier samt vetenskapliga artiklar som behandlar vårt forskningsämne. 

På så sätt införskaffade vi oss förståelse och grundläggande kunskaper för att kunna 

angripa forskningsproblemet. Lagtexten utgörs av IASBs redovisningsregler och 

standarder, IAS/IFRS. En del av de tidigare studierna och vetenskapliga artiklar som vi 

använt oss av är amerikanska och australiensiska och behandlar FASBs regelverk, 

GAAP, respektive AASBs regelverk AIFRS. Detta anser vi inte är något problem 

eftersom IASBs och AASBs regelverk kring goodwill enligt PriceWaterhouseCoopers 

(2006) är identiska. Även IASBs och FASBs regelverk kring vårt forskningsämne är 

någorlunda lika. Efter insamlandet av sekundärdata behövdes ytterligare information för 

att uppfylla syftet med vår studie och besvara problemfrågeställningarna. Primärdata 

samlades in genom intervjuer med revisorer, och ett frågeformulär som besvarades av 

företag. Detta bidrog till att vi fick mer information kring ämnet vilket möjliggjorde att 

syftet med studien kunde uppfyllas.  

2.5 Urvalsdiskussion 
 

I syfte att få relevant information för vår undersökning satte vi upp ett antal kriterier som 

en person måste uppfylla för att vara respondent i någon av våra intervjuer. Följande 

kriterier sattes upp: 

 Respondenten ska arbeta eller ha arbetat som auktoriserad revisor 

 Respondenten ska ha erfarenhet av granskning av goodwill på börsnoterade bolag 

enligt IFRS/IAS 
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Personer som uppfyller ovan nämnda kriterier ansåg vi bör kunna bidra med relevant 

information för vår undersökning som hjälper oss att få en ökad förståelse för 

forskningsproblemet. För att få tag på personer som uppfyller nämnda kriterier 

kontaktade vi några av de större revisionsbyråerna i Göteborg och Stockholm eftersom 

det oftast är de som reviderar större börsbolag. Med tanke på tidsbegränsningen valdes 

endast tre respondenter, som vi ansåg kunde bidra med relevant information för vår 

studie. 

 

Gällande urval av företag som vi skickade frågor till, valde vi att göra ett slumpmässigt 

urval på företag som är noterade på OMX Stockholm Large Cap. Vi valde företag som är 

noterade på OMX Stockholm Large Cap för att de är större bolag som är välbekanta med 

hantering av goodwill. Innan frågorna skickades ut tog vi kontakt med företagen för att ta 

reda på vilka som var villiga att ställa upp och besvara frågorna. Därefter skickades 

frågorna ut till de företag som var villiga att delta i vår undersökning. Vi tog kontakt med 

33 företag varav 12 sa att de skulle ställa upp på att besvara frågorna. Av dessa 12 var det 

sju som svarade. 

  

De revisorer som deltagit i vår studie är: 

- Cronje Wallqvist, KPMG, Göteborg 

- Annelie Dahl, Ernst & Young, Göteborg 

- Karl Lindgren, KPMG, Stockholm 

Samtliga är auktoriserade revisorer som uppfyller våra krav för att delta i studien. 

 

De företag som deltagit i vår studie är: 

 Autoliv 

 Hexagon 

 Investor 

 Securitas 

 SEB 

 Husqvarna 

 Sandvik 

2.6 Intervjuer och frågeformulär 
 

Intervjuerna som vi genomförde var av semistrukturerad form. Det innebär att öppna 

frågor har ställts som lett till diskussioner mellan oss och respondenterna vilket i sin tur 

bidrog till att vi fick utförliga svar och djupgående information kring forskningsämnet. 

Denna metod möjliggjorde även att vi kunde ställa följdfrågor till respondenterna som 

uppkommit under intervjuernas gång. Intervjuerna pågick i 20-30 minuter och 

genomfördes per telefon.  Intervjuerna spelades in för att säkerställa att viktig 

information inte förbisågs. När alla intervjuer var genomförda lyssnades varje inspelning 

igenom och sammanställdes. För att få ut relevant information från respondenterna gavs 

en kort beskrivning av syftet med studien innan intervjuerna genomfördes. 

 

Frågorna som skickades till företagen var av enklare karaktär än de som ställdes till 

revisorerna, och utformade så att de inte krävde alltför långa och djupa svar. Detta ansåg 
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vi var viktigt då många företag sällan vill besvara frågorna om de är av alltför 

komplicerad karaktär. Frågorna till företagen utformades och sändes ut efter att vi hade 

genomfört alla intervjuer, för att försäkra oss om att viktiga punkter inte förbisågs. Efter 

genomförandet av de kvalitativa intervjuerna känner man sig än mer insatt i ämnet och då 

blir det lättare att ta fram relevanta frågor till företagen.  

    

2.7 Giltighetsanspråk  
 

Hur väl en forskare undersökt det som avsågs att undersökas, alltså hur väl forskaren mätt 

det som avsågs att mätas brukar benämnas validitet. Validitet kan delas upp i extern och 

intern validitet. Extern validitet är ett mått på hur generaliserbart studiens resultat är 

(Christensen et al. 2001). Vi är medvetna om att vår undersökning är aningen tunn och 

att resultaten inte går att generalisera eftersom endast tre revisorer och sju företag har 

ingått i undersökningen. Det hade varit önskvärt att fler företag deltog i undersökningen, 

och ytterligare några revisorer. Hur många företag som valde att svara på frågorna låg 

dock inte i våra händer. Vi hade möjligtvis kunnat utforma aningen enklare frågor, men 

då hade vi å andra sidan inte fått lika relevant information för vår studie. Fler 

respondenter hade ökat generaliserbarheten men eftersom syftet med studien inte var att 

kunna generalisera resultatet utan att öka förståelsen för det undersökta ämnet valde vi att 

fokusera på trovärdigheten istället, alltså den interna validiteten. Vi anser att den interna 

validiteten är relativt god då syftet med studien har uppfyllts på ett rimligt och 

tillfredsställande sätt och slutsatserna som dragits är trovärdiga. Våra valda metoder och 

tillvägagångssätt samt val av teori och respondenter anser vi är relevanta med hänsyn till 

undersökningens syfte.  

 

Reliabilitet är ett mått på hur pålitlig en undersökning är (Christensen et al. 2001). Det är 

viktigt att undersökningen inte påverkas av tillfälligheter. Hög reliabilitet innebär att 

resultatet av en undersökning blir densamma vem som än utför den (Johansen & Tufte. 

2003). Då vi har genomfört en kvalitativ undersökning är det svårt att bedöma studiens 

reliabiliteten. Vi anser dock att reliabiliteten är god, med hänsyn till att det är en 

kvalitativ studie. Mycket av den informationen som vi fick från respondenterna är väldigt 

lik det som har återgetts i tidigare studier vilket indikerar på att vi har en någorlunda hög 

reliabilitet.  

 

Vidare har god validitet och reliabilitet försökt uppnås genom att vi har försökt minska 

risken för felkällor genom att vara ordentligt pålästa inom området innan frågor 

utformades och intervjuerna genomfördes. Detta bidrog till att minska risken för 

missförstånd mellan oss och respondenterna vilket i sin tur ledde till att vi fick relevant 

information. Dessutom spelades intervjuerna in och lyssnades igenom innan empirin 

sammanställdes, vilket minskade risken för feltolkning. Revisorerna är alla auktoriserade, 

arbetar på större revisionsbyråer och är sakkunniga vilket gör att vi inte finner några skäl 

att ifrågasätta informationen vi fick från dem. Sekundärdata är hämtad från lagtext samt 

tidigare studier och vetenskapliga artiklar som publicerats i tidskrifter med högt 

anseende. Sanningshalten hos dessa källor anses i allmänhet vara hög.  
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3 Teoretisk referensram 
 

3.1 IASB och regelverket 
 

International Accounting Standards Board, IASB, är det normgivande organet inom 

redovisningsområdet i Europa. Organisationen har sitt säte i London och arbetar för att 

utveckla och förbättra samt harmonisera redovisningen internationellt. Tidigare hette det 

normgivande organet International Accounting Standards Committee, IASC, men ersattes 

2001 av IASB. IAS, International Accounting Standards, kallas de standards utgivna av 

IASC. IFRS, International Financial Reporting Standards, kallas de standarder som är 

utgivna av IASB. Både IAS och IFRS är idag gällande standarder (Ingblad & Lundqvist 

2010). Regelverket är principbaserat vilket innebär att det väldigt sällan redogörs i 

standarder för hur regler ska tillämpas i specifika situationer (Marton et al, 2008). Istället 

ges utrymme för tolkningar och bedömningar vilket medför större komplexitet men även 

högre flexibilitet i redovisningen (Epstein 2009).  

 
I IASBs föreställningsram för utformning av finansiella rapporter (punkt 1d-f) behandlas 

bland annat syftet med föreställningsramen. Här nämns att syftet är att bland annat 

vägleda revisorer vid bedömning om de finansiella rapporterna är upprättade i enlighet 

med IAS/IFRS, vägleda användare vid tolkning av information i finansiella rapporter 

samt att vägleda de som upprättar de finansiella rapporterna. I punkt 12 i 

föreställningsramen står att de finansiella rapporternas syfte är att tillhandahålla 

information om ett företags finansiella ställning och resultat samt om förändringar i den 

ekonomiska ställningen som är användbar för olika användare som beslutsunderlag.  

3.2 IAS 38 
 

Enligt IASBs föreställningsram för utformning av finansiella rapporter punkt 49 är en 

tillgång ”en resurs vilken företaget har det bestämmande inflytandet över till följd av 

inträffade händelser och som förväntas innebära ekonomiska fördelar för företaget i 

framtiden”. Tre kriterier måste alltså vara uppfyllda för att en resurs ska klassas som en 

tillgång. Företaget måste ha bestämmande inflytande över resursen, resursen förväntas ge 

företaget framtida ekonomiska fördelar och resursen har uppkommit till följd av 

inträffade händelser.  

 

Enligt IAS 38 Immateriella tillgångar, finns dock ytterligare kriterier som måste vara 

uppfyllda utöver ovan nämnda för att en tillgång ska klassificeras som en immateriell 

tillgång. En immateriell tillgång är en icke-monetär tillgång som är identifierbar och utan 

fysisk form (IAS 38 punkt 8). Att tillgången är identifierbar innebär att den går att avskilja 

från företaget genom att sälja, överlåta, licensiera, hyra ut eller byta den eller att 

tillgången uppkommit genom avtal eller andra juridiska rättigheter (IAS 38 punkt 12). 

Kravet på identifierbarhet är för att skilja andra immateriella tillgångar från goodwill.  

 

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

framtida ekonomiska fördelar som inte går att enskilt identifiera och inte 
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heller att redovisa separat. De framtida ekonomiska fördelarna kan ha sin 

grund i synergi mellan de identifierbara tillgångar som förvärvats eller i 

tillgångar som var för sig inte uppfyller kriterierna för att redovisas i de 

finansiella rapporterna, men som förvärvaren är beredd att betala för vid 

företagsförvärvet.” (IAS 38 punkt 11).  

 

Goodwill som förvärvats vid ett rörelseförvärv hänvisas i IAS 38 punkt 3f och 68b, till 

IFRS 3. Internt upparbetad goodwill ska inte redovisas som en tillgång eftersom den inte 

är avskiljbar och inte heller uppkommer till följd av avtal eller andra juridiska rättigheter. 

Internt upparbetad goodwill är därför inte en identifierbar resurs vilket är ett krav för att 

något ska kunna tas upp som en tillgång (IAS 38 punkt 48-49). 

 

3.3 IFRS 3 
 

Denna standard anger hur den finansiella rapporteringen ska utformas när ett företag 

genomför ett rörelseförvärv. Enligt IFRS 3 punkt 1 ska förvärvsmetoden tillämpas vid 

redovisning av rörelseförvärv. Den förvärvade enhetens identifierbara tillgångar, skulder 

och eventualförpliktelser ska redovisas till deras verkliga värden vid förvärvstidpunkten. 

”Dessutom redovisas goodwill vilken senare prövas avseende nedskrivningsbehovet 

snarare än att den är föremål för avskrivning” (IFRS 3 punkt 1). Goodwill ska enligt 

IFRS 3 punkt 51 värderas som en tillgång vid förvärvstidpunkten, till dess 

anskaffningsvärde vilket motsvarar den del av den förvärvade rörelsens 

anskaffningsvärde som överstiger det verkliga värdet för dess identifierbara tillgångar, 

skulder och eventualförpliktelser. Goodwill som uppkommer i ett rörelseförvärv ska inte 

skrivas av utan istället ska en prövning om nedskrivningsbehov föreligger göras minst en 

gång per år. Prövning ska göras oftare om omständigheter eller händelser indikerar på att 

ett nedskrivningsbehov kan föreligga (IFRS 3 punkt 55). Efter första redovisningstillfället 

ska goodwill som uppkommit vid rörelseförvärv värderas till anskaffningsvärde minus 

eventuella ackumulerade nedskrivningar (IFRS 3 punkt 54). Enligt punkt 67h i ska en 

förvärvare lämna upplysningar om de faktorer som bidragit till kostnader som i sin tur 

resulterat till redovisad goodwill. Vidare ska varje immateriell tillgång som inte 

redovisats skilt från goodwill beskrivas och en förklaring ska ges till varför värdet på 

denna immateriella tillgång inte kunde beräknas på ett tillförlitligt sätt. I punkt 74 står det 

även att upplysningar ska lämnas som hjälper användare av de finansiella rapporterna att 

bedöma ändringar i det redovisade värdet för goodwill.  

 

3.4 IAS 36 

3.4.1 Allmänt om nedskrivningar 
 

I denna standard beskrivs de metoder som företag ska använda sig av för att säkerställa 

att deras tillgångar inte är för högt värderade, det vill säga att tillgångarnas redovisade 

värde inte är överstiger återvinningsvärdet. En tillgång är för högt värderad om det 

redovisade värdet är högre än nuvärdet av det inbetalningsöverskott som tillgången 

förväntas ge upphov till antingen genom försäljning eller genom att nyttjas i 
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verksamheten. Om det redovisade värdet är högre än återvinningsvärdet ska tillgången 

skrivas ned (IAS 36 punkt 1). Återvinningsvärdet för en tillgång definieras som det högsta 

av dess nyttjandevärde och dess verkliga värde minus försäljningskostnader (IAS 36 

punkt 18). Det redovisade värdet definieras i IAS 36 punkt 6 som anskaffningsvärdet för 

tillgången minus ackumulerade avskrivningar och nedskrivningar.  

 

Vid prövning om nedskrivningsbehov föreligger ska både externa och interna 

informationskällor beaktas. Externa källor kan vara exempelvis att företagets redovisade 

eget kapital är större än börsvärdet eller att förändringar i företagets omgivning gällande 

teknik, marknadsförutsättningar, ekonomi eller juridik som innebär negativa effekter för 

företaget har inträffat eller troligt kommer inträffa för den marknad som tillgången som 

prövas är avsedd för. Ytterligare externa källor kan vara att tillgångens marknadsvärde 

minskat av andra orsaker än tillgångens föråldrande eller att marknadsräntorna eller 

avkastningskrav stigit vilket kommer att påverka diskonteringssatsen som används vid 

beräkning av tillgångens nyttjandevärde som i sin tur bidrar till ett lägre 

återvinningsvärde (IAS 36 punkt 12).  

 

Interna informationskällor kan vara exempelvis att det finns indikation på att tillgången är 

skadad eller föråldrad, att den interna rapporteringen tyder på lägre avkastning från 

tillgången än vad man tidigare uppskattat eller att förändringar som har negativ påverkan 

på möjligheten att utnyttja tillgången för avsett ändamål har ägt rum eller förväntas äga 

rum inom kort (IAS 36 punkt 12). Att de sammanlagda utgifterna för en tillgång har blivit 

högre än vad som budgeterats eller att tillgångens faktiska kassaflöden eller 

rörelseresultat har försämrats eller blivit lägre än vad som budgeterats är exempel på 

information från den interna rapporteringen som indikerar på att en tillgång behöver 

skrivas ned (IAS 36 punkt 14).  

 

Nyttjandevärdet för en tillgång beräknas genom en uppskattning av diskonterade framtida 

inbetalningar och utbetalningar som tillgången ger upphov till i den löpande 

verksamheten och i samband med att den avyttras/utrangeras (IAS 36 punkt 31). 

Uppskattningens resultat ska spegla det förväntade nuvärdet av framtida betalningar, 

alltså ett vägt genomsnitt av alla möjliga utfall, oavsett vilken metod företaget använder 

för att återspegla möjliga variationer rörande storlek och tidpunkt för framtida 

kassaflöden (IAS 36 punkt 32). Uppskattningarna ska baseras på verifierbara och rimliga 

antaganden som speglar ledningens bästa bedömning av de ekonomiska villkor som 

beräknas råda under tillgångens återstående nyttjandeperiod. Kassaflödesprognoser ska 

baseras på företagsledningens senast fastställda finansiella budgetar och prognoser. 

Såvida det inte finns goda skäl att använda en längre period ska bedömningar som bygger 

på prognoser och budgetar omfatta en period om maximalt fem år (IAS 36 punkt 33).   

 

3.4.2 Nedskrivningsprövning av goodwill 
 

Enligt punkt 10 i IAS 36 ska ett företag varje år, oavsett om det finns indikation på en 

värdeminskning eller ej, pröva nedskrivningsbehovet för goodwill som förvärvats i ett 

rörelseförvärv. Prövningen kan utföras vid valfri tidpunkt under året förutsatt att den sker 

vid samma tidpunkt varje år. I och med att goodwill inte går att enskilt identifiera och 
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redovisa separat och inte heller genererar kassaflöden oberoende av andra tillgångar kan 

återvinningsvärdet för goodwill inte enskilt fastställas (IAS 36 punkt 81). Enligt punkt 66 

ska företaget då beräkna återvinningsvärdet för den kassagenererande enhet till vilken 

tillgången hör. Vid prövning av nedskrivningsbehov fördelas goodwill på alla 

kassagenererande enheter som väntas bli gynnade av goodwill (IAS 36 punkt 80). Ibland 

kan goodwill inte fördelas på enskilda kassagenererande enheter. I sådana fall ska 

goodwill fördelas på den lägsta möjliga nivån på vilken goodwill övervakas i den interna 

styrningen. Denna nivå kan utgöras av grupper av kassagenererande enheter som 

goodwill har koppling till (IAS 36 punkt 81). En kassagenererande enhet på vilken 

goodwill har fördelats ska årligen nedskrivningsprövas samt när indikation finns på att 

nedskrivningsbehov kan föreligga. Vid nedskrivningsprövning jämförs enhetens 

redovisade värde inklusive goodwill med enhetens återvinningsvärde. Om det redovisade 

värdet överstiger återvinningsvärdet ska enhetens värde skrivas ned (IAS 36 punkt 90). En 

nedskrivning fördelas på så sätt att den kassagenererande enhetens eller gruppen av 

enheters redovisade värde för goodwill minskas först, därefter minskas redovisat värde 

”för goodwill som hänförts till övriga tillgångar proportionellt baserat på det redovisade 

värdet för varje tillgång i enheten/gruppen av enheter” (IAS 36 punkt 104). Enligt IAS 

36 punkt 124 får en nedskrivning av goodwill inte senare återföras. 

 

I och med att goodwill måste nedskrivningsprövas årligen oavsett om det finns indikation 

på värdeminskning eller ej så kan man enligt IAS 36 punkt 99 använda den senaste 

utförliga beräkningen av återvinningsvärdet vid ny prövning av goodwill förutsatt att ett 

antal villkor är uppfyllda. Tillgångar och skulder som utgör en kassagenererande enhet 

får inte ha förändrats något nämnvärt sedan den senaste beräkningen av 

återvinningsvärdet och den senaste beräkningen av återvinningsvärdet ska ha lett till ett 

belopp som var mycket högre än enhetens redovisade värde. Dessutom ska 

sannolikheten, baserat på händelser och omständigheter som inträffat sedan den senaste 

beräkningen, vara låg att en ny beräkning av återvinningsvärdet skulle bli lägre än 

enhetens aktuella redovisade värde (IAS 36 punkt 99).  

3.4.3 Upplysningskrav 
 

Företag ska lämna upplysningar för varje väsentlig nedskrivning för en enskild tillgång 

eller kassagenererande enhet. Upplysningarna ska beskriva de händelser och 

omständigheter som lett till nedskrivningen, tillgångens eller enhetens karaktär samt om 

återvinningsvärdet utgörs av nyttjandevärde eller dess verkliga värde minus 

försäljningskostnader (IAS 36 punkt 130). Enligt IAS 36 punkt 134 ska företag ge 

information om det redovisade värdet för goodwill eller immateriell tillgång med 

obegränsad nyttjandeperiod som fördelas på en kassagenererande enhet eller grupp av 

enheter. Vidare ska upplysningar lämnas om antaganden och uppskattningar som ligger 

till grund för beräkningen av återvinningsvärdet för en kassagenererande enhet när 

goodwill eller immateriell tillgång med obestämd nyttjandeperiod ingår i värdet för 

enheten och är betydande i jämförelse med företagets totala redovisade värde för 

goodwill eller denna immateriella tillgång. Om återvinningsvärdet baseras på 

nyttjandevärde ska enligt IAS 36 punkt 134 d följande upplysningar lämnas: 
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”I: En beskrivning av varje viktigt antagande på vilket företagsledningen 

har baserat sina kassaflödesprognoser för den period som täcks av de 

senast gjorda budgetarna/prognoserna. Viktiga antaganden är sådana 

antaganden för vilka enhetens (gruppen av enheters) återvinningsvärde 

är mest känsligt. 

 

 II: En beskrivning av företagsledningens metod för att fastställa det värde 

eller de värden som innefattas i varje viktigt antagande, huruvida det 

värdet eller de värdena som återspeglar tidigare erfarenheter eller, i 

tillämpliga fall, är i överensstämmelse med externa informationskällor, 

och, om så inte är fallet, hur och varför de skiljer sig från tidigare 

erfarenheter eller externa informationskällor. 

 

III: Den period över vilken företagsledningen har prognostiserat 

kassaflöden baserat på finansiella budgetar/prognoser som fastställts 

av företagsledningen och när en period som är längre än fem år 

används för en kassagenererande enhet (grupp av enheter), en 

förklaring till varför den längre perioden är motiverad. 

 

IV: Den tillväxttakt som används för att extrapolera kassaflödesprognoser 

bortom den period som täcks av de senast gjorda 

budgetarna/prognoserna, och motivet till att använda en tillväxttakt 

som överstiger den långfristiga tillväxttakten för de produkter, 

branscher eller land eller länder i vilket företaget är verksamt, eller för 

den marknad för vilken enheten (gruppen av enheter) är avsedd. 

 

V: Den diskonteringssats eller de diskonteringssatser som tillämpas på 

kassaflödesprognoserna.” 

 

Om återvinningsvärdet baseras på verkligt värde minus försäljningskostnader ska den 

metod som används för att fastställa detta värde beskrivas. Om detta värde inte fastställs 

med hjälp av ett observerbart marknadspris ska enligt punkt 134 e följande upplysningar 

lämnas: 

 

”I: En beskrivning av varje viktigt antagande på vilket företagsledningen 

har baserat sitt fastställande av verkligt värde minus 

försäljningskostnader. Viktiga antaganden är sådana antaganden för 

vilka enhetens (gruppen av enheters) återvinningsvärde är mest 

känsligt, 

 

II: En beskrivning av företagsledningens metod för att fastställa det värde 

eller de värden som innefattas i varje viktigt antagande, huruvida det 

värdet eller dessa värden återspeglar tidigare erfarenheter eller, i 

tillämpliga fall, är i överensstämmelse med externa informationskällor, 

och om så inte är fallet, hur och varför de skiljer sig tidigare 

erfarenheter eller externa informationskällor.” 
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Om verkligt värde minus försäljningskostnader fastställts med hjälp av diskonterade 

kassaflödesprognoser ska även upplysningar om den eller de diskonteringsfaktorer och 

den tillväxttakt som använts i kassaflödesprognoserna lämnas. Vidare ska företagen även 

ange den period för vilken ledningen har prognostiserat kassaflödet (IAS 36 punkt 134 e). 

 

3.5 Faktorer som påverkar utgången av en goodwillprövning 
 

År 2006 publicerades en studie gjord av Seetharaman, Sreenivasan, Sudha och Yee. 

Studien är baserad på FASBs regelverk, GAAP, och i denna studie lyckades författarna 

hitta ett antal faktorer som ofta bidrar till nedskrivningar vid prövning av goodwill. 

Författarna tar upp både interna och externa faktorer. Interna faktorer är sådant som 

händer inom ett företag som kan bidra till en goodwillnedskrivning, medan en extern 

faktor är något som händer i företagets omgivning och som påverkar goodwillvärdet. 

Följande faktorer tas upp i studien:   

 

Interna faktorer:  

 En nyckelperson slutar arbeta på företaget 

 Företaget byter namn 

 Företaget har gjort ett företagsförvärv där synergierna med förvärvet har 

överskattats och företaget har därför betalat ett överpris för förvärvet 

 Svårigheter vid ett företagsförvärv med att integrera förvärvet i verksamheten och 

problem med kontroll, arbetsprocesser och kommunikation kan lätt uppstå vilket i 

sin tur påverkar effektiviteten 

 

Externa faktorer: 

 Teknologiska, politiska, ekonomiska eller legala förändringar i företagets miljö 

som är av betydelse och till nackdel för företaget  

 En ny konkurrent etablerar sig på marknaden 

 Avtal med samarbetspartners, exempelvis leverantörer, förändras till företagets 

nackdel 

 Konjunkturnedgång 

 

I en annan studie gjord av Masters-Stout, Costigan och Lovata (2008) undersöktes 

verkställande direktörers påverkan på nedskrivningar av goodwill. Studien visar att en ny 

företagsledning eller verkställande direktör ofta väljer att göra stora nedskrivningar av 

goodwill under sina första år i tjänsten och på så sätt bana väg för bättre resultat i 

framtiden, då nedskrivningar belastar årets resultat. Nya verkställande direktörer passar 

på att göra nedskrivningarna under de första åren då sämre resultat fortfarande kan 

beskyllas deras föregångare. Ju längre en verkställande direktör sitter på sin position, 

desto mindre tenderar de att skriva ned goodwill eftersom de vill visa en positiv bild av 

händelser som skett under deras tid. Det kan även finnas incitament som gör att åtgärder 

som sänker resultatet undviks med tiden eftersom ett dåligt resultat då inte kan skyllas på 

någon annan (Masters-Stout, Costigan & Lovata, 2008). 
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3.6 Svårigheter för företagen vid nedskrivningsprövning av 
goodwill 

3.6.1 Fördela goodwill på kassagenererande enheter 
 

År 2007 publicerades en studie av Wines, Dagwell och Windsor som baseras på 

australiensiska IFRS. Australiensiska IFRS, AIFRS, infördes år 2005 och innebar samma 

förändringar gällande goodwill som i Sverige d.v.s att goodwill skulle 

nedskrivningstestas årligen och inte längre skrivas av. Författarna har undersökt 

svårigheterna med tillämpningen av de nya reglerna gällande goodwill och bland annat 

kommit fram till att fördelning av goodwill på kassagenererande enheter är väldigt svårt 

för både företag och revisorer att hantera. Företagen har svårt att veta hur fördelningen 

ska ske. Om goodwill fördelas på flera mindre kassagenererande enheter leder det till att 

företagen tar en större risk att goodwill skrivs ned eftersom det är troligt att en av dessa 

enheter går sämre än väntat vilket kommer bidra till en goodwillnedskrivning. Även om 

de andra enheterna går bra så kommer en nedskrivning att göras eftersom man inte får 

skriva upp goodwill som är internt upparbetad. Om företaget istället väljer att fördela 

goodwill på väldigt få kassagenererande enheter bestående av större enheter, högre upp i 

hierarkin, minskas risken för att de ska behöva skriva ned goodwill eftersom den delen 

som går sämre nu ingår i en enhet med andra delar som går bra. Detta gör att 

nedskrivningen kan undvikas eftersom de bra delarnas resultat motverkar den sämre 

delens. Ju fler enheter goodwill fördelas på desto svårare blir det även att beräkna 

nyttjandevärde och verkligt värde minus försäljningskostnader för företagen för att få 

fram återvinningsvärdet. Om goodwill fördelas på så sätt att varje dotterbolag utgör en 

kassagenererande enhet blir det enklare att beräkna återvinningsvärdet än att fördela 

goodwill på flera mindre enheter som ingår i varje dotterbolag. Beräkningen av 

återvinningsvärdet för varje enhet blir då mycket mer komplex, eftersom det är väldigt 

svårt att exempelvis förutspå en mindre enhets framtida kassaflöden, och 

företagsledningens subjektiva bedömningar och antaganden får större betydelse. Vidare 

är det mer kostnads- och tidseffektivt för företag att välja att fördela goodwill på få 

kassagenererande enheter eftersom varje enhet måste nedskrivningsprövas (Wines, 

Dagwell & Windsor, 2007). 

 

3.6.2 Information om diskonteringssats, tidsperiod och tillväxttakt  
 

Vid beräkning av nyttjandevärde måste företag enligt IAS 36 punkt 134 d ange vilken 

eller vilka diskonteringssatser de använt sig av i kassaflödesprognoserna för varje 

kassagenererande enhet som goodwill fördelats på. I en artikel av Carlin och Finch 

(2008) tas australiensiska företags val av diskonteringssatser vid nedskrivningsprövningar 

av goodwill upp. Författarna menar att valet av diskonteringsfaktor i 

kassaflödesprognoser vid beräkning av nyttjandevärde har stor påverkan på utfallet av en 

nedskrivningsprövning. Trots att det i standarden anges att företagen ska beakta risken 

för varje enskild kassagenererande enhet så angav de flesta företagen i undersökningen 

endast en diskonteringssats. Författarna menar att ju fler kassagenererande enheter 

goodwill är fördelad på desto mindre berättigat är det att bara använda sig av en 
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diskonteringsränta för samtliga, i och med att risken för enheterna är olika. Att företagen 

gör på detta viset beror delvis på att AIFRS inte är tillräckligt tydlig i definitionen av 

diskonteringssatser och därför blir det svårt för företagen att praktiskt sett följa den 

punkten (Carlin & Finch, 2008).  

 

Tillväxttakten är en annan faktor som företag måste lämna upplysningar om vid 

beräkning av nyttjandevärdet (IAS 36 punkt 134). I Carlin och Finch (2008) gav närmare 

70 procent av företagen som ingick i undersökningen ingen upplysning alls om 

tillväxttakten. Även tidsperioden som kassaflödena är prognostiserade över, måste 

lämnas upplysningar om. Såvida inga goda skäl föreligger får denna tidsperiod inte vara 

längre än fem år. Om en period som är längre än fem år används, måste företagen ge en 

förklaring till varför och motivera denna (IAS 36 punkt 134). Även i detta avseende fann 

Carlin och Finch (2008) brister i företagens upplysningar, dock inte lika stora som 

tillväxttakten. Författarna visar att företagens upplysningar inte uppfyller kraven i 

standarderna.  

 

3.7 Revisorns roll 
 

Redovisningens syfte är att förse intressenter med information om företagens finansiella 

ställning. Revisorns roll är bland annat att granska redovisningen och förvaltningen och 

kontrollera så att en rättvisande bild av företagets finansiella ställning ges samt att 

kontrollera så att lagar och regler har följts. Syftet med revisionen är att bland annat öka 

trovärdigheten till företagens finansiella rapporter och minska risken för att väsentliga fel 

och brister inte upptäcks (Claussen, J., föreläsning i Verksamhetsinriktad revision, 2009). 

 

Revisorn har i sitt arbete en skyldighet att införskaffa skriftliga bevis och underlag i 

frågor som är väsentliga för årsredovisningen när det rimligen inte kan förväntas finnas 

några andra tillräckliga och ändamålsenliga revisionsbevis. Förutom de lagar som är 

allmänt och speciellt gällande inom redovisningsområdet har revisorn också yrkeskoder 

att förhålla sig till. Dessa återfinns i revisorslagen och revisionslagen, som i sin tur är 

kopplade till EG-rekommendation och IFAC regler (FAR SRS, Samlingsvolym 2009). 

Enligt 20§ Revisorslagen ska en revisor vara objektiv i sina ställningstaganden och utföra 

sina uppdrag med opartiskhet och självständighet.  

 

När goodwill ska granskas måste revisorn ta hänsyn till många olika faktorer som bland 

annat innefattar subjektiva bedömningar, vilket gör granskningen svår. När företagens 

upplysningar är bristfälliga blir granskningen än svårare. I Wines, Dagwell och Windsor 

(2007) nämns några svårigheter för en revisor i samband med granskning av 

goodwillposter. En av dessa är när företagsledningens antaganden och bedömningar 

gällande beräkningarna vid nedskrivningsprövningar av goodwill inte är tillräckligt 

utförliga, vilket sätter revisorn i en svår sits vid granskningen. Utan tillräcklig 

information blir det näst intill omöjligt för revisorn att avgöra om goodwillposten är 

”rätt” värderad. När revisorn inte håller med företagsledningen i goodwillvärderingen 

uppstår ytterligare en svårighet för revisorn, att motivera varför värderingen inte är 

rimlig. Detta är svårt för en revisor då goodwillvärderingen är baserad på subjektiva 
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uppskattningar vilka är svåra att argumentera emot. Vidare vill revisorer hålla sina 

kunder nöjda samtidigt som de måste agera opartiska och vara objektiva i sina 

ställningstaganden, vilket är en annan utmaning för revisorerna (Wines, Dagwell & 

Windsor, 2007). 

4 Empiri 

4.1 Revisorerna 

4.1.1 Cronje Wallqvist, KPMG i Göteborg: 
 

Cronje Wallqvist har arbetat som revisor sedan 1983 och är idag partner inom KPMG. 

Han är auktoriserad revisor och specialiserad i internationell redovisning, både IFRS och 

US GAAP. Wallqvist arbetar mycket med stora publika, internationella bolag.  

 

Vid jämförelse mellan IFRS regelverk kring goodwill och det tidigare systemet med 

avskrivningar på goodwill, anser Wallqvist att fördelen med det gamla systemet var att 

goodwill gavs ett liv, en livslängd som alla andra tillgångar. Idag så ser man goodwill 

som ett evigt värde vilket han anser är en nackdel med IFRS regelverk. En annan nackdel 

med dagens system är att goodwillvärdet baseras på subjektiva antaganden som görs av 

säljaren av den ekonomiska informationen alltså företagen själva. Wallqvist tycker bättre 

om det tidigare regelverket kring goodwill med avskrivningar, men kan inte komma på 

något som han egentligen skulle vilja ändra på i IAS/IFRS kring goodwill.   

 

Granskning av företagens goodwill går till på så sätt att man granskar företagens 

beräkningar och antaganden som ligger till grund för beräkningarna. Man tittar så att de 

är rimliga. Wallqvist nämner bland annat att man tittar hur goodwillen är fördelad, alltså 

vilka verksamheter eller verksamhetsområden goodwillen hör till. Sedan tittar man även 

på årets och föregående år resultat och kassaflöden för att se om det finns någon indikator 

på att nedskrivningsbehov av goodwill kan föreligga. Man använder sig av sin allmänna 

kunskap om bolaget och marknaden för att avgöra om företagens beräkningar och 

antaganden är rimliga. Ibland tas värderingsspecialister in som går igenom och tittar på 

beräkningarna, så att revisionsbyrån får ytterligare en bedömning, en slags ”second 

opinion”. Svårigheten med granskningen ligger i kunskapen om verksamheten och 

framtidsbedömningarna. Val av diskonteringsräntor och liknande är lättare att angripa än 

framtidbedömningarna, som är baserade på företagsledningens antaganden. Första året 

man granskar ett företag är det svårt, andra året är det lite lättare och tredje blir det 

ytterligare något lättare. Med tiden ser man hur bra företagets förmåga att upprätta 

prognoser är samtidigt som man får bättre kännedom om företaget och marknaden.  

Wallqvist tror inte att företagen upplever själva goodwillprövningen som svår att göra. 

Det svåraste momentet för företagen tror han är fördelningen av goodwill. När 

fördelningen väl är gjord så tror han inte företagen har några större svårigheter med 

beräkningarna och antagandena som dessa baseras på. Han upplever inte att företag i 

allmänhet har svårt att motivera sina antaganden vilka prövningarna baseras på. 

Företagen lär sig, likt revisorer, med tiden hur prövningar ska genomföras och hanteras. 

Han är medveten om att de flesta företags information kring prövningar av goodwill inte 
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uppfyller upplysningskravet i IAS 36 punkt 134 fullt ut. Det är inte för att de upplever att 

det är svårt på något sätt utan de flesta företag anger att de på grund av konkurrensskäl 

inte uppfyller den punkten fullt ut. De vill helt enkelt inte ge ut för känslig information 

menar han. Trots att det är krav på att den punkten måste uppfyllas, anser Wallqvist att 

man inte kan kräva av företagen att ge ut information som är konkurrenshämmande. Det 

viktigaste är att man får en helhetsbild av företaget, att en rättvisande bild av företagets 

finansiella ställning ges alltså att årsredovisningen inte ger en missvisande bild av 

företaget, anser han.  

 

Vad gäller vilka punkter som företagen ofta väljer att utelämna information om anser 

Wallqvist att det är väldigt olika från företag till företag. Han kan inte ange några 

speciella punkter som utelämnas oftare än andra utan det är väldigt spritt mellan 

företagen. 

 

Wallqvist anser att företag i allmänhet är försiktiga med att skriva ned goodwill. Ibland är 

de till och med motståndskraftiga till det. Han tror inte att det beror på att en 

nedskrivning inte får återföras vid ett senare tillfälle, utan för att det påverkar resultatet 

och därmed resultat per aktie. En nedskrivning kan även vara en indikation på att ett 

företag har gjort en dålig affär, en misslyckad bedömning av ett företagsförvärv. Det 

vanligaste tillfället när företag gör goodwillnedskrivningar är vid byte av företagsledning. 

Han nämner Eniro som ett praktexempel, där en stor nedskrivning av goodwill gjordes 

när ledningen byttes. Eniro gjorde goodwillnedskrivningar även efterföljande år men det 

berodde på att det fanns så starka indikationer på att värdet hade minskat att det 

dåvarande värdet inte kunde försvaras.  

 

4.1.2  Annelie Dahl, Ernst & Young i Göteborg 
 

Annelie Dahl arbetar på Ernst & Young i Göteborg som auktoriserad revisor och har gjort 

det i drygt elva år. Dahl jobbar med både mindre ägarledda företag och ett antal större 

företag som tillämpar IFRS. Vid jämförelse mellan IFRS regelverk kring goodwill och 

det tidigare systemet med avskrivningar på goodwill, anser Dahl på det stora hela att 

IFRS regelverk är bättre. Hon tycker att det är klokt att inte ha avskrivningar på 

”tillgångar som har ett bestående värde”. En nackdel med IFRS regelverk är att både 

granskningen och företagens hantering av goodwill blir mer komplicerad och 

svårbedömd i och med att goodwillens värde baseras på företagens subjektiva 

bedömningar och beräkningar. Om revisorn inte håller med ett företag gällande 

bedömningar och beräkningar uppstår en svår situation för revisorn där revisorn har svårt 

att argumentera emot företagen eftersom prövningen baseras på deras antaganden. Det 

finns så många olika parametrar att resonera kring vid goodwillprövningar så att 

företagen kan på något sätt alltid vända det till sin fördel, menar hon. Trots dessa 

nackdelar anser hon att IFRS regelverk kring goodwill är bättre än det gamla systemet 

och hon kan inte komma på något som hon skulle vilja ändra på. 

 

Granskningen går till på så sätt att en revisor granskar företagens beräkningar och 

underlagen för dessa beräkningar. Revisorn använder sin kunskap om företaget och gör 

professionella bedömningar som sedan diskuteras med koncernchef eller liknande, för att 
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avgöra om goodwillposten i helhet är rimligt värderad. Revisorn tar hjälp av föregående 

års resultat och kassaflöden i sin granskning. Ibland inhämtas även externa värderingar, 

vilka hjälper till vid granskningen. Dahl förklarar att det viktigaste för en revisor när 

denne granskar goodwillen är att bedöma om posten och beslutsunderlagen för 

värderingen är rimliga, och inte vad som är rätt eller fel.   

Vad gäller hur företagen upplever hanteringen av goodwill enligt IFRS, tror Dahl att 

många känner att det är tids- och resurskrävande, och att många känner sig osäkra på hur 

de ska gå tillväga vid goodwillprövningar. Att många känner sig osäkra kan man märka 

genom att vissa företag ibland har svårt att motivera sina bedömningar vilka prövningen 

baseras på. I teorin verkar det överkomligt hur man ska gå tillväga men i praktiken är det 

oerhört komplext anser hon. Omfattningen av upplysningar som lämnas kring prövningen 

är väldigt olika mellan företagen.   

 

Dahl tror att många företag som tillämpar IFRS försöker så långt det går att undvika att 

skriva ned goodwill. Man vill visa intressenter stark ställning och framtidstro och därför 

vill man inte skriva ned goodwill. Många företag vill gärna hävda att det är en bestående 

post. En annan anledning till att många företag undviker att skriva ned goodwill är att en 

nedskrivning påverkar årets resultat negativt, menar hon.  

 

De vanligaste orsakerna till att företag väljer att göra en nedskrivning av goodwill är 

konjunktursförändringar, förändringar i en verksamhetsgren som goodwill är hänförlig 

till och som inte har samma omfattning längre samt vid byte av företagsledning där den 

nya ledningen vill ”gå in och rensa undan så mycket som möjligt för att börja från 

scratch”. 

 

4.1.3 Karl Lindgren, KPMG i Stockholm 
 

Karl Lindgren arbetar som auktoriserad revisor på KPMG i Stockholm. Han har arbetat 

som revisor i 29 år, sedan 1981. Lindgren stöter ofta på goodwill och 

goodwillproblematiken då hans huvudsakliga inriktning är att vara revisor i börsnoterade 

bolag som tillämpar IFRS. Vad gäller jämförelse mellan IFRS regelverk kring goodwill 

och det tidigare systemet med avskrivningar på goodwill, tycker han bättre om det gamla 

systemet med avskrivningar. Det gamla systemet hade nackdelen att den kostnad man 

hade redovisat i form av goodwillavskrivning saknade en reflektion av huruvida man 

faktiskt hade haft en kostnad, men hade fördelarna att det var enkelt att tillämpa, 

”predictable” och folk begrep det. Lindgren menar att man inte gjorde vetenskap av 

något som inte är vetenskap. Nuvarande regelverk med nedskrivningsprövningar av 

goodwill är oerhört svårt, både för företag och revisorer, och det är nästan omöjligt att 

göra det vetenskapligt, anser han. Lindgren förklarar att goodwill är ett område som han 

anser att man aldrig hittills har hittat ett vettigt synsätt på hur man ska hantera det. Han 

menar att den här frågan aldrig har lösts på ett tillfredställande sätt, och vad goodwill 

representerar har varierat över tiden. Lindgren nämner att för 25 år sedan pratade man om 

att goodwill uppkom när man köpte ett företag med överlönsamhet. Idag är goodwill 

mycket mer synergidrivet, marknadspositionsdrivet vilket gör att det blir mycket oklarare 

vad goodwillen egentligen representerar. I och med att det har blivit oklarare så blir det 



 

21 

även svårare att veta hur goodwill ska hanteras. Han anser inte att dagens sätt att hantera 

goodwill särskilt bra, men han har inget jättebra förslag på hur det ska bli bättre.   

 

Vid granskning av goodwillposter så granskar revisorn om prövningen har gått rätt till 

och om det är dokumenterat tillräckligt bra. Det man gör egentligen när man granskar är 

att man tittar på om den modell företagen har använt teoretiskt sett fungerar och att 

beräkningarna är korrekta. Sedan tittar revisorn på vilka ”input” man har använt i 

modellen. Problemet ur granskningssynpunkt är att nästan allt man stoppar in i modellen 

är så pass subjektivt att man bara kan bedöma om det verkar rimligt eller inte, och inte 

om det är rätt eller fel. Exempel på input är antaganden om tillväxtutveckling och 

kostnadsutveckling. Dessa punkter är svårt att som revisor hävda att man har bättre 

kunskap om än företagsledningen. Annan input såsom diskonteringsfaktorer kan dock 

objektivt verifieras. Lindgren menar att en revisor inte kan granska om företagen har gjort 

rätt eller fel, utan revisorn granskar om det finns en rimlighet i företagens 

beslutsunderlag. Det är alltid svårare att granska ett nytt företag de första åren eller ett 

företag på en bransch som man inte har bra kunskap om. Enligt Lindgren kan man då inte 

säga vad som är rimligt och orimligt eftersom man inte har något att jämföra med. Han 

menar att erfarenhet om branschen och företaget är till stor hjälp vid granskningen. 

 

Vad gäller hur företagen upplever hanteringen av goodwill enligt IFRS, tror Lindgren att 

företagen tycker att goodwill är ”ett bökigt och besvärligt område som kan bli obehagligt 

för företagen om de tvingas göra en stor nedskrivning av goodwillvärdet”. Det momentet 

som företagen upplever som svårast rent praktiskt tror han är att bedöma 

framtidsparametrarna. Att räkna i sig upplevs inte som särskilt svårt utan han menar att 

det som upplevs som svårt är att ta fram underlagen som beräkningarna baseras på. 

Fördelning av goodwill på kassagenererande enheter tror han inte heller att företagen 

upplever som särskilt svårt. De ser det snarare som ett strategiskt val där många försöker 

fördela goodwill på så få och därmed stora kassagenererande enheter som möjligt. Det 

minskar risken för goodwillnedskrivning menar han. Lindgren förklarar att revisorer 

försöker hålla emot detta så mycket som möjligt men så länge företagen kan motivera och 

argumentera för sin fördelning så är det okej. Han nämner att redovisningsteoretiker och 

liknande ofta tycker att företagen väljer för få kassagenererande enheter att fördela 

goodwillen på och att de skulle kunna bryta ner det och välja färre. Men så länge 

företagen kan föra rimliga argumentationer för sina val så är det okej eftersom rimlighet 

söks och inte vad som är rätt eller fel. Företag har oftast inga större svårigheter med att 

motivera sina antaganden förutom vid så kallade ”turn-around-cases”, där det har gått 

dåligt för företaget under en tid och företaget gör optimistiska prognoser som visar på att 

det kommer att gå väldigt mycket bättre framöver. Vid sådana prognoser har företagen 

ofta svårt att på ett vettigt sätt motivera och argumentera för varför man tror att det ska gå 

så mycket bättre framöver.  

 

Lindgren anser dock att företag i allmänhet är dåliga på att lämna upplysningar om sina 

prövningar av goodwill. Han tror att många helt enkelt utelämnar viss information på 

grund av konkurrensskäl. Andra orsaker är att det är lättare att bli ifrågasatt om folk får 

kännedom om alla antaganden och alla beräkningar som företagen gjort samt att man inte 

vill att viss information som är känslig kommer ut. Lindgren poängterar att orsaken till 
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varför företagen ska ge upplysningar kring goodwillprövningar är för att kompensera att 

det är ett så subjektivt område. Poängen med upplysningarna är att betraktare ska kunna 

sätta sig ner själva och räkna på goodwillvärdet och komma fram till vad de själva anser 

är rimligt. Information och upplysningar gällande framtidsbedömningar och framtida 

kassaflöden är punkter som ofta utelämnas. 

Lindgren anser att företag ofta försöker undvika att skriva ned goodwill. En orsak till det 

är att de inte vill ha en kostnad i resultaträkningen som påverkar årets resultat. En annan 

orsak är att en nedskrivning skickar en väldigt stark negativ signal om ledningens 

framtidstro. Sådana signaler vill man väldigt sällan skicka. Lindgren påpekar att det finns 

ett väldigt starkt samband mellan nedskrivningar och byte av ledning. När en ny ledning 

gör en nedskrivning så är det inget erkännande på att de har gjort fel utan att 

föregångarna gjorde fel. Även svackor på marknaden och andra externa faktorer som gör 

att ledningen kan skylla på att det inte var de som gjorde fel utan det var marknaden som 

var kass är vanliga orsaker som leder till nedskrivningar.  

 

4.2 Företagen 

4.2.1 IFRS regelverk kontra det gamla systemet med avskrivningar 
 

Åsikterna bland företagen vid jämförelse mellan det gamla systemet med avskrivningar 

kontra IFRS regelverk kring goodwill tycks vara rätt snarlika. Vissa företag anser att 

goodwillnedskrivning idag ofta ses som en jämförelsestörande post ur ett 

aktieägarperspektiv. Det uppfattas dock inte särskilt negativt på aktiemarknaden då det är 

förhållandevis lätt för analytiker att förklara. En fördel med IFRS regelverk kring 

goodwill och den praxis som utvecklats är, enligt företagen, att det sker en mer 

systematisk prövning än tidigare när det finns indikationer på nedskrivningsbehov. Även 

i det gamla systemet fanns det krav på nedskrivningsprövning av goodwill men 

förekomsten av nedskrivningar reducerades eftersom värdet av goodwill urholkades av 

avskrivningarna. En annan fördel är att man fått bort problematiken med de olika 

avskrivningstiderna som kunde skilja sig avsevärt mellan företagen. Företagen är dock 

överens om att det nya systemet gjort det svårare för utomstående bedömare, trots att 

avsikten varit att skapa ett regelverk som gör det lättare att jämföra olika företag, att gå 

till botten med gjorda bedömningar för att eventuellt komma fram till en slutsats huruvida 

en genomförd eller utebliven nedskrivning är korrekt bedömd. Det nya systemet för även 

med sig att det kan vara svårt att hantera bedömningen internt vilket gör att företagen 

ibland måste anlita externa konsulter. Den årliga prövningen av goodwill tar tid och är 

resurskrävande och kan vara väldigt kostnadskrävande vid behov av extern konsultation.  

   

4.2.2 Faktorer som beaktas och svårigheter med goodwillprövning 
 

När företagen prövar sin goodwill är det vissa faktorer som beaktas mer än andra. 

Kassaflödesprognoserna anses ha mycket stor betydelse för utgången av 

goodwillprövningar. Ny teknik från konkurrenterna och interna förändringar i teknik 

anges också som påverkande faktorer. Även affärsplanen som ligger till grund för främst 

bedömning av avkastning och tillväxt anses vara av betydelse. Företagen framför även att 
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diskonteringsfaktorn och verksamhetsgrenar som läggs ner där det finns tillhörande 

goodwill har stor effekt på prövningar.  

 

 

 

Nedskrivningsprövningar av goodwill upplevs dock inte som helt lätta av företagen. Alla 

företag i vår studie har fördelat goodwill över flera kassagenerande enheter, de flesta på 

3-11 enheter. Ett företag har dock fördelat goodwillen på 60 enheter. Vanligtvis fördelar 

man på verksamhetsnivå som sammanfaller med ett affärssegment eller affärssektorsnivå. 

Den interna styrningen av företaget ligger till grund för fördelningen. Metoden att fördela 

goodwill över minsta möjliga verksamhetsgren/grupp av verksamhetsenheter upplevs inte 

vara helt självklar för alla företagen.  

 

Valet av diskonteringsränta ska inkludera flertalet risker och pengars värdeförändring. 

Diskonteringsräntan skall avspegla avkastningskravet på eget kapital, justerad för skatt. 

Företagen uppger att man väger in landsrisker, marknadsrisker och andra definierade 

risker. En del företag använder flera diskonteringsfaktorer justerade för exempelvis land 

och valuta. Lika vanligt tycks dock vara att företag använder sig av en diskonteringsränta 

för flera kassagenererande enheter, även vid internationell verksamhet. 

Diskonteringsräntan anses av flertalet företag vara ett osäkerhetsmoment. För 

internationellt verksamma företag kan det i vissa fall vara svårt att hitta data om den 

riskfria räntan. 

 

Företagen anger att tillväxttakten för framtida prognoser baseras på det historiska snittet 

av tillväxttakten. Därtill görs ofta justeringar av företagen beroende på en mängd faktorer 

som kan variera framförallt på vilken bransch man är verksam inom. Inom 

tillverkningsindustrin exempelvis använder företagen sig av specifika beräkningsgrunder 

som är anpassade för den typ av produktion som bedrivs. Även underliggande affärsplan 

kan ligga till grund för val av tillväxttakt. Prognoser kan göras för varje kassagenererande 

enhet eller för grupper av kassagenererande enheter som exempelvis affärssektorer eller 

affärsområden. Företagen använder sig generellt av olika tillväxttakter beroende på att 

man verkar under olika omständigheter. Flertalet betonar dock att man i valet av uthållig 

tillväxtränta, oftast inte använder en tillväxtränta högre än 2- 3%. Den långsiktiga 

tillväxttakten förväntas motsvara inflationsförväntningarna i ekonomin. 

 

Tidsperioden som kassaflödena är prognostiserade över varierar mellan företagen.  

Perioder om 3-10 år förekommer. Företag vilka använder sig av perioder som exempelvis 

36 månader (3 år) menar att tidsperioden avspeglar en produktionscykel eller en 

strategisk plan. Den största osäkerheten bland företagen tycks ligga i bedömningen av 

tillväxttakten och de långa kassaflödesprognoserna. Ett av företagen upplever inte detta 

som något problem, undantaget möjligen under finanskrisen åren 2008-2009.  

 

4.2.3 Upplysningar kring nedskrivningsprövningar 
 

Att upplysningar som lämnas kring goodwillprövningar ofta är bristfälliga är de flesta 

företagen medvetna om. Informationen som lämnas av företagen är konkurrens- och 
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marknadspåverkande. Prognoser som lämnas till marknaden gäller oftast maximalt ett år 

framåt. Vid goodwillvärdering beräknas kassaflöde för flera år framåt och bygger på 

företagens egna strategiplaner. Innehållet visar bolagens egna prognoser för 

verksamheten och denna information avspeglar grundläggande antaganden som tolkas av 

konkurrenter. Ett exempel på problematiken med kraven på informationslämnandet i 

IAS/IFRS är när företag har en konkurrent som följer dem noggrant, men som själv inte 

är börsnoterad och därmed inte har samma krav på uppgiftslämnande, vilket ger en fördel 

till konkurrenten. En annan förklaring som kan vara påverkande uppges vara okunskap 

både om upplysningskraven och värderingsmetodiken.  

 

4.2.4 Synsätt på nedskrivningar 
 

På frågan vad som kan vara orsaken till att företag ibland försöker undvika 

goodwillnedskrivningar erhölls spridda svar. Ett argument som framfördes var när ett 

företag uppvisat sämre resultat under en period och därför undviker nedskrivning, vilken 

skulle försämra resultatet ytterligare trots att nedskrivningsbehov faktiskt föreligger. En 

annan orsak som framgick var att en nedskrivning uppfattas som klart negativ när den 

kommuniceras till omvärlden även om beloppet kanske skulle motsvara vad som annars 

hade skrivits av under ett antal år om det gamla systemet tillämpades. Vidare kan ett 

företagsförvärv enligt företagen betraktas som ett misslyckat förvärv på grund av 

nedskrivning. En nedskrivning skickar en signal till marknaden om att man kan ha gjort 

ett dåligt förvärv varvid sittande koncernledning och styrelse skulle misskrediteras. En 

annan orsak till att företag kan försöka undvika nedskrivningar är att en nedskrivning går 

över resultaträkningen vilket ofta är basen för bonusprogram och viktiga nyckeltal. 
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5 Analys 

5.1 Faktorer som styr utgången av nedskrivningsprövningar av 
goodwill 

 

Vid prövning om nedskrivningsbehov av goodwill föreligger ska enligt IAS 36 punkt 12 

både externa och interna informationskällor beaktas. Externa källor kan exempelvis vara 

förändringar i företagets omgivning gällande teknik, marknadsförutsättningar, ekonomi 

eller juridik som innebär negativa effekter för företaget. Interna informationskällor kan 

vara exempelvis att den interna rapporteringen tyder på lägre avkastning från tillgången 

än vad man tidigare uppskattat eller att förändringar som har negativ påverkan på värdet 

har ägt rum eller förväntas äga rum inom kort (IAS 36 punkt 12). Vår undersökning tyder 

på att vissa faktorer beaktas, av företagen, mer än andra. Kassaflödesprognoserna anses 

ha stor betydelse för utgången av goodwillprövningar. Ny teknik från konkurrenterna, 

interna förändringar i teknik, tillväxttakten, diskonteringsfaktorer och verksamhetsgrenar 

som läggs ner där det finns tillhörande goodwill tycks också ha stor effekt på prövningar.  

 

I Seetharaman, Sreenivasan, Sudha och Yee (2006) lyckades författarna hitta ett antal 

faktorer, både interna och externa, som företagen beaktar vid nedskrivningsprövningar av 

goodwill och som ofta bidrar till nedskrivningar. En intern faktor som tas upp och som 

kan bidra till en goodwillnedskrivning är att företagen överskattat synergierna med ett 

företagsförvärv och därför betalat ett överpris för förvärvet. Denna aspekt framkom även 

i våra intervjuer med revisorerna. Andra faktorer som framkom genom våra intervjuer 

med revisorerna och som uppgavs ofta leda till nedskrivningar är 

konjunktursförändringar och förändringar i en verksamhetsgren som goodwill är 

hänförlig till och som inte har samma omfattning längre. Vi finner en stark koppling 

mellan vår studie och Seetharaman, Sreenivasan, Sudha och Yees undersökning från 

2006 främst när det gäller konjunkturens påverkan på goodwillprövningar.  

 

5.2 Undvikande av goodwillnedskrivning 
 

Samtliga tre revisorer som vi intervjuade framförde att många företag ofta försöker 

undvika nedskrivningar av goodwill på grund av ett antal orsaker. En orsak är enligt dem 

att en nedskrivning påverkar resultatet negativt. Företagsledningen och verkställande 

direktörer vill leverera tillfredsställande resultat och därmed ogärna lyfta fram en 

resultatbelastande post, vilket i vissa fall kan få kortsiktiga konsekvenser i form av lägre 

rörlig ersättning. Vidare kan en nedskrivning ses som följden av ett misslyckat förvärv 

vilket på längre sikt kan underminera ledningens ställning i företaget. Det finns därmed 

ett flertal omständigheter som talar för att företag ofta vill undvika att lyfta fram en 

nedskrivning i de finansiella rapporterna. Vi anser att Masters-Stout, Costigan och Lovata 

(2008) slutsatser när det gäller undvikande av goodwillnedskrivning till följd av 

resultatpåverkan och eventuella incitamentsprogram stärks i vår studie. En annan orsak 

till att företag försöker undvika nedskrivningar är, enligt både revisorerna och vissa av 

företagen i vår undersökning, att en nedskrivning skickar en väldigt stark negativ signal 
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om ledningens framtidstro. Det är något som företagen väldigt sällan vill göra. Företagen 

vill  visa intressenter stark ställning och framtidstro och därför vill man enligt 

respondenterna inte skriva ned goodwill. 

 

5.3 Nytillträdd VD eller ledning 
 

Revisorerna var överens om att nedskrivningar väldigt ofta görs vid byte av 

företagsledning. När en ny ledning gör en nedskrivning så är det inget erkännande på att 

de har gjort fel utan att föregångarna gjorde fel. Den nya ledningen passar då på att 

”rensa undan” så mycket som möjligt när det kan skyllas på den förra ledningen. 

Goodwillnedskrivningen gör att den nya ledningen slipper ta nedskrivningen längre fram 

vilket gör att de ökar sina förutsättningar för att göra bra resultat kommande år. Detta får 

anses med hög signifikans bekräfta Masters-Stout, Costigan och Lovatas (2008) slutsatser 

om företagsledningens och verkställande direktörers överväganden i de här perspektiven. 

Masters-Stout, Costigan och Lovata (2008) visar att en ny verkställande direktör ofta 

väljer att göra stora nedskrivningar av goodwill under sina första år i tjänsten och på så 

sätt bana väg för bättre resultat i framtiden, då nedskrivningar belastar årets resultat. Nya 

verkställande direktörer passar på att göra nedskrivningarna under de första åren då sämre 

resultat fortfarande kan beskyllas deras föregångare. Ju längre en verkställande direktör 

sitter på sin position, desto mindre tenderar de att skriva ned goodwill eftersom de vill 

visa en positiv bild av händelser som skett under deras tid. (Masters-Stout, Costigan & 

Lovata, 2008). 

 

5.4 Upplysningar kring prövningen 
 

När företagen lämnar information om beräkningsgrunder och antaganden kring 

goodwillprövningar förekommer det i signifikant grad att man är otydlig eller utelämnar 

vissa uppgifter. Företagen uppfyller inte kraven om upplysningar i IAS 36 punkt 134 fullt 

ut. Detta är de flesta företagen medvetna om. Revisorerna pekar inte på några faktorer 

som skulle vara särskilt förekommande som utelämnade faktorer utan man anser att det 

varierar ganska brett. Revisorerna tror inte att det beror på att företagen på något sätt 

upplever att det är svårt utan att den vanligaste anledningen till att det i allmänhet brister i 

uppgiftslämnandet är att företag väljer att utelämna viss information på grund av 

konkurrensskäl. Prognoserna som görs vid prövningen sträcker sig över många år framåt 

och ger därmed signaler till konkurrenter om den framtida utvecklingen och återspeglar 

därmed ledningens framtidsscenario. Just därför väljer många företag att utelämna viss 

information. Liknande förklaring gavs även av tre av de undersökta företagen.  

 

Lindgren menar att information och upplysningar gällande områden som 

framtidsbedömningar och framtida kassaflöden oftare utelämnas, men kan inte säga om 

någon särskild punkt utelämnas oftare än andra. Detta kan kopplas till Carlin och Finch 

(2008), där närmare 70 procent av företagen som ingick i undersökningen inte gav någon 

information alls om tillväxttakten. Även tidsperioden som kassaflödena är 

prognostiserade över, måste lämnas upplysningar om. Även i detta avseende fann Carlin 



 

27 

och Finch (2008) brister i företagens upplysningar, dock inte lika stora som tillväxttakten. 

Information som tyder på att företagens upplysningar kring just tillväxttakten eller 

tidsperioden i kassaflödesanalyserna är bristfälliga framgår inte i vår undersökning, men 

det framgår dock att framtidsbedömningar, vilka innefattar tillväxttakt och tidsperioden, 

oftare utelämnas. Carlin och Finchs studie visar på framför allt stora brister när det gäller 

uppgiftslämnandet om förväntad tillväxttakt. Vi finner att vår studie ligger i linje med 

resonemanget enligt ovanstående, men kan inte dra en säker slutsats med grund i vårt 

empiriska material att det skulle vara en förklaring till ett generellt förekommande 

fenomen i någon nämnbar omfattning. Vi anser däremot att vi lyfter fram ett tänkbart 

motiv i att utelämna eller otydliggöra upplysningskrav med hänvisning till 

konkurrensskäl som bekräftar utfallet av Carlin & Finchs studie. Vi anser därmed att 

Carlin och Finchs studie från 2008 bekräftas och kan gälla även för svenska företag som 

omfattas av IAS när gäller utelämnande av beräkningsfaktorer. Vi drar däremot en annan 

slutsats än Carlin & Finch när det gäller orsaken till utelämnandet av information. Deras 

studie anger den oklara lagstiftningen som största orsak men vi vill hävda att det alltså är 

av konkurrensskäl. Vi vill påstå att vi kan påvisa en stark koppling mellan vår studie och 

denna slutsats i detta avseende. Skillnaden i våra studier kan förklaras av att deras studie 

utfördes när lagändringen var ny och att regelverket därmed då var mer i fokus. Vid tiden 

för vår undersökning har det gått ytterligare några år vilket kan ha medfört att företagen 

fått bättre grepp om IAS 36.  

5.5 Fördelning av goodwill på kassagenererande enheter  
 

I och med att goodwill inte går att enskilt identifiera och redovisa separat och inte heller 

genererar kassaflöden oberoende av andra tillgångar kan återvinningsvärdet för goodwill 

inte enskilt fastställas (IAS 36 punkt 81). Enligt IAS 36 punkt 66 ska företaget då beräkna 

återvinningsvärdet för den kassagenererande enhet till vilken goodwillen hör. Vid 

prövning av nedskrivningsbehov fördelas goodwill på alla kassagenererande enheter som 

väntas bli gynnade av goodwill (IAS 36 punkt 80). Ibland kan goodwill inte fördelas på 

enskilda kassagenererande enheter. I sådana fall ska goodwill fördelas på den lägsta 

möjliga nivån på vilken goodwill övervakas i den interna styrningen. (IAS 36 punkt 81).  

 

Företagen i vår studie har fördelat goodwill över flera kassagenerande enheter, i enlighet 

med IAS 36. Det företaget som har fördelat på lägst antal enheter har fördelat goodwillen 

på tre enheter och det företag som fördelat goodwill på flest antal enheter har 60 

kassagenererande enheter. Företagen anger att den interna styrningen i företaget ligger till 

grund för fördelningen, och följer därmed punkt 81 i IAS 36. Vanligast är att goodwill 

fördelas på verksamhetsnivå motsvarande bolagsnivå eller affärsområdesnivå, alltså en 

fördelning ganska högt upp i affärskedjan. Metoden att fördela goodwill över lämpliga 

enheter upplevs inte som svår, men dock inte heller helt självklar för alla företagen. De 

revisorer som vi har intervjuat har dock skilda meningar på den punkten. Två revisorer 

upplever att företagen har svårigheter med fördelningen medan den tredje revisorn anför 

att fördelningen för de flesta företag inte upplevs som särskilt svår utan mer handlar om 

strategiska val där företagen vill fördela på så få och stora kassagenererande enheter som 

möjligt för att minska risken för goodwillnedskrivningar. Om goodwill fördelas på flera 

mindre kassagenererande enheter leder det till att företagen tar en större risk att goodwill 
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skrivs ned. Om företaget istället väljer att fördela goodwill på väldigt få 

kassagenererande enheter bestående av större enheter, högre upp i hierarkin, minskas 

risken för att de ska behöva skriva ned goodwill.   

 

Wines, Dagwell & Windsor (2007) påvisade att företag har problem med att hantera 

goodwillfördelningen, och att företag tenderar att fördela goodwill över så få och stora 

enheter som möjligt för att minska risken för nedskrivningar. Om goodwill fördelas på ett 

fåtal större kassagenererande enheter blir det även enklare att beräkna återvinningsvärdet 

än om fördelningen sker på flera mindre enheter, då beräkningen för varje enhet blir 

mycket mer komplex, eftersom det är väldigt svårt att exempelvis förutspå en mindre 

enhets framtida kassaflöden. Dessutom tillkommer fördelen att det är mer kostnads- och 

tidseffektivt för företag att välja att fördela goodwill på få kassagenererande enheter 

eftersom varje enskild enhet måste nedskrivningsprövas (Wines, Dagwell & Windsor, 

2007).  

 

Det är fullt rimligt att anta att samtliga intervjuade revisorers betraktelser är riktiga 

beroende på vilka företag man arbetat med i detta avseende samt att det finns 

gradskillnader i hur företagen uppfattar svårigheter, vilket är svårt att mäta på ett 

kvantifierbart sätt. Till detta skall läggas vilken infallsvinkel man har i frågan, 

redovisningsteknisk eller strategiskt övervägande? Vi finner i vår undersökning att det 

finns en redovisningsteknisk problematik när det gäller fördelning av goodwill men att vi 

inte kan avgöra vilken grad eller omfattning den har. Vår studie visar att det kanske inte 

föreligger samma omfattning av fördelningsproblematik för svenska företag som Wines, 

Dagwell och Windsor påvisat, men vi anser dock ändå att det finns tillräckligt med 

signaler som pekar mot att Wines, Dagwell och Windsors studie med viss signifikans 

även gäller i Sverige. Vi kan hursomhelst inte påvisa något klart motsatsförhållande. 

 

5.6 Framtida bedömningar, diskonteringssatser och 
kassaflödesprognoser 

 

Vid beräkning av nyttjandevärde måste företag enligt IAS 36 punkt 134 d ange vilken 

eller vilka diskonteringssatser de använt sig av i kassaflödesprognoserna för varje 

kassagenererande enhet som goodwill fördelats på. Företagen som vi har undersökt 

uppger att de vid val av diskonteringsränta väger in landsrisker, marknadsrisker och 

andra definierade risker. En del av företagen använder flera diskonteringsfaktorer 

justerade för exempelvis land och valuta, men lika vanligt tycks dock vara att företagen 

använder sig av en diskonteringsränta för flera kassagenererande enheter, även vid 

internationell verksamhet. Detta kan kopplas till Carlin och Finch (2008), där 

australiensiska företags val av diskonteringssatser vid nedskrivningsprövningar av 

goodwill tas upp. Trots att det i standarden anges att företagen ska beakta risken för varje 

enskild kassagenererande enhet så angav de flesta företagen i undersökningen endast en 

diskonteringsats. Författarna menar att ju fler kassagenererande enheter goodwill är 

fördelad på desto mindre berättigat är det att bara använda sig av en diskonteringsränta 

för samtliga, i och med att risken för enheterna är olika. Författarna drar slutsatsen att 

olikheterna mellan företagen gällande val av diskonteringsfaktorer delvis beror på att 
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IFRS inte är tillräckligt tydlig i definitionen av diskonteringssatser och därför blir det 

svårt för företagen att praktiskt sett följa den punkten (Carlin & Finch, 2008).  

Diskonteringsräntan anses av flertalet företag i vår studie vara ett osäkerhetsmoment. För 

internationellt verksamma företag kan det i vissa fall vara svårt att hitta data om den 

riskfria räntan.  

 

Regelverket för hantering av goodwill inbegriper ett stort antal faktorer som kan ha 

påverkan vid goodwillprövningar. Varje faktor kan ha en stor inverkan under vissa 

omständigheter. Men under normala verksamhetsförhållanden anses de svåraste 

faktorerna, enligt både företagen och revisorerna, vara att bedöma 

framtidsbedömningarna och uppskattningen av framtida kassaflödesprognoser. En annan 

generell faktor som uppges kunna ha stor påverkan vid bestämningen av 

återvinningsvärdet är just diskonteringsräntan. Av ovanstående faktorer anses dock 

diskonteringsräntan även vara den som är lättast att härleda och förutse, men dess effekt 

för utfallet av beräkningen kan vara betydande. Övriga faktorer inbegriper prognoser som 

när de tillämpas på lång sikt kan innebära att externa faktorer utom företagets kontroll 

kan komma att spela stor roll för utfallet av värderingen vilket gör dem till de mest 

svårbedömda huruvida nedskrivningsbehov föreligger. Vi tror att slutsatserna av Carlin 

och Finch (2008) om otydligheter i IAS kan spela en roll i svårigheterna att bedöma dessa 

faktorer.  

 

5.7 Revisorns granskning av goodwill 
 

I punkt 12 i föreställningsramen för utformning av finansiella rapporter står att de 

finansiella rapporternas syfte är att tillhandahålla information om företagens finansiella 

ställning och resultat samt om förändringar i den ekonomiska ställningen som är 

användbar för olika användare som beslutsunderlag. I IFRS 3 punkt 74 står det även att 

upplysningar ska lämnas som hjälper användare av de finansiella rapporterna att bedöma 

ändringar i det redovisade värdet för goodwill. Trots detta tenderar företagen att inte 

uppge tillräcklig information kring goodwillprövningar. Att företagens upplysningar är 

bristfälliga medför enligt både revisorerna och företagen i vår undersökning att det blir 

svårare för utomstående bedömare att med hjälp av informationen avgöra huruvida en 

genomförd eller utebliven nedskrivning är korrekt bedömd. Revisorerna menar att 

orsaken till varför företagen ska ge upplysningar kring goodwillprövningar är för att 

kompensera att det är ett så subjektivt område. Poängen med upplysningarna är att 

betraktare ska kunna sätta sig ner själva och räkna på goodwillvärdet och komma fram till 

vad de själva anser är rimligt.   

 

Problematiken tas även upp i Wines, Dagwell och Windsor (2007), där författarna 

diskuterar några svårigheter för revisorer i samband med granskning av goodwillposter. 

En av dessa var när företagens antaganden och bedömningar gällande beräkningarna vid 

nedskrivningsprövningar av goodwill inte var tillräckligt utförliga, vilket gör 

granskningen svårare för revisorerna. Utan tillräcklig information blir det näst intill 

omöjligt för en revisor att avgöra om goodwillposten är ”rätt” värderad (Wines, Dagwell 

& Windsor, 2007).  
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Granskningen av företagens redovisade goodwill går enligt revisorerna till på så sätt att 

revisorn tittar på företagens beräkningar, samt antaganden och underlag som ligger till 

grund för beräkningarna och bedömer om företagen gjort rätt val av modell för 

beräkningarna och att de antaganden som ligger till grund för beräkningarna är rimliga. 

 

Revisorn tittar bland annat på hur goodwillen är fördelad i koncernen, på årets och 

föregående år resultat och kassaflöden för att se om det finns några indikationer på att 

nedskrivningsbehov av goodwill kan föreligga. Revisorn använder sin kunskap om 

företaget och marknaden, och gör professionella bedömningar för att avgöra om 

företagens beräkningar och antaganden är rimliga samt att goodwillposten i helhet är 

rimligt värderad. Ibland inhämtas även externa värderingar, vilka hjälper till vid 

granskningen. 

 

Revisorerna i vår undersökning upplever bevisligen svårigheter av olika slag vid 

goodwillgranskningen. Orsakerna till svårigheterna anges vara flera. En orsak kan vara 

att företagen själva upplever goodwillprövningen som tids- och resurskrävande, och 

ibland svår och omständig, vilket i sin tur medför att relevant information som hjälper 

revisorerna i granskningen utelämnas eller att “fel” information lämnas. Detta argument 

motsägs dock av en revisor och två företag i undersökningen. Förklaringen till 

åsiktsskillnaden kan vara att företagen lär sig med tiden, att företagen vid de första 

goodwillprövningarna tycker metoden är svår, vilket i sin tur kan göra granskningen 

svårare för revisorerna.  Det är lättare för revisorer att kommunicera med företagen och 

granska goodwillposten när företagen har vant sig vid goodwillhanteringen.  

 

En annan svårighet med granskningen ligger i kunskapen om bolaget och dess marknad.  

Det är enligt revisorerna alltid svårare att granska ett nytt företag de första åren eller ett 

företag på en bransch som man inte har bra kunskap om. Revisorn kan då inte säga vad 

som är rimligt och orimligt eftersom man inte har något att jämföra med. De menar att 

erfarenhet om branschen och företaget är till stor hjälp vid granskningen. Med tiden ser 

man hur bra företagets förmåga att upprätta prognoser är samtidigt som man får bättre 

kännedom om företaget och marknaden. Därför blir granskningen enklare för revisorerna 

när de följt bolagen några år.  

 

Revisorerna är dock överens om att en av de större svårigheterna för en revisor ligger i att 

ta ställning till framtidsbedömningarna gjorda av företagen. Val av diskonteringsräntor 

och liknande menar revisorerna är lättare att angripa än framtidbedömningarna som är 

baserade på företagsledningens antaganden. Problemet ur granskningssynpunkt är att 

nästan allt är så pass subjektivt att revisorn bara kan bedöma om det verkar rimligt eller 

inte, och inte om det är rätt eller fel. 

 

Samtliga revisorer påpekar dock att det är rimligheten i företagens gjorda bedömningar 

som är avgörande när goodwill granskas. De menar att det viktigaste för en revisor när 

denne granskar goodwillen är att bedöma om posten och beslutsunderlagen för 

värderingen är rimliga, och inte vad som är rätt eller fel. Granskningen syftar alltså till att 

säkerställa att en rättvisande bild av företagets finansiella ställning ges, i det här fallet att 

goodwillposten inte är missvisande. I vår undersökning framkom att det är svårt för en 
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revisor att motsäga de enskilda subjektiva antaganden som företagen lyft fram, 

antaganden om exempelvis tillväxtutveckling och kostnadsutveckling. En revisor får 

svårt att argumentera emot företagsledningen eftersom de har bättre kunskap än revisorn 

på dessa punkter. Detta är i linje med Wines, Dagwell och Windsor (2007), där 

författarna menar att svårigheter för revisorerna kan uppstå när de inte håller med 

företagsledningen i goodwillvärderingen. Revisorerna kan då ha svårt att motivera varför 

värderingen inte är rimlig, eftersom goodwillvärderingen är baserad på subjektiva 

uppskattningar vilka är svåra att argumentera emot.  

 

Företagsledningarnas förhållningssätt och viljan att undvika nedskrivningar, vilket 

framförs i både Masters-Stout, Costigan och Lovata (2008) och Wines, Dagwell och 

Windsor (2007), utgör ytterligare en försvårande omständighet för revisorerna i form av 

psykologiska faktorer. Revisorn måste då ta ställning till om, samt avgöra om dessa 

bakomliggande motiv påverkat företagets goodwillprövning. Vår studie tyder på att 

företagsledningarnas strategiska överväganden kan innebära svårigheter för revisorerna 

vid granskningen av goodwill. Vi kan dock inte se att revisorerna uppfattar 

goodwillprövningen som lika svår som Wines, Dagwell och Windsors studie från 2007 

påvisar. En förklaring till denna skillnad kan vara att vår studie utförts några år senare 

vilket kan innebära att reglerna nu har ”satt sig” och redovisningspraxis har funnit sina 

former. En studie motsvarande den som Wines, Dagwell och Windsor gjort skulle i dag 

kanske få ett annat utfall. En annan förklaring kan vara att redovisningspraxis skiljer sig 

åt länderna emellan. 
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6 Slutsatser 
 

Huvudfråga: 

 

 Vilka svårigheter upplever revisorer i samband med granskning av 

företagens goodwillposter? 

 

Vår undersökning visar att revisorer upplever svårigheter av olika slag vid granskning av 

goodwill. När goodwill ska granskas måste revisorn ta hänsyn till många olika faktorer 

som bland annat innefattar företagsledningars subjektiva bedömningar. Vanligt 

förekommande är att företagens upplysningar kring nedskrivningsprövningar av goodwill 

är bristfälliga vilket innebär att de inte uppfyller kraven om upplysningar i IAS 36 punkt 

134 fullt ut. Det leder till att revisorernas granskning försvåras eftersom de inte får all 

nödvändig information som krävs för att bedöma huruvida en genomförd eller utebliven 

nedskrivning är korrekt bedömd. Syftet med upplysningar kring goodwillprövningar är 

att kompensera subjektiviteten i ämnet.  Poängen med upplysningarna är att utomstående 

bedömare själva ska kunna räkna på goodwillvärdet och komma fram till vad de själva 

anser är ett rimligt värde.  

 

En annan svårighet med granskningen ligger i kunskapen om bolaget och dess marknad. 

Det tycks vara så att det är svårare för en revisor att granska ett nytt företag de första åren 

eller ett företag inom en bransch som de inte är insatta i. En förklaring till det är att det är 

svårare för en revisor att göra bedömningar och dra slutsatser kring något som han/hon 

har begränsad kännedom om. Revisorn kan då inte göra en rättvis bedömning av huruvida 

företagsledningens antaganden och underlag kring goodwillprövningen är rimliga. 

Erfarenhet och kunskap om företag och bransch underlättar alltså granskningen för 

revisorn.  

 

Den största svårigheten för en revisor i samband med granskning av goodwill, ligger i att 

ta ställning till framtidsbedömningarna vilka är baserade på företagsledningens subjektiva 

antaganden. Problemet ur granskningssynpunkt är att väldigt många punkter kring 

goodwillprövningen är så pass subjektiva att en revisor inte kan bedöma om de är 

korrekta, utan endast om de är rimliga. Till detta kan läggas svårigheten att hantera 

företagsledningarnas psykologiska och strategiska motiv när det gäller 

goodwillprövningar. Vår studie visar på att revisorer kan ha svårt att argumentera emot 

enskilda subjektiva antaganden som företagen lyft fram, såsom antaganden om tillväxt- 

och kostnadsutveckling. Det viktigaste för en revisor vid granskning av goodwill är att 

bedöma om posten i helhet är rimligt värderad. Det framgår tydligt att tillämpningen av 

IFRS/IAS skapat en relativt komplex situation för revisorerna.  

 

 

 

 

 

 



 

33 

Delfrågor 

 

 Vilka faktorer, som företag beaktar vid nedskrivningsprövningar av 

goodwill, har störst påverkan på utgången av prövningen? 

 

Faktorer som de flesta företag ofta anger att de beaktar vid nedskrivningsprövningar av 

goodwill och som därmed starkt påverkar utgången av prövningen är 

kassaflödesprognoserna, interna teknologiska förändringar, ny teknologi från 

konkurrenterna, tillväxttakten samt diskonteringsfaktorn. Även verksamhetsgrenar som 

läggs ner där det finns tillhörande goodwill och konjunkturens påverkan tycks ha stor 

effekt på prövningar. Vår studie tyder dock på att även vissa andra faktorer såsom 

företagsledningars psykologiska och strategiska motiv i allra högsta grad påverkar 

huruvida en goodwillprövning resulterar i en redovisad nedskrivning eller inte. Många 

företag försöker undvika nedskrivningar av goodwill på grund av ett antal olika orsaker. 

En orsak är att en nedskrivning påverkar resultatet negativt. Då en nedskrivning av 

goodwill går över resultaträkningen innebär det att resultatet försämras vilket i sin tur kan 

påverka ledningens och VD:s rörliga ersättningar. Vidare kan en nedskrivning ses som 

följden av ett misslyckat förvärv vilket på längre sikt kan underminera ledningens 

ställning i företaget. En nedskrivning påverkar även framtidstron på företaget negativt. 

Det är något som företagen helst vill undvika. Det finns därmed ett flertal omständigheter 

som talar för att företag ofta vill undvika att lyfta fram en nedskrivning i de finansiella 

rapporterna. Ett annat fenomen som ligger i linje med detta är att företag ofta vill fördela 

goodwill på så få och stora kassagenererande enheter som möjligt för att minska risken 

för goodwillnedskrivningar. Fördelningen upplevs av de flesta företag inte som särskilt 

svår utan handlar mer om ett strategiskt val. Ett annat strategiskt val som nytillträdda 

VD:n och ledningar ofta gör är att de passar på att göra stora nedskrivningar av goodwill 

under deras första år i tjänsten, när det kan beskyllas föregångarna. Det medför att risken 

för att de ska behöva göra nedskrivningar under kommande år minskar. Dessa argument 

stärker även slutsatserna i vår huvudfråga. Vi menar på att reglerna i IFRS/IAS kring 

goodwill är utformade på ett sätt som gör det möjligt för företagen att styra 

goodwillprövningen mot önskad riktning, vilket i sin tur medför ytterligare svårigheter 

för revisorerna i granskningen.  

 

 Hur förhåller sig revisorer till företagens beslutsunderlag gällande 

nedskrivningsprövningar av goodwill? 

 

Vid granskning av goodwill har revisorer att förhålla sig till företagens bristfälliga 

information när det gäller upplysningar som ska lämnas i enlighet med IAS 36. Denna 

bristfälliga information kan enligt oss med hög signifikans härledas ur konkurrensskäl. 

Revisorerna har dock i utvecklad praxis hittat ett förhållningssätt att hantera 

utelämnandet av information som ligger i linje med kraven i IAS 36 och revisorns 

skyldighet att efterfråga tillförlitliga revisionsbevis. Det råder dock stor konsensus om att 

det nuvarande regelverket kring goodwill är mer subjektivt, komplicerat och svårare att 

skaffa sig ett vetenskapligt förhållningssätt till, än det förra. Åsikterna revisorerna delger 

oss bekräftar den bild av subjektivitet som tidigare lyfts fram i olika sammanhang. Vi 

finner att vår studie bekräftar att reglerna i IFRS/IAS gällande goodwill skapat en 
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redovisningstekniskt svårare metod för revisorer att förhålla sig till. Däremot anser vi att 

revisorer nu fått en metod som är mer internationellt gångbar vilket åtminstone 

formmässigt förenklar vid jämförelser med många utländska bolag och koncerner. Vi kan 

bara anta att det troligtvis föreligger ett förhållningssätt som kan bygga på att man som 

granskare upplever negativa konsekvenser av IAS 36 i detta avseende, som gör att 

revisorerna har antagit en förstående inställning till framlagda beräkningsunderlag. Denna 

hållning framkommer i vårt empiriska material. Vi finner omständigheterna till trots inget 

som pekar mot något annat än att revisorerna sannolikt uppfyller revisionslagens krav på 

inhämtande av revisionsbevis. Vi anser härmed att vi kan påvisa att revisorerna som 

granskar företag som tillämpar IFRS/IAS har etablerat ett förhållningssätt till 

goodwillproblematiken som uppfyller lagstiftning och yrkesetiska krav och att man i det 

praktiska utövandet inte uppfattar komplexiteten kring goodwill som ett lika stort 

problem som det återges i teorin. 

 

6.1 Förslag på fortsatt forskning 

 

Som förslag på fortsatt forskning skulle vi gärna se en studie som undersöker sambandet 

och utfallet av de prognoser som noterade svenska företag gjort vid goodwillprövningar. 

Ett syfte med en sådan studie kan vara att undersöka om vissa faktorer mer än andra 

omfattas av felbedömningar. En annan studie som kan vara av stort intresse är att se om 

företagen tillämpar faktorerna som uppges i IAS 36 i detalj när det gäller till exempel real 

eller nominell diskonteringsfaktor. 
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Ljungkvist, Thorbjörn, föreläsning i Forskningsmetodologi, Högskolan i Borås, 2009 

 

Claussen, J., föreläsning i Verksamhetsinriktad revision, Högskolan i Borås, 2009 

 

Företag 

 

Autoliv, Hexagon, Husqvarna, Investor, Sandvik, SEB och Securitas 
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Övrigt material 

 

 

Ingblad, S-E & Lundqvist, P. Redovisningsnormernas utveckling efter år 2000. 

(Kursmaterial i Externredovisning III, Högskolan i Borås, 2010) 

 

 
Regelverk 

 

IAS 36, Nedskrivningar 

 

IAS 38, Immateriella tillgångar 

 

IASBs föreställningsram för utformning av finansiella rapporter 

 

IFRS 3, Rörelseförvärv 
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Bilaga 1 
 

Frågor till revisorerna 

 

1. Berätta lite allmänt om dig själv? (Befattning, antal år inom yrket, erfarenhet av 

goodwillgranskning) 

2. Vad tycker du allmänt om nedskrivningsprövningar av goodwill (enligt IAS/IFRS) 

kontra det gamla systemet med avskrivningar? (Fördelar/Nackdelar) 

3. Hur går revisorer tillväga vid granskning av goodwillposter? 

4. Vilka svårigheter upplever du med granskningen? 

5. Hur tror du att företagen upplever tillämpningen av reglerna i IAS/IFRS kring 

nedskrivningsprövning av goodwill? Svårigheter?  

6. Upplever du att företagen allmänt har svårt att motivera sina antaganden vilka 

prövningen baseras på?  

7. Upplever du att företagens upplysningar kring nedskrivningsprövningar av 

goodwill uppfyller kraven i IAS 36 punkt 134? 

8. Om nej, på vilka punkter anser du att många företag anger bristfällig information? 

9. Hur förhåller ni er till företagens antaganden och bedömningar? Hur kontrolleras 

dessa? 

10. Anser du att företag i allmänt är försiktiga med att skriva ned goodwill? 

11. Om ja, Varför? 

12. Vilka är de vanligaste orsakerna/faktorerna till att företag gör en nedskrivning? 

13. I hur stor utsträckning kan ni revisorer egentligen avgöra om en goodwillpost är 

rimligt värderad, i och med att värderingen baseras på subjektiva antaganden och 

bedömningar? 

14. Finns det något i IAS/IFRS kring goodwill som du hade velat ändra på? 
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Bilaga 2 
 

Frågor till företag 

 

1. Vad tycker ni allmänt om nedskrivningsprövningar av goodwill (enligt IAS/IFRS) 

kontra det gamla systemet med avskrivningar? (Fördelar/nackdelar) 

2. Vilka externa/interna faktorer anser ni vara de viktigaste som kan påverka om det 

föreligger behov av goodwillnedskrivning? 

3. Hur många kassagenerande enheter är er goodwill inom koncernen fördelad på, 

och på vilken nivå? (Företagsnivå tex dotterbolag eller verksamhetsnivå?) 

4. Har ni använt er av en eller flera diskonteringsfaktorer i era kassaflödesprognoser 

vid beräkning av återvinningsvärdet för kassagenererande enheter?     

5. Vilken metod använde ni för att beräkna 

diskonteringsfaktorn/diskonteringsfaktorerna?  

6. Hur beräknar ni tillväxttakten i era kalkylunderlag?  

7. Vilken tidshorisont använder ni i era kassaflödesberäkningar?  

8. Vilken av ovanstående faktorer har varit svårast att bedöma? (Fördela goodwill på 

kassagenererande enheter, välja nivå av enheter, beräkna diskonteringsfaktorer, 

tillväxttakt eller tidshorisont för kassaflödesprognoser?) 

9. Tror ni att förhållandet att det inte är tillåtet att återföra en tidigare nedskrivning 

av goodwill påverkar företag i allmänhet att undvika goodwillnedskrivningar?  

10. Tror ni att större företag generellt är mindre benägna att göra 

goodwillnedskrivningar? I så fall vad tror ni att det beror på? 

11. Forskning visar att företag tenderar att uppge bristfällig information om 

beräkningsgrunderna vid goodwillprövningar, vad tror ni att det beror på?  

 

 

Respondentens uppgifter: 
Företag: 

 

Namn: 

 

Befattning: 

 

Önskar ni att vara anonyma i undersökningen behöver uppgifterna ovan inte fyllas 

i. 

Vid eventuella frågor kan vi kontaktas via mail.  

Mailadress: s081179@utb.hb.se 

Tack på förhand 

Hälsningar/Peter och Simon, Högskolan i Borås    

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

mailto:s081179@utb.hb.se


 

 

 

 

 

 

 
Högskolan i Borås är en modern högskola mitt i city. Vi bedriver utbildningar inom ekonomi och 
informatik, biblioteks- och informationsvetenskap, mode och textil, beteendevetenskap och 
lärarutbildning, teknik samt vårdvetenskap. 
 
På institutionen för data- och affärsvetenskap (IDA) har vi tagit fasta på studenternas framtida 
behov. Därför har vi skapat utbildningar där anställningsbarhet är ett nyckelord. Ämnesintegration, 
helhet och sammanhang är andra viktiga begrepp. På institutionen råder en närhet, såväl mellan 
studenter och lärare som mellan företag och utbildning. 
 
Våra ekonomiutbildningar ger studenterna möjlighet att lära sig mer om olika företag och 
förvaltningar och hur styrning och organisering av dessa verksamheter sker. De får även lära sig om 
samhällsutveckling och om organisationers anpassning till omvärlden. De får möjlighet att förbättra 
sin förmåga att analysera, utveckla och styra verksamheter, oavsett om de vill ägna sig åt revision, 
administration eller marknadsföring. Bland våra IT-utbildningar finns alltid något för dem som vill 
designa framtidens IT-baserade kommunikationslösningar, som vill analysera behov av och krav på 
organisationers information för att designa deras innehållsstrukturer, bedriva integrerad IT- och 
affärsutveckling, utveckla sin förmåga att analysera och designa verksamheter eller inrikta sig mot 
programmering och utveckling för god IT-användning i företag och organisationer. 
 
Forskningsverksamheten vid institutionen är såväl professions- som design- och 
utvecklingsinriktad. Den övergripande forskningsprofilen för institutionen är handels- och 
tjänsteutveckling i vilken kunskaper och kompetenser inom såväl informatik som företagsekonomi 
utgör viktiga grundstenar. Forskningen är välrenommerad och fokuserar på inriktningarna 
affärsdesign och Co-design. Forskningen är också professionsorienterad, vilket bland annat tar sig 
uttryck i att forskningen i många fall bedrivs på aktionsforskningsbaserade grunder med företag och 
offentliga organisationer på lokal, nationell och internationell arena. Forskningens design och 
professionsinriktning manifesteras också i InnovationLab, som är institutionens och Högskolans 
enhet för forskningsstödjande systemutveckling. 
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