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Abstract 
With the introduction of IFRS, the IASB left the previously used method of 

amortization and instead introduced fair value. Studies show that firms manipulate the 

value of goodwill based on agency related incentives and opportunities, such as bonus 

payment, management tenure and acquisition of firms. The responsibility of checking 

the quality of financial reports, and give other market participants reasons to trust 

them, is primarily on accountants. The transition to fair value thus creates a problem 

for accountants to actually check the fair values produces by firms. Our purpose is to 

investigate whether the working method of accountants is purposeful in order to 

maintain the credibility of goodwill values. We have conducted interviews with 

accountants from the Big 4. We found that accountants, through the use of WACC 

specialists, well developed documentation methods and their proactive inquiring 

about goodwill values to firms, show that their working methods are purposeful to 

maintain the credibility of goodwill values. 

Sammanfattning 
IFRS lämnade under början av 2000-talet avskrivningsmetoden för goodwill och 

introducerade verkliga värden, vilka vid bland annat goodwillvärdering präglas av 

uppskattningar. Studier visar att företag manipulerar goodwillposten på grund av 

agentrelaterade incitament vid tillfällen som bonusar, byte av företagsledning och 

företagsförvärv. Den som ska kvalitetssäkra finansiella rapporter och se till att alla 

andra aktörer kan lita på ett företags siffror är revisorn. Övergången till verkligt värde 

leder därför till frågan hur revisorn arbetar med företagens värdering av goodwill. 

Vårt arbete syftar till att undersöka om revisorns arbete är ändamålsenligt för att 

kvalitetsgranska värderingar och nedskrivningar av goodwill. Detta genomför vi 

genom en kvalitativ undersökning där vi samlar data genom fältintervjuer med 

revisorer på de fyra stora revisionsfirmorna. Vi finner att revisorns arbete är 

ändamålsenligt för kvalitetssäkring av goodwillvärden. Bland annat använder sig 

revisorer av värderingsspecialister vid granskningen av WACC, välutvecklade 

metoder för underlag samt ifrågasätter och diskuterar goodwill med företagen. 

 

Nyckelord: goodwill, verkligt värde, nedskrivning, revisor, granskning, manipulering 
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1. Inledning 
Från och med 2005 tillämpar alla noterade företag i Sverige IASB:s standard IFRS 3 

och IAS 36 när det gäller företagsförvärv respektive nedskrivning av tillgångar. IAS 

36 tillåter inte linjär avskrivning av goodwill utan stadgar istället att 

nedskrivningsprövningar ska göras. Om nedskrivningsprövningen visar att företagets 

goodwill uppvisar nedskrivningsbehov ska nedskrivning göras.  

Hur goodwill hanteras, det vill säga om den skrivs ner eller inte, påverkar både 

balans- och resultaträkning. Det innebär att företagsledningen av olika anledningar 

kan vilja manipulera goodwillposten för att styra utseendet på balans- och 

resultaträkningen (Jarva, 2009). Vid företagsförvärv år 2008 bestod köpeskillingen till 

47 % globalt och till hela 59 % i Sverige av goodwill (Ernst & Young 2009). Detta 

gör att goodwill är en stor och viktig post för företag. Det finns vissa situationer där 

risken för resultatmanipulering är större, till exempel att företagets bonusar baseras på 

företagets resultat (Hamberg et al., 2011; Shalev et al., 2013). Efter att IFRS 3 

infördes har bolagens vinster ökat med 17,8 % och goodwillposterna ökat kraftigt i 

andel av totala tillgångar samtidigt som nedskrivningen av goodwill inte har ökat 

(Hamberg et al. 2010).  

Det är revisorernas roll att granska bolagets årsredovisning och bokföring och styrelse 

och VDs förvaltning (Aktiebolagslag (2005:551) 9:3). Nedskrivningsbedömningar av 

goodwill anses av Elwin (2008) vara för subjektiva och partiska vilket gör att de 

saknar relevans. Revisorerna kan genom granskning av företagens bedömningar vid 

nedskrivningstest minska den informationsasymmetri som föreligger mellan 

företagets ledning och ägarna. Frågan är i vilken utsträckning revisorer utför den här 

granskningen. För att revisorernas arbete ska vara ändamålsenligt måste de vara 

medvetna om när risken för manipulation är större för att på så sätt kunna göra en 

korrekt bedömning av företagens goodwillvärdering och kunna uppmärksamma 

bolagets intressenter på manipulationen.  

Goodwillposten lämnar således stor möjlighet för ledningen att manipulera företagets 

resultat vid nedskrivningsbedömningen och de har också ofta incitament att göra det. 

Revisorerna granskar företaget och ledningen, och har möjlighet att upptäcka 

manipulering av goodwillposten. För att behålla trovärdigheten i årsredovisningen är 

det viktigt att revisorer faktiskt granskar goodwillvärderingar på ett korrekt sätt. Syftet 
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med vår studie är därför att kvalitativt utreda hur ändamålsenligt revisorns arbete är 

för att kvalitetsgranska värdering och nedskrivning av goodwill. Med ändamålsenligt 

avses att revisorernas granskning sker på ett sådant sätt att resultatmanipulering 

genom goodwillvärderingen inte sker eller hålls på såg låg nivå som möjligt.  

För att besvara syftet ska vi undersöka hur revisorer arbetar vid granskningen av ett 

företags värdering och nedskrivning av goodwill, samt jämföra revisorernas arbete 

och metoder utifrån våra intervjuer med hur arbetet teoretiskt borde ske baserat på den 

forskning som finns på området. Med forskning avses främst de studier som visar när 

det föreligger förhöjd risk för att felaktiga värderingar och nedskrivningar av goodwill 

sker. Vår studie kommer att identifiera hur revisorerna arbetar vid granskningen av 

goodwill, där vi kommer utreda det extra arbete som granskningen av 

nedskrivningstester medför bland annat. Studien kommer bidra till 

kapitalmarknadsforskningens diskussion om redovisningens tillförlitlighet, och även 

till diskussionen kring agentteorin genom att vi eventuellt identifierar de 

agentkostnader som revisorns arbetssätt skapar. 

I den fortsatta framställningen kommer dispositionen se ut som följer. I avsnitt 2 

hanteras den teoretiska bakgrunden till framställningen. Bakgrunden till de 

redovisningsstandarder som är aktuella, goodwill och de problem som förknippas med 

goodwill förklaras. Vidare förklaras revisorn och dennes roll i granskningen av 

finansiella rapporter. I avsnitt 3 beskrivs arbetets metod och dess implikationer. I 

avsnitt 4 hanteras den data vi samlar in och i avsnitt 5 analyseras datan. I avsnitt 6 

sammanfattas texten och förslag till fortsatta studier ges. 

 

2. Teoretisk bakgrund 

2.1. Goodwill 

2.1.1. Igenkännande av goodwill 

Goodwill beskrivs i IFRS 3, uttryckt på enklaste sätt, som skillnaden mellan 

förvärvspriset vid ett företagsförvärv och nettovärdet av de identifierbara tillgångarna. 

All värdering sker till verkligt värde på förvärvsdagen. Det bör observeras att IFRS 3 

anger att skillnaden generellt sett är goodwill. Det framgår också implicit av IFRS 3, 

med tanke på att den handlar om företagsförvärv, och explicit av IAS 38, att goodwill 
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inte redovisas om den är internt upparbetad. Goodwill aktiveras enbart när den är 

förvärvad. Av IAS 38, som handlar om immateriella tillgångar, framgår det att 

goodwill blir det immateriella värde som inte kan definieras som en särskild 

immateriell tillgång.  

Definitionen i IFRS 3 är dock rätt vag. Vi anser därför att den akademiska 

diskussionen om definitionen av goodwill är viktig att känna till för att förstå de 

svårigheter som revisorn stöter på vid granskning av goodwillvärden och de allmänna 

problem som goodwill medför gällande tillförlitlighet. 

I den akademiska världen har åtskilliga försök gjorts för att definiera goodwill, utan 

något definitivt svar (Giuliani och Brännström, 2011). Vissa har beskrivit goodwill 

som en så kallad svart låda (Power, 2001). Med detta åsyftas den naturvetenskapliga 

termen där en svart låda är något där den interna mekanismen bortses ifrån, och 

hänsyn enbart tas till input och output. Detta gör att studier av verkningar av 

goodwillredovisning är möjliga att studera, medan själva föremålet – goodwill – 

accepteras som något som bara finns. Alla är alltså inte överens om att goodwill 

existerar bara för att IFRS 3 beskriver det, och detta medför att ett av IASB:s krav, 

jämförbarhet, inte fungerar på avsett vis när goodwill saknar definition (Giuliani och 

Brännström, 2011). Enligt Guiliani och Brännström (2011) leder detta till att 

kontrollen av redovisningsstandarden, som till exempel en revisor ska göra, blir svår 

att utföra i praktiken. 

2.1.2. Nedskrivning och värdering av goodwill 

För att förstå implikationerna av det nuvarande systemet gällande nedskrivning av 

goodwill är det lämpligt med en kort genomgång av hur det fungerade tidigare, innan 

IAS 36 lanserades. Innan dess skulle goodwill avskrivas över en bestämd tidsperiod, 

det vill säga genom amortering av goodwill (Jarva, 2009). Det var alltså inte svårare 

att räkna ut hur mycket goodwill skulle minska i värde än vid avskrivning av 

anläggningstillgångar. Vid behov gjordes även nedskrivningar, som också kunde 

återföras. Denna metod använde sig av värden som kunde verifieras och därmed 

medgav mindre möjligheter för en ledning att manipulera värdena (Laux och Leuz, 

2009). 

Från och med införandet av IAS 36 gäller dock att goodwill inte får avskrivas. Istället 

gäller att regelbundna nedskrivningstester ska genomföras för att bedöma om en 
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nedskrivning behöver göras, annars gäller det att goodwill kvarstår till det verkliga 

värde den hade vid förvärvsdagen. Enligt IAS 36 ska testen genomföras vid slutet av 

varje rapportperiod vid en kassaflödesenhet (CGU, cash generating unit) och när en 

indikation på nedskrivningsbehov finns. Möjlighet finns att välja en annan tidpunkt 

under rapportperioden ifall samma tid gäller alla år. Företaget ska då jämföra det 

återvinningsbara värdet (recoverable amount) med bokfört värde. Om det bokförda 

värdet överstiger det återvinningsbara värdet ska en nedskrivning ske.  

IAS 36 innehåller definitioner av begrepp som kassaflödesenhet, återvinningsbara 

värdet, verkligt värde och bruksvärdet. Med kassaflödesenhet menas den minsta 

identifierbara gruppen tillgångar som generar positiva kassaflöden och som inte är 

beroende av andra tillgångar eller grupper av tillgångar. Det återvinningsbara värdet 

är det högre av det verkliga värdet och bruksvärdet (value in use). Definitionen av det 

verkliga värdet framgår främst av IFRS 13, men definieras även i IAS 36. Det finns 

tre nivåer av verkligt värde, där den första nivån är marknadsvärdet. Den första nivån 

utgår dock från att det finns en aktiv marknad för tillgången. Eftersom det inte alltid 

är fallet finns det därför två nivåer till. Just goodwill är en unik tillgång i varje företag, 

och det finns därför inte någon handel för enbart goodwill. I ett sådant fall gäller den 

tredje nivån där företaget gör en uppskattning av värdet med hjälp av den privata 

information som företaget besitter. Det är alltså företagets mest kvalificerade 

bedömning av vad kassaflödesenheten har för värde. Vad gäller bruksvärdet anger 

IAS 36 att det är nuvärdet av de framtida kassaflöden som tillgångarna kommer 

skapa. Ett företag ska alltså uppskatta de framtida kassaflöden som de förväntar sig 

från tillgångarna, de ska uppskatta den tidsperiod tillgångarna förväntas vara 

värdefulla samt uppskatta diskonteringsräntan. Det är alltså tydligt att både verkligt 

värde och bruksvärde är två mått med en avsevärt stor inbyggd osäkerhet.  

2.1.3. Problemen med goodwillredovisning 

IASB:s syfte med den ändring som ägt rum inom nedskrivningar av goodwill är att 

göra värdet som goodwill har i en finansiell rapport mer relevant eftersom värdet på 

goodwill kommer reflektera företagens överlägsna information, och därmed vara mer 

korrekt än en standardiserad linjär avskrivningsmodell (Healy och Wahlen, 1999). 

Trots detta är det så att företagens uppskattning enligt reglerna om verkligt värde inte 

går att verifiera eftersom förutsättningen är att företaget har mer information än alla 

andra. Det leder till att värdet på goodwill blir mindre tillförlitligt (Healy och Wahlen, 
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1999). Många studier finner också en bristande tillförlitlighet när det kommer till 

verkligt värde av goodwill (Hamberg et al., 2011; Jarva, 2009; Shalev et al., 2013). 

Det här talar för att verkligt värde av goodwill bör leda till svårigheter vid 

revisorernas granskning av företag.  

Som nämnt under avsnitt 2.1.2 baseras det återvinningsbara värdet på uppskattningar 

oavsett om det är verkligt värde eller bruksvärde som används. I det verkliga värdet av 

goodwill är det företaget som gör värderingen baserad på privat information. Privat 

information delar företag inte med sig av mer av än vad som är nödvändigt på grund 

av standardernas krav på särredovisning (disclosure). Detta leder till en stor risk för 

resultatmanipulering (earnings management) (Shalev et al., 2013; Watts, 2003). 

Resultatmanipulering är en konsekvens av, och anledning till att verkligt värde av 

goodwill är relevant, men inte tillförlitligt. Risken bygger på agentteorin och 

resultatmanipuleringen sker av opportunistiska chefer (Jarva, 2009). Det är dock inte 

bara opportunism som gör att IFRS 3 kan leda till icke tillförlitliga värden, utan 

nedskrivningarna sker även när chefer har gott uppsåt. Studier visar nämligen att 

goodwillnedskrivning även sker för sent i tiden jämfört med när den ekonomiska 

värdeminskningen faktiskt ägde rum, vilket delvis har att göra med att 

nedskrivningsprövningar görs vid vissa tidpunkter istället för direkt när misstanke om 

nedskrivningsbehov finns (Jarva, 2009). 

Även bruksvärdet, där diskonteringsräntan och de framtida kassaflödena ska 

uppskattas, har liknande problem gällande tillförlitlighet som verkligt värde. 

Uppskattningarna ska enligt IAS 36 vara rimliga och baseras på ledningens fulla 

kunskap. Underlaget för bruksvärdet liknar alltså den privata information som verkligt 

värde baseras på. Bruksvärdet räknas ut genom nettonuvärdesmodell, vilket gör att 

värdet kan te sig mer konkret än det verkliga värdet. Siffrorna i modellen är dock, som 

sagt, baserat på uppskattningar. Det finns även flera olika modeller för att diskontera 

vid uträkningen av bruksvärdet. Mest använt är WACC1, men det finns många studier 

som försöker hitta mer korrekta modeller, och även om det inte finns ett definitivt sätt 

vittnar de många olika värderingsformlerna om att bruksvärdet inte är en enhetligt 

definierad värderingsform (Power, 2001; Schauten et al., 2010).  
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2.1.4. WACC, definition och problem 

WACC, Weighted average cost of capital, är en metod för att beräkna ett företags 

kapitalkostnad där varje delkategori av kapitalet är proportionellt viktad. WACC-

värdet används av företagen som kalkylränta vid diskontering av framtida 

kassaflöden, varför den blir viktig vid värdering av goodwill. Formeln för att beräkna 

WACC, inklusive skatteeffekter är:  

 

Där P är WACC, Ke är eget kapital, Kf är främmande kapital såsom bankskulder, K 

är det totala kapitalet, Re är avkastningskravet på eget kapital, Rf är räntesatsen på 

främmande kapital och s är skattesatsen.  

Även om WACC som sådan är enkel att räkna ut är det problematiskt att fastställa 

vilka värden som ska användas, exempelvis betavärdet. Detta gör ett förhållandevis 

brett spektrum av WACC-värden för ett och samma företag kan vara försvarbara 

(Frank och Shen, 2012). Att det inte endast finns ett rätt WACC-värde är anledningen 

till att WACC-beräkningen kan löpa stor risk att utsättas för manipulering.  

2.1.5. Nedskrivningsindikatorer 

IAS 36 kräver nedskrivningstester av goodwill, men lämnar begränsad information 

om vilka händelser som borde leda till att en nedskrivningsbedömning görs, eller hur 

försvagningen av goodwillvärdet ska mätas (Comiskey och Mulford, 2010). IAS 36 

ger viss vägledning om vilka indikatorer som tyder på att nedskrivningsbehov 

föreligger. IAS 36 skiljer på interna och externa informationskällor. Indikatorerna på 

att nedskrivningstest bör göras från de externa informationskällorna är enligt IAS 36 

punkt 12 följande: 

• Att tillgångens marknadsvärde har minskat avsevärt mer än vad som var 

förväntat på grund av normal användning och förfluten tid. 

• Avsevärda förändringar med negativ effekt i teknik, marknaden, den 

ekonomiska eller juridiska miljön som företaget verkar i har, eller kommer 

inom en snar framtid, drabba enheten. 

• Marknadsräntorna har ökat under perioden, och det är troligt att de 

ökningarna kommer påverka den diskonteringsränta som används för att 
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beräkna tillgångens nyttjandevärde och påtagligt minska tillgångens 

återvinningsvärde. 

• Det bokförda värdet av företagets nettotillgångar är mindre än företagets 

marknadsvärde.  

Indikatorerna på att nedskrivningstest bör göras från de interna informationskällorna 

är enligt IAS 36 punkt 12 följande: 

• Det finns indikation som tyder på att tillgången är inkurant. 

• Avsevärda förändringar med en negativ effekt som innebär att tillgången 

kommer bli obsolet har, eller kommer ske inom en snar framtid. 

• Det finns indikation som tyder på att tillgångens avkastning har blivit, eller 

kommer bli, sämre än förväntat.  

 

Dessa indikatorer är en miniminivå av vad ett företag måste beakta vid bedömningen 

om ett nedskrivningstest bör göras, och det finns en mängd andra faktorer som bör 

beaktas (IAS 36 punkt 12; Comiskey och Mulford, 2010). Föreligger de faktorer som 

IAS 36 tar upp, men ingen nedskrivning av goodwill skett, bör en revisor 

uppmärksamma detta och möjligen undersöka saken vidare. 

2.2. Revisorernas roll och syftet med revision 
Revisorernas uppgift är att granska bolagets årsredovisning och bokföring i den 

omfattning som god redovisningssed kräver (Aktiebolagslag (ABL) 9:3). Revisorn 

ska även granska styrelsens och den verkställande direktörens förvaltning (ABL 9:3). 

Revisorns arbete ska efter varje räkenskapsår utmynna i överlämnandet av en 

revisionsberättelse till bolagsstämman (ABL 9:5).  

Syftet med revision är att granska, bedöma och uttala sig om redovisningsinformation 

för att hjälpa investerare och andra intressenter (Öhman, 2007). Enligt Sikka (2009) är 

externredovisning en förtroendefrämjande teknik som används för att övertyga 

allmänheten att företaget och ledningen inte är opålitliga. Detta står i samklang med 

de mål som IASB sätter för standarder i Conceptual Framework (Conceptual 

Framwork for Financial Reporting 2010). En studie finner att revisorn skänker 

kredibilitet till de finansiella rapporterna (Healy och Palepu, 2001), revisorn ger 

årsredovisningen en kvalitetsstämpel.  
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Revisorerna och deras uppdrag omgärdas av en lång rad regler, rekommendationer 

och lagar. Revisorns uppdrag regleras översiktligt i ramlagen Revisorslag (2001:883) 

och lagbestämmelser om revision av aktiebolag hittas i ABL. Medlemmarna i 

branschorganisation FAR ska även följa de omfattande etiska regelverk som ges ut 

genom EtikR och EtikU (EtikR, EtikU, 2014).2  

I Sverige finns det både godkända och auktoriserade revisorer. Börsnoterade företag 

måste ha en auktoriserad revisor (ABL 9:13). Revisorsnämnden är den 

tillsynsmyndighet som utser och utövar tillsyn över auktoriserade revisorer 

(Revisorslag, 3 §). De bedömningssvårigheter vid goodwillnedskrivning som 

nämndes i avsnitt 2.2.3 innebär att revisorernas granskande uppgift blir än mer viktig.  

Enligt ABL 9:3 ska revisorn utföra det arbete som god revisionssed kräver. Termen 

ska inte förväxlas med god redovisningssed enligt Årsredovisningslagen 2:2, även om 

det självfallet bör noteras att god revisionssed är en del i god redovisningssed (Prop. 

1994/95:152, s. 71). Enligt Revisorslagen 3 § är det Revisorsnämnden som ansvarar 

för att utvecklingen av god redovisningssed och god revisionssed utvecklas på ett 

ändamålsenligt sätt. Själva utvecklingen som sådan sker dock genom bland annat 

rekommendationer och uttalanden från revisorsorganisationer (Prop. 2000/01:146 s. 

88). Revisorsorganisationerna i Sverige är bland andra FAR och Bokföringsnämnden. 

FAR ger ut och stödjer flera uppsättningar regler för revisorer gällande god 

revisionssed, däribland RevR3, RevU4 och de internationella reglerna ISA. De första 

två utformas av FAR medan den sistnämnda utformas av International Auditing and 

Assurance Board. ISA följs i Sverige, även om vissa regionala modifikationer görs, 

vilka återfinns i Revisionsstandard i Sverige. Den ISA-standard som är av intresse för 

oss är ISA 540 som handlar om revision av uppskattningar av revisionsvärden 

inklusive redovisning av verkligt värde, som trädde i kraft 15 december 2009. Syftet 

med ISA 540 är att hantera de effekter som uppskattningar har gällande risker för 

materiella felaktigheter och avsiktlig, och oavsiktlig, partiskhet av ledningen vid 

bedömningar. Målet med revisorns arbete är att se till att det finns tillräckligt med 

redovisningsbevis gällande rimligheten av uppskattningar och huruvida 

särredovisningen är adekvat. I punkt 21 i IAS 540 anges att revisorn ska granska 

ledningens bedömningar och beslut för att kunna identifiera eventuella indikatorer på 

partiskhet av ledningen.  
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2.3. Indikatorer som tyder på opportunistiskt hantering av goodwill  
Det finns situationer där nedskrivningar av goodwill görs trots att det inte föreligger 

några skäl för det, samt situationer när nedskrivningar inte görs trots att mycket talar 

för att nedskrivningen borde göras.  

I ISA 540 anges att revisorn under revision kan stöta på bedömningar och beslut av 

ledningen som ger revisorn anledning att tro att ledning har varit partisk under 

bedömningarna (ISA 540 A124). ISA 540 anger under A125 fyra indikatorer på att 

ledningen har varit partisk när det gäller uppskattningar och bedömningar i 

redovisningen:  

• Förändringar i en redovisningsuppskattning, eller i metoden för att göra 

uppskattningen, när ledningen gör en subjektiv bedömning att en förändring 

i omständigheterna har förelegat.  

• Att företagets egna antaganden har använts för att avgöra verkligt värde, när 

dessa antaganden inte stämmer överens med marknadens antaganden. 

• Val eller konstruktion av avgörande antaganden som leder till 

punktskattningar som ligger i linje med ledningens intressen. 

• Val av punktskattningar som kan indikera ett mönster av optimism eller 

pessimism.  

2.3.1. Händelser som kan föranleda opportunistisk behandling av goodwill 

Big bath accounting är ett redovisningsförfarande där företaget redovisar omotiverat 

stora kostnader ett år för att på detta sätt kunna visa upp ett bättre resultat kommande 

år (Kirschenheiter och Melumad, 2002). Anledningen till big bath accounting är bland 

annat att marknaden inte tycks reagera annorlunda på ett mycket negativt resultat 

jämfört med ett något negativt resultat, varför big bath accounting ibland används om 

företaget gör ett förlustår (Jordan och Clark, 2011). Investerare reagerar med andra 

ord inte lika negativt på förluster på grund av goodwillnedskrivning om företaget går 

med förlust som när företaget är lönsamt (Xu et al., 2011). Kostnaderna kan ökas på 

olika sätt och bland annat sker det genom nedskrivningar av goodwill (Storå, 2013). 

Motsatt situation, att ingen nedskrivning sker trots att detta vore påkallat, kan 

observeras efter företagsförvärv. Det finns en studie som visar att det förekommer att 

företag som förvärvat ett annat företag skriver ner goodwill som uppstått på grund av 

den affären ett fåtal år senare. Detta sägs i studien bero på att ledningen missbedömt, i 
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vissa fall på ett opportunistiskt sätt, värdet på det köpta företaget och därför betalat ett 

för högt pris (Beatty och Weber, 2006). Det har visat sig att resultatmanipulering sker 

inför företagsförvärv och att graden av manipulering till stor del beror på storleken på 

själva förvärvet (Botsari och Meeks, 2008; Erickson och Wang, 1999). 

2.3.2. Agentbaserade incitament  

Enligt agentteorin kommer principalen (aktieägaren) och agenten (till exempel 

ledning) i ett bolag att ha olika intressen. Principalens intresse är oftast att få så stor 

avkastning som möjligt på sin investering i bolaget, medan agenten exempelvis 

istället kan ha intresse av att få en så stor personlig ekonomisk vinning som möjligt 

(Watts, 2003). Ett agerande från agentens sida, som inte är förenligt med principalens 

intresse, kan uppstå vid situationer där agenten har både möjlighet och incitament för 

att agera opportunistiskt (Jarva, 2009). Studier, så som Jarva (2009), kunde inte bevisa 

att det förekom opportunistiskt beteende vid nedskrivning, och icke-nedskrivning, av 

goodwill. Det finns dock andra studier som har hittat bevis på just opportunistiska 

beteenden vid vissa specifika situationer, så som karaktären av bonussystem, byte av 

ledning och företagsförvärv (Wells, 2002; Beatty och Weber, 2006; Shalev et al., 

2013). 

Verkställande direktörer som har bonussystem som är kopplade till företagets intäkter 

är mer benägna att överallokera priset vid ett företagsförvärv till posten goodwill 

(Shalev et al., 2013). Eftersom goodwill inte amorteras leder detta till högre 

redovisade intäkter och därmed högre bonusar för ledningen (Shalev et al., 2013). 

Kopplingen mellan ledningens bonusplaner och ökade goodwillallokeringar minskar 

när prestationsmätningen baseras på kassaflöden, försäljning eller intäktstilltväxt 

(Shalev et al., 2013). I dessa situationer har alltså ledningen både möjlighet (genom 

IFRS 3 och IAS 36) och incitament (bonussystemet) för att manipulera 

goodwillvärden.  

Andra studier har funnit att byte av ledning kan framkalla manipulering av värden 

(Wells, 2002) samt att längden på VD:s tid i bolaget kan påverka värderingen av 

goodwill (Hamberg et al., 2011). Även företagsförvärv, som nämnts tidigare, är ett 

tillfälle för att avsiktligt manipulera värden. Detta sker specifikt vid aktieförvärv där 

betalning sker med det köpande bolagets aktier. Manipulering av värden, lämpligtvis 
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goodwill, kan leda till högre värde på de egna aktierna och därmed ett billigare 

förvärv i praktiken (Erickson och Wang, 1999). 

2.4. Sammanfattning av teorin 
Enligt IFRS och IAS är förvärvad goodwill skillnaden mellan förvärvspriset och 

nettovärdet av de identifierbara tillgångarna och ska värderas till verkligt värde. Med 

verkligt värde av goodwill menas att ledningen gör en uppskattning av värdet med 

hjälp av den information som de innehar. Eftersom ledningens uppskattningar av 

goodwills verkliga värde är mycket svåra att verifiera kan värdets tillförlitlighet vara 

låg. Det finns ett antal indikatorer som indikerar när företagsledningen måste 

undersöka om det föreligger nedskrivningsbehov av goodwills värde.  

Det är revisorernas roll att granska företagets redovisning och bokföring, för att hjälpa 

investerare och andra intressenter. Genom att godkänna företagets redovisning höjer 

revisorn allmänhetens förtroende för företaget och ledningen. Det finns ett antal lagar 

och regler som reglerar revisorer och deras verksamhet. 

Företagsledningar kan av ett antal olika anledningar, till exempel för att kunna 

redovisa ett bra resultat, vilja manipulera goodwillvärderingen. Det finns ett antal 

olika indikatorer på att sådant opportunistiskt beteende föreligger, och ett antal 

händelser, till exempel byte av företagsledning, bonusplaner, och företagsförvärv, som 

gör att risken för manipulering är högre än vanligt.  

 

3. Metod för genomförande av studien 

3.1. Val av forskningsmetod 
Kvalitativ forskning syftar till att undersöka människors upplevelser av världen, och 

målet är mer inriktad på insikt än statistisk analys (Bell, 2006, s. 17). I vårt arbete vill 

vi få en insikt i hur revisorer arbetar och har därför valt en kvalitativ forskningsmetod. 

Det finns exempel på studier med relaterat syfte som valt en kvantitativ ansats. Ett 

exempel är Pajunen och Saastamoinen (2013) som utreder om revisorer upplever att 

resultatmanipulering förekommer vid redovisning av goodwill. Den kvantitativa 

ansatsen i den studien besvarar frågan om resultatmanipulering förekommer enligt 

revisorer, men ger ingen insikt om hur revisorn arbetar med goodwillfrågor. Vår 

studie söker klargöra hur revisorn arbetar med goodwillgranskningen på ett detaljerat 
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plan gällande olika värderingsmodeller, underlag och liknande. Vi behöver därför få 

så utförliga och öppna svar som möjligt (Saunders, 2009). Av denna anledning har vi 

valt att genomföra intervjuer med revisorer. 

Kvalitativ forskningsmetod bör användas när en studie berör ett ämne som inte är 

särskilt välstuderat, och dessutom kräver invecklade detaljer om personers beteende 

som inte går att förmedla genom kvantitativ forskning (Strauss och Corbin, 1991, s. 

19). Detta stämmer väl överens med vad vi ska studera – revisorers arbetssätt är dels 

inte ett väl utforskat område vad vi vet, och vi behöver få detaljer som en enkät inte 

skulle kunna ge oss. Det är därför av vikt för validiteten så att vi kan jämföra svaren 

de olika respondenterna ger oss.  

3.1.1. Intervjuformen 

En intervju genomförs genom att intervjuaren ställer frågor till respondenten. 

Intervjuer kan antingen vara kliniska, det vill säga genomföras på 

forskningsinstitutionen, eller vara fältintervjuer, som genomförs på respondentens 

”livsmiljö” (Befring och Andersson, 1994, s. 69). Vi genomför fältintervjuer eftersom 

respondenter i regel talar mer sanningsenligt och utförligt eftersom de är bekväma i 

sin så kallade livsmiljö (Befring och Andersson, 1994, s. 70). Våra intervjuer är 

semistrukturerade, vilket innebär att intervjuaren har en särskild ordning och 

förutbestämda frågor, men att denne vid behov ställer följdfrågor och dylikt 

(Alasuutari et al., 2008, s. 317; Befring och Andersson, 1994, s. 69). Denna 

intervjumetod har vi valt eftersom vi kommer fråga om arbetssätt och egna 

upplevelser, varför respondenternas svar troligen kommer skilja sig till formen från 

varandra och att följdfrågor därför kommer vara viktiga. Respondenterna är anonyma. 

Vi är medvetna om risken för att våra respondenter förskönar sanningen av olika skäl, 

inte minst för att de har nära förbindelser till goodwillintensiva företag. Vissa av 

respondenterna är delägare i revisionsfirmorna och kan därför vilja skydda sitt företag 

eller yrke. Dessa faktorer minskar reliabiliteten av vår undersökning, och därför 

garanterar vi uttryckligen våra respondenter fullständig anonymitet i syfte att få dem 

att tala mer öppet och sanningsenligt. Vi inleder även intervjun med frågor om ålder 

och lite lätt samtal om byrån för att få respondenterna att vara avslappnade, vilket 

även det gör att de är mer bekväma med ge oss fullständiga svar på våra frågor. 
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3.1.2. Val av respondenter 

Vi har valt respondenter som dagligen arbetar med de frågor som vi avser utreda och 

har lång praktiskt och teoretisk erfarenhet av frågorna. Revisorerna vi har valt att 

intervjua har därför god erfarenhet av revision av börsnoterade företag med 

goodwillposter. Vi har därför valt respondenter från de fyra stora revisionsfirmorna, 

de så kallade Big 4. Dessa anses vara KPMG, Deloitte, EY och PwC. Vi har 

diskuterat eventuella intervjuer med företrädare för Grant Thornton och BDO 

Revision också, men de har själva ansett att de saknar tillräckligt med expertis för att 

ordentligt kunna besvara på våra frågor.  

Vi har genomfört en pilotstudie för att kunna testa intervjufrågorna och för att kunna 

få erfarenhet och justera frågorna innan de övriga intervjuerna. Vi har även genomfört 

en förstudie med en CFO på ett företag med en årlig omsättning på omkring fyrtio 

miljarder kronor som använder IFRS för att få inblick i hur företagen arbetar med 

goodwillfrågor, för att på så vis kunna ställa mer initierade frågor till revisorerna. Vi 

har också för att minska felkällorna och höja reliabiliteten spelat in intervjuerna för att 

på så vis kunna kontrollera svaren. Efter intervjuerna har vi transkriberat svaren och 

skickat dem till respondenterna för godkännande.  

Antalet respondenter har valts med hänsyn till att uppsatsens syfte ska kunna 

uppfyllas baserat på den information som intervjuerna med respondenterna ger (Kvale 

et al., 2009). När antalet respondenter ska väljas ska hänsyn tas till uppsatsens omfång 

(Bryman och Bell, 2011). Vi har med anledningen av det begränsade omfånget av vår 

studie valt att intervjua fem respondenter. 

3.1.3. Operationaliseringsmodell 

När intervjufrågorna utformades utgick vi från teorin och syftet. Mot bakgrund mot 

syftet, att undersöka ändamålsenligheten i revisorers granskning av 

goodwillvärdering, utformade vi frågor som behandlade granskningens omfattning, 

subjektiviteten i goodwillvärderingen samt indikatorer som enligt tidigare forskning 

tyder på att manipulering av goodwillvärderingen skett eller kan ske. Vi har med 

ändamålsenlighet ansett att granskningen ska uppfylla de krav som vi diskuterat i 

teoriavsnittet som ställs på revisorerna, varför våra frågor är uppdelade efter vissa 

kategorier som illustreras nedan. 
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För att revisorns arbete ska vara ändamålsenligt måste revisorn kunna upptäcka 

manipulering vid goodwillvärderingen. Vi har därför utformat frågor som avser att ge 

svar på hur revisorer arbetar med goodwillvärderingsgranskningar, till exempel 

omfattningen av granskningen. Vi har även ställt frågor som mer specifikt rör de delar 

av företagens goodwillvärdering som innehåller speciellt stora inslag av subjektivitet, 

då risken för manipulering där är stor enligt teorin. Eftersom IAS 36 ger två 

värderingssätt, verkligt värde och bruksvärde, har vi utformat frågor som söker svar 

på revisorns arbetssätt, och eventuella svårigheter, för vardera metod. Vi har dock 

fokuserat våra frågor kring det verkliga värdet eftersom den värderingen är den mest 

problematiska. För att få så utförliga och konsekventa svar som möjligt, har vi bett 

respondenterna förklara vilka faktorer i värderingssätten som ger särskilda svårigheter 

vid granskningen. Gällande just frågor kring värderingar kan det ju vara så att olika 

personer har olika uppfattningar när de talar om den kvalitativa aspekten av 

revisorsgranskningen och värderingen. Vi har därför valt att i våra intervjuer ständigt 

återkomma till frågor om de olika beståndsdelarna i goodwillvärdering (t ex delarna i 

verkligt värde) för att själva kunna identifiera eventuella motsägelser eller 

diskrepanser. Vi har även kontaktat våra respondenter efter att alla intervjuer 

genomförts och redovisat samtliga respondenters svar för alla, så att de själva kan 

säga till om t ex värdeomdömen blivit för över- eller underdrivna.  

Vidare har vi ställt frågor som behandlar situationer där det enligt teorin föreligger 

hög risk för manipulering av goodwillvärderingen för att få reda på om revisorerna är 

medvetna om dessa situationer så att de granskar värderingarna noggrannare i dessa 

fall. I teorin har vi nämnt byte av företagsledning, företagsförvärv samt bonusplaner 

som exempel på detta. Vi har i första hand helt öppna frågor för att se om revisorn 

självmant nämner någon av dessa (och eventuellt andra) indikatorer som yttre faktorer 

för en mer noggrann granskning. Om revisorn inte självmant nämner dessa ställer vi 

frågor som specifikt rör varje enskild indikator. Anledningen till att vi blir lite ledande 

i våra frågor vid en sådan situation är att vi behöver få utförliga svar på dessa frågor 

från alla respondenter. 

Teorin visar att det finns tillfällen då företagsledningar manipulerar 

goodwillvärderingen varför vi ställde frågor för att få reda på om revisorerna var 

medvetna om detta, och om de ansåg att manipuleringen var medveten eller berodde 

på andra faktorer. Vi ställde dessa frågor eftersom det finns åtskilliga studier, vilka vi 
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redogjort för tidigare, som säger att manipulering förekommer. Graden av 

förekomsten är dock svårare att fastställa och det finns knappt några konkreta 

exempel på företag som har manipulerat sina siffror. Vi är därför intresserade av att 

veta huruvida revisorerna är medvetna om risken, och hur det påverkar deras 

granskning. Frågan är dock något kontroversiell och vi har i de flesta fall fått indirekt 

svar på frågan genom frågorna kring agentbaserade incitament. 

I figurerna nedan illustreras hur de olika frågorna är kopplade till olika 

analysområden. 

   

 
 

  

  

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

Revisorns roll och 

syftet med revision 

1. Hur ofta granskar du företags beslut att göra 
goodwillnedskrivningar? 
2.  Hur mycket underlag samlar du in vid granskningen? 
3. När granskar du ett företags goodwillvärdering när de inte 
gjort en nedskrivning?  
4. Vilka faktorer/indikatorer kan få dig att granska eller inte 
granska en goodwillvärdering där ingen nedskrivning skett? 
5. 5. När WACC/viktad kapitalkostnad används för att 
beräkna nyttjandevärde, granskas då alla delar i WACC-
modellen som är utsatta för ledningens bedömningar?  

Sker 

resultatmanipulering 

enligt revisorerna? 

1. Förekommer det att företag använder diskonteringsmodellen 
för att manipulera värderingen? Hur ofta?  
2. Förekommer resultatmanipulering genom 
goodwillvärdering? Om ja, i ungefär hur stor andel av de 
reviderade företagen, uppskattningsvis? 
3. Vad avgör om en bedömning av förväntade kassaflöden är 
rimlig enligt din granskning? Vilket underlag har du vid din 
bedömning? 

Hur påverkas din granskning av byte av företagsledning? 
Vilka faktorer tittar du närmare på? Hur ofta förekommer det 
att din granskning kommer fram till att värderingen bör 
ifrågasättas? 

Händelser som kan 
föranleda 
opportunistisk 
behandling av 
goodwill 
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4. Empirisk redogörelse 

4.1. Innehåll 
I detta avsnitt redovisas intervjuerna med respondenterna. Redovisningen av 

respondenternas svar följer kronologisk ordning efter de frågor som vi har ställt (se 

bilaga 1). 

Vi har genomfört intervjuer med fem auktoriserade revisorer. Dessa benämns RA-RE. 

RA är en 41-årig man som arbetat som revisor i 18 år. Han är partner på en av de fyra 

stora revisionsfirmorna och arbetar uteslutande med IFRS eftersom han i princip 

enbart reviderar noterade bolag. 

RB är en 38-årig man, auktoriserad revisor och har arbetat som revisor i 14 år. Han 

arbetar på en av de fyra stora revisionsfirmorna och arbetar främst med IFRS-bolag, 

och då ofta med fastighetsfrågor. Han kommer ofta i kontakt med goodwill. 

RC är en 35-årig kvinna som är auktoriserad revisor, arbetar på en av de fyra stora 

revisionsfirmorna och har arbetat som revisor i 10 år. Hon har stor erfarenhet av IFRS 

Agentbaserade 
incitament 

1. Hur påverkas din granskning av bonusplaner? Tittar du 
alltid närmare på de? Är det särskilda personers/rollers 
bonusplaner som är intressanta? Vad i en bonusplan är 
relevant för din bedömning? Vad gör du om du har skäl/vad 
är tröskeln för att ifrågasätta något i en bonusplan? Hur ofta 
förekommer det att din granskning kommer fram till att 
värderingen bör ifrågasättas? 

a. 2. Hur påverkas din granskning vid företagsförvärv? Är det 
några särskilda typer av förvärv/allokeringar som blir föremål 
för granskning? Vad talar för att en värdering av goodwill bör 
ifrågasättas? Hur ofta förekommer det att din granskning 
kommer fram till att värderingen bör ifrågasättas? 
 

1. Vilka är de vanligaste sätten som företagsledningar gör 
felaktiga bedömningar gällande goodwillvärderingen? Hur 
ofta anser du att felaktigheten är avsiktlig? 

Misstag eller uppsåt? 



21 
 

då hon uteslutande arbetar med företag som tillämpar IFRS-reglerna, framför allt med 

börsnoterade företag.  

RD är en 49-årig man som har arbetat som revisor i 27 år. Han är partner på en av de 

fyra stora revisionsfirmorna och har mycket omfattande erfarenhet av IFRS-

reglementet. I dag arbetar han uteslutande med bolag som tillämpar reglerna och var 

revisor för ett bolag som redan år 2000 frivilligt gick över till IFRS-reglerna.  

RE är en 47-årig kvinna som har arbetat som revisor i 23 år. Hon arbetar på en av de 

fyra stora revisionsfirmorna och arbetar i dag nästan uteslutande med företag som 

tillämpar IFRS-reglementet.  

4.2. Granskning av goodwillvärdering och nedskrivning 
Alla respondenterna menar att granskning av ett nedskrivningsbeslut alltid sker. RA 

påpekar dock att revisorns arbete alltid görs mot bakgrund av väsentlighet och menar 

att om goodwillbeloppet är mycket litet görs en väldigt summarisk granskning. RB 

påpekar att nedskrivningsbeslut är mycket ovanliga och säger att när man granskar 

tjugo företag är det kanske ett av dessa som gör en nedskrivning av goodwill.  

Även goodwillposter där nedskrivning inte gjorts granskas vid revision. Här är 

respondenterna inte lika kategoriska i sina svar som gällande nedskrivningar – i vissa 

fall blir granskningen av goodwillposterna inte så omfattande. RA menar att om en 

CGU levererar bättre resultat än året innan, att företagets intjäning är stabil och inget 

tyder på en nedgång kan granskningen av goodwillposten bli mindre omfattande. RC 

menar att goodwillpostens storlek, och därmed väsentlighet är styrande för 

undersökningens omfattning. Alla respondenter svarar dock att det i övrigt är bolaget 

som har bäst kunskap om sin verksamhet, och därmed är det bolagen som har koll på 

yttre indikatorer som kan vara skäl för att genomföra nedskrivningstest. 

RD menar att hans granskning av en goodwillvärdering blir mer omfattande ju sämre 

prognostiseringshistoria företaget har, ju närmare en nedskrivning de ligger och ju 

sämre resultat de levererat.  

4.3. Underlagets omfattning 
Alla respondenter menar att det underlag de kräver in är omfattande. Underlaget 

omfattar affärsplaner, budgetar, framtidsprognoser och liknande. RA säger att han 
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ibland tar in en extern värderingsexpert för att få ett mer objektivt material att arbeta 

utifrån. Respondent RB och RC menade att underlaget ofta kan vara bristfälligt och 

att de då får diskutera med företaget vad de vill ha för underlag. RB säger att vissa 

typer av företag med mycket goodwill, till exempel biotech-företag, kan sakna 

tillräcklig med historisk data för att revisorerna ska kunna granska tillväxtfaktorn. 

Dessa fall kräver även externa underlag för jämförelser med andra liknande företag. I 

slutändan får de alltid in det underlag som de vill ha och behöver för sitt arbete. RD 

menar att företagens inställning har förändrats radikalt under de senaste tio åren. För 

tio år sedan var det mycket svårt att få bra underlag från företagen, då 

goodwillvärderingen sågs som något oviktigt och kunskapsnivån var låg. I dag menar 

RD att goodwillvärderingen är en av de centralaste delarna för företagen och både 

kunskaps- och ambitionsnivån har höjts enormt mycket.  

4.4. WACC och framtida kassaflöden 
Respondenterna tar ofta in hjälp för att avgöra rimligheten i företagens använda 

WACC. De tar alltid hjälp av personalen på firmans transaktionsavdelning. RA menar 

att betavärdet är den mest problematiska komponenten i WACC, speciellt för mindre 

bolag. RC säger att experter från till exempel transaktionsavdelningen är till stor hjälp 

vid bedömningar av WACC och framtida kassaflöden. Det kan dock hända, säger RC, 

att hon ibland inte använder sig av deras hjälp vid granskningen av framtida 

kassaflöden då hennes kunskap om bolaget är mycket större än deras.  

När RB granskar uppskattade framtida kassaflöden tittar han mycket på tidigare års 

prognoser och hur de föll ut. Därigenom får han en bild av hur korrekta företagets 

kassaflödesprognoser är. RA menar att en tillväxtfaktor på mer än 2-3 % är svår att 

acceptera då han menar att om man ”växer mer än BNP äger man till slut hela 

världen”. RE tar alltid hjälp av den egna firmas värderingsexperter för att fastställa en 

korrekt WACC. RD menar att vi i dag har rekordlåg ränta – den lägsta på 80 år – 

varför den kanske inte är representativ. Om kunden använder den rekordlåga riskfria 

räntan menar han att det blir som ett slags ”doping” som gör WACC orealistiskt låg, 

varför han i så fall vill att kunden reglerar upp en annan parameter, exempelvis 

riskpremien.  
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4.5. Yttre faktorer 
Alla respondenterna säger att bonusplaner var något de alltid tittar på när de gör en 

revision. Är bonusplanen kopplad till något resultatmått är detta något de har med sig 

i bakhuvudet under revisionen. Gällande byte av företagsledning är detta något som 

respondenterna är uppmärksamma på. RC menade att ledning och styrelse ibland vill 

”städa” balansräkningen, men även att anledningen till bytet av företagsledning var 

något som hon beaktade.  

Företagsförvärv föranleder alltid granskning, enligt alla respondenter. Enligt RB och 

RC är det vanligt att företagsledningen överallokerar till goodwillposten efter ett 

företagsförvärv.  

4.6. Anledning till företagens felbedömningar 
Respondenterna var överlag skeptiska till att något opportunistiskt beteende låg 

bakom de avvikande åsikterna gällande goodwillvärderingen mellan revisorer och 

företagsledning. RA menar att det finns ett intervall gällande goodwillvärderingen, 

eftersom många komponenter avgörs av svåra framtidsbedömningar. RA menar att 

även om hans bedömning inte riktigt stämmer överens med företagsledningens 

innebär inte detta att någons värdering är felaktig. Alla respondenterna menar att när 

företagsledningens värdering är mer optimistisk än deras beror detta ofta på att 

företagsledningen har en starkare tro (ofta kanske en övertro) på det egna bolaget. RA 

menar att en nedskrivning av goodwill är att ge ”underkänt” till sig själv som 

företagsledning, varför det kan vara svårt att inse att ett nedskrivningsbehov 

föreligger. RBs uppfattning är att överoptimism inte beror på opportunistiskt beteende 

utan på en ärlig övertro på det egna bolaget. RC menar att den överallokering till 

goodwill som ofta sker vid företagsförvärv inte beror på opportunistiskt beteende utan 

på okunskap, det vill säga att företagsledningen har svårt att avgöra hur 

förvärvskostnaden ska fördelas. RC menar att detta delvis kan förklaras med att 

reglerna att man ska allokera priset till poster som varumärke och liknande är 

förhållandevis nya.  

RE menar att även om hon tycker att kunskapsnivå gällande goodwillvärdering har 

blivit mycket bättre det senaste decenniet finns det i många bolag en stor 

kunskapsbrist; bolagen förstår inte teorin bakom till exempel WACC. Detta gör att det 

ibland blir oavsiktliga felaktigheter.  
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RD tycker också att kunskapen blivit enormt mycket bättre det senaste decenniet, men 

menar att grundsvårigheten i goodwillvärdering är att ingen kan förutse framtiden och 

det är ett problem som man aldrig kan komma ifrån och som kommer fortsätta bidra 

med felaktiga goodwillvärderingar.  

 

5. Analys och diskussion av empirin 

5.1. Granskningen goodwillvärdering och goodwillnedskrivning 
Respondenterna uppgav att de, likt de krav som följer om revisorns skyldigheter 

genom bland annat lag, alltid granskar bolagens beslut om värdering och nedskrivning 

av goodwill. Därtill granskas även fall av icke-nedskrivning genom att revisorer 

kontrollerar de nedskrivningstest som företag är skyldiga att genomföra. I övrigt ser vi 

att revisorerna inte proaktivt jobbar med att följa indikatorer som kan tyda på 

nedskrivningsbehov när företaget själva inte tagit något initiativ – här förlitar sig 

revisorerna på att bolaget korrekt följer sin marknad och bransch samt att bolaget vid 

indikationer på nedskrivningsbehov agerar som de ska göra. Detta beror enligt 

respondenterna på att bolaget har bäst kunskap om sin verksamhet, vilket är samma 

skäl som IASB använde vid införandet av verkligt värde (IFRS 13). Revisorns 

agerande följer förvisso de skyldigheter de har enligt Conceptual Framework och 

andra yrkesregler, det vill säga att de granskar redovisningsinformation med de 

värderingar och nedskrivningstester som återfinns där. Att jobba proaktivt är inte ett 

uttalat ansvar som åligger revisorn enligt deras yrkesregler, varför detta inte bör strida 

mot god revisionssed. Revisorerna uppfyller i detta avseende regelverket.  

Vid granskningen, särskilt vid granskningen av WACC, tar revisorerna nästan alltid in 

en värderingsspecialist. Vi har talat med revisorer från de fyra stora firmorna, och i 

dessa firmor hämtas specialisterna från deras egna transaktionsavdelningar, särskilt 

vid granskningen av WACC-värde. Av de svar som vi fick från respondenterna tycks 

det vara så att revisorerna i dessa fall anser att extern expertis är väldigt viktigt. Att ha 

extern expertis är dock ingenting som omnämns i RevR eller ISA 540, och vi anser 

därför att, med grund i de svar vi fick på intervjuerna, att en sådan regel kanske borde 

sättas in i regelverket. Vi bekymras över avsaknaden av en sådan regel främst för att 

det finns mindre revisionsfirmor (utan en egen transaktionsavdelning) som också har 

kunder som tillämpar IFRS, och i dessa fall kan det vara så att externa specialister är 
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något omständligt att hämta in. Vi kan så klart inte uttala oss om hur det ser ut på 

mindre revisionsfirmor eftersom dessa inte har ingått i vårt urval, men det är inte helt 

orimligt att tänka sig att revisorer på mindre firmor inte har möjligheten eller 

ekonomiska förutsättningar att hämta in värderingsspecialister. Det kan vara så att 

dessa revisorer är bättre på värderingsmodeller än deras kollegor på de stora fyra. I 

vilket fall som helst bör ett, enligt våra respondenter, viktigt inslag i revisorernas 

granskning också krävas av regelverket. Det är dock viktigt att även lyfta in om inte 

våra respondenter varit självhyllande. Eftersom revisorer som arbetar på mindre 

firmor inte ingått i vårt urval bör vi inte lita på att en extern värderingsspecialist är en 

nödvändighet för att genomföra en bra revision. Kanske kan våra respondenters vilja 

att krav på extern specialist ska införas egentligen baseras på en vilja att få bort 

konkurrensen från de små firmorna eftersom små firmor eventuellt saknar resurserna 

att ta in sådana specialister. 

5.2. Underlagets omfattning 
Enligt ISA 540 ska revisorerna samla in ett tillräckligt underlag (redovisningsbevis) 

för att avgöra om ledningens uppskattningar är rimliga, och att detta underlag ska 

revisorn använda i sitt arbete för att bedöma om det finns indikatorer på att ledningen 

varit partiska. Av våra intervjuer framkommer det att revisorerna samlar in ett stort 

material som täcker in affärsprognoser, budgetar med mera. Revisorerna använder 

detta material för att avgöra om ledningens bedömningar gällande till exempel WACC 

och kassaflöde är rimliga. Några respondenter uppgav att materialet ibland kan vara 

bristfällig till en början, men att detta problem blir löst genom dialog med bolaget. RB 

säger att det för vissa företag kan saknas tillräckligt med underlag på historisk data. 

Med denna kommentar kan det teoretiseras att bolag i vissa branscher, till exempel 

biotech-företag, där ett företag kanske gjort flera uppköp av andra bolag vars främsta 

tillgång är en icke-lanserad produkt som väntar på godkännande, kan ha sämre 

underlag än ett etablerat stort bolag. Självklart bör det även tilläggas i detta avseende 

att ett bristfälligt underlag i dessa fall troligen matchar en ökad osäkerhet i ledningens 

bedömning till att börja med. Frågan som uppstår är huruvida en icke tillförlitlig 

bedömning av goodwillvärde (där ledningen ändå agerat lojalt och efter bästa 

förmåga) även innebär ett sämre underlag. Om så vore fallet skulle graden av säkerhet 

som revisorn ser till vid godkännande av bedömningar variera beroende på 

osäkerheten i den granskade bedömningen. Respondenterna har dock uppgett att de 
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inhämtar extern information i sådana fall, vilket talar för att revisorerna åtminstone 

strävar efter att ställa lika höga krav på rimligheten av ledningars bedömningar 

oavsett graden av osäkerhet som bedömningen har (och kvaliteten på underlaget). 

5.3. WACC och framtida kassaflöden 
Vi har tidigare diskuterat det stora behov av externa värderingsspecialister vid 

granskningen av WACC och framtida kassaflöden och vi har också nämnt att detta 

inte är något krav enligt regelverket RevR och ISA 540. En ändamålsenlig granskning 

av WACC är att revisorn kan kvalitetsgranska bolagets värdering av goodwill och bör 

sluta i att revisorn kan avgöra rimligheten av värderingen. Av vad särskilt RC säger 

gällande det stora behovet av värderingsspecialister tycks revisorns granskning 

uppfylla de krav som kan ställas på denne genom att en värderingsspecialist kommer 

in. Motsatsvis skulle bristen på värderingsspecialist, om det antas att revisorn saknar 

den spetskompetensen, göra att säkerhetsgraden i revisorns granskning sjunker. Det 

skulle i sådana fall enligt vår mening inte kunna anses vara ändamålsenligt, och 

eftersom detta inte är ett krav enligt de skriftliga reglerna beror utfallet väldigt mycket 

på hur revisorer i gemen, oavsett storlek på revisionsfirma, gör i praktiken. 

Det kan dock noteras att de revisorer vi intervjuat alla kommer ifrån stora 

revisionsfirmor som har tillgång till värderingsexperter från de egna 

transaktionsbyråerna. Detta leder till en rad frågetecken. Det kan exempelvis 

ifrågasättas om dessa värderingsexperter verkligen har den kompetens som krävs för 

uppdraget. Detta är inget vi har kunnat kontrollera och det är knappast troligt att 

revisorerna skulle hävda att deras kollegor är inkompetenta. Vidare kan det vara så att 

revisorer från de stora revisionsfirmorna talar varmt om användningen av 

värderingsexperter för att ett krav (lagligt eller de facto) på sådana skulle kunna 

fungera som en konkurrensfördel för de stora byråerna i förhållande till de mindre 

som inte har möjlighet att ha egna värderingsexperter.  

Revisorerna tar vid WACC-beräkning hänsyn till att värden inom ett visst spektra kan 

vara försvarbara. Som vi angett kan WACC skapa problem eftersom ett brett spektra 

av värden kan vara acceptabla, vilket även revisorerna antyder att de är medvetna om. 

Detta leder till att revisorernas granskning av WACC-värden inte nödvändigtvis säger 

särskilt mycket om ett bolags egna värdering är korrekt eller inte. Detta leder till så 

klart till en risk att revisorsgranskningen inte blir ändamålsenlig om allt för mycket 
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fokus sätts till WACC, och i många fall bör det då inte spela någon roll huruvida 

revisorn använder sig av en värderingsexpert eller inte. 

5.4. Yttre faktorer 
Gällande vilka yttre faktorer som påverkar revisorns granskning var åsikterna ganska 

samstämmiga. Alla revisorer menade att bonusplaner, byte av företagsledning och 

företagsförvärv är faktorer som revisorerna är uppmärksamma på. Bonusplaner är 

något som revisorerna alltid tittar på i början av en revision. RB menade att huruvida 

han beaktade bonusplanen i arbetet med goodwillgranskning berodde på hur 

bonusplanen är utformad. Vidare menade respondenterna att eftersom 

goodwillvärderingen indirekt påverkar resultatet var bonusplanerna mycket 

intressanta i arbetet med goodwillgranskningen om bonus var kopplad till exempelvis 

ett relevant resultatmått. Respondenternas svar är i enlighet med Shalev (2003) där 

just bonusplaner identifierades som en risk för manipulering av goodwillvärden. I 

studien nämns särskilt att det resultatmått som bonusplanen är kopplad till är relevant 

eftersom vissa resultatmått är lättare att nå genom goodwillvärderingen än andra. 

Svaren från respondenterna är intressant att höra eftersom revisorerna verkar 

medvetna om problematiken gällande agentbaserade incitament och värderingen av 

goodwill. Även om vissa respondenters svar gällande bonusplan kom efter en något 

ledande fråga, vilket gör att svar kan ifrågasättas, nämnde vi aldrig bonusplaners 

resultatmått. Detta var något som respondenterna svarade på helt fritt. Vi anser därför 

att mycket talar för att deras svar är sanningsenliga och att vår ledande fråga hade en 

mer påminnande natur för dem än att de svarade vad de trodde att vi ville höra. 

Alla respondenterna menade att de är medvetna om problematiken som kan uppstå 

efter byte av företagsledning. Respondenterna är medvetna om att så kallad ”Big 

bath”-redovisning kan ske, något som RC uttryckte som att företagsledningen vill 

”städa” balansräkningen. Svaren var dock inte lika kategoriska som gällande till 

exempel bonusplanerna som alltid granskas. RA pratade om att vilken vikt han 

tillmäter ett ledningsbyte beror på skälet till bytet och liknande faktorer. Överlag 

visade revisorerna här en stor förståelse för problematiken med byte av 

företagsledning.  

Företagsförvärv föranleder alltid granskning, enligt alla respondenter. Allokering till 

goodwillposten är en fråga som respondenterna menade var ett vanligt 
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problemområde. Respondenterna menade att många företagsledningar överallokerade 

till goodwillposten. Den här medvetenheten hos revisorerna visar att de är noggranna 

när det gäller redovisning av företagsförvärv vilket minskar risken för manipulation. 

Hade revisorerna inte beaktat de ovan nämnda faktorerna hade företagsledningar 

lättare kunnat manipulera goodwillvärderingen utan att revisorerna hade upptäckt 

felvärderingarna. Revisorernas medvetenhet om dessa situationer borgar dock för ett 

korrekt, och därmed ändamålsenligt revisionsarbete.  

5.5. Anledning till företagens felbedömningar 
Gällande orsaken till att företag gör andra bedömningar än revisorerna i vissa fall 

överraskade svaren från respondenterna något. Vår uppfattning är att den tidigare 

redovisade forskningen ofta förmedlar bilden att i de fall där företagen har gjort 

felaktiga bedömningar genom att exempelvis använda en felaktig diskonteringsränta, 

eller genom att genomföra Big Bath-redovisning efter ledningsbyte, är felaktigheten 

avsiktlig och gjord för egen vinnings skull. Förklaringen kan, enligt forskningen, ofta 

hittas i agentteorin. Bilden som respondenterna förmedlade var en annan. 

Respondenterna var skeptiska till att bedömningsdiskrepans mellan revisorer och 

ledning beror på opportunistiskt beteende. Respondenterna menade snarare att 

diskrepansen berodde på att företagsledningar har en starkare tro på det egna bolaget 

än vad som revisorn tycker är objektivt försvarbart. Framför allt RC och RD påtalade 

också att det i goodwillvärdering alltså finns ett intervall inom vilket alla värderingar 

är godtagbara, och att det inte bara finns en värdering som är rimlig. RA menade 

också att psykologiska effekter såsom att goodwillnedskrivning kan ses som ett sätt 

att ge sig själv underkänt, vilket omedvetet kan påverka ledningens 

goodwillvärdering.  

Respondenterna förklarade alltså diskrepansen i stor utsträckning med en ärlig övertro 

på det egna bolaget. Vidare menade vissa av respondenterna, till exempel RE att 

kunskapsbrist även bidrog, speciellt i mindre bolag. RC påtalade att reglerna om hur 

företagsförvärvspriset ska allokeras är förhållandevis nya och att många bolag inte har 

erhållit tillräcklig kompetens utan överallokerar fortfarande till goodwill. Inte heller 

detta är ett opportunistiskt beteende, även om det förstås kan vara problematiskt av 

andra anledningar.  
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Respondenterna hade andra upplevelser av diskrepansen mellan företagsledningens 

och revisorernas bedömningar. Huruvida revisorernas eller forskarnas bild är den 

korrekta är omöjligt att svara på i den här uppsatsen. Å ena sidan kan det vara så att 

revisorer har en naiv syn på företagsledningar och deras agerande, å andra sidan kan 

det vara så att revisorerna, som ofta kommer företagsledningarna närmare än 

forskarna, har en mer nyanserad och korrekt bild av verkligheten. En annan alternativ 

förklaring till skillnaden är att det egentligen inte är en skillnad. Det skulle kunna vara 

så att revisorerna med ”överoptimism” faktiskt syftade på den opportunism som 

vetenskapliga studier talar om. Det är viktigt att komma ihåg att vi frågade revisorer 

om deras klienter agerade opportunistiskt. Det är inte svårt att tänka sig att revisorerna 

ogärna talade illa om sina klienter. Denna risk försökte vi eliminera genom 

anonymitet. Det kvarstår dock en risk att respondenterna antingen inte litade helt på 

att vi inte skulle röja anonymiteten, eller att respondenterna inte ville tala illa om sina 

klienter för oss som vet vad de heter och var de arbetar. Oavsett detta är revisorerna 

väl medvetna om de olika problem som kan uppstå i olika situationer gällande 

goodwillvärdering. Det viktiga är att revisorerna är medvetna om när det finns en 

förhöjd risk för manipulering av goodwill, för att deras granskningar ska bli så 

korrekta och därmed ändamålsenliga, som möjligt. Revisorerna uppvisar, i våra 

intervjuer en sådan medvetenhet. För att revisionen ska bli så ändamålsenlig som 

möjligt är det viktigaste möjligen inte att orsaken till lednings beteende är fastställd, 

utan istället att vara medveten om specifika riskområden och risksituationer.  

 

6. Slutsats 

6.1. Våra slutsatser kring syftet 
De genomförda intervjuerna visar en stor medvetenhet om riskområden och 

risksituationer gällande goodwillvärderingen hos respondenterna. De uppvisar en 

betydande kunskap som borgar för att deras granskning av företagens 

goodwillvärderingar ska bli korrekta och därmed ändamålsenliga. Vi har fått 

uppfattningen att forskningen och revisorer förklarar orsaken till felaktiga värden 

gällande goodwillvärderingen på olika sätt, men detta borde inte påverka utfallet av 

revisorernas granskning.  
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Slutsatsen vi drar av respondenternas svar är att deras granskning sker på ett sådant 

sätt att resultatmanipulering genom goodwillvärderingen hålls på en låg nivå. 

Revisorernas arbete skänker då kredibilitet åt redovisningarna och hjälper bolagets 

intressenter vilket gör att revisorernas arbete är ändamålsenligt. Vi anser även att det 

utrymme som finns för en ledning att värdera goodwill opportunistiskt, det som 

respondenterna säger ”ligger inom intervallet”, tror vi beror mer på en brist i måttet 

verkligt värde än något som revisorerna kan påverka. Detta fenomen syns inte minst i 

WACC-definitionen, där ett intervall av värden kan vara ”korrekta”. Detta skapar en 

situation där revisorerna inte riktigt kan verifiera en lednings värdering. Huruvida 

revisorerna kan använda sig av alternativa mått till WACC har inte legat inom ramen 

för denna studie. 

Det är dock viktigt att tänka på vilka respondenterna är. De har, i egenskap av 

revisorer på de stora revisionsfirmorna, ett intresse av att förmedla en viss bild. 

Givetvis ligger det i deras intresse att förmedla en bild av att granskningen går till på 

ett korrekt och riktigt sätt och att den sker med stor noggrannhet. Vidare kan 

revisorerna ha svårt att säga att företagen, som är deras kunder och betalar deras 

arvoden, agerar opportunistiskt och omoraliskt. Intervjuerna, även om respondenterna 

garanterats anonymitet och liknande, bygger på vad respondenterna sägas att de gör 

under granskningen och vi kan inte granska att det stämmer. Detta är ett problem med 

intervjuformen som man måste vara medveten om.  

Då vår studie är kvalitativ kan vi dock inte dra en slutsats om revisorer i allmänhet. 

Våra respondenter har dock kommit från de stora fyra revisionsfirmorna, och vi har i 

många fall talat med partners på de stora fyra revisionsfirmorna. Dessa partners leder 

arbetet för alla andra revisorer på firman, och RD är till och med global klientansvarig 

partner. Vi anser därför att det är relativt sannolikt att slutsatsen vi drar från vår studie 

gäller för revisorer som åtminstone arbetar på de stora revisionsbyråerna och arbetar 

med noterade bolag. Våra frågor utformades även efter en förstudie med en CFO, som 

inte kände till vad studiens syfte var. Med den spetskunskap som förstudien gav 

gällande bolagens perspektiv kunde vi utforma frågor som var relevanta och aktuella. 

Vi tror även att förstudien gav oss inblick i vilka följdfrågor vi skulle ställa för att få 

användbara och jämförbara svar. Vi anser därför att vår studie bidrar med en 

djupgående inblick och kunskap gällande revisorns arbete. Vi menar därför att vår 
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studie tillför det djup till ämnet som kan behövas för att utgöra bas till en framtida 

mer kvantitativ studie för att uppnå mer generaliserbara slutsatser. 

6.2. Framtida studier 
Under arbetets gång har vi stött på några frågor som vi anser vore intressanta för 

fortsatt forskning. Respondenterna i uppsatsen arbetar alla på någon av Sveriges fyra 

största revisionsbyråer och använder alla värderingsexperter. Dessa värderings-

experter tas in från deras interna transaktionsavdelningar. Mindre byråer, som inte har 

egna transaktionsavdelningar, måste inhämta sådan expertis externt vilket kan vara 

omständligt och dyrt. Fortsatt forskning skulle av bland annat den anledningen kunna 

undersöka ändamålsenligheten av revisorers arbete med goodwillvärdering avseende 

revisorer från mindre byråer. 

När respondenterna avgjorde i vilken grad de litade på företagets prognoser, vilka är 

en viktig del i goodwillvärderingen, fokuserade de ofta på hur väl tidigare års 

prognoser hade stämt med verkligheten. Framtida forskning skulle kunna undersöka 

hur relevant tidigare år prognoser och utfall är när tillförlitligheten på dagens 

prognoser ska fastställas.  
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Bilaga 1 – Intervjufrågor 
 

2. Ålder?  Hur länge har du jobbat som revisor? Vilken är din position? Hur stor är 

din erfarenhet av revision av bolag som tillämpar IAS 36/IFRS 3?  

3. Hur ofta granskar du företags beslut att göra goodwillnedskrivningar? 

4. Hur mycket underlag samlar du in vid granskningen? Vad för sorts underlag? 

Tycker du att du kan få in tillräckligt med underlag? 

5. När granskar du ett företags goodwillvärdering när de inte gjort en nedskrivning? 

Hur omfattande är granskningen?  

6. Vilka faktorer/indikatorer kan få dig att granska eller inte granska en 

goodwillvärdering där ingen nedskrivning skett?  

7. När WACC/viktad kapitalkostnad används för att beräkna nyttjandevärde, 

granskas då alla delar i WACC-modellen som är utsatta för ledningens 

bedömningar?  

8. Förekommer det att företag använder diskonteringsmodellen (t.ex. WACC) för att 

manipulera värderingen? Hur ofta? 

9. Vad avgör om en bedömning av förväntade kassaflöden är rimlig enligt din 

granskning? Vilket underlag har du vid din bedömning? 

10. Med vilken säkerhet godkänner du en värdering?  

11. Yttre faktorer 

a. Hur påverkas din granskning av byte av företagsledning? Vilka faktorer tittar 

du närmare på? Hur ofta förekommer det att din granskning kommer fram till 

att värderingen bör ifrågasättas? 

b. Hur påverkas din granskning av bonusplaner? Tittar du alltid närmare på de? 

Är det särskilda personers/rollers bonusplaner som är intressanta? Vad i en 

bonusplan är relevant för din bedömning? Vad gör du om du har skäl/vad är 

tröskeln för att ifrågasätta något i en bonusplan? Hur ofta förekommer det att 

din granskning kommer fram till att värderingen bör ifrågasättas? 

c. Hur påverkas din granskning vid företagsförvärv? Är det några särskilda typer 

av förvärv/allokeringar som blir föremål för granskning? Vad talar för att en 

värdering av goodwill bör ifrågasättas? Hur ofta förekommer det att din 

granskning kommer fram till att värderingen bör ifrågasättas? 
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12. Förekommer resultatmanipulering genom goodwillvärdering? Om ja, i ungefär 

hur stor andel av de reviderade företagen, uppskattningsvis? 

13. Vilka är de vanligaste sätten som företagsledningar gör felaktiga bedömningar 

gällande goodwillvärderingen? Hur ofta anser du att felaktigheten är avsiktlig? 

14. Finns det andra generella eller specifika problem med goodwillvärderingar som du 

upplever? Vilka problem ställer de subjektiva bedömningarna till med för dig som 

revisor? Vad tycker du om regelverket – allmänt och jämfört med tidigare regler? 

15. Har du något annat att tillägga?  
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Slutnoter 
                                                

1 Weighted average cost of capital. 
2 FAR:s yrkesetiska regler och FAR:s uttalanden i etikfrågor. 
3 FAR:s rekommendationer i revisionsfrågor. 
4 FAR:s uttalanden i revisionsfrågor. 
  


