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Sammanfattning   
Den 1 januari 2005 började redovisningsstandarden IFRS tillämpas på noterade bolag inom 

Europeiska unionen. En av förändringarna med införandet av standarden är att noterade bolag 

ska utföra ett årligt nedskrivningstest av goodwill. Detta för att undersöka om det inträffat en 

värdeminskning av tillgången. Revisorn har en viktig roll i processen genom att 

kvalitetssäkra de finansiella rapporterna. Syftet med studien är att förklara och ge fördjupad 

insikt i vilken roll revisorn har vid nedskrivningstest av goodwill, hur de upplever 

granskningsproblematik som uppstår, och hur de löser den. Studien applicerar akademisk 

forskning om granskningsproblematik, revisorns roll i processen, samt om hur yrkesroller 

förändras. Resultatet av studien visar att det uppstår flera granskningsproblem, där 

subjektiviteten i bedömningarna är den viktigaste förändringen. Vidare påvisar studien att 

revisorns roll har förändrats, eftersom de samverkar med värderingsexperter.  
      

Nyckelord: IFRS, goodwill, nedskrivningstest, revisor, granskningsproblematik  
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1. Inledning 

1.1 Bakgrund 
Den 1 januari 2005 började redovisningsstandarden som regleras av International Accounting 

Standards Board (IASB) tillämpas på noterade bolag inom Europeiska unionen. Bakgrunden 

till implementeringen var att harmonisera finansiell redovisning inom EU och underlätta 

möjligheten att jämföra företags finansiella rapporter. Detta för att underlätta 

tillhandahållandet av information som är användbar vid ekonomiska beslut (IFRS-Volymen, 

2013).  
 

Standarden benämns International Financial Reporting Standards (IFRS). En av följderna av 

införandet av standarden är att behandlingen av immateriella tillgångar förändrats för svenska 

noterade bolag på reglerade marknader. Utmärkande är förändringen av den immateriella 

posten goodwill, som i finansiella rapporter i huvudsak regleras i IAS36 Nedskrivningar.  
 

Redovisningen av goodwill har genomgått stora förändringar under åren vilket studerats av 

Ding et al. (2009) där de finner fyra faser i redovisning av goodwill. Studien visar på en 

utveckling mot nedskrivningstest, som är den existerande behandlingen av goodwill (Ding et 

al., 2009). Akademiker på området har under lång tid diskuterat goodwill, där känsloladdad 

retorik benämnt tillgången som opålitlig, oönskad och pinsam (Carlin och Finch, 2009). Detta 

har fått Carlin och Finch (2009) att benämna tillgången som balansräkningens svarta får. 

Diskussionen har bland annat handlat om hur goodwill ska klassificeras och vissa menar även 

att den borde plockas bort från balansräkningen helt, på grund av de svårigheter många 

upplever med redovisning av denna immateriella tillgång (Penman, 2009). 
 

Införandet av standarden har inte enbart effekt på de kvalitativa egenskaperna i finansiella 

rapporter, som att ge relevant information som är användbara vid ekonomiska beslut, och för 

de företag som ska redovisa enligt standarden. Den har även effekt på de som ska granska 

redovisningen, där revisorn upplever fler svårigheter till följd av standarden på grund av 

värderingar (Wines et al., 2007). Detta eftersom IFRS till skillnad från tidigare standarder i 

högre utsträckning ger utrymme för subjektiva värderingar av företagsledningen vid bland 

annat nedskrivningstest av goodwill.  
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1.2 Problemdiskussion 
Eftersom goodwillposten är en tillgång i balansräkningen, som ofta är av stor vikt för 

företaget och grundar sig på en subjektiv bedömning från företagsledningen, är revisorns 

arbete av stor vikt, eftersom intressenterna vill säkerställa att bedömningarna som 

företagsledningen gör är kvalitetssäkrad. På grund av de subjektiva bedömningar IFRS ger 

utrymme för kring återvinningsvärdet medför det en möjlighet för företag att sammanställa 

den finansiella rapporten efter egna incitament, eftersom goodwillvärdet bygger på en 

värdering där en diskonteringsränta av framtida kassaflöden beräknas (Carlin och Finch, 

2009). 
 

Enligt Aktiebolagslagen 9 kap 3 § ska revisorn “granska bolagets årsredovisning och 

bokföring samt styrelsens och den verkställande direktörens förvaltning”. (SFS 2005:551). 

Vilken roll revisorn har idag är svårt att fastställa, eftersom den ständigt förändras där 

uppdrag och ansvarsfrågan kan ses som två viktiga delar i rollen. Ansvarsfrågan regleras 

främst genom praxis från Högsta Domstolen, där skadeståndstalan mot revisorer påverkar 

ansvarsfördelningen (Dagens industri, 2013). Uppdraget har i akademiska studier beskrivits 

som en process (Carrington, 2010;Pentland, 1993). Akademisk forskning på området har 

påvisat att revisorer arbetar i revisionsteam (Pentland, 1993). Praktisk forskning har visat hur 

viktiga olika delar i processen är, genom att mäta hur mycket tid olika delarna av arbetet tar i 

anspråk för revisorer på Big four, där kommunikation utgör den största delen av arbetet 

(Broberg, 2013). 
 

Eftersom IFRS tillåter subjektiva värderingar till verkligt värde i högre utsträckning jämfört 

med tidigare standard kan det argumenteras för att revisorsrollen förändrats, då det ställs 

högre kompetenskrav på revisorer. En av värderingarna som IFRS kräver att företag med 

goodwillpost ska genomföra är ett årligt nedskrivningstest (Melville, 2014). Detta medför 

svårigheter för revisorer som ska granska företag med denna immateriella tillgång i 

balansräkningen (Wines et al., 2007). 
 

Akademiska studier av förändringarna till följd av redovisningsstandard bygger främst på 

kvalitativa egenskaper hos finansiella rapporter (Wyatt, 2008;Maines and Wahlen, 
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2006;Wells, 2003). Detta är långt från hur redovisning sker ute på företag, vilket Arnold 

(2009) lyfter fram när hon påpekar att det finns ett gap mellan akademisk forskning på 

redovisning och hur det sker i praktiken. Arnold (2009) anser även att forskning inte är 

kritisk till hur redovisning sker i praktiken, vilket medför att forskning inte kan analysera 

makroekonomiska effekter utifrån redovisningsproblem och förklara varför de uppstod.  
 

Med bakgrund av detta, den problematik många upplever med goodwill och det ansvar 

revisorn har för att oberoende granska företaget, för alla företags intressenter, är det intressant 

att närmare undersöka hur införandet av standarden har förändrat revisorns roll vid 

nedskrivningstest. Detta genom att undersöka hur revisorer förhåller sig till problemen vid 

nedskrivningstest av goodwill och den granskningsproblematik som uppstår. Detta för att få 

djupare förståelse för hur revisorn arbetar med den subjektiva värdering ledningen gör vid 

nedskrivningstest av goodwill. 
 

1.3 Problemformulering 
Vilken granskningsproblematik uppstår vid nedskrivningstest av goodwill? 

 

Hur upplever revisorn nedskrivningstest av goodwill och hur löser de 

granskningsproblematik? 

 

1.4 Syfte 
Denna uppsats syftar till att förklara och ge fördjupad insikt i vilken roll revisorer har vid 

nedskrivningstest av goodwill, samt hur de upplever och löser granskningsproblematik. Detta 

för att få en fördjupad förståelse för hur revisorns arbete har förändrats med införandet av 

IFRS. 
 

2. Regelverk 

I denna del presenteras regelverk som styr revisorns arbete och redovisning av goodwill. 

Endast de delar som anses vara viktiga för att skapa sig en grundläggande förståelse för 

problematiken återfinns nedan.  
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2.1 International Financial Reporting Standards 

2.1.1 Immateriella tillgångar 
Immateriella tillgångar är en ”identifierbar icke-monetär tillgång utan fysisk form” (IFRS-

volymen,s 144). För att erkännas som en immateriell tillgång måste det vara en tillgång från 

första början. Enligt IASBs Ramverk definieras en tillgång som ”en resurs som kontrolleras 

av enheten som ett resultat av tidigare händelser, och från vilket framtida ekonomiska 

fördelar förväntas tillfalla enheten”(Melville, 2014, s.101). IAS38 erkänner en immateriell 

tillgång när: (i) Det är sannolikt att förväntade framtida ekonomiska fördelar som hänförs till 

tillgången tillfaller enheten. (ii) Samt att kostnaden av tillgången kan mätas tillförlitligt 

(Melville, 2014). 
 

2.1.2 Rörelseförvärv  
Rörelseförvärv inom IFRS3 definieras som ”en transaktion eller annan händelse i vilken en 

förvärvare erhåller det bestämmande inflytandet i en eller flera verksamheter/rörelser.” 

(IFRS3 Bilaga A) När en immateriell tillgång förvärvas i ett rörelseförvärv bestäms 

kostnaden av tillgången i enlighet med IAS38 och IFRS3 till tillgångens verkliga värde vid 

förvärvstillfället (Melville, 2014). Om tillgången kan värderas till verkligt värde vid ett 

förvärvstillfälle, och ett pris har betalats, är det bevis för att tillgångens framtida ekonomiska 

fördelar kommer tillfalla enheten (Melville, 2014).   
 

2.1.3 Goodwill 
Goodwill är skillnaden mellan priset ett företag köps för och det redovisade värdet av 

nettotillgångarna i det uppköpta företaget. Enligt reglerna i IFRS3, kan goodwill mätas som 

den andel av det betalda beloppet som överstiger de förvärvade enheternas verkliga värdet på 

deras identifierbara tillgångar vid förfärvstillfället (Melville. 2014). Redovisningstekniskt 

tillät den tidigare metoden en linjär avskrivning med en bestämd avskrivningsperiod men 

detta är inte längre tillåtet, utan goodwill ska nu istället utsättas för ett årlig 

nedskrivningsstest. I IAS36 framgår att vid nedskrivningstestet ska det bokförda värdet 

jämföras med återvinningsvärdet. Återvinningsvärdet definieras som det högre av verkliga 

värdet minus försäljningskostnader och nyttjandevärde. Ifall det bokförda värdet är högre än 

återvinningsvärdet ska en nedskrivning genomföras (Melville, 2014). 
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Vidare definieras goodwill som ”en tillgång som representerar framtida ekonomiska fördelar 

som uppkommer från andra tillgångar förvärvade i ett rörelseförvärv som inte är enskilt 

identifierade och separata redovisade.” (IFRS3 Bilaga A)  

Goodwill är alltså skillnaden mellan köpesumman och nettovärdet på identifierbara tillgångar 

och skulder (Melville, 2014). Det viktiga är att det överpris som betalas kommer leda till 

framtida ekonomiska fördelar. De framtida ekonomiska fördelar som ska uppkomma anses 

bero på en ej identifierbar tillgång i den förvärvade rörelsen.  Dels är det fördelar som uppstår 

i och med att det är en fungerande verksamhet, som ger en högre avkastning jämfört med om 

man skulle starta den från början och anställa personal. Dels är det synergieffekter som kan 

uppstå på grund av att företagen slås ihop och på grund av sin storlek kan göra vissa saker 

effektivare, det vill säga stordriftsfördelar. Synergieffekter kan uppkomma men det är inte 

säkert att ett större företag drivs effektivare jämfört med konkurrenterna. Dessutom kan 

goodwill uppstå på grund av att det förvärvande företaget betalar mer än de borde eller på 

grund av att tillgångar eller skulder är felaktigt värderade (Marton et al. 2010). 

 

2.1.4 Nedskrivningar 
IAS36 Nedskrivningar behandlar de metoder företag ska använda sig av för att undersöka 

ifall tillgångar behöver genomgå en nedskrivning. En tillgång ska skrivas ned om det 

bokförda värdet överstiger återvinningsvärdet. Återvinningsvärdet definieras som det högre 

av nyttjandevärdet, vilket är de inbetalningsöverskott som tillgången förväntar sig ge upphov 

till, eller försäljningsvärdet.  I vanliga fall ska ett företag göra ett nedskrivningstest om det 

finns indikationer på att återvinningsvärdet har minskat. 
 

I normalfallet krävs inte ett nedskrivningstest av immateriella tillgångar om det inte finns 

indikatorer på en värdeminskning. Däremot ska bland annat goodwill som förvärvats i ett 

rörelseförvärv nedskrivningstestas varje år, oavsett om det finns några indikationer på 

värdeminskning (IAS36 p.10b). Då goodwill som uppstår vid ett förvärv inte genererar 

självständiga kassaflöden ska denna immateriella tillgång fördelas på kassagenererande 

enheter som förväntas gynnas av synergierna av förvärvet (IAS36 p.80). Kassagenererande 

enheter definieras som ”den minsta identifierbara grupp av tillgångar som vid en fortlöpande 
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användning ger upphov till inbetalningar som i allt väsentligt är oberoende av andra 

tillgångar eller grupper av tillgångar.” (IAS36 p.6).  
 

Goodwill ska fördelas på den enhet som motsvarar den lägsta nivån på vilken den övervakas 

och inte vara större än ett rörelsesegment (IAS36 p.80).  Om den kassagenererande enhetens 

återvinningsvärde är mindre än det redovisade värdet ska nedskrivning ske. Beloppet som ska 

skrivas ned fördelas först på den goodwill som har allokerats till enheten och återstående 

belopp fördelas sedan på övriga tillgångar i proportion till deras värde (IAS36 p.104). En 

nedskrivning av goodwill får inte föras tillbaka då detta troligtvis är en ökning av internt 

upparbetad goodwill som inte är tillåtet att redovisa som tillgång enligt IAS38.  

Företagen ska också för varje tillgångsslag ge upplysningar på bland annat beloppet för de 

nedskrivningar som redovisats i resultatet och vilka poster i rapporten över totalresultat som 

påverkats (IAS36 P.126). Dessutom ska det lämnas upplysningar för varje väsentlig 

nedskrivning kring de händelser som lett fram till nedskrivningen (IAS36 P.130). 
 

2.2 Lagtext om revision 

2.2.1 Revision 
Revision är en oberoende granskning som utförs av en revisor eller ett revisionsbolag som 

står under Revisorsnämndens tillsyn. För att vara revisor ska man vara auktoriserad eller 

godkänd revisor (ABL 9:12). Revisorer för noterade bolag i Sverige utför revision enligt den 

internationella redovisningsstandarden IFRS och god redovisningssed. Granskningen leder 

till en revisionsberättelse, som ska göras efter varje räkenskapsår och lämnas till 

bolagsstämman (ABL 9:5) där slutsatser av genomförd revision lämnas. 

2.2.2 Revisorns uppgift 
Revisorns uppgift regleras i Aktiebolagslagens 9 kap. Aktiebolagen 9 kap 3 § anger revisorns 

uppgift som ”Revisorn skall granska bolagets årsredovisning och bokföring samt styrelsens 

och den verkställande direktörens förvaltning. Granskningen skall vara så ingående och 

omfattande som god revisionssed kräver.” (SFS 2005:551). Revisorn kan inte granska alla 

händelser i företaget under räkenskapsåret, istället förlitar man sig på ett urval av test att 

granska. Det är upp till revisorn att genomföra granskningarna i den utsträckning han eller 
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hon anser är nödvändig (ABL 9:7). Detta genom att begära upplysningar från VD och 

styrelsen, vilket de är skyldiga att tillhandahålla (ABL 9:7). Det är viktigt att revisorn gör 

granskningen enligt god redovisningssed som är revisorernas uppförandekod. God 

redovisningssed är en norm som följer utvecklingen inom revisionsområdet, där man brukar 

tala om tre grundpelare som revisionen vilar på, de är: oberoende, tystnadsplikt och 

kompetens.  

 
3. Teoretisk referensram 

Nedan presenteras akademisk forskning som studien använder sig av för att besvara syftet. 

Den teoretiska referensramen är uppdelad i två huvudsakliga delar. Dels 

granskningsproblematik som består av den problematik tidigare forskning identifierat vid 

värdering av goodwill. Dels teori om revisorns roll för att belysa processen av 

kvalitetsgranskning revision består av, och för att se förändring i yrkesrollen.  
 

3.1 Granskningsproblematik  

3.1.1 Kassagenererande enheter 
Wines et al. (2007) skriver i deras studie om svårigheterna med den nuvarande 

redovisingsstandarden IFRS. Studien är gjord på det australiensiska regelverket som dock 

innebär samma förändring i redovisning av goodwill. Ett av problemen författarna tar upp för 

både företag och revisorer är att identifiera kassagenererande enheter. Problem kan uppstå vid 

frågan på vilken nivå man ska identifiera dem, eftersom regelverket kräver att företag ska 

identifiera kassagenererande enheter som den minsta grupp av tillgångar som skapar 

självständiga kassaflöden (IAS 36 p.6). I det fall man delar upp den förvärvade enheten i två 

olika enheter, där den ena har övervärderat goodwill och den andra har undervärderat 

goodwill med samma summa skulle den förstnämnda behöva skriva ner sin goodwill medan 

den andra, inte får skriva upp sitt värde. Skulle företaget istället identifiera dessa två enheter 

som en enhet skulle dessa två värden kvittas och nedskrivning skulle därmed undvikas. Detta 

medför incitament att identifiera en kassagenererande enhet på en högre nivå. Dessutom 

skulle beräkningen av återvinningsvärdet vara enklare att göra om en kassagenererande enhet 
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var identifierad som ett helt dotterbolag istället för flera olika enheter eftersom det är lättare 

att identifiera kassaflöden (Wines et al. 2007).   
 

3.1.2 Subjektivitet i bedömningarna   
De nuvarande reglerna ger även större utrymme för en subjektiv bedömning av verkligt värde 

i värderingar vilket i sin tur ger utrymme för företag att redovisa i enlighet med deras 

incitament (Carlin och Finch, 2009). Detta lägger ett stort ansvar hos revisorer att se till att 

dessa bedömningar är korrekt utförda. Jarva (2009) visar i sin forskning en fördröjning av 

nedskrivning av goodwill. En anledning till denna fördröjning, är att företagen möjligtvis vill 

vänta med avskrivningarna, eftersom goodwill inte kan återställas när nedskrivningen har 

gjorts (Jarva, 2009). Så om ett företag förväntar sig en tillfällig nedgång, kommer de 

antagligen vänta med nedskrivningen så länge de kan till den är nödvändig (Jarva, 2009). 

Vidare behandlar akademisk forskning av Wines et al. (2007) de problem revisorer har vid 

granskningen av värderingar till verkligt värde för goodwill och kassagenererande enheter. 

Detta då det finns många godtyckliga antaganden som används, vilket är svårt för en revisor 

att utvärdera utifrån objektiva bevis (Wines et al., 2007). Dessutom kan företag anlita 

värderingsexperter som inte behöver ta hänsyn till redovisningsstandarder eller 

årsredovisningens intressenter. De kan då också värdera i enlighet med ledningens önskemål, 

vilket potentiellt kan göra det ännu svårare för revisorer, som då måste granska en värdering 

som är gjord av en expert (Wines et al. 2007). 
 

3.1.3 Brist på upplysningar 
Enligt Carlin och Finch (2009), också de i en studie på australiensiskt regelverk, brister 

många företag i att följa upplysningskraven som ställs upp i IAS36. Till exempel har 

upplysningar om diskonteringsräntor, som är av vikt vid värderingsberäkningar, ofta inte 

gjorts i enlighet med regelverket. En del företag upplyser inte om detaljer för de 

diskonteringsräntor som används vid beräkningen av återvinningsvärde och många som gjort 

det redovisar inte för hur de kommer fram till siffrorna (Carlin och Finch, 2009). Det går 

emellertid att kritisera studiernas relevans, då den använder data från australiensiska noterade 

bolag precis efter redovisningsstandarden implementerades vilket kan ifrågasättas. 
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3.2 Revisorns roll i processen 
Carrington (2010) diskuterar vad tillräcklig revision består av utifrån de disciplinära ärenden 

som Revisorsnämnden offentliggjort. Professionell framtoning är viktigt för att känna tillit till 

att processen har genomförts på ett korrekt sätt. Det är viktigt hur processen av 

kvalitetsgranskning går till, men viktigare att den uppfyller vad man kan förvänta sig, där 

revisionen behöver vara “tillräckligt bra för att producera komfort” (Carrington, 2010, s 669).  

Processen av kvalitetsgranskning har i sociologiska studier beskrivits som en ritual som ska 

genomföras, där revisorer arbetar tillsammans i revisionsteam (Pentland, 1993). När denna 

process är avslutad av revisorn, är svårt att veta exakt, eftersom det är revisorn som själv 

avgör detta för det enskilda uppdraget, dessutom är det inte fastställt vad tillräcklig revision 

består av.  

Resultatet av studien av disciplinära ärenden visar att professionell framtoning är viktigare än 

processen som revisionen består av (Carrington, 2010). Detta kan komma sig av att 

Revisorsnämnden vill bevara men även strävar efter att höja anseendet för revisorer. Hade det 

varit ett annat organ än Revisorsnämnden som yttrade sig i disciplinärenden hade resultatet 

förmodligen varit annorlunda. Studien har blivit kritiserad av akademiker eftersom de inte 

delar uppfattningen att professionell framtoning är viktigare än kvalitetsgranskning. 

 

3.3 Ett rollbaserat arbete 
Barley (1990) använder teori om rollbaserad strategi för att utreda påståendet i tidigare 

forskning att teknik förändrar yrkesroller genom att omvandla mönster av handling och 

interaktion. Barley (1990) bygger vidare på Nadels teori om sociala strukturer, med 

relationella och icke-relationella roller. Nadel (1957) menar att roller består av relationella 

eller icke-relationella relationer, där det finns ett alter ego i alla relationella roller, till 

exempel en överordnad och en underordnad. I icke-relationella roller finns inget alter ego 

utan personer behöver endast engagera sig i det beteenden som av medlemmarna i en kultur 

anses vara kännetecknande för rollen (Nadel, 1957). Utifrån dessa två ytterligheter ser Barley 

(1990) möjlighet att studera förändring i sociala strukturer vid teknologisk utveckling, där 

han anser att yrkesroller kan definieras som både relationella eller icke-relationella. Den icke-
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relationella rollen innefattar enligt Barley (1990) kompetens och arbetsuppgifter. Därför är 

det detta som bör påverkas mest av en förändring av teknologi, eftersom kompetens och 

arbetsuppgifter avser det arbete personer utför ensam (Barley, 1990). Då arbetsuppgifter 

oftast inte är helt självständiga kommer även relationella roller påverkas eftersom man 

interagerar med andra. Ingen teknik kan riktigt sägas orsaka förändring i sociala strukturer 

förrän den har påverkat pågående relationer (Barley,1990). Precis som Barley (1990) 

applicerade teknologi på Nadels (1957) studie appliceras här redovisningsstandard på 

revisorn. Detta för att analysera hur det förändrat yrkesrollen, eftersom revision kan sägas 

bestå av en social struktur. Redovisningsstandard appliceras i studien på revisorer för att se 

om det skett en förändring i deras yrkesroll, vid nedskrivningstest av goodwill. Att studera 

förändring i sociala strukturer förekommer inom akademisk forskning, däremot har många 

forskare föredragit att analysera detta genom att applicera ett situationsanpassat synsätt.  

 

3.4 Teorisammanfattning 
Det teoretiska referensramen är uppdelade i två huvudsakliga delar. Granskningsproblematik 

där akademisk forskning pekar på problemen med att identifiera kassagenererande enheter, 

och att regelverket ger utrymme för subjektiva värderingar, som är svåra att utvärdera utifrån 

objektiva bevis. Problem kan även uppkomma när revisorer ska granska värderingar gjord av 

en extern värderingsexpert. Vidare behandlar referensramen forskning som visar på att det 

sker en fördröjning vid nedskrivning av goodwill, samt brister i företags upplysningar i 

enlighet med IAS36, där val av diskonteringsränta inte presenteras. För att belysa revisorns 

roll vid nedskrivningstest av goodwill applicerar studien tidigare forskning kring revisorn roll 

i processen, och förändring i sociala strukturer, där redovisningsstandard kan påverka 

revisorns sociala relationer. Forskningen används för att undersöka om standarden har 

påverkat revisorns relationella och icke-relationella relationer.   
 



 11 

4. Metod 

4.1 Metodval 
För att besvara frågeställningen har kvalitativ metod använts. Detta för att skapa en djupare 

och mer nyanserad förståelse för studiens syfte. Som tidigare nämnt menar Arnold (2009) att 

det finns ett gap mellan akademisk forskning på redovisning och hur det sker i praktiken, och 

efterlyser fler kvalitativa studier på redovisningsproblem. Då syftet med uppsatsen är att få en 

djupare förståelse för revisorns roll och den granskningsproblematik som uppstår på grund av 

IFRS är en kvalitativ metod lämpligast för studiens syfte. Vidare valdes intervjuer eftersom 

det är viktigt att ställa följdfrågor där det uppstår oklarheter kring hur revisorn upplever 

problem och hur de löser detta.  
 

Valet att genomföra intervjuer baserades på att det ger en närhet till respondenterna, vilket vi 

ansåg vara viktigt för att kunna ge en fördjupad bild. Tidigare studier har samlat in data 

genom intervjuer (Broberg, 2013; Pentland,1993). Utöver detta har studierna även följt 

revisorer i deras arbete. Eftersom respondenterna i intervjuerna var i tidsbrist, har vi inte haft 

möjlighet att följa revisorer i deras arbete.  
 

 
4.2 Datainsamling 
Datainsamlingen har skett med både primär- och sekundärdata. Sekundärdata har samlats in 

av någon annan och kan användas för att hjälpa till att besvara uppsatsens forskningsfråga. 

Fördelen med sekundärdata är att den är bearbetad, vilket spar tid. Vidare är sekundärdata i 

form av akademisk forskning kvalitetssäkrad. Det är viktigt att ifrågasätta relevansen under 

litteraturstudien. Detta gjordes genom att den akademiska forskning som används i studien 

publicerats i erkända tidskrifter, som håller en hög akademisk nivå. Nackdelen med 

sekundärdata är att den är inhämtad för ett syfte som inte nödvändigtvis överensstämmer med 

vårt eget (Saunders, 2009). Vår sekundärdata består av tidigare forskning som vi använt som 

utgångspunkt för vår empiriska del. Dessutom har vi använt oss av definitioner och 

standarder som vi ansett vara nödvändiga för att skapa den grundläggande förståelsen för vårt 

ämnet. För att samla in primärdata har vi intervjuat revisorer på revisionsbyråer. Intervjuerna 
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är semistrukturerade, vilket innebär att vi under intervjun utgick från en lista med teman och 

frågor. Vilka frågor som ställs och vilken ordning är olika från intervju till intervju, beroende 

på hur samtalet utvecklat sig (Saunders, 2009). Denna intervjuform har valts då 

respondenterna utifrån erfarenhet har olika uppfattningar, och olika följdfrågor har ställts vid 

behov. Totalt intervjuades tre respondenter, samtliga män, de fick i förväg tillgång till 

intervjufrågorna för att ge så utvecklade svar som möjligt. Intervjuerna gjordes på 

respondenternas kontor. Före intervjuerna frågade vi om det samtycke till att bli inspelade, 

vilket samtliga respondenter samtyckte till. Vi valde att spela in samtalen för att minska 

risken att information skulle gå förlorad vilket riskeras om man istället antecknar under 

intervjun.  
 

Vid bearbetningen av det inspelade materialet stod vi inför valet mellan att transkribera 

intervjuerna eller att inte göra det. Dalen (2007) menar att transkribering är en viktigt för att 

lära känna sitt material. Samtidigt menar Bryman (2011) att transkribering är en mycket 

tidsödande process. Vi valde att transkribera intervjuerna i sin helhet för att tydliggöra för oss 

själva hur respondenterna uttalade sig, vilket vi ansåg var värdefullt när vi tolkade 

materialet.    
 

De intervjuade respondenterna är: 
 

Tabell 1. Sammanställning av intervjuer. 

Respondent Titel Företag Datum Tid (min) 

Respondent A Auktoriserad revisor KPMG, Stockholm 2014.04.22 55 

Respondent B Auktoriserad revisor PWC, Stockholm 2014.05.12 60 

Respondent C Auktoriserad revisor Deloitte, Stockholm 2014.05.13 35 
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4.3 Urval 
Vid urval av respondenterna utgick vi ifrån ett antal kriterier. Respondenterna skulle vara 

auktoriserade revisorer, med kunskap och erfarenhet från revision av företag med 

goodwillpost. Dessutom skulle respondenterna arbeta med företag som redovisar enligt IFRS. 

För att nå ut till våra respondenter kontaktade vi revisionsbyråer i Stockholm, som utifrån 

ovanstående kriterier vidarebefordrade kontakt med revisorer som kunde ställa upp. Varje 

revisionsbyrå hade som policy att endast ställa upp på en intervju per uppsats, därför 

intervjuades en respondent per revisionsbyrå. Vi har inte tagit hänsyn till att intervjua 

respondenter från så många revisonsbyråer som möjligt, eller från en viss del av landet. Detta 

då den enskilda revisorns uppfattning undersöks, vilket beror på de uppdrag revisorn har, och 

inte vilken byrå den arbetar på eller var den är bosatt.  
 

4.4 Operationalisering 
Vår undersökning är uppdelad i två huvudsakliga delar. Granskningsproblematik som 

uppstår, samt hur revisorn löser den. Revisorns roll vid nedskrivningtest, deras upplevelse av 

detta och hur arbetet förändrats vid införandet av IFRS. Vid formuleringen av frågor utgick vi 

från den teoretiska referensramen som behandlar dessa två delar. När vi ställde frågor om 

revisorns roll var frågorna tänkta att fånga Carrington (2010) och Barleys (1990) teorier. 

Utifrån Carrington (2010) ställde vi frågorna “Vad är tillräcklig granskning av ett 

nedskrivningstest?” och “När avslutas arbetet vid ett nedskrivningstest?”. Utifrån Barley 

(1990) ställde vi frågorna “Hur blir arbetet annorlunda med ett årligt nedskrivningstest 

jämfört med planmässig avskrivning?” och “Hur bildar ni revisionsteam när ni granskar ett 

nedskrivningstest” “Använder ni värderingsexperter oftare nu?”. Vid frågor om 

granskningsproblematiken utgick vi från Carlin & Finch (2009) och ställde frågorna “Vilka 

svårigheter upplever du vanligast vid granskning av ett nedskrivningstest?” och “Är företagen 

bra på att ge upplysningar om värderingar och antaganden?”. Utifrån Wines et al (2007) 

ställde vi frågorna “Finns det några granskningsproblem du upplever med kassagenererande 

enheter?” och “Blir arbetet svårare om företag väljer att använda en extern 

värderingsexpert?” Vid granskningsproblematiken utgick vi även från Jarva (2009) och 

frågade “Anser du att det förekommer en försiktighet när det gäller att skriva ned goodwill?” 
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och “Om du upplever detta, varför tror du att det gör det?” Intervjufrågorna finns i 

intervjubilaga. 
 

4.5 Källkritik 
Vid insamlingen av data är det viktigt att anta en kritisk ställning gentemot kvalitet och 

trovärdighet i sina källor. Det är viktigt att ta hänsyn till vem som står bakom information och 

om den kan vara vinklad på grund av något bakomliggande intresse (Holme & Solvang, 

1997). Är den publicerad i någon erkänd tidsskrift. Dessa är aspekter vi har tagit hänsyn till 

när vi utvärderat sekundärdata. Vid insamlingen av primärdata har vi varit noga med att ställa 

oss kritiska till respondenternas svar. Det finns olika faktorer som kan tänkas påverka svaren 

där bland annat tystnadsplikt och oberoende som revisorerna måste ta hänsyn till, kan tänkas 

göra den ovillig att svara på vissa frågor. Dessutom finns alltid risken för lögner av olika 

anledningar vilket man kan försöka undvika genom att inte ställa för personliga frågor och 

som vi gjort, ge respondenterna anonymitet (Holme & Solvang, 1997).  
 

4.6 Metodkritik  
Undersökningen begränsades till tre respondenter, där fokus låg på att intervjuerna var 

djupgående, på grund av detta fokuserades det på utförliga svar från de tre intervjuerna. Detta 

hade inte varit möjligt med ett större urval av respondenter, på grund av studiens tidsram. 

Studien är även begränsad till att studera revisorer på tre av de fyra största revisionsbyråerna 

‘Big four’ vilket talar för att studien ger en indikation om hur revisorer inom Sverige 

förhåller sig till nedskrivningstest och granskningsproblematik samt hur arbetet har 

förändrats. 
 

5. Empirisk undersökning 

Nedan presenteras studiens empiriska undersökning. Strukturen kring 

granskningsproblematik är densamma som i det teoretiska referensramen, vilket gjorde 

materialet lättare att tolka. Revisorns roll i processen och en rollbaserad arbetsmetod följer 

däremot inte samma struktur som tidigare. Här kommer istället förändringar i arbetet under 



 15 

andra rubriker eftersom rubriksättningen följer vilka frågor vi ställt. Detta medför att de 

kommer vid viktiga delar av studien, utan att behöva referera tillbaka till olika delar i texten.  
 

5.1 Granskningsproblematik 

5.1.1 Kassagenererande enheter 
Respondent A anser att fördelningen av goodwill på kassagenererande enheter är en mindre 

fråga för revisorer. Han anser att det inte är på detta område som företagen värderar efter 

egna incitament. Respondent B tycker däremot att det kan vara en viktig fråga. Han ser 

möjligheter för företagen att gömma en dålig verksamhet i en verksamhet som går bra och på 

sätt försvara ett högt goodwillvärde. Samtidigt tror han att många företag har incitament att 

inte gömma dåliga verksamheter ur ett styrningsperspektiv. Om en ansvarig person för en 

verksamhet gör dåliga förvärv vill ledningen att detta  återspeglas i rapporteringen. 

Respondent C tycker det är olika från fall till fall när det gäller svårigheten att identifiera 

kassagenererande enheter. Det största problemet han ser är att dela upp kassaflödena i rätt 

kassagenererande enheter. Företagen själva har som vana att räkna på kassaflöden för hela 

verksamheten, här upptäcker han ofta en bristande kunskap från åtminstone de mindre 

företagen då det i sådana fall normalt är den vanliga ekonomipersonalen som sitter med 

sådana frågor.  
 

5.1.2 Subjektivitet i bedömningarna 
Samtliga respondenter tycker att det mest problematiska i granskningen är just subjektiviteten 

i värderingarna. Det finns inget facit och det handlar om att göra prognoser om framtiden. 

Respondent A menar att det ur ett revisionsperspektiv blir svårt då företagen har ett 

kunskapsövertag om verksamheten, branschen och hur de ligger till jämfört med sina 

konkurrenter. Enligt Respondent A är utmaningen för revisorn att minska den 

kunskapsluckan. Respondent C anser att det på grund av subjektiviteten kan uppstå hårda 

diskussioner när man inte är överens och att det då blir viktigt att ta in experter så att man får 

en väl underbyggd analys och på så sätt lättare kan förklara var de tycker företagen begår fel. 
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5.1.3 Värderingsexperter  
På frågan om de tycker att det blir svårare att granska ifall företagen tar in en extern 

värderingsexpert tycker samtliga respondenter att det blir svårare om man som revisor inte 

håller med om värderingen. Respondent A har upplevt att företag använder argumentet att de 

har tagit in externa värderingsexperter som har kommit fram till ett belopp. De behöver då 

inte underbygga sina bedömningar lika mycket.  Respondent B och C anser att det beror på 

hur partisk värderingsexperten är. De upplever båda att de som revisorer ofta tar in en egen 

värderingsexpert då det är viktigt att parterna i diskussionen ligger på en jämn nivå. Men 

annars tycker de att granskningen ofta blir enklare om motparten har en hög kompetensnivå. 

Respondent B och C anser att risken finns att företagen kan påverka de externa 

värderingsexperterna men att dem förmodligen skulle riskera dåligt rykte om de genomförde 

orimliga värderingar.  
 

5.1.4 Brist på upplysningar 
Respondent A tycker generellt att företagen är bra på att ge upplysningar för deras 

värderingar. De flesta ger åtminstone tillräcklig information för att man som revisor ska 

kunna skaffa sig en uppfattning om det, även om de kanske brister enligt IFRS. Det finns 

dock företag som brister i att ge tillräckliga upplysningar. Han uppger vidare att Nasdaq 

OMX varit väldigt hårda på denna fråga och att de företag som har haft brister i sina 

upplysningar har fått hårda brev från dem där de ställer krav på att lägga till punkter som 

saknas. Företagen gör då justeringar utifrån det, vilket de senaste åren lett till en klar 

förbättring på det området. Respondent C tycker att större företag ofta är bättre än mindre 

företag på att ge upplysningar.  
 

På frågan om vilken punkt företagen oftast brister är det enligt Respondent A de kvalitativa 

upplysningarna, som exempelvis beskriver hur företaget har tänkt, som man oftast har 

synpunkter på. Respondent A uppger att de har en avdelning som går igenom 

årsredovisningar för att säkerställa att allt är med. Respondent B och C tycker att det 

företagen oftast brister i är att förklara den WACC, alltså diskonteringsräntan, som används 

och hur de kommit fram till den. Dessutom tycker Respondent C att många företag endast 

fokuserar på framtiden och glömmer att ta hänsyn till det historiska resultatet.  
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5.1.5 Fördröjning av nedskrivning 
Samtliga respondenter upplever att företagen är ovilliga att skriva ned goodwill. Respondent 

A uppger att det ses som något onormalt att göra en nedskrivning. Företagen är rädda att det 

ses som ett misslyckande. Han ser det som ett incitament att ändra på parametrarna i ett 

nedskrivningstest om man ligger nära gränsen för att göra en nedskrivning. Respondent B 

uppger att företag är rädda att en nedskrivning av goodwill kan påverka förtroendet för en 

ledning, som ofta är positiv till framtiden och gärna basunerar ut hur bra deras nya förvärv är. 

Detta för att sedan tidigt vara tvungen att skriva ned en stor del av goodwill, då förvärvet inte 

visar sig vara särskilt bra. Han anser då att det är viktigt att förklara för företagen som ser 

negativt på en nedskrivning att detta bara är en redovisningseffekt och behöver inte vara så 

dramatiskt.  
 

Respondent A anser att företag ofta är positiva till framtiden, vilket ökar betydelsen för 

revisorer att ställa sig kritisk till deras uttalande. Han upplever att hans kommentarer i 75-

80% av fallen leder till försiktigare värderingar. Samtidigt anser han att det är svårt att säga 

att värderingarna inte är korrekta.  Respondent B uppger att: “Man har ju ett facit, och det är 

historiken.” (Respondent B, Intervju) Samtliga respondenter upplever att många företag 

försvarar sitt värde på goodwill med en positiv framtidsprognos. Om företaget då inte uppnått 

sina tidigare prognoser är det en punkt som man som revisor kan peka på som argument för 

försiktigare värderingar.  
 

Vid frågan på ifall aktiemarknaden ser negativt på en nedskrivning uppger Respondent A att 

aktiekurserna generellt inte är påverkas av värdet på goodwill, men att det kanske påverkar 

utvärderingen av befattningshavares prestation. Respondent B anser att då ett företag 

egentligen är värderat efter värdet på dess framtida kassaflöden samtidigt som en 

nedskrivning av goodwill inte påverkar kassaflödet så borde det inte spela någon roll. Han 

uppger precis som Respondent A att det snarare är förtroendet för befattningshavare som kan 

rubbas ifall företaget gör en nedskrivning strax efter ett förvärv. Respondent B upplever 

vidare att vissa investerare ser goodwill som en riskfylld post. Om en stor del av ett företags 

tillgångar består av goodwill kan investerare uppfatta det som “skakigt” och istället välja att 

investera i ett företag som har en större andel kassa, som är en mer likvid tillgång. Därför 
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menar han att företag i dessa fall kanske till och med gynnas av en nedskrivning då man 

uppfattas av investerare som mindre riskfylld. 
 

5.2 Diskussion med företaget 
På frågan om det sker ett samarbete mellan revisorn och företaget vid att undersöka om det 

finns nedskrivningsbehov av goodwill svarar samtliga respondenter att det förs en diskussion 

kring nedskrivningstestet. Respondent B svarar att han framför allt vill få svar på vad 

företaget förväntar sig ska förändras i goodwill kommande räkenskapsår, och förklarar hur 

han tänker i möten med företag: ”Det behöver ofta vara en process, att diskutera kring och 

landa i så att säga. Det är en teknisk övning, det är ju så att man lägger in värden i en 

modell. Men en modell är ju aldrig bättre än dess input. Så någonstans om man borrar och 

borrar längre ner kommer det bli baserat på vad en människa i slutet tror och tycker.” 

(Respondent B, Intervju). Dessutom betonar han att företagen vill träffas och föra en 

diskussion tidigt, så att eventuella fel i värderingar upptäcks i ett tidigt stadium. Detta håller 

Respondent C med om och menar att företag vill vara informerade om hur granskningen 

fortlöper. Respondent B påpekar vidare att tidpunkten för när ett nedskrivningstest utförs är 

beroende på om man identifierat ett känsligt område, om de var nära en nedskrivning 

förgående räkenskapsår, och verksamheten inte gått så bra. Vid sådana tillfällen förs gärna en 

diskussionen tidigt. I diskussionerna vill revisorerna ta reda på hur ledningen ser på detta, och 

vilka antaganden man lägger vikt vid i år.    

Respondent A svarar att han inte är direkt delaktig, men inne i ett tidigt skede, där han lämnar 

sina synpunkter. “Man vill kunna ha ett antal diskussioner och möten för att ta reda på det 

verkliga värdet. Ibland kan man göra det på tredje kvartalets siffror så att man hinner gå 

igenom det och hinner ta in experter för att titta på de parametrar de ska titta på” 

(Respondent A). Han uppger vidare att det ofta görs justeringar i själva beräkningarna på 

revisorernas synpunkter och kommentarer, så det slutliga utfallet har normalt sett varit 

föremål för deras synpunkter och kommentarer och det har gjorts ändringar. “Normalt som 

revisor har man som argument att titta på motsvarande företag, i branschen om det är dessa 

8 företag, de har de här betavärdena, men ni har ett som skiljer sig väsentligt från det, borde 

ni inte använda genomsnittet för branschen? Vad är argumentet för att ni skiljer er? Man 
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ställer lite obekväma frågor till ledningen och försöker få fram varför de har gjort som de 

har gjort och i normalfallet hamnar man ju då i en mer försiktig värdering.” (Respondent A, 

Intervju). Respondent C påpekar att företag i vissa fall själva kommer fram till att de ska göra 

en nedskrivning, men att de ändå vill kontrollera med revisorn innan. I det fallet får företaget 

själv besluta om de ska utföra en nedskrivning eller inte. “De kan ju meddela oss att de hade 

tänkt göra en nedskrivning, och det är inte något som vi har nån synpunkt på mer än att vi 

vill se till att de har täckning i det egna kapitalet.”(Respondent C, Intervju). 
 

5.3 Nedskrivningstest eller planmässig avskrivning 
Vid frågan om hur revisorerna upplever nuvarande redovisningsstandard med ett årligt 

nedskrivningstest och den tidigare standarden med planmässig avskrivning menar 

Respondent A att en planmässig avskrivning tvingade företagen att se en livslängd på de 

konkurrensfördelarna som goodwill utgör. Han anser att fördelarna inte kan vara oändliga, då 

är de nuvarande reglerna med nedskrivningstest bättre, eftersom det får företagen att årligen 

testa verkligt värde på goodwill och då upptäcka ett eventuellt övervärde på tillgången. Men 

han pekar dock på att det finns en risk att företag skulle kunna komma med beräkningar som 

kan försvara övervärdet i goodwill och på så sätt, i takt med nya förvärv, bygga upp 

goodwillposten. “Så länge man kan försvara den hela tiden så skulle goodwillposten kunna 

öka mer än andra poster på balansräkningen. Till slut kanske man landar i att 

goodwillposten är 75% av balansräkningen och då kan man fråga sig hur relevant det är.” 

(Respondent A, Intervju). Det gamla systemet med en planmässig avskrivning av goodwill 

ansåg han även var lättare att granska. Detta eftersom man hade en maximal avskrivningstid 

vilket gjorde att det inte fanns samma incitament från ledningen att behålla värdet på 

goodwill. Dessutom ansåg han att redovisningen inte behöver sträva efter att visa verkligt 

värde hela tiden utan att det är viktigt med en försiktighetsaspekt, vilket han tycker 

planmässig avskrivning innebär.   
 

Respondent B håller med om att fördelen med planmässiga avskrivningar är att man blir av 

med godwill efter ett antal år. Han anser vidare att den nuvarande metoden är bättre då 

planmässig avskrivning med en livslängd inte blir rättvisande. Det positiva nu är att det är 

mer fokus på verkligt värde, däremot tycker han att subjektiviteten i nedskrivningstesterna är 
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något som är negativt. Respondent C är övergripande positiv till de nya reglerna då det 

tvingar företagen att fokusera på goodwillposten. Tidigare hade företag inte fokus på 

goodwill, eftersom det ändå skrevs av. Dessutom tycker han att det är positivt att de 

goodwillposter som haft en för lång avskrivningsperiod skrivs ner under en kortare tid nu, 

men anser att det är problematiskt att företag med övervärderad goodwill måste skriva ner sin 

goodwill. Tidigare skrevs den av periodiskt vilket gjorde att det blev i små portioner som 

blev enklare att hantera. Nu kan det bli så att företagen får kapitalbrist då det egna kapitalet 

minskar för hastigt. 
 

5.4 Förändring av arbetet 
Arbetet inleds i en planeringsfas där samtliga respondenter svarar att det bildas revisonsteam 

i planeringsfasen. Respondent A framhåller att kompetensen bland revisorer generellt har 

ökat när man tittar på värderingar vid nedskrivningstest. “Det man frågar sig är, har vi 

kompetensen i revisionsteamet eller inte? Är det stora komplexa finansiella bolag? Är det 

komplicerade underliggande verksamheter? Då tar man in en expert, eller så känner vi att vi 

har tillräcklig kunskap om den här branschen”. (Respondent A, Intervju). Vidare förklarar 

han att en parameter som är viktig är att det finns tillräcklig kunskap, om är till exempel 

kostnaden för upplåning i branschen. I vissa fall kan det finnas branschkunskap i 

revisionsteamet men man behöver hjälp med att kontrollera WACC-beräkningen. I vissa fall 

kan man ta in en expert för endast en mindre aspekt. 
 

Respondent B uppger att han alltid arbetar i team, med eller utan värderingsexperter. Ofta vill 

han att det ska vara en “senior medarbetare som ingår i teamet.”(Respondent B, Intervju) 

som ska titta på företagets nedskrivningsbehov. Det är ofta en medarbetare som är mer junior 

än han själv som utför en del av granskningen. Sen diskuteras framtidsantaganden, WACC 

och mer komplexa frågor. Teamet har ett granskningsprogram innan arbetet inleds, där det 

framgår vad som ska göras.  
 

Vid frågan om IFRS har förändrat arbetet är respondenterna delade. Samtliga respondenter 

uppger att de arbetat i team innan  förändringen av redovisningsstandard. På frågan om de 

arbetar mer i team nu jämfört med tidigare standard svarar samtliga respondenter att det inte 
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är någon skillnad, däremot upplever samtliga respondenter att frågorna blivit mer komplexa 

nu. Respondent A tycker att det nya regelverket har förändrat hans arbetsuppgifter. De 

frågorna han sitter med nu var inte sådana frågor han eller andra revisorer satt med innan 

IFRS infördes. Han tror att revisorns roll som helhet även har förändrats och att det blir 

mycket mer värderingsfrågor. “Det blir mycket mer att titta på diskonterade 

kassaflödesberäkningar, mycket mer bilda sin uppfattning i rimligheten, ännu mer att behöva 

ta in experter, det behovet har ökat.” (Respondent A, Intervju). Respondent A anser vidare att 

det blivit mer fokus på nedskrivningstest och kunskaper i företagsvärdering. Respondent B 

och C tror inte arbetet har förändrats med införandet av IFRS.  
 

5.5 Arbetet avslutas 
Vid frågan om när granskningen avslutas av nedskrivningstestet uppger Respondent C att han 

anser att han har gjort tillräckligt när han skulle känna sig bekväm med att skriva på 

revisionsberättelsen. Han är själv inte påskrivande revisor, för ett bolag som redovisar enligt 

IFRS, men strävar efter att känna sig trygg med att skriva på, ifall det var han som var 

påskrivande revisor. Enligt honom är tillräcklig revision av ett nedskrivningstest att man med 

rimlig säkerhet kan säkerställa att värderingarna är korrekt utförda. Respondent B uppger att 

revisionen kan avslutas vid olika stadium beroende på fall till fall. “Det görs en 

riskbedömning och om man gör bedömningen att det inte finns mycket risk inblandad i 

goodwill kan den avslutas på ett tidigare stadium.” (Respondent B, Intervju). Respondent A 

svarar likt Respondent B att det är en bedömningsfråga som inte går att svara på generellt.   
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5.6 Sammanfattning av den empiriska undersökningen 
I denna del presenteras en tabell som sammanfattar svaren utifrån den empiriska 

undersökningen. 

 

Tabell 2. Sammanställning av den empiriska undersökningen. 

Granskningsproblematik Hur revisorn upplever det Hur revisorn löser det 

Kassagenererande enheter Ett mindre problem men 
viktigt att granska. Ofta 
kunskapsbrist hos företagen. 

Vägleder företagen i att värdera 
rätt.  

Subjektivitet i värderingarna Det största problemet Diskussion med företaget. 
Ställer obekväma frågor. 

Externa värderingsexperter Ibland underlättar det. 
Ibland försvårar det. 

Använder ibland egna experter 
för att matcha kompetensen. 
Kan klara detta själv med 
kunskap om branschen.  

Brist på upplysningar Förekommer ibland. 
Kunskapsbrist. 

Informerar företagen vad som 
saknas. 

Fördröjning av nedskrivning Förekommer ofta. Företagen 
är ofta ovilliga att skriva 
ned. 

Kommunikation med företaget 
samt vägledning. 
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6. Analys & Diskussion  

Nedan analyseras och diskuteras resultatet av den empiriska undersökningen, utifrån den 

teoretiska referensramen. Strukturen kring granskningsproblematik är densamma som i den 

teoretiska referensramen och den empiriska undersökningen. Revisorns roll i processen och 

förändring i yrkesrollen, följer inte samma struktur som tidigare. Detta eftersom de kan 

appliceras på flera delar av revisorns arbete. 

 

6.1 Granskningsproblematik 

6.1.1 Kassagenererande enheter 
Respondent A menar att kassagenererande enheter är en mindre viktig fråga vid granskning 

av nedskrivningstest, det inte är här som han ser en stor risk att företagen försöker undvika en 

nedskrivning. Respondent B upplever dock möjlighet för företag att undvika en nedskrivning 

genom att gömma en dålig verksamhet i en verksamhet som går bra. Däremot tror han också 

att företagen inte vill gömma en verksamhet som går dåligt då ansvariga för dåliga förvärv 

ska kunna utvärderas utifrån dem. Detta är förmodligen sant för företag med en 

välfunderande internredovisning, vilket även gör revisorn arbete enklare vid test av intern 

kontroll.  
 

Att granska kassagenererade enheter vid ett nedskrivningstest upplevs enligt respondenterna i 

den empiriska undersökningen som en mindre viktig fråga. Wines et al. (2007) menar dock 

att det är svårare för företagen att göra beräkningen av återvinningsvärdet på de 

kassagenererande enheterna om verksamheten är uppdelad i flera mindre enheter. Respondent 

C håller med om detta och tycker att den största svårigheten för honom är att identifiera de 

kassaflöden som hör till rätt kassagenererande enheter. Han menar att företag ofta har svårt 

att göra det då de oftast räknar på kassaflöden för hela verksamheten. Det verkar alltså handla 

om en kunskapsbrist och inte om att företag vill gömma verksamheter som presterar sämre 

enligt respondenterna. Däremot gör kunskapsluckan att revisorn inte är lika insatt i 

verksamheten som de på företaget som ansvarar för internredovisningen. Eftersom 

granskningen sker inom en tidsram, kan det medföra att revisorer inte lägger vikt vid 
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kassagenerarande enheter eftersom möjligheten att upptäcka felaktigheter i rapporteringen är 

små.     
 

 

6.1.2 Subjektivitet i bedömningarna  
Samtliga respondenter anser att det största problemet med årliga nedskrivningstest är 

subjektiviteten i värderingarna. Respondent A menar att det blir svårt eftersom företagen har 

ett kunskapsövertag. Detta kunskapsövertag försöker revisorerna överbrygga genom 

erfarenhet av branschen. Det verkar vara så att vad som anses som tillräcklig revision baseras 

på erfarenhet. En revisor enligt detta synsätt som har erfarenhet och kunskap från andra 

uppdrag drar nytta av det, eftersom deras uppfattning om risk och rimlighet är bättre jämfört 

med mindre erfarna kollegor.  
 

Problem uppstår främst då det inte finns några objektiva bevis, vilket Wines et al. (2007) 

lyfter fram, eftersom testet baseras på en prognos av framtida kassaflöden. Därför blir det 

enligt respondenterna viktigt som revisor att träffa företaget och diskutera vad de tror om 

framtiden. Respondent B betonar att han vill veta vad företaget tror kommer förändras i 

goodwill för det kommande räkenskapsåret. Denna diskussion kan också vara viktig för att få 

reda på vad företaget förväntar sig av revisionen. För att behålla den professionella 

framtoningen blir det enligt Carrington (2010) viktigt att den uppfyller vad företaget 

förväntar sig, vilket skapar komfort.  
 

Respondent A lyfter fram vikten av att ställa obekväma frågor till företaget, vilket i hans 

mening påverkar företagets värdering i 75-80% av fallen. Detta kan ifrågasättas, anser vi, då 

en person som bestämt sig för en värdering rimligtvis är ovillig att ändra den endast på grund 

av att den blir ifrågasatt. Samtidigt kan en revisor som är inne i ett tidigt skede påverka 

värderingen. Detta då en professionell framtoning från revisorn gör att man inte gärna vill 

göra för optimistiska värderingar, om någon som upplevs som kunnig ifrågasätter den. 

Kunskap är en av de tre grundpelare god redovisningssed vilar på. Samtliga respondenter 

upplever att företagen är väldigt positiva till framtiden vilket tyder på att diskussionerna ofta 

är viktiga, för att få mer försiktiga värderingar. I slutändan är det företaget som beslutar om 
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de ska genomföra en nedskrivning eller inte. Respondent B uppger att företagen själv ofta vill 

föra en diskussion tidigt då de tidigt vill veta ifall de har gjort eventuella fel. 
 

6.1.3 Värderingsexperter 
Andra granskningsproblem respondenterna upplever är att företag kan välja att anlita en 

extern värderingsexpert. Respondent A anser att svårigheten ligger i att företagen kan 

använda de externa värderingsexperterna som ett argument för att deras värderingar är 

rimliga. Detta är något som Wines et al. (2007) ser som granskningsproblematik. Författarna 

uppger också att företag kan anlita partiska externa värderingsexperter som värderar utifrån 

företagets önskemål. Respondent B och C upplever att detta är en möjlighet men att 

värderingsexperterna förmodligen skulle riskera att få ett för dåligt rykte ifall de kom med för 

konstiga värderingar. Det största problemet för respondenterna är ifall man som revisor inte 

håller med om värderingen, vilket gör att det blir svårt att motbevisa. Men samtidigt uppger 

samtliga respondenter att diskussionen kan gynnas av att ha en kompetent motpart.  
 

Vid de fall då man identifierat att en nedskrivning var nära föregående räkenskapsår eller en 

verksamhet har presterat sämre än förväntat, väljer revisorerna ofta att ta in en extern 

värderingsexpert. Värderingsexperten kan antingen ingå i revisionsteamet som Respondent B 

svarar då han bildar team med eller utan värderingsexpert. Respondent A menar att han alltid 

ställer sig frågan om man har kompetensen i revisionsteamet. Vid de tillfällen kompetensen 

saknas plockar han in en expert som kollar på värderingen. Utifrån Barley (1990) kan man se 

att Respondent B svar tyder på att den relationella rollen påverkas av det årliga 

nedskrivningstestet, eftersom man hittar nya medarbetare i organisationen att samverka med. 

I det fallet revisorn leder arbetet i teamet kan han ses som överordnad experten genom att han 

kan bestämma vilka parametrar experten ska analysera. Respondent A svar tyder på att 

standarden inte påverkat den relationella rollen, eftersom man bara använder experter som 

kontrollerar vissa delar och att experten inte ingår i teamet. Detta skulle tyda på att man 

samverkar men inte i form av ett relationellt samarbete, utan det indikerar att man inte vill 

riskera sitt oberoende, som ingår i god redovisningssed. Detta löser de genom att samverka 

med andra. Samtidigt svarade samtliga respondenter att de använder sig av en 

värderingexpert när de känner ett behov att ta in kompetens som saknas, vilket innebär att de 
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är beroende av kompetens de själva inte besitter. Viktigt att anmärka vid är att standarden ska 

påverka pågående relationer för att man ska kunna tala om förändring i sociala strukturer 

(Barley,1990).  
 

6.1.4 Brist på upplysningar 
Respondent A upplever att företagen generellt är bra på att ge upplysningar kring 

diskonteringsräntor i motsats till Carlin och Finch (2009) studie som visar att företag brister i 

att följa upplysningskraven som ställs upp i IAS36. Anledningen till att Respondent A anser 

det är att Stockholmsbörsen, Nasdaq OMX varit hårda på denna fråga och tvingat företagen 

att följa upplysningskraven, vilket medfört en stor förbättring. Detta tyder på att yrkesrollen 

påverkas av externa parter, där den icke-relationella rollen påverkas eftersom revisorn får 

hjälp av Nasdaq OMX som tvingar företag att följa regelverket. Respondent B och C tyckte 

att företagen ofta brister i att förklara den WACC som används och hur de kommit fram till 

den. Detta styrker Carlin och Finch (2009) studie om att upplysningar om diskonteringsränta 

oftast inte presenteras. Respondent C upplever att större företag är bättre än mindre på att ge 

upplysningar. Detta anser vi är ytterligare en indikation på kunskapsbrist hos företag.  
 

6.1.5 Fördröjning av nedskrivning 
Samtliga respondenter upplever att företag är ovilliga att genomföra nedskrivningar. Detta är 

något som stöds av Jarva (2009) som i sin forskning visar att det föreligger en fördröjning av 

nedskrivning av goodwill. Han visar i sin studie att företag vill vänta med nedskrivningar 

eftersom värdet inte kan återställas när nedskrivningen genomförts. Respondenterna menar 

att företagen är rädda att detta ska ses som ett misslyckande och att det kan påverka 

förtroendet för ledningen. Speciellt om ledningen går ut med att de är positiva inför ett 

förvärv och sedan en kort tid efter får göra en nedskrivning. Däremot menar Respondent B att 

en nedskrivning av goodwill inte påverkar framtida kassaflöden så värdet på företaget som 

sådant borde vara opåverkat. Det är enligt honom viktigt att förklara för företaget att det 

endast är en redovisningseffekt, som inte behöver vara så dramatisk. Detta kan ifrågasättas då 

en nedskrivning påverkar resultaträkningen vilket intressenter rimligtvis uppfattar som 

negativt. Den empiriska undersökningen visar vidare att granskningsproblematik vid 

eventuell fördröjning av nedskrivning upplevs som en riskfylld granskning, där återigen 
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vikten av diskussioner med företaget uppkommer. En kommunikation mellan företag och 

revisor har därför flera fördelar i revisionsprocessen. Respondenternas svar tyder även på att 

dialog eller kommunikation, utgöra en stor del av arbetet, vilket också Broberg (2013) kom 

fram till i hennes studie.  
 

6.2 Ett arbete i förändring 
Respondent A anser att kompetensen bland revisorer generellt har ökat vid granskningen av 

värderingar vid nedskrivningstest. Vidare förklarar han att en parameter som är viktig att 

revisionsteamet har tillräcklig kunskap om är till exempel kostnaden för upplåning i 

branschen. Detta skulle tyda på att det skett ett ökat kunskapskrav, där kunskap är en viktig 

komponent i god redovisningssed.  
 

Vid frågan om de arbetar mer i team nu jämfört med tidigare standard svarar samtliga 

respondenter att det inte är någon skillnad, däremot upplever samtliga respondenter att 

frågorna blivit mer komplexa, med ökat inslag av värderingar. Respondent A tycker att det 

nya regelverket har förändrat arbetsuppgifterna. De frågorna han sitter med nu var inte 

sådana frågor han eller andra revisorer satt med innan IFRS infördes. Han tror att revisorns 

roll som helhet även har förändrats och att det blir mycket mer värderingsfrågor och 

kassaflödesberäkningar samt mer fokus på kunskaper i företagsvärdering. Respondent B och 

C tror inte arbetet har förändrats med införandet av IFRS. Däremot visar den empiriska 

undersökningen att rollen har förändras med en ökad samverkan med värderingsexperter. 
 

6.3 Arbetet avslutas 
Respondent C uppger att arbetet är avslutat när han med rimlig säkerhet kan säkerställa att 

nedskrivningstestet är korrekt utfört. Respondent B menar att det görs en riskbedömning. Ifall 

det finns låg risk inblandad i företagets goodwill kan revisionen avslutas på ett tidigt stadium. 

Den empiriska undersökningen visar på att det är den enskilda revisorn som tar beslutet när 

granskningen av ett nedskrivningstest avslutas. Detta var inte förvånande då det inte finns 

någon definition av vad tillräcklig revision består av, samt att genomgången av regelverk 
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visade att revisorn gör granskningen i den omfattning han eller hon anser är nödvändig, enligt 

Aktiebolagslagen 9 kap 7 § (SFS 2005:551). 
 

I arbetet blir det viktigare att kontrollera rimligheter, vilket skulle kunna tolkas som att man 

upplever en större osäkerhet i när arbetet ska avslutas vid granskning av goodwill, sedan 

införandet av IFRS. Däremot kan studien inte säkert uttala sig om detta men det tyder på att 

det skett en förändring även här.     

 
7. Slutsats 

7.1 Generella slutsatser 
Syftet med studien var att skapa en djupare förståelse för revisorns roll vid nedskrivningstest 

och att redogöra för den granskningsproblematik som uppstår. Studiens resultat visar att 

revisorn upplever flera granskningsproblem vid nedskrivningstest av goodwill. Det största 

problemet med granskningen av nedskrivningstestet är enligt studien subjektiviteten som 

regelverket ger utrymme för i värderingar, på grund av att de baseras på framtida prognoser. 

Resultatet av studien visar att samtliga problem är viktiga att revisorn tar hänsyn till. Problem 

uppstår för revisorer då företag är positiva till framtiden och ovilliga att göra en nedskrivning, 

eftersom det framför allt kan påverka uppfattningen om ledningen av företaget. Resultatet 

visar även att revisorerna upplever att deras roll i granskningen av ett nedskrivningstest är att 

hjälpa företagen att göra rimliga värderingar och att försäkra sig om att företag följer 

regelverken.   
 

Resultatet av studien visar vidare att revisorn vill skapa en dialog med företaget där man vill 

få svar på hur företaget ser på framtiden. Det tyder på att kommunikation med företaget ses 

som en central del i rollen, och i arbetet med att kvalitetssäkra de finansiella rapporterna. 

Broberg (2013) visade i sin studie av revisorer inom Big four, att kommunikation var det 

revisorer ägnade mest tid åt. Genom att en diskussion tidigt i processen kan revisorn ställa 

frågor och ge synpunkter som påverka företagens bedömningar. Resultatet tyder på att 

företag vill ha dessa diskussioner, då företag ofta vill veta i tid om revisorn tycker att 
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värderingen är rimlig, eller om den måste ändras. Detta tyder på att revisionen skapar 

komfort när den möter företagets förväntningar.    
 

Huruvida revisorns roll vid nedskrivningstest har förändrats på grund av IFRS kan studien 

inte säkert fastställa, men resultatet indikerar en förändrad icke-relationell roll. Detta 

eftersom revisorerna upplever att arbetet blivit mer komplext med fler värderingsfrågor och 

ökade krav på kunskap inom kassaflödesberäkningar. Dessutom samverkar de med 

värderingexperter där resultatet av den empiriska undersökningen visar att en av tre 

respondenterna bildar revisionsteam tillsammans med en värderingsexpert. Detta kan i så fall 

tyda på att standarden påverkar den relationella rollen, och att det lett till en förändring i 

pågående sociala relationer, i en del revisionsteam men inte i andra. Genom att samverka 

med en värderingsexpert kan revisorn även lösa problemet med oberoendet, då 

värderingsexperten inte är bunden av samma regelverk revisorn är. 
 

7.2 Begränsningar 
Det finns nackdelar med den kvalitativa metoden, vilket bland annat är att generalisera 

resultaten. I studien fokuseras på ett begränsat urval av respondenter, då kan möjligheten att 

generalisera resultatet till en större populationen ifrågasättas (Bryman, 2011). Dessutom har 

det tagits i beaktande att resultatet baseras på personliga upplevelser från ett fåtal personer. 

Studien ger en indikation om hur revisorer upplever och löser granskningsproblematik, samt 

hur yrkesrollen har förändrats.  
 

7.3 Förslag på vidare forskning 
Vidare forskning kan inrikta sig mot att studera revisorns arbete, och inte enbart vid 

nedskrivningstest, vid förändring av redovisningsstandard. Detta studeras lämpligast genom 

en longitudinell studie. Där man kan se förändringar i yrkesrollen före och efter 

en redovisningsstandard implementerats. Detta finns det goda möjligheter att studera då 

revisionsområdet ofta förändras. Ett annat förslag på vidare forskning är att studera revisorns 

roll vid nedskrivningstest ur företagets perspektiv och vilka förväntningar de har på revisorn. 
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9. Intervjubilaga 
  
1. Vad var fördelarna med det gamla systemet med planmässig avskrivning? Vad var 
nackdelarna? 
 
2. Vad är fördelarna och nackdelarna med de nuvarande reglerna kring nedskrivningstest? 
 
3. Hur blir arbetet annorlunda med ett årligt nedskrivningstest jämfört med planmässig 
avskrivning?  
 
4. Hur upplever du granskningen av goodwill, någonting särskilt som du upplever som 
problematiskt?  
 
5. Vilka svårigheter upplever du vanligast vid granskning av ett nedskrivningstest? 
 
6. Finns det några problem som du upplever med kassagenererande enheter? 
 
7. Anser du att det förekommer en försiktighet när det gäller att skriva ned goodwill?  
 
8. Om du upplever detta, varför tror du att det gör det? 
 
9. Tror du aktiemarknaden ser negativt på en nedskrivning? 
 
10. Brukar du och företaget samarbeta när det kommer till bedömning av 
nedskrivningsbehovet eller gör företaget det självständigt? Har ni en diskussion kring det? 
 
11. Finns det några specifika indikatorer du kollar på för att undersöka om det finns skäl för 
nedskrivning? 
 
12. Hur bemöter/kontrollerar ni företagens bedömningar och antaganden? Ställer du dig 
kritisk till dem? 
 
13. Är företagen bra på att ge upplysningar om värderingar och antaganden?  
 
14. Vilken punkt tycker du de oftast brister på? 
 
15. Blir arbetet svårare om företag väljer att använda en extern värderingsexpert? 
 
16. Vad är tillräcklig granskning av ett nedskrivningstest? 
 
17. Hur bildar ni revisionsteam när ni granskar ett nedskrivningstest? 
 
18. Jobbar ni mer i team nu än tidigare? 
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19. Vilka ingår i ett revisorsteam för de nedskrivningstest du granskar? När bildas teamen? 
 
20. Använder ni värderingsexperter oftare nu? 
 
21. När avslutas arbetet vid ett nedskrivningstest? 
 
22. Har du något mer att tillägga?  
 
 

 


