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Sammanfattning
Syftet med denna studie är att öka förståelsen för hur revisorer reviderar goodwillposten gällande
företagsförvärvad goodwill i svenska noterade bolag och hur revisorer förhåller sig till
nedskrivningsprövning enligt IFRS. Studiens syfte är även att undersöka vad revisorer anser om de
tre faktorerna neutralitet, väsentlighet samt revidering som grund för framtida beslutsfattanden och
hur dessa tre faktorer påverkar revideringen.
Den metod som använts är en kvalitativ forskningsmetod med en kombination av en induktiv och
deduktiv ansats. Den empiriska undersökningen har gjorts utifrån semistrukturerade intervjuer och
dessa utfördes övervägande med auktoriserade revisorer. Det empiriska materialet har analyserats
och återkopplats till tidigare forskning för att besvara studiens forskningsfrågor.
Studien visar att goodwill är ett omdiskuterat ämne på grund av att posten är svår att värdera samt
att det är svårt att separera övriga immateriella tillgångar från goodwill. Studien visar även att
revisionsbevis är en viktig del i revisionsprocessen. Gällande nedskrivningsprövning enligt IFRS
visar studien att regelverket är komplicerat och att det därmed kräver kompetens och förståelse.
Med detta konstateras att tydligare regelverk och riktlinjer skulle vara fördelaktigt. Resultaten från
studien visar att revisorerna anser ej att agera neutralt i sin bedömning är ett problem och att detta
anses vara en förutsättning för att utöva yrket. Gällande goodwillpostens väsentlighet visar studien
att postens storlek är avgörande samt att det ej finns någon fastställd modell vid bedömning av
väsentlighetstal. Studien visar även att revidering av goodwillposten bidrar med kvalité och
tillförlitlighet till årsredovisningarna. Reviderade årsredovisningar är därmed viktigt för
investerarnas framtida beslutsfattanden.
Ett förslag till vidare forskning är att utföra en liknande studie med ett större urval samt
komplettera denna med företagens synvinkel av hur de arbetar med nedskrivningsprövning enligt
IFRS.
Nyckelord: Revisorer, goodwillposten, företagsförvärvad goodwill, neutralitet, väsentlighet,
framtida beslutsfattanden, agentteorin, institutionell teori, revidering, nedskrivningsprövning
enligt IFRS, noterade bolag.

Abstract
The purpose of this study is to increase the understanding of how auditors should audit existing
goodwill in Swedish listed companies and how the auditors relate to impairment test under
IFRS. The study's purpose is also to investigate what auditors consider about the three factors neutrality, substantial and auditing as a basis for future decision-shaping process and how these
factors influence the auditing.
The method used is a qualitative research method with a combination of inductive and deductive
approach. The empirical investigation was made based on semi-structured interviews and these
were conducted predominantly with certified public auditors. The empirical data have been
compared to previous research in order to answer the research questions.
The study shows that goodwill is a debated topic due to the record is difficult to value and that it is
difficult to separate other intangible assets from goodwill. The study also shows that the statement
of qualifications is an important part of the audit process. Applicable impairment according to IFRS
study shows that the regulatory framework is complicated and that it therefore requires expertise
and understanding. This shows that clearer rules and guidelines would be beneficial. The results of
the study show that the auditors do not think that acting neutral in their assessment is a problem and
that this is considered a prerequisite for the exercise of the profession. Existing goodwill substantial
study shows that the record size is crucial, and not see any fixed model when assessing materiality
speech. The study also shows that the auditing of goodwill contributes to quality and reliability to
the financial statements. Audited financial statements are thus important for investors ' future
decision shaping process.
A suggestion to further research is to conduct a similar study with a larger sample and
supplement this with enterprise point of view of how they work with impairment testing under
IFRS.
Keywords: Auditors, goodwill, neutrality, substantial, future decision shaping process, agency
theory, institutional theory, revision, impairment testing under IFRS, listed companies.
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1. Inledning
I början av detta kapitel presenteras problembakgrund och kapitlet avslutas med en presentation av
syfte, frågeställningar och avgränsning. Nedan belyses två fall ur praktiken som demonstrerar att
revisorers revidering av goodwill är ett aktuellt område inom företagsekonomin.
Två fall där företag betalat ett för högt pris vid förvärv är Vattenfalls Nuon-affär och Stampens
stora förlust år 2013. Enligt Expressen (2014) köpte Vattenfall 2009 upp det holländska företaget
Nuon för 89 miljarder netto varav goodwill beräknades till 20 miljarder. Vattenfall tvingades sedan
göra en nedskrivning på 10 miljarder kronor och förra året gjordes en nedskrivning på ytterligare 10
miljarder kronor.
Dagens media (2014) rapporterar augusti 2014 att Stampens förlust för år 2013 uppgår till 850
miljoner kronor varav 790 miljoner beror på nedskrivning av goodwill. Dessa nedskrivningar beror
enligt företaget på lågkonjunktur och strukturella förändringar i företaget. Dessa artiklar visar att det
finns svårigheter med värdering av goodwill samt att revisorns granskning av goodwillposten är
viktigt för att företagen ska visa en rättvisande bild.

1.1 Problembakgrund
Enligt FAR akademin (2013, a) är goodwill den del av verksamheten som överstiger värdet på de
ingående tillgångarna. När ett företag förvärvar ett annat företag eller inkråmet i ett annat företag är
den kostnad som företaget betalar utöver det verkliga värdet goodwill. Churyk (2005) och Higson
(1998) menar att goodwill är det värde som företaget betalar extra för det förvärvade företaget, det
kan ses som de framtida vinster som företaget kommer göra på det nyförvärvade dotterbolaget.
Enligt Wines, Dagwell och Windsor (2007) kan goodwill ej skiljas från företaget och kan därför
inte köpas eller säljas som en separat enhet.
Vid ett företagsförvärv upprättar företaget en förvärvsanalys vid förvärvstidpunkten där det kan
fastställas om det finns ett goodwillvärde eller ej. Problematiken vid revideringen år 1 och
upprättande av förvärvsanalysen är att separera övriga immateriella tillgångar från goodwill, detta
är något som Eriksson (2002) belyser. Enligt FAR-online (2013, h) är förvärvstidpunkten då den
som förvärvar ett annat företag erhåller det bestämmande inflytande över det andra företaget.
Goodwillpostens verkliga värde beräknas genom priset för förvärvet minskat med de tillgångar och
skulder som finns i företaget som förvärvats (FAR-online, 2013, a). Wines et al. (2007) belyser att
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detta innebär att goodwill är en restpost vilket gör att den blir relativt svårvärderad. När goodwill
har identifierats ska det ständigt uppdateras om det skett någon försämring av värdet.
Wines et al. (2007) belyser att goodwill ständigt har varit ett problem i redovisningen. I januari
2005 ändrades standarderna för redovisning av goodwill, detta då bestämmelser från IFRS (IAS 36)
visade på att företagsförvärvad goodwill skulle skrivas ned istället för att göra årliga avskrivningar.
Den tidigare redovisningsmetoden innebar årlig avskrivning utspritt på maximalt 20 år. Med denna
metod beräknades det redovisade värdet och avskrivningar gjordes för de framtida vinster som inte
längre var aktuella. Enligt Petersen och Plenborg (2010) ska nedskrivning för noterade bolag ske
med årliga nedskrivningsprövningar där de framtida vinsterna beräknas och eventuella försämringar
visar vilken nedskrivning som bör göras. Om det verkliga värdet är lägre än det bokförda skall detta
skrivas ned till verkligt värde. Guerreiro, Rodrigues och Craig (2012) belyser att onoterade bolag
får frivilligt välja att tillämpa regelverket IFRS gällande koncernredovisning.
Att kontrollera en nedskrivningsprövning enligt IFRS är bland de svåraste uppdragen en revisor kan
ställas inför. Det är revisorns arbete att undersöka och kontrollera om det finns ett
nedskrivningsbehov eller inte. Detta utförs genom att de utreder och analyserar den information
som de fått av företaget (Johansson, Häckner och Wallerstedt, 2005). Wines et al. (2007) menar att
det med nedskrivningsprövning finns många olika antaganden som måste göras för att ta fram det
verkliga värdet av goodwill. Detta kan enligt Mouritsen, Silvola och Huikku (2012) göras på olika
sätt utan att det ska anses som felaktigt. De menar vidare att revisorer gör att värderingen känns
trovärdig, dock innebär detta inte garanterat att det inte finns någon felaktighet. Johansson et al.
(2005) belyser att när nedskrivningsprövningen utförs granskar revisorn den information, även
kallad revisionsbevis, som finns tillgänglig gällande goodwill. Revisorn granskar under år 2
förvärvsanalysen som upprättades vid förvärvstidpunkten. Genom att jämföra den tidigare
förvärvsanalysen med det verkliga värdet kan revisorn utröna om det finns ett nedskrivningsbehov
eller inte.
Enligt Wines et al. (2007) innebär nedskrivningsprövning att värderingen av goodwill kan innehålla
subjektivitet och tvetydighet vilket påverkar de finansiella rapporterna. Värderingen blir mindre
transparent då företagen kan agera i egenintresse för att förbättra resultatet. Bloom (2009) beskriver
att värdering och redovisning av goodwill som uppkommit via förvärv har diskuterats i stor
omfattning, dock har diskussionen under den senaste tiden i stort sett blivit steril. Under åren har ett
flertal metoder rekommenderats. Identifiering av nominellt värde och omedelbara avskrivningar är
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två metoder som rekommenderats. Diskussionen kring denna typ av goodwill har kretsat kring att
goodwill som uppstått vid förvärv har ett identifierbart, mätbart och tillförlitligt värde.
I en studie gjord av Hayn och Hughes (2006) diskuterar problemen kring den information gällande
goodwill som företaget ger ut till revisorn. I undersökningen framkommer det att flera av företagen
ej ger ut tillräcklig information för att revisorn på ett bra sätt ska kunna kontrollera nedskrivningen
av goodwill. Genom att det ej finns tillräcklig information brister kommunikationen mellan företag
och revisor och enligt Rennie, Kopp och Lemon (2010) är kommunikationen viktig då revisorns
rapport grundar sig på de bevis som företaget lägger fram. I dessa fall kan det enligt Hayn och
Hughes

(2006)

leda

till

att

goodwill

finns

kvar

längre

i

balansräkningen

om

nedskrivningsprövningen gjorts på ett felaktigt sätt.
Det finns ett antal faktorer som påverkar revisorernas revidering av goodwillposten. Quadackers,
Groot och Wright (2014) har gjort en studie kring professionell skepticism och belyser där att
neutralitet är något som är viktigt vid revidering. Med neutralitet menar de att revisorn förväntas att
inte ha någon påverkan från företagsledningen. Cushing (2000) belyser att neutralitet innebär att
revisorn ej ska vara varken positivt påverkad eller negativt påverkad. Tepalagul och Lin (2015)
menar vidare att revisorers neutralitet är något som varit ifrågasatt och det finns därför vissa
riktlinjer kring detta. Ett exempel är att revisorer helst ska rotera därmed revidera åt ett annat
företag efter en viss tid för att inte få en för nära relation med företaget.
Väsentlighet är ett viktigt koncept inom revision och detta är något som Iksandar (1996) för en
diskussion kring. Han talar om att alla poster som anses vara väsentliga för företaget ska tas upp i
de finansiella rapporterna. Att endast de väsentliga posterna tas upp i den finansiella informationen
belyser Chong (1992) beror på att det inte är kostnadseffektivt att särredovisa alla poster. På grund
av att detta medför ökade kostnader för företaget anser Isandar (1996) att poster som uppskattas till
ett oväsentligt värde ska uteslutas ur den finansiella informationen.
Marton, Lumsden, Lundqvist och Pettersson (2013) belyser att företagsförvärvad goodwill är
omdiskuterad och detta på grund av att posten ofta uppgår till stora belopp. Författarna menar
därmed att posten blir väsentlig då den påverkar koncernredovisningen. Väsentlighet kan även
kallas för materialitet och detta är något som McKee och Eilifsen (2000) talar om i deras verk. De
talar även om att det är väsentligheten som avgör hur mycket som ska granskas och därmed avgör
väsentlighet hur omfattande revisionen kommer bli.
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Revisorn bestämmer ett väsentlighetstal som enligt Chong (1992) är den högsta felberäkningen som
årsredovisningen får innehålla. Författarna talar om att årsredovisningen blir vilseledande om ett
större fel än vad som är accepterat görs. Adams, Weetman, Jones och Gray (1999) belyser att det
inte finns någon bestämd regel för hur väsentlighet ska bedömas.
Ännu en faktor som anses vara viktig är att revisionen ska ligga till grund för framtida
beslutsfattanden för nuvarande och framtida investerare. Att investerare och övriga intressenter är
beroende av revisorns granskning då de vill säkerställa att företagens information stämmer överens
med verkligheten, är något som Öhman (2007) belyser. Reviderade årsredovisningar har även en
central betydelse vid riskbedömning samt när företag kreditprövas, detta anser Schneider och
Chruch (2008) då de belyser att årsredovisningarna ligger till grund vid en kreditprövningsprocess.
Flint (1992) belyser sju förutsättningar som han anser bör ligga till grund för revisionen. En av
dessa förutsättningar är att revisionen bör redovisas tydligt och förmedlas på ett tydligt sätt. Detta
då revisionen ska säkra kvalitén för att ge ett mervärde för intressenterna. Enligt Lee (1995),
Kinney, Maher och Wright (1990) ska revisionen vara ett skydd för investerare och framtida
intressenter genom att redovisningen är kvalitetssäkrad. Lee (1995) menar att revisorns uppgift är
att kvalitetssäkra redovisningsinformationen som företagen lämnar ut och fungerar därmed som en
länk mellan den redovisningsskyldige och den redovisningsberättigade.
De faktorer som denna studie behandlar är neutralitet, väsentlighet samt vad revisorer anser om
revideringen av goodwillpostens betydelse för framtida beslutsfattanden. Dessa tre faktorer har valts
ut då dessa anses vara mest relevant för denna studie.

1.2 Forskningsfrågor och syfte
Ur studiens problembakgrund har forskningsfrågor framtagits och dessa redovisas nedan.

• Hur reviderar revisorer goodwillposten?
• Vilka revisionsbevis behöver revisorn samla in för att utföra revidering av goodwillposten?
• Hur arbetar revisorer med nedskrivningsprövning enligt IFRS?
• Vad anser revisorer om redovisningsprinciperna väsentlighet och neutralitet och hur påverkar
dessa revideringen?

• Vad anser revisor om revideringen av goodwillspostens betydelse för framtida beslutsfattanden?
4

Studiens syfte utformas med utgångspunkt i ovanstående forskningsfrågor.
Syftet är att öka förståelsen för hur revisorer reviderar goodwillposten gällande företagsförvärvad
goodwill i svenska noterade bolag och hur revisorer förhåller sig till nedskrivningsprövning enligt
IFRS. Studiens syfte är även att undersöka vad revisorer anser om de tre faktorerna neutralitet,
väsentlighet samt revidering som grund för framtida beslutsfattanden och hur dessa tre faktorer
påverkar revideringen.

1.3 Avgränsning
Studien är avgränsad till att endast undersöka revisorers revidering av goodwillposten. För att
avgränsa studien ytterligare har företagens uppfattning uteslutits. Studien fokuserar på revidering av
goodwill för noterade bolag som tillämpar nedskrivningsprövning enligt IFRS. Den empiriska
undersökningen har utgått från revisorer som reviderat goodwill åt koncerner som fanns listande på
börsen 2013. Den empiriska undersökningen har även kompletteras med revisorer som inte reviderat
goodwill åt koncerner 2013. Detta då det på grund av studiens begränsade tidsram ej fanns möjlighet
att utföra intervjuer med endast auktoriserade revisorer som reviderat åt koncerner 2013.
Denna studie kommer endast ta hänsyn till företagsförvärvad goodwill. Detta då internt upparbetad
goodwill inte redovisas i företagens balansräkning och därmed inte behandlas av revisorerna. Även
inkråmsgoodwill har uteslutits från studien. Studien avgränsas även till att endast behandla tre
faktorer då dessa ansågs vara de mest väsentliga. De utvalda faktorerna som studien behandlar är
neutralitet, väsentlighet samt revision som grund för framtida beslutsfattanden.
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1.4 Studiens disposition

I detta avsnitt kommer studiens forskningsmetod, forskningsansats
och tillvägagångssätt att presenteras.

I detta teoriavsnitt kommer studiens allmänna referensram, teoretiska
referensram samt tidigare forskning inom goodwill att presenteras.
Avsnittets struktur har formats utifrån studiens frågeställningar för att
underlätta för läsaren.

Empiriavsnittet behandlar och presenterar den insamlade datan från
de semistrukturerade intervjuerna. Avsnittets struktur har formats
utifrån studiens frågeställningar och teori.

I detta avsnitt har empiri och teori tolkats och analyserats samt
studiens resultat och slutsats presenteras. I detta avsnitt besvaras
studiens syfte och frågeställningar.
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2. Metod
Detta kapitel redogör för arbetets övergripande metodik. I detta avsnitt presenteras studiens
forskningsmetod, forskningsansats, datainsamling och kvalitetskriterier.

2.1 Forskningsmetod och forskningstradition
Denna studie utgår från en kvalitativ forskningsmetod, detta då intervjuer genomfördes för
insamling av empirisk data. Kvalitativ forskningsmetod är den metod som är mest fördelaktigt för
studien då intervjupersonernas uppfattning och perspektiv ligger i fokus samt är studiens
utgångpunkt. Bryman och Bell (2013) talar om att den kvalitativa forskningsmetoden strävar efter
att se världen genom andras ögon. De belyser att kvalitativ forskningsmetod eftersträvar att granska
fyllig och riklig data från ett mindre urval. Bryman och Bell (2013) talar även om att kvalitativ
metod fokuserar på att granska meningen med människors beteende.
Ryan, Scapens och Theobald (2002) talar om att forskning inom redovisning är allmänt accepterad
som samhällsvetenskaplig. Med detta menar de att vetenskapliga undersökningar tillämpas på
sociala frågor istället för på naturvetenskapliga fenomen. Ryan et al. (2002) berör hur olika
fenomen inom redovisningsområdet påverkar samhället. De talar även om att en kvalitativ
forskningsmetod ger information om redovisningsmetodernas karaktär och form. Ryan et al. (2002)
anser att den tolkande traditionen inom redovisningsforskningen har som syfte att försöka förstå
redovisningspraxis karaktär genom subjektiva tolkningar. Vidare belyser författarna att denna typ
av forskning har ifrågasatts då den ej strävar efter varken att gynna radikala förändringar eller att
tillhandahålla social kritik. Denna studie tillämpar traditionen om tolkande redovisningsforskning
då syftet med studien är att öka förståelsen för det valda ämnet.
Bryman och Bell (2013) anser att det finns olika forskningstraditioner och två av dessa som
författarna belyser är positivism och hermeneutik. Författarna beskriver positivism som den
tradition som förespråkar användningen av naturvetenskapliga metoder. Sohlberg och Sohlberg
(2002) sammanfattar att positivism lämpar sig för kvantitativ forskningsmetod och är därmed
inriktad på mätbarhet.
Enligt Hultman och Eriksson (2014) är hermeneutik ett perspektiv där kunskap skapas av
människan och att människan därmed inte har någon medfödd kunskap. De talar om att
socialkonstruktivism underbygger hermeneutiken då verkligheten är bestämd utefter hur en grupp
av individer uppfattar verkligheten. Författarna talar om att den hermeneutiska traditionen är starkt
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kopplad till kvalitativ forskningsmetod. I denna studie tillämpas den hermeneutiska traditionen, då
Hultman och Eriksson (2014) anser att traditionen bygger på förståelse av en annan individs
handlingar. Målet med studiens intervjuer är att öka förståelsen kring hur revisorer reviderar
goodwillposten samt vilka som faktorer som påverkar revideringen.

2.2 Forskningsansats
Deduktiv ansats är enligt Bryman och Bell (2013) det vanligaste synsättet på förhållandet mellan
teori och praktik inom samhällsvetenskapen. Bryman och Bell (2013) menar att en deduktiv ansats
innebär att forskaren, utifrån vad denne vet inom ett visst område och den teori som berör området
deducerar eller härleder en eller flera hypoteser. Sedan bekräftas eller förkastas hypoteserna via den
empiriska undersökningen. Bryman och Bell (2013) menar vidare att i hypotesen finns det begrepp
som ska omvandlas till utforskningsbara fenomen. Forskaren måste därför vara skicklig på att
härleda hypotesen för att sedan utforma den i operationella termer. När hypoteserna sedan
bekräftats eller förkastats använder forskaren en induktiv metod för att redogöra för konsekvenserna
av resultaten gentemot teorin. Resultaten kopplas tillbaka till den teori som berör området för att
bidra till forskningen.
En induktiv ansats beskriver Bryman och Bell (2013) grovt som motsatsen till deduktiv, då induktiv
teori innebär att forskaren utgår från observationer och knyter an dessa till teorin. Författarna
belyser att det även finns inslag av deduktion i induktion. När insamling av empiri har skett kan det
i vissa fall behövas samlas in ytterligare teori för att bekräfta vissa grunder kring empirin.
Den ansats som i huvudsak valts till denna studie är en deduktiv ansats. Detta då det genom teorin
har tagits fram ett problem kring hur revisorer reviderar goodwill i noterade bolag som sedan
undersöks i verkligheten. Den deduktiva ansatsen ligger till grund för studiens frågeställningar då
dessa bygger på tidigare forskning, dock bygger de öppna frågorna som ställdes till
intervjupersonerna på en induktiv ansats. De öppna frågorna leder till att revisorerna belyser delar
som ej funnits i teorin innan genomförandet av intervjuer och därmed tillför observationer från
praktiken något till teorin (induktiv ansats).
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2.3 Tillvägagångssätt
Nedan visas en figur över studiens tillvägagångsätt och denna belyser hur studien organiserats.

Figur 1 - Illustration över studiens tillvägagångsätt
Ovanstående figur visar studiens huvudområde som är revidering av goodwill i noterade bolag.
Studiens huvudområde inkluderar två delområden som är nedskrivningsprövning enligt IFRS samt
vilka faktorer som kan påverka revideringen av goodwill. Huvudområdet och delområdena utformar
studiens teoretiska referensram. Då studien har en kvalitativ forskningsmetod skapas en
intervjuguide.

Utifrån

intervjuguiden

görs

den

empiriska

undersökningen

i

form

av

semistrukturerade intervjuer och materialet sammanställs. Studiens analys görs genom att teori och
empiri tolkas och kopplas. Analysen leder sedan fram till studiens resultat och slutsats där syfte
samt frågeställningar besvaras.
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2.3.1	
  Datainsamling	
  
För att besvara hur revisorer reviderar goodwillposten i noterade bolag samt vilka faktorer som
påverkar revideringen valdes semistrukturerade intervjuer som enligt Alvehus (2013) är den
vanligaste struktureringen vid intervjuer. Detta innebär att intervjun består av ett fåtal öppna frågor
som samtalet centreras kring. Enligt Bryman och Bell (2013) använder sig forskaren av en lista över
ämnen som ska belysas under intervjun, detta ger intervjupersonen stor frihet att utforma svaren på
sitt eget sätt. Detta ger en bred grund vid transkribering av intervjumaterialet.
Anledningen till att valet föll på semistrukturerade intervjuer var för att få utförliga och
uttömmande svar som exempelvis en enkät ej kan ge. Enligt Alvehus (2013) är intervjuer den
vanligaste metoden inom det kvalitativa forskningsområdet. Forskaren har då möjlighet till att
integrera med respondenten och ta reda på hur personen i fråga ser på ämnet. Då studien ska skapa
inblick i hur revisorer reviderar goodwillposten vid företagsförvärv samt vilka faktorer som
påverkar revideringen var intervjuer ett otvivelaktigt val.
De semistrukturerade intervjuerna genomfördes både via personlig intervju och via telefonintervju.
Bryman och Bell (2013) talar om att telefonintervju sker per telefon istället för direkt ansikte mot
ansikte. De belyser även att telefonintervjuer är vanligt vid marknadsundersökningar och att
personliga intervjuer är betydligt vanligare gällande samhällsekonomisk forskning. Bryman och
Bell (2013) talar om att förr ansågs personliga intervjuer vara mer representativ än telefonintervjuer.
Bryman och Bell (2013) menar att detta har förändrats då telefonintervjuer idag ska vara lika och i
vissa fall mer representativa än personliga intervjuer. Bryman och Bell (2013) talar om
telefonintervjuernas fördelar och svagheter i jämförelse till personliga intervjuer. Fördelarna med
telefonintervjuer är att det är billigare och mindre tidskrävande än personliga intervjuer. De talar
även om att en fördel är att dessa intervjuer är lättare att kontrollera. De belyser även att svagheten
med telefonintervjuer är att intervjun ofta blir kortare än vid personliga intervjuer. Bryman och Bell
(2013) anser även att en svaghet är att intervjuaren inte kan se intervjupersonen och därmed inte
reagera på ansiktsuttryck, kroppsspråk och liknande.
Studiens semistrukturerade intervjuer genomfördes med sju st personliga intervjuer och tre st
telefonintervjuer. Personliga intervjuer ansågs vara det mest fördelaktiga alternativet för studien då
intervjupersonens reaktion och kroppsspråk ansågs viktig för att kunna ställa relevanta följdfrågor.
De tre telefonintervjuer som genomfördes på grund av att studiens tidsram var begränsad och
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därmed fanns inte möjligheten att resa till dessa intervjupersoner för en personlig intervju. Dessa tre
respondenter var nödvändiga för studien då de hade kompetens för att svara på intervjufrågorna.

Revisor	
   Personlig	
  intervju	
   Telefonintervju	
  
Befattning	
  	
  
Erfarenhet	
  (år)	
  
A	
  
x	
  
	
  	
  
Revisorassistent	
  
4	
  
B	
  
x	
  
	
  	
  
Auktoriserad	
  revisor	
  
32	
  
C	
  
x	
  
	
  	
  
Auktoriserad	
  revisor	
  
15	
  
D	
  
x	
  
	
  	
  
Auktoriserad	
  revisor	
  
27	
  
E	
  
	
  	
  
x	
  
Auktoriserad	
  revisor	
  
25	
  
F	
  
x	
  
	
  	
  
Auktoriserad	
  revisor	
  
30	
  
G	
  
x	
  
	
  	
  
Auktoriserad	
  revisor	
  
15	
  
H	
  
x	
  
	
  	
  
Auktoriserad	
  revisor	
  
33	
  
I	
  
	
  	
  
x	
  
Auktoriserad	
  revisor	
  
28	
  
J	
  
	
  	
  
x	
  
Auktoriserad	
  revisor	
  
16	
  
Totalt	
  
7	
  
3	
  
	
  	
  
	
  	
  
Tabell 1 - Val av intervjuform samt respondenternas befattning och erfarenhet
Ovanstående tabell tydliggör vilken typ av intervjuform som utförts. Tabellen tydliggör även
information av respondenternas befattning inom yrket samt hur många års erfarenhet dessa har som
revisor. Ovanstående tabell visar även att nio av tio respondenter arbetar som auktoriserade
revisorer vilket innebär att de har hög kompetens inom området.
Samtliga intervjuer har genomförts med tystnadspliktskrav och genom detta har respondenterna ej
offentliggjorts. Bryman och Bell (2013) talar om att det finns etiska frågeställningar som bör tas i
beaktning vid intervjuer och liknande. En av dessa frågeställningar är gällande anonymitetskrav.
Trost (2010) talar om anonymitet, han förklarar begreppet som att intervjupersonens namn eller
andra igenkännanden inte nämns i arbetet. Han talar även om att anonymitet ofta blandas med
termerna konfidentiell och tystnadsplikt, detta då dessa ord anses vara synonymer. Konfidentiell är
enligt Trost (2010) att materialitet eller det som sägs under intervjun inte förts vidare och därmed
ska det ej gå att utröna vem som är vem och vem som sagt vad. Han belyser dock att i kvalitativa
intervjuer är ofta intervjupersonens namn ej anonymt för intervjuaren vilket innebär att anonymitet
inte kan uppnås. Trost (2010) talar i dessa fall om tystnadsplikt, detta innebär att intervjupersonens
namn inte är okänt för intervjuaren men i den slutliga rapporten ska intervjupersonen anonymiseras
för läsaren.
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Samtliga av studiens intervjuer utfördes med tystnadsplikt. Intervjupersonernas namn, vilken byrå
samt vilket bolag de reviderat åt nämns inte i studien. Ett sekretessavtal (se bilaga 2) utformades
som innehöll information gällande tystnadsplikt samt att dokumentet kunde skrivas under av både
intervjuarna och intervjupersonen. Dock ansåg samtliga intervjupersoner att detta ej var nödvändigt
att skriva under då de kände tillförlitlighet till intervjuarna.
Studien fokuserar på hur revisorer reviderar goodwillposten. För att utröna studiens urval av
intervjupersoner har studien utgått från koncernföretag som redovisat goodwill i deras
årsredovisning 2013. Med hjälp av databasen Retriver har den totala populationen framtagits. En
granskning av företagens årsredovisningar från 2013 har gjorts och de företag som har redovisat
goodwill har tagits med. Sökningen av revisionsbyråer som reviderat goodwill i koncerner gav ett
utfall på 550 stycken. Då sökningen även gav utfall för företag som hade värdet 0 tkr på sin
goodwillpost har dessa företag valts bort. Det totala utfallet blev då 243 st företag. Revisorer som
reviderat goodwill åt dessa företag kontaktades för intervju. Utifrån detta har intervjuer gjorts med
tio st auktoriserade revisorer från sju olika revisionsbyråer.
Efter inhämtning av den totala populationen har ett målstyrt urval framtagits. Bryman och Bell
(2013) belyser att ett målstyrt urval är att studiens respondenter väljs ut på ett sådant sätt att de har
kraftig förankring i studiens syfte. De anser att de utvalda respondenterna ska ha erfarenhet av det
området som studien behandlar. Från den totala populationen kontaktades revisorerna via telefon.
Studiens syfte presenterades, vilket resulterade i att respondenterna blev medvetna om det berörda
problemområdet. På ett flertal revisionsbyråer valde byrån själva ut en lämplig respondent med
tillräcklig erfarenhet för att besvara våra frågor.

2.3.2	
  Kvalitetskriterier	
  	
  
Bryman och Bell (2005) anser att begreppen validitet och reliabilitet är svåra att applicera i den
kvalitativa forskningsmetoden gällande kvalitén på forskningen. Validitet har enligt författarna som
främsta intresse att fokusera på mätningen av insamlad data och utröna om undersökt data besvarar
det forskaren ska undersöka. Eftersom den kvalitativa forskningsmetoden inte fokuserar på att mäta
data har validitet ingen större påverkan på bedömningen av kvalitén. Reliabilitet är enligt Alvehus
(2013) hur pålitlig mätningen är och om resultatet är det samma vid upprepning av mätningen.
Detta är heller inte ett begrepp som är aktuellt vid bedömning av kvalitén i kvalitativ.
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Bryman och Bell (2005) belyser att alternativa kriterier för bedömning av kvalitativ forskning
istället krävs. Detta då Bryman och Bell (2013) påstår att validitets- och reliabilitetskraven
förutsätter att det finns en och samma bild av verkligheten, men med kvalitativ metod kan flera
beskrivningar av verkligheten anges. De beskriver att det finns andra ståndpunkter rörande validitet
och reliabilitet. Författarna anser att det finns två grundläggande kriterier varav ena kriteriet
innehåller fyra delkriterier. De två grundläggande kriterierna vid bedömning av kvalitativ metod är
äkthet och trovärdighet. För att uppnå äkthet nämner Bryman och Bell (2005) att undersökningen
ska ge en rättvisande bild av de individer som studerats samt att individerna bidrar till en större
förståelse av det berörda området. Bryman och Bell (2005) beskriver att trovärdigheten består av
fyra delkriterier och dessa är, tillförlitlighet, överförbarhet, pålitlighet och att forskningen har en
möjlighet att styrka och att bekräfta. De fyra delkriterierna beskrivs mer grundligt nedan.
Tillförlitlighet: Det första kriteriet beskriver trovärdighetsaspekten. Bryman och Bell (2005) nämner
att på grund av att verkligheten kan beskrivas och uppfattas olika är det trovärdigheten som avgör
hur acceptabel den är i andras ögon. De talar även om att tillförlitlighet uppnås genom att
forskningen utförs utifrån de regler som finns.
Överförbarhet: Det andra kriteriet beskriver att på grund av att kvalitativ metod studerar en mindre
grupp eller gemensamma egenskaper hos individer fokuserar forskningen på djup istället för på
bredd. De beskriver att överförbarhet uppnås genom att skapa en fyllig redogörelse som i sin tur
bidrar till en så kallad databas som kan bedöma om resultatet går att överföra till en annan
omgivning.
Pålitlighet: Det tredje kriteriet som Bryman och Bell (2005) beskriver är pålitlighet och de anser att
detta kriterium är en motsvarighet av reliabilitet inom kvantitativ forskning. De belyser att
pålitlighet uppnås genom att det finns en åtkomlig och fullständig beskrivning av alla delmoment
inom forskningsprocessen. De nämner även att kollegor sedan kan anta rollen som granskare eller
revisor under forskningsprocessens gång för att bedöma kvalitén av de procedurer som tillämpats.
Dock anser Bryman och Bell (2013) att detta är en krävande metod att granska då kvalitativ metod
ofta genererar i en stor mängd data.
Möjlighet att styrka och att bekräfta: Det fjärde kriteriet handlar om att säkerhetsställa att
forskningen genomförts i god tro. Bryman och Bell (2013) menar att det ska tydligt framgå att
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forskningen ej är påverkad av forskarens egna åsikter och värderingar utan resultat och utförande är
baserad på empirisk data och tidigare forskning.
Genom att implementera dessa kriterier gällande kvalitativ metod har studiens kvalité ökat. Flertalet
av studiens intervjupersoner är auktoriserade revisorer med lång erfarenhet inom området, vilket
leder till att studiens tillförlitlighet ökar. Intervjuerna har utförts på tio st revisorer och genom detta
har undersökningens fokus varit på djup istället för bredd. Under skrivandets gång har studien blivit
granskad vid opponering av både studenter samt lärare vilket gör att studien blir mer pålitlig. För att
bekräfta styrka i studien är den utformad ur ett kumulativt perspektiv samt att egna åsikter har
utelämnas vilket gör att resultatet ej blir påverkat. För att bekräfta kvalitetskriteriet äkthet gällande
rättvisande bild, har de semistrukturerade intervjuerna med revisorerna spelats in under samtalen
samt transkriberats i efterhand. Dessa har sedan granskats av revisorerna själva för att säkerställa att
intervjuerna lyfter fram revisorernas talan korrekt.
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3. Teori
I detta kapitel presenteras studiens allmänna referensram, teoretiska referensram samt tidigare
forskning inom goodwill. Detta avsnitt redogör även vilka teorier som studien utgår ifrån.

3.1 Allmän referensram
Under denna rubrik kommer begreppet goodwill att definieras samt att tidigare redovisning inom
ämnet och nuvarande standarder och lagstiftning kommer att presenteras.

3.1.1	
  Vad	
  är	
  goodwill?	
  
Enligt Marton et al. (2013) är goodwill en immateriell tillgång och enligt författarna har goodwill
varit mycket omdiskuterat. Trevino (2015) menar att goodwill är det restvärde av alla synergier i
företaget som inte kan identifieras med en annan immateriell faktor.
Enligt Kostagiolas och Asonitis (2009) definieras en immateriell tillgång som en tillgång som inte
något materiellt värde och kan därmed beskrivas som “kunskapstillgång” eller “intellektuell
kunskap”. Enligt Kaufmaan och Schnider (2004) finns det flera definitioner av vad en immateriell
tillgång är, dock används ingen specifik definition strikt. Lev (2001) anser att den konceptuella
definitionen av begreppet immateriell tillgång är en fordran på framtida ersättningar som inte har ett
fysiskt utförande.
Grasenick och Low (2004) talar om immateriella tillgångar i form av företagets personals kunskap,
färdighet och kompetens. Høegh-Krohn och Knivsflå (2000) belyser att immateriella tillgångar även
kan bestå av varumärken, patent, handelsnamn, upphovsrätter, licenser och framtida intressen.
Gällande identifierbarhet av immateriella tillgångar definierar IAS 38 (FAR-online, 2013, d) att en
immateriell tillgång är en icke-monetär tillgång som är identifierbar. Identifierbarhet är ett krav för
att tillgången ska kunna urskiljas från goodwill.
Goodwill som uppstår vid förvärv är enligt Marton et al. (2013) den typ av goodwill som är mest
omdiskuterad. Marton et al. (2013) talar om att företagsförvärvad goodwill är omdiskuterat på
grund av att posten uppgår till stora belopp som därmed påverkar koncernredovisningen.
Denna typ av goodwill kan definieras som en restpost som uppstår då ett företag förvärvar en annan
rörelse (FAR-online, 2013, f). Enligt Churyk (2005) och Higson (1998) är goodwill som uppstår
vid företagsförvärv den del som företaget betalar som överstiger tillgångens bokförda värde.
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Drefeldt och Törning (2013) menar att goodwill är den del av förvärvet som inte kan hänföras till
någon speciell post vid företagsförvärvet. Enligt Zanoni (2009) är goodwill ett dolt värde som inte
syns i årsredovisningen utan endast syns då det förvärvas. Han belyser även att förvärvad goodwill
är värdet på framtida ekonomiska fördelar som ej går att särredovisa från företaget.
Enligt Eriksson (2002) kan företagsförvärvad goodwill delas upp i två typer, dotterbolagsgoodwill
och integrationsgoodwill. Med dotterbolagsgoodwill menas de immateriella tillgångar som inte kan
urskiljas ur det förvärvade företaget utan är dess framtida vinster. Medan Eriksson (2002) menar att
integrationsgoodwill är förväntningarna hos moderbolaget på att erhålla framtida ekonomiska
fördelar genom att moderföretagets resultat förbättras, detta kallas även synergieffekter. Det kan
vara svårt att identifiera egna kassaflöden när det gäller denna typ av goodwill. Dock menar
Eriksson (2002) att dessa två kan vara ganska svåra att särskilja vilket gör att företagsförvärvad
goodwill bör redovisas som integrationsgoodwill.

3.1.2	
  Företagsförvärvad	
  goodwill
Företagsförvärvad goodwill uppstår då ett företag förvärvar ett annat företag (FAR-online, 2013, f).
Churyk (2005) och Higson (1998) talar om att denna typ av goodwill är den delen som företaget
betalar som överstiger tillgångens bokförda värde. På grund av att en avskrivning behandlas som en
kostnad i företagens resultaträkning, väljer företag att förlänga avskrivningsperioden så länge som
möjligt. Churyk (2005) och Higson (1998) talar om att detta leder till att företag på grund av ökad
nyttjandeperiod gällande goodwill, slipper belasta företag resultatet med en större kostnad.
För att revisorn ska kunna göra en bedömning gällande de immateriella tillgångarna krävs det att
revisorn följer revisionsprocessen (Flint, 1992). En del av revisionsprocessen är att samla
revisionsbevis, finns det inga revisionsbevis kan ingen rapport skapas.
Revisionsbevis – information som revisorn använder för att komma fram till de
slutsatser som han eller hon grundar sina uttalanden i revisors rapport på.
Revisionsbevis innefattar både information som ingår i det räkenskapsmaterial som
utgör underlag för de finansiella rapporterna och annan information. (FAR-online,
2013, j)

16

Inom revisionsprocessen finns det enligt Flint (1992) tre uttalade steg. Han anser att första steget är
att inhämta, uppskatta och sedan försöka dra slutsatser utifrån de inhämtade revisionsbevisen. Det
andra steget är att revisorn ska göra en bedömning av de inhämtade revisionsbevisen. Flint (1992)
anser att det sista och slutliga steget är att av de inhämtade och bedömda revisionsbevisen skapa en
rapport. Förvärvsanalysen är ett av de revisionsbevis som revisorn använder vid bedömning av
goodwillposten.
“Vid förvärv av andelar i ett företag som är eller genom förvärvet blir dotterföretag
ska moderföretaget upprätta en förvärvsanalys för att fastställa andelarnas
anskaffningsvärde för koncernen samt anskaffningsvärdet för koncernen av
dotterföretagets tillgångar, avsättningar och skulder.”

Far-onlines (2013, f)

definition av förvärvsanalys ÅRL 1995:1554 7 kap 20§
Detta innebär att företag som förvärvar ett annat företag vid ett så kallad rörelseförvärv, ska vid
förvärvstidpunkten upprätta en förvärvsanalys. Eriksson (1974) menar att den totala
anskaffningsutgiften vid förvärvet måste delas upp på skilda delar. Detta fördelas så långt som det
är möjligt på tillgångs- och skuldposter som är identifierbara. Efter detta återstår i de flesta fall en
restpost som redovisas som goodwill. Enligt FAR-online (2013, g) är förvärvstidpunkten då
förvärvaren av ett annat företag erhåller det bestämmande inflytande över det andra företaget.
Juridiskt sett är det den tidpunkt då förvärvaren överlåter ersättningen, förvärvar tillgångar samt tar
över skulderna som funnits i det förvärvade företaget. Förvärvsanalys fastställer om det finns
goodwill, detta görs efter att tillgångarnas anskaffningsvärde är fastställt. Om det då kvarstår en
positiv restpost, ska detta redovisas som goodwill.
Under år 2 vid nedskrivningsprövning ska den goodwill som uppstod vid förvärvet återigen
granskas. För att se om denna post bör skrivas ner eller inte använder sig revisorn av den
ursprungliga förvärvsanalysen som revisionsbevis. Revisorn granskar förvärvsanalysen för att se
om goodwillpostens värde består eller om det skett någon förändring i tillgångens värde. (Johansson
et al. 2005)
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Förvärvsanalys	
  
	
  	
  
Pris	
  
Eget	
  kapital	
  (EK)	
  
Obeskattade	
  reserver	
  i	
  EK	
  
Premium	
  
Mervärde	
  i	
  fastighet	
  	
  
Uppskjuten	
  skatt	
  	
  
Restpost	
  (Goodwill)	
  
Summa	
  

	
  	
  
	
  	
  
7200	
  
-‐5280	
  
-‐504	
  
1416	
  
-‐1440	
  
432	
  
-‐408	
  
0	
  

Figur 2 – Förvärvsanalys
Bilden exemplifierar att goodwill är en restpost som ska göra att summan är lika med 0.

	
  
3.1.3	
  Tidigare	
  redovisning	
  av	
  goodwill	
  
Enligt Hamberga och Beisland (2014) skrevs goodwill förut av under tillgångens hela
nyttjandeperiod och detta skedde då genom lika stora årliga avskrivningar. Atieh (2003) menar att
enligt den tidigare normen ansågs goodwill och andra immateriella tillgångar som onödiga, men det
var nödvändigt att skriva av dessa för att bestämma nettoinkomsten.
Enligt Nilsson (2010) var bestämmelserna innan införandet av nedskrivningsprövning enligt IAS
36, att noterade bolag skulle skriva av goodwillposten. Avskrivningen skulle enligt bestämmelserna
i ÅRL ske under en fem årsperiod. Dock belyser Nilsson (2010) att bestämmelserna i RR1 gav
möjligheten till en längre avskrivningsperiod. Den längre avskrivningsperioden fick inte uppgå till
mer än 20 år, vilket innebar att avskrivningen inte fick understiga 5% per år. Han belyser vidare att
en ännu längre avskrivningsperiod kunde godtas om det fanns särskilda skäl till detta.
Nilsson (2010) och Hamberga och Beisland (2014) menar vidare att enligt bestämmelserna i USA
GAAP skulle goodwill skrivas av på högst 40 år till skillnad från IAS bestämmelser gällande en
avskrivningsperiod på max 20 år. Nilsson (2010) belyser att någon generell avskrivningsperiod för
goodwill inte finns längre.
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3.1.4	
  Nuvarande	
  standarder	
  och	
  lagstiftning	
  för	
  goodwillposten	
  
Det finns två relevanta standarder för denna studie och dessa är IFRS 3 och IAS 36. Dessa
standarder beskrivs nedan.
Hamberga och Beisland (2014) belyser att standarden IFRS 3 gällande rörelseförvärv blev aktiv i
februari 2005. Vid samma tidpunkt infördes IFRS som en tvingande standard för noterade bolag i
Europa. Den nya standarden gav stora förändringar, några av dessa var regleringar gällande
avskaffande av poolingsmetoden samt avskrivningar av goodwill.
Enligt FAR-online (2013, b) är syftet med IFRS 3 att förbättra relevansen, tillförlitligheten samt
jämförbarheten gällande informationen som uppkommer vid ett rörelseförvärv. FAR-online (2013,
b) beskriver för att uppnå syftet med denna standard, innehåller den riktlinjer för hur förvärvaren
ska gå till väga. Förvärvaren ska i sina finansiella rapporter värdera och redovisa de identifierbara
tillgångar som ingick i rörelseförvärvet. Detta gäller även för eventuella övertagna skulder och
innehav. Förvärvaren ska även redovisa samt värdera den goodwill som ingick i förvärvet samt om
det uppkom en vinst vid förvärvet. Förvärvaren måste även lämna upplysningar till de som
använder de finansiella rapporterna. Detta för att möjliggöra för användarna att bedöma
rörelseförvärvets karaktär och finansiella effekter.
FAR-online (2013, c) beskriver att syftet med IAS 36 är att beskriva metoder som bolag kan ta hjälp
av för att säkerställa att deras tillgångar ej redovisas och värderas till ett högre värde än
tillgångarnas återvinningsvärde. De beskriver att då en tillgång redovisar ett för högt värde är då det
redovisade värdet överstiger nuvärdet av det inbetalningsöverskott som tillgången förväntas
generera i framtiden, antingen genom användning inom verksamheten eller genom försäljning.
FAR-online (2013, c) beskriver att standarden anser att vid en sådan situation ska tillgången skrivas
ned. IAS 36 innehåller även bestämmelser gällande återföring av en nedskrivning som redovisats
vid förvärvad goodwill. Glaum, Schmidt, Street och Vogel (2013) talar om att gällande förvärvad
goodwill ska nedskrivningen ske med hjälp av nedskrivningsprövning.

19

3.2 Teoretisk referensram
I detta avsnitt kommer de teorier som används i studien att beskrivas. Dessa är agentteorin och
institutionell teori samt redogöra för hur dessa teorier kopplas till studien.

3.2.1	
  Agentteorin	
  	
  
Enligt Daily, Dalton och Cannella (2003) är agentteorin den teori som inom företagsekonomisk
forskning är den mest dominanta och Fross och Stea (2014) belyser att agentteorin även kallas för
principal- och agentteorin. Moore (2014) anser att agentteorin fokuserar på beteendet och kontakten
mellan principalen och agenten. Jensen och Meckling (1976) talar om att agentrelationen definieras
som ett kontrakt där en byrå anställer en eller flera personer för att utföra ett uppdrag för byråns
räkning. Författarna belyser även att uppdraget som skall utföras kan involvera beslutsfattande till
agenten.
Moore (2014) anser att agentteorin hjälper oss att förklara samt förstå vissa situationer som kan
inträffa i förhållandet mellan en agent och en principal. Han belyser dessa situationer som:
• Hur en principal agerar
• Hur ett informationsrelaterat gap bildas mellan agenten och principalen
• Hur och när agenten inte presterar i principalens intresse
Moore (2014) talar om att principalen ofta är företagets ägare eller aktieägare medan agenten är
företagsledningen som är den i förhållandet som utför uppdraget åt principalen. Agenten är därmed
den personen som principalen överlåtit en del eller hela ansvaret åt. Principalen överlåter ansvar till
agenten om principalen själv antingen inte har tillräckligt med kunskaper inom området som
uppdraget berör eller att denne ej är villig att utföra uppdraget.
Carrington (2010) belyser att det i vissa fall uppstår informationsasymmetri och detta innebär att det
finns ett informationsövertag mellan parterna. Detta då agenten har mer kunskap inom områden än
principalen. Han anser dock att informationsasymmetri inte behöver vara något negativt, utan att det
är vanligt förekommande att parterna redan på förhand bestämmer att informationsasymmetri ska
existera. Carrington (2010) beskriver att i de fall då informationsasymmetri kan vara något negativt
är då parterna har olika incitament. I detta fall kan parten med informationsövertag, i detta fall
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agenten, medvetet eller omedvetet förändra sitt beteende som leder till att utbytet mellan parterna
inte blir optimalt.
Jensen och Meckling (2014) anser att om både principalen och agenten är nyttomaximerare finns
risken att agenten inte utför uppdraget på ett sådant sätt att det gynnar principalen till max. De
menar att agenten i vissa fall har egna krav som går emot principalens krav. De förklarar att agenten
därmed går emot principalens intresse för att istället agera på ett sådant sätt som gynnar sitt
egenintresse. Denna problematik kallas enligt Morris (1987) och Holmström (1979) för ”Moral
Hazard”.
Jensen och Meckling (2014) beskriver att detta problem kan förebyggas genom att principalen
minskar risken för avvikelse från dennes intresse genom att utgöra lämpliga incitament för agenten.
Jensen och Meckling (2014) belyser vidare att det är nästintill omöjligt att säkerhetsställa att
agenten kommer göra optimala beslut i förhållande till principalens förväntningar.
Adams (1994) belyser även ännu ett problem med agentteorin och detta problem benämns
”adverese selection”. Detta uppkommer när principalen inte har tillgång till all tillgänglig
information vid en viss tidpunkt gällande de beslut som en agent fattat. Adams (1994) menar att
därmed kan principalen ej avgöra om beslutet har tagits i förhållande till principalens bästa intresse.
Detta problem kan leda till att förtroendet mellan parterna minskas.
Jensen och Meckling (1979) belyser de kostnader som uppstår i ett principal- och agentförhållande.
Dessa kostnader som uppstår väljer författarna att kalla för agentkostnader. Enligt Jensen och
Meckling (1979) beskrivs dessa agentkostnader som summan av:
• Principalens kostnad för kontroll
• Skillnaden i beslut som agenten tar och det beslut som är mest fördelaktigt för principalen, detta
leder till en ökning i kostnader
• Kostnader gällande bindning av kontrakt mellan agenten och principalen
Sharpio (2005) talar också om de kostnader som uppstår i ett agent- och principalförhållande. Hon
belyser att agentkostnader alltid förekommer i ett sådant förhållande och det spelar ingen roll hur
hårt principalen agerar för att försöka minska dessa kostnader då de ändå uppstår.
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Sharpio (2005) belyser vidare att dessa agentkostnader kan härröra från flera källor. Detta menar
hon då kostnader kan uppstå från rekryteringsprocessen och från problemen ”adversed selection”
och ”moral hazard”. Hon nämner även att smitning, stöld, övervakning samt försäkringar leder till
ökade agentkostnader.
För att sammanfatta agentteorin som helhet beskriver Eisenhardt (1989) att agentteorin är en teori
som ger unika realistiska och empiriska perspektiv över hur agenter och principaler agerar.
För att koppla agentteori till denna studie har tidigare forskning inom revision granskats. Den
granskade forskningen grundar sig i agentteorin.
Evans (2003) belyser att utvecklingen av den externa oberoende revisionen uppkom på grund av
problem mellan principalen och agenten. Syftet med den externa oberoende revisionen var att
minimera dessa problem. Författaren belyser att det är genom finansiell rapportering som ägaren
(principalen) kan följa samt utröna om företagsledningen (agenten) har utfört uppdraget korrekt
enligt ägarens önskemål. Evans (2003) refererar till ett utlåtande av Watts och Zimmerman (1986)
som handlar om att efterfrågan på redovisningen är att kontrollera kontraktet mellan parterna samt
att minska firmans agentkostnader. Dock menar de att denna typ av kontrakt är mindre nödvändiga i
avseende att minska agentkostnaderna om dessa bestämmelser är övervakade.
Revision är enligt Watts och Zimmerman (1986) ett av sätten att kontrollera kontraktet som uppstår
mellan principal och agent. De belyser dock att det ska framgå tydligt i kontraktet hur förhållande
mellan principal och agent ska se ut. Revisionen är neutral då den utgår från lagstiftning samt att
revisorn ej har ett egenintresse i bolaget. Ingen av parterna ska påverkas varken positivt eller
negativt av att en revision sker.
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Figur 3 - Agent-och principalrelation med revisorn som tredje part
Ovanstående figur beskriver att revisorn agerar som en oberoende tredje part i en agent- och
principalrelation. Revisorn anses vara oberoende då den ej har ett egenintresse i företaget och utgår
från lagstiftning.

	
  
3.2.2	
  Institutionell	
  teori	
  
Institutionell teori kan i stora drag beskrivas som den teori som kollar på organisationers struktur.
Denna teori förklarar enligt Deegan och Unerman (2011) varför organisationer inom samma område
tenderar att ha liknande struktur och karaktär. Enligt Carpenter och Feroz (1992) ger institutionell
teori en ny syn på hur valet av redovisningsmetod påverkas av olika ekonomiska resurser. Carpenter
och Feroz (1992) belyser att institutionell teori beskriver att organisationer verkar inom ett socialt
ramverk av värderingar, normer och antaganden som tas för givet om vad som är ett accepterat
ekonomiskt beteende.
En avhandling av DiMaggio och Powell (1983), två av de främsta forskarna inom institutionell teori
som var med och utvecklade teorin, utreder varför organisationer inom samma område ofta tenderar
att likna varandra. DiMaggio och Powell (1983) menar att organisationer inom en bransch först har
en egen struktur och karaktär, men när branschen blivit väletablerad tenderar organisationerna att gå
mot liknande struktur och karaktär.
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Fogarty (1996), forskare inom utvecklingen av redovisningsbranschen, använde institutionell teori
för att applicera på redovisningsstandarder. Även Dillard, Rigsby och Goodman (2004) belyser att
den institutionella teorin är ett av de dominerande perspektiven i organisationsteorin. De menar
vidare att teorin växer inom redovisningsforskning. Vid förklaring av val av redovisningsmetod är
institutionell teori ett av de vanligaste hjälpmedlen enligt Collin, Tagesson, Andersson, Cato och
Hansson (2009).
Dillard et al. (2004) belyser att den institutionella teorin stärker organisationers legitimitet. Då
organisationer genom att följa de normer som finns för struktur inom en bransch vinner legitimitet
då de efterliknar andra organisationer. Detta gör att intressenterna känner tillit och blir bekväma i
relationerna. Meyer och Rowan (1977) menar att organisationerna drivs av att inbegripa den
struktur och karaktär som är det ledande konceptet inom branschen de verkar. Organisationer som
gör detta ökar sin legitimitet och överlever längre på marknaden. Meyer och Rowan (1977) menar
vidare att för att följa de institutionella reglerna måste en organisation ofta kompromissa med
effektiviteten och om de inte gör detta får de ej en ökad legitimitet.
Collin et al. (2009) menar att institutionell teori även beskriver hur val av redovisningsmetod
påverkas av institutionella påtryckningar, dessa kan vara tvingande, härmande eller normativa vilket
även Deegan och Unerman (2011) belyser. Genom dessa påtryckningar uppstår isomorfismer som
enligt DiMaggio och Powell (1983) kan definieras som en process som tvingar en organisation att
likna organisationer som har liknande förhållanden. Carpenter och Feroz (1992) anser att på grund
av isomorfiska processer kommer organisationer inom samma område efterlikna varandra och
anpassa sig inom ramen för den institutionella miljön.
En lite enklare förklaring av detta kommer från Dillard et al. (2004) som beskriver isomorfism som
organisationens anpassning till institutionell praxis. De menar att förändringen av den frivilliga
företagsredovisningen anpassar sig och ändras för att passa in i den isomorfiska processen. Deegan
och Unerman (2011) belyser att det finns olika typer av isomorfism, tvingande isomorfism,
härmande isomorfism och normativ isomorfism. Dessa kommer att belysas nedan.
DiMaggio och Powell (1983) anser att tvingande isomorfism uppstår genom formella och
informella påtryckningar från andra organisationer som organisationen är beroende av. Denna
uppstår även genom förväntningar från samhället som de verkar inom. Detta blir då tvingande och
övertygande om att följa dessa påtryckningar.
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Härmande isomorfism innebär enligt DiMaggio och Powell (1983), precis som det låter, att en
organisation försöker efterlikna eller förbättra en annan organisations institutionella praxis. Detta är
oftast för att få en konkurrensfördel i form av legitimitet. Författarna belyser att härmande
isomorfism oftast beror på osäkerhet, om det går sämre för en organisation än för en annan tenderar
den organisationen som det går sämre för att försöka efterlikna den andra organisationen.
Normativ isomorfism menar DiMaggio och Powell (1983) att kan relateras till trycket från
gruppnormer att införa viss institutionell praxis. Ta till exempel företagsredovisning och revision,
professionella förväntningar är att revisorn kommer att arbeta utifrån redovisningsstandard, detta
blir då en form av normativ isomorfism för organisationen som revisorn arbetar för. Författarna
belyser även att normativ isomorfism kan uppstå genom mindre formella gruppnormer. I en
organisation kan det finnas en stark företagskultur och speciella sätt att arbeta på, detta innebär
också en typ av normativ isomorfism då de som arbetar känner press att följa de normer som finns i
organisationen.
För att koppla institutionell teori till denna studie har tidigare forskning inom revision granskats.
Den granskade forskningen grundar sig i institutionell teori.
Enligt Rollins och Bremser (1997) är det viktigt att passa in i nätverket för att utveckla, behålla och
hantera nuvarande legitimitet, vilket ger företaget större makt. För revisorerna är det viktigt att följa
IFRS regler och praxis. Som tidigare nämnts menar Dillard et al. (2004) att det är viktigt att
efterlikna andra organisationer då detta ger legitimitet och tillit från intressenterna. Rollins och
Bremser (1997) menar att revisorerna följer regler och praxis för att de ska kunna utveckla
legitimitet till organisationen. Lönnqvist (2009) belyser att det har beslutats av EU:s olika organ att
alla börsnoterade bolag inom unionen ska i årsredovisningen för koncernen följa IAS/IFRS
standarder. Med detta menas att alla länder är tvingade att följa dessa regelverk oberoende av vad
ländernas egna lagstiftning påvisar. På grund av detta är det Europa domstolen som dömer om dessa
lagar ej efterföljs.
Collin et al. (2009) menar att utifrån institutionell teori granskar de hur en revisionsbyrå kan
påverka den redovisningsmetod som en organisation väljer. Frågan de ställer sig är om det är
revisionsbyrån som påverkar organisationen med redovisningsmetod eller om det är organisationen
som väljer revisionsbyrå efter den redovisningsstandard de har.
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3.3 Tidigare forskning
Under denna rubrik kommer tidigare forskning inom det berörda problemområdet att presenteras.

3.3.1Nedskrivningsprövning	
  av	
  företagsförvärvad	
  goodwill
Enligt Godfrey och Koh (2009) har nedskrivningsprövning snabbt blivit den primära
redovisningsmetoden för goodwill året efter förvärvsåret. I Mars 2004 blev den uppdaterade IAS 36
godkänd

av

IASB.

Med

detta

regelverk

blev

noterade

bolag

tvingade

att

göra

nedskrivningsprövning enligt IFRS på årlig basis. Om det verkliga värdet är mindre än det bokförda
värdet skall detta skrivas ned till verkligt värde. Detta ska ske på tillgångar som kan vara
svårvärderade och svåra att sätta en livslängd på (Petersen och Plenborg, 2010; Beatty och Weber,
2006; Lönnqvist, 2009). Petersen och Plenborg (2010) menar vidare att IAS 36 är en invecklad
standard som kräver kunskap om värderingstekniker. De som producerar redovisningen och deras
finansiella rådgivare måste ha den kunskap som krävs för att göra dessa nedskrivningsprövningar.
Även företagen behöver dessa kunskaper då revisorerna inte alltid kan hjälpa till vid värderingen.
Petersen och Plenborg (2010) anser att nedskrivningsprövning enligt IFRS är ett logiskt steg i
utvecklingen av redovisning av goodwill. Vid avskrivning av goodwill fanns det ingenting som gav
ett riktigt värde för finansiella rapporter. En annan förbättring som skett med nedskrivning menar
författarna är att företagen ej längre behöver uppskatta livslängden för goodwill, då detta är
nästintill omöjligt. Genom nedskrivningsprövning får intressenterna en bättre finansieringsöversikt,
då goodwill inte automatiskt skrivs av. Enligt FAR-online (2013, a) kan det verkliga värdet på
goodwill beräknas genom att priset som betalades för företaget vid förvärvet minskas med de
tillgångar och skulder som finns i företaget.
Första steget för nedskrivningsprövning är att jämföra det verkliga värdet med det bokförda värdet
för att identifiera eventuell nedskrivning (FAR-online, 2013, a). Värdet för goodwill bör då vara
inräknat i det bokförda värdet. Om det verkliga värdet är högre än det bokförda värdet, har
tillgångens värde ej försämrats och bör därför ej skrivas ned. Om det bokförda värdet är högre än
det verkliga värdet, skall det andra steget av nedskrivningsprövningen göras för att beräkna
storleken på nedskrivningen som ska göras (Atieh, 2003).
Enligt Atieh (2003) är det andra steget vid nedskrivningsprövningen att jämföra det indirekta
verkliga värdet av goodwill med det bokförda goodwillvärdet. Om det bokförda värdet av goodwill
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är högre än det indirekta verkliga goodwillvärdet har det skett en värdeminskning med denna
summa. Då denna summa uppmärksammats ska det ske en nedskrivning av goodwill med samma
belopp.
Enligt Marton et al. (2013) ska värdet diskonteras med en ränta vid beräkning av framtida
kassaflödens nuvärde. Diskonteringsräntan ska ej innefatta risker som redan korrigerats i
kassaflödena, detta för att riskerna ej ska beräknas två gånger. Diskonteringsräntan ska vara en
procentsats före skatt och reflektera tidsvärdet av pengar. Tidsvärdet reflekterar den riskfria räntan,
med detta menas att de pengar som intjänas idag investeras i riskfria placeringar.
Diskonteringsräntan ska baseras på bedömning av marknaden. Detta görs enklast genom att från
aktuella marknadsmässiga transaktioner ta fram liknande tillgångars avkastningskrav som räntan
kan beräknas på (Marton et al., 2013). Carlin och Finch (2010) menar vidare att diskonteringsräntan
har stor påverkan vid beräkning av de framtida kassaflödenas storlek och även utförandet av
nedskrivning påverkas av denna. Detta på grund av att en för hög diskonteringsränta ger ett lägre
nuvärde av framtida kassaflöden medan en lägre diskonteringsränta ger motsatt effekt. Comiskey
och Mulford (2010) belyser att diskonteringsräntan har en direkt och tydlig inverkan på resultatet av
nedskrivningsprövningen. En förändring av räntesatsen kan förändra om det ska ske en
nedskrivning eller inte.
Atieh (2003) belyser att goodwill bör testas på en årlig basis och om det finns speciella
omständigheter eller andra händelser som påverkar goodwill. Speciella omständigheter kan vara att
företaget förlorar en stor kund, blir av med viktig personal, ändring i regelverk, oväntad konkurrens
eller plötslig nedskrivning av en annan tillgång som kan påverka goodwill. Atieh (2003) menar
vidare att det finns vissa undantagsfall då verkligt värde av goodwill ej behöver framställas. Detta är
då tillgångar och skulder som påverkar värdet ej har förändrats drastiskt sen det verkliga värdet togs
fram vid den tidigare nedskrivningsprövningen, det tidigare verkliga värdet överstiger det bokförda
värdet med stor marginal eller att sannolikheten för att det verkliga värdet skulle understiga är liten.

3.3.2	
  Faktorer	
  som	
  påverkar	
  revideringen	
  av	
  goodwill
Falkman (2001) belyser att det finns ett antal faktorer som påverkar revisorernas revidering av
goodwillposten. Dessa faktorer är väsentlighet, neutralitet och att revision ska kunna ligga till grund
för framtida beslutsfattanden.
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Tepalagul och Lin (2015) belyser att revisorers neutralitet är något som varit ifrågasatt och menar
att detta har gjort att det finns vissa riktlinjer kring neutralitet. Dessa riktlinjer är exempelvis att
revisorer helst ska rotera efter en viss tid för att inte få en för nära relation till företaget och att
revisorerna helst ej ska ha andra åtaganden än revision för företaget. Quadackers et al. (2014) har
gjort en studie som belyser att neutralitet anses som viktigt vid revidering. Med neutralitet menar de
att revisorn vid revidering förväntas att ej påverkas av företagsledningen. Nelson (2009) menar att
revisorn ska undersöka alla revisionsbevis med samma förutsättningar. Cushing (2000) menar
vidare att neutralitet innebär att revisorn ej ska vara varken positivt påverkad eller negativt
påverkad. Med detta menas att revisorn måste undersöka företagsledningens påståenden men
revisorn måste även kontrollera alternativa förklaringar. Bamber, Ramsey och Tubbs (1997) belyser
i sin studie att revisorer tenderar att prioritera de bevis som talar för deras egna åsikt och fokusera
mindre på de bevis som talar emot. Enligt Tepalagul och Lin (2015) är neutralitet viktigt då detta
påverkar revisionskvalitén. De menar att revisionskvaliteten beror av om revisorn kommer upptäcka
och rapportera ett brott, om revisorn ej förhåller sig neutral så minskar sannolikheten att de kommer
rapportera ett brott.
McKee och Eilifsen (2000) belyser att goodwillpostens väsentlighet avgör om posten ska granskas
eller inte. Detta innebär även att postens väsentlighet avgör hur omfattande revideringen kommer
bli. Mckee och Eilifsen (2000) belyser att väsentlighet även kallas för materialitet. Även Iksandar
(1996) talar om detta då han anser att alla goodwillposter som väsentliga ska tas upp i den
finansiella informationen medan de poster som anses vara oväsentliga för företaget utesluts. De
väsentliga posterna ska särrredovisas och detta medför kostnader och därmed anser Chong (1992)
att det ej är kostnadseffektiv att särredovisa alla kostnader. Detta är därmed en anledning till varför
oväsentliga poster ej särredovisas. Chong (1992), Gist och Sbastri (2003) belyser att revisorn avgör
vilka poster som är väsentliga eller ej, detta genom att bestämma ett väsentlighetstal som motsvarar
det högsta felberäkningen som den finansiella informationen får innehålla. Chong (1992) menar
vidare att om en felberäkning görs som är större än väsentlighetstalet kan årsredovisningen i sin tur
bli vilseledande. Adams, Weetman, Jones och Gray (1999) menar att det inte finns någon fastställd
regel för hur väsentlighet ska bedömas och därmed belyser Gist och Sbasti (2003) att revisorn gör
en professionell bedömning gällande väsentlighet och utgår ifrån den. Även Fagerström (2002)
belyser att väsentlighet baseras på subjektiva bedömningar. Adams et al. (1999) hänvisar till en
studie som visar att flertalet revisorer använder sig av 5% till 10% av nettoresultatet och eget kapital
som ett mått för väsentlighet.
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Den tredje faktorn som Falkman (2001) nämner är viktig vid revideringen av goodwillposten är att
revisionen ska ligga till grund för framtida beslutsfattanden för investerare. Plaats (2000) belyser att
revisionen bidrar till trovärdighet i årsredovisningar och Menon och Williams (1994) anser att
revisionen även bidrar till en försäkran om kvalité. Genom att revisorn granskar årsredovisningen
och finner dess felaktigheter, anser Menon och Williams (1994) att revisonen bidrar till att
investerarna återfår den del av pengarna som de skulle ha förlorat om årsredovisningen var felaktig.
Öhman (2007) instämmer med Menon och Williams (1994) då han anser att investerare är beroende
av att revisorn granskar den finansiella informationen för att säkerställa att den stämmer överens
med verkligheten. Reviderade årsredovisningar fyller även flera syften och detta är något som
Schneider och Church (2008) belyser då de talar om att de reviderade årsredovisningarna ligger till
grund vid riskbedömning och kreditprocesser.
I sin avhandling belyser Flint (1992) sju förutsättningar han anser bör ligga till grund för revisionen.
Att revisionen bör förmedlas och redovisas på ett tydligt sätt är en av dessa förutsättningar. Detta då
revisionen ska säkra kvaliteten för att ge ett mervärde för intressenterna. Revisionen ska fungera
som ett skydd för framtida intressenter och investerare, då revisionen ger redovisningen en
kvalitetssäkring (Lee, 1995; Kinney, Maher, Wright, 1990). Lee (1995) menar att revisorn fungerar
som en länk mellan den redovisningsskyldige och den redovisningsberättigade genom att revisorns
uppgift är att kvalitetssäkra redovisningsinformationen som den redovisningsskyldige ger ut.

3.4 Teoretisk operationalisering
För att ge en ökad förståelse av det berörda problemområdet har en operationalisering av teorin
genomförts.

3.4.1	
  Undersökningsmodell	
  	
  
Under denna rubrik kommer studiens undersökningsmodell att presenteras. Modellen visar
revidering av goodwill, nedskrivningsprövning enligt IFRS samt de faktorer som tros påverka
studiens ämnesområde. Detta förankras i studiens teorier.
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Figur 4 - Undersökningsmodell
Ovanstående undersökningsmodell illustrerar nedskrivningsprövning enligt IFRS samt vilka
faktorer och teorier som påverkar revideringen av goodwillposten och dessa återfinns i studiens
referensram. De tre faktorer som antas påverka revideringen av goodwillposten är att revideringen
ska kunna ligga till grund för framtida beslutsfattande, väsentlighet och neutralitet.
Undersökningsmodellen presenterar även nedskrivningsprövning enligt IFRS då detta har en stor
påverkan på goodwillposten. Dessa delar kan förankras i agent- och institutionell teori. Faktorn
neutralitet innebär att revisorn ej ska vara påverkad av företag och därmed agera som oberoende i
sin bedömning. Tidigare teori talar även för att revisorns bedömning varken är positiv eller negativt
påverkad. Detta kan därmed kopplas till agentteorin då den belyser att revisorn agerar som en
oberoende part mellan principalen och agenten. Agentteorin talar även för att revisorn ej ska ha ett
egenintresse i bolaget samt att ingen av parterna ska påverkas negativt eller positivt av att en
revidering utförs. Då revisorerna utför nedskrivningsprövningen är de styrda av de regler som IFRS
ger, detta kan enligt institutionell teori ses som normativ isomorfism då de är tvingade till att följa
dessa regler. Väsentlighet antas vara en viktig faktor gällande revidering av goodwill. Detta på
grund av att denna faktor minskar kostnaden vid revideringsprocessen då oväsentliga poster utesluts
ur den finansiella informationen. Denna faktor påverkar även hur omfattande revideringen blir. Den
tredje faktorn som undersökningsmodellen presenterar är att revideringen ska kunna ligga till grund

30

för framtida beslutsfattande. Enligt tidigare teori anses denna faktor vara viktig då reviderade
årsredovisningar ger en kvalitetsstämpel för framtida och nuvarande intressenter.

3.4.2	
  Utformning	
  av	
  intervjuguide	
  
För att ge en ökad förståelse av det berörda problemområdet har en operationalisering av teorin
genomförts. För att operationalisera teorin har en intervjuguide framtagits. Denna intervjuguide
avspeglar studiens frågeställningar. Intervjuguiden är uppdelad i tre teman och dessa är: revidering
av goodwillposten, nedskrivningsprövning enligt IFRS och faktorer som kan påverka revideringen.
Strukturen som intervjuguiden bygger på är den samma som i metodkapitlet.
I första temat gällande revidering av goodwillposten finns frågor rörande hur intervjupersonen går
tillväga vid revideringen samt några frågor gällande vilka revisionsbevis som krävs. Flint (1992)
talar om att revisorer ska följa revisionsprocessen och med detta menar han bland annat att
revisionsbevis ska samlas in. Även frågor gällande förvärvsanalysen behandlas i detta kapitel då
Johansson, Häckner och Wallerstedt (2005) belyser att förvärvsanalysen används som
revisionsbevis under år 2 av revideringen.
Det andra temat i intervjuguiden som handlar om nedskrivningsprövning enligt IFRS behandlar
frågor som till exempel vad intervjupersoner anser om nedskrivningsprövningen, om de anser att
avskrivningar eller nedskrivningsprövning är mest fördelaktigt samt om de anser att regelverket är
fullständigt. Detta är något som Petersen och Plenborg (2010) berör då de talar om att regelverket är
invecklat. Dock talar även Petersen och Plenborg (2010) om vilka fördelar nedskrivningsprövning
enligt IFRS har.
Det tredje och sista temat berör frågor kring vilka faktorer som kan påverka revideringen. I detta
tema finns frågor som till exempel hur intervjupersonerna ser på neutralitet, kvalitén på
revisionsbevisen samt vad de anser om postens väsentlighet och hur de bedömer detta. Falkman
(2001) belyser i sitt verk att dessa nämnda faktorer påverkar revisionen.
Intervjuguiden består även av en inledande del som berör intervjupersonens bakgrund som till
exempel hur lång erfarenhet de har inom branschen och hur de kommer i kontakt med
goodwillposten. I slutet av intervjuguiden finns övriga frågor, dessa frågor berör vilka förändringar
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som de skulle vilja se i framtiden gällande revidering av goodwillposten samt om det finns något
som intervjupersoner skulle vilja tillägga eller kommentera rörande studiens problemområde.

	
  	
  
Revidering	
  av	
  goodwillposten	
  
Nedskrivningsprövning	
  enligt	
  
IFRS	
  
Neutralitet	
  
Väsentlighet	
  	
  
Framtida	
  beslutsfattanden	
  
Övriga	
  frågor	
  

Återfinnes	
  i	
  fråga	
  
4,	
  5,	
  6,	
  7,	
  8,	
  9	
  
10,	
  11,	
  12,	
  13,	
  14,	
  
15	
  
16,	
  17	
  
18,	
  19	
  
20	
  
1,	
  2	
  ,3,	
  21,	
  22,	
  23	
  

Tabell 2 – Intervjufrågor

Ovanstående modell visar undersökningsmodellens operationalisering till intervjuguiden. Tabellen
tydliggör undersökningsmodellens samtliga områden och vilka intervjufrågor som tillhör varje
område. Agentteorin och institutionell teori berörs ej i studiens intervjuguide då dessa används för
att tolka de övriga områdena. Dessa kan även ses som studiens underliggande faktorer.
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4. Empiri
Nedan presenteras studiens respondenters bakgrund gällande revisorernas befattning och
erfarenhet av revidering av goodwill samt att det insamlade materialet från den empiriska
undersökningen presenteras. För att ge en tydlig struktur formas det empiriska materialet utifrån
de frågeställningar studien utgår ifrån. Denna struktur återfinns även i teorikapitlet för att
underlätta för läsaren. Strukturen utgår ifrån revidering av goodwill, nedskrivningsprövning enligt
IFRS och faktorer.
Revisor A - Revisor A arbetar som revisorsassistent och har 4 års erfarenhet inom yrket. Revisor A
kommer normalt inte i kontakt med revidering av goodwill.
Revisor B - Revisor B arbetar som auktoriserad revisor och har 32 års erfarenhet som revisor. Han
kommer i kontakt med goodwillposten i huvudsak när ett bolag förvärvar ett annat bolag. Revisor B
arbetar relativt ofta med revidering av goodwillposten.
Revisor C - Revisor C arbetar som auktoriserad revisor och har arbetat inom yrket i 15 år. Revisor
C kommer i kontakt med goodwillposten i alla koncerner som han arbetar med som har gjort ett
förvärv.
Revisor D - Revisor D har 27 års erfarenhet inom yrket och arbetar som auktoriserad revisor.
Revisor D kommer i kontakt med goodwillposten när det görs ett förvärv.
Revisor E – Revisor E arbetar som auktoriserad revisor och han har arbetat som revisor i knappt 25
år. Revisor E kommer framförallt i kontakt med goodwillposten då han arbetar med publika bolag.
Revisor F- Revisor F har under hela sitt verksamma liv arbetat som revisor och detta är i snart 30
år. Revisor F arbetar som auktoriserad revisor sedan 25 år tillbaka. Revisor F har kommer i kontakt
med revidering av goodwillposten.
Revisor G – Revisor G är auktoriserad revisor och har arbetat som revisor i 15 år. Revisor G har
varit påskrivande revisor sedan 8 år tillbaka. Revisor G beskriver att hon kommer i kontakt med
goodwillposten när ett företag förvärvar ett dotterföretag.
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Revisor H - Revisor H arbetar som auktoriserad revisor och har arbetat som revisor i 33 år. Revisor
H talar om att det idag inte görs lika mycket koncernredovisningar men att hon kommer i kontakt
med revidering av goodwill.
Revisor I - Revisor I arbetar som auktoriserad revisor och har varit verksam inom yrket i 28 år.
Även revisor I påpekar att på grund av att koncernredovisning inte är lika frekvent som förut,
kommer revisor I endast i kontakt med goodwill några gånger per år.

Revisor J – Revisor J har arbetat som revisor i 16 år och verkställer som auktoriserad revisor.
Revisor J kommer i kontakt med revidering av goodwill när företag gör ett förvärv.

4.1 Revidering av goodwill
Flertalet revisorer anser att goodwill är omdiskuterat på grund av att det handlar om framtida värden
och bedömningar av dessa värden. Revisorerna menar att det inte finns något som är exakt rätt eller
fel i värdering av goodwill utan att det bygger på bedömningar. Revisor C menar att bedömningarna
kan variera mellan olika revisorer, det kan finnas olika bakomliggande skäl till att en person kan
vilja att posten ska vara värd mycket eller lite beroende på vilket förhållande personen har till
goodwillen. Samtliga revisorer menar att en nedskrivning som gör att företaget visar en förlust inte
alltid uppskattas av företagen. Revisor D som jobbar inom oljeindustrin menar att det är svårt att
förutse hur det kommer se ut i framtiden då oljepriserna har sjunkit, med detta menar han att det blir
lite som en gissningslek. Majoriteten av revisorerna menar också att när IFRS infördes och det blev
krav på att noterade bolag skulle utföra nedskrivningsprövning istället för avskrivning blev det
svårare att ta fram ett värde vilket har gjort att goodwill har blivit omdiskuterat.
Gränsen mellan goodwill och övriga materiella tillgångar dras genom att goodwill är det som blir
över då resterande poster har tagits med i förvärvskalkylen, det blir en restpost menar revisorerna.
“Det som inte är direkt synligt i eget kapital ska man försöka fördela på andra poster
i balansräkningen, det kan vara varumärke, marknadspositioner och en del har
kundstockar och allmänt kunnande som finns i organisationen, sen blir det en restpost
och det är den som är goodwill.” Revisor E.
Revisor D belyser även att svårigheten kring gränsdragningen varierar från gång till gång. Han
menar att det kan bero på samgående effekter och synergier och att det då får dokumenteras att detta
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försvårar gränsdragningen men att detta ser olika ut beroende på bolag och taktik. Flertalet revisorer
menar att även immateriella tillgångar kan vara svåra att värdera, vilket gör att det ibland redovisas
ett för högt goodwillvärde då övriga immateriella tillgångar är svåra att separera från posten.
Samtliga revisorer anser att revideringen är olika beroende på vilket år som revideras. Vid det första
året är flertalet revisorer överens om att de tittar på att förvärvsanalysen är rätt gjord.
“Så först en väldokumenterad förvärvsanalys, sen är det ju så att det är ju en tillgång
som alla andra tillgångar och sen är det ju samma kriterier vilket innebär att du
måste styrka värdet. Existensen kan du styrka med förvärvsanalys men du måste ju
styrka värdet.” Revisor I
Flertalet revisorer menar att det är viktigt att se att en korrekt bedömning har gjorts vid värderingen
av goodwill, de då granskar hur det förvärvade företaget har utvecklats hittills och dess resultat. Då
goodwill är förväntan på framtida resultat analyserar revisorerna år 2 om resultatet blivit som det
beräknades år 1. Om värdet är mindre än beräknat utförs en nedskrivningsprövning för att se hur
mycket goodwillvärdet skall skrivas ned med, om det är lika stort som det beräknade värdet behöver
tillgången ej skrivas ned. Revisor H menar att hon då tittar på hur det har sett ut för företaget hittills
och vad det finns för budgetar och prognoser för framtiden. Utifrån det gör hon sedan en
bedömning hur mycket goodwillposten bör skrivas ned.
Gällande revisionsbevis är det liknande svar hos revisorerna. År 1 granskar revisor B formalia, att
företaget står som köpare och att parterna är de rätta. Är det en tillgång som kräver en registrering
kollar revisor B även på detta. Det är viktigt att företaget är infört som ägare och att det finns ett
underskrivet avtal. Sedan gör revisor B en bedömning om goodwill är rimligt med avkastningen.
“Man får fråga företaget hur de har räknat på förvärvsanalysen och hur det har gjort
bedömningar. Det brukar inte vara några problem att köpa det de säger, då det är
armlängdsavstånd och två oberoende parter osv.” – Revisor B
Med en armlängdsavstånd menar Revisor B att företagen ej är bekanta. År 2 tittar revisor B på
budgetar, prognoser och kassaflöden för att se om goodwillposten fortfarande kan försvaras.
Revisor D menar att det är lättast om det finns en tredje parts värdering så att revisorn kan falla
tillbaka på deras värdering. Utöver detta är det beräkningsmodeller och förvärvsanalysen som är
revisionsbevis och företagets kalkyler jämförs. Revisor D menar även att det är viktigt att granska
grundantaganden och annat så att det är rimligt. Ibland utför de också samtal med företaget liknande
en intervju för att få fram varför de gjort som de gjort.
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Det flertalet revisorer har gemensamt när det gäller revisionsbevis, är att förvärvsanalysen är det
tydligaste revisionsbeviset. Sedan menar de flesta revisorer att det som analyseras under
nedskrivningstestet också är revisionsbevis. Detta är budgetar och prognoser för kommande år som
det görs en bedömning utifrån, sedan är det variabler som ränta och riskpremier som är viktiga.
Riskpremier måste räknas då det är framtida vinster som ska beräknas och det kan vara svårt att se
exakt vad som kommer att inträffa i framtiden. Därför kan det även vara bra att granska hur
företaget beräknat riskpremien och om de kommer fram till ett exakt goodwillvärde eller om det
finns lite marginaler menar revisor G. Revisor E säger
”En stor faktor som är i nuvarande klimat är att det allmänna ränteläget är väldigt
lågt vilket gör att diskonteringsräntorna blir lägre och lägre och detta innebär att du
kan försvara ett mycket högre goodwillvärde”. - Revisor E
Samtliga av respondenterna är eniga om att det inte brukar vara något problem att få den
information som behövs för att göra en korrekt revidering. De nämner däremot att företagen ibland
ej har de kunskaper som behövs för att ta fram informationen. Revisor H nämner att det i vissa fall
inte finns en förvärvsanalys och att de då får hjälpa företagen att göra en analys.
“Vissa företag tror på guld och gröna skogar i framtiden men historiskt har man sett att det har
varit dåligt, men det är ju deras dröm och de tror på detta för företagare är positiva” säger revisor
G och menar att detta kan göra att företagen vill se situationen bättre än vad den är, vilket kan göra
att de blir svårare att få information. Revisor D menar på att de flesta företag som han arbetar med
är vana att göra förvärv och vet vilken information som han vill ha, “Företagen vet vad som står på
min önskelista“, säger han och skrattar lite.
När det gäller att ha förvärvsanalysen till grund för revidering av nedskrivningsprövningen menar
flertalet av revisorerna att detta är något som är självklart. Revisor F menar att förvärvsanalysen
alltid ligger till grund för den nedskrivningsprövning som utförs varje år, då det är jämförelse med
den som visar om det skett någon förändring vid nedskrivningsprövningen. Revisor B belyser att
förvärvsanalysen egentligen är till för att allt vid koncernredovisningen ej kan redovisas som aktier i
dotterbolaget. Dessa måste delas upp på de tillgångar och skulder som summan är hänförlig till och
restposten på det är ju då goodwill. Men att han vid nedskrivningsprövningen undersöker om denna
uppställning fortfarande håller. Revisor B menar vidare att det måste bevisas att goodwillvärdet går
att försvara varje år och att analysen är utgångspunkten för vad värdet var från början. Revisor D
talar om att förvärvsanalysen även är revisionsbevis följande år.
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“ Jag kommer med något som de sa för tre eller fyra år sedan och frågar hur det står
till med det, det bästa är när de då har börjat stuva om i koncernen och inte vet varför
de köpt vissa företag, vad de tillhör och vilka kassaflöden det är vi ska kolla på för att
försvara just den delen. Därför är det jätte viktigt att få dem att skriva fast sig i
förvärvsanalysen, man vill ha en utförlig dokumentation så det är lätt att gå tillbaka
och kolla upp senare”. Revisor D
Revisor D menar vidare att det är först när det går dåligt som företagen tycker det är jobbigt att gå
tillbaka och kolla på förvärvsanalysen, för när det går bra då är det ingen som ifrågasätter något.

4.2 Nedskrivningsprövning enligt IFRS
Revisorerna anser att nedskrivningsprövning är ett komplicerat regelverk som innebär mycket
arbete både för kunden och för revisorn. Detta anser de då nedskrivningsprövning enligt IFRS är
svår att hantera och svår att granska då prövningen bygger på tro om framtiden. Revisor B anser att
nedskrivning är något som måste göras, dock anser han att svagheten är att det finns ett fåtal
parametrar som ska följas och därmed tycker han att ”man kan leka fram en slutsats”. Även
Revisor D anser att detta är svaghet då det finns situationer där de närmar sig ett
nedskrivningsbehov men bolaget kan då ändra marginalförbättringen med en procent och därmed
slippa nedskrivningen. Revisor F anser att nedskrivningsprövning blir subjektiv och att prövningen
har fått kritik för detta.
”Den är beroende på vilka antaganden man har och det är egentligen först sett över
tid som man kan se om dessa antaganden är rimliga eller inte. Gör man ett antagande
om tre procents tillväxt under de närmaste fem åren, ja det är ju först om fem år som
jag kan se om det antagandet var rätt eller inte”. Revisor F

Dock anser Revisor F att fördelen med IFRS nedskrivningsprövning är att regelverket är tydligt och
att de måste visa vilka antaganden som gjorts, vilket gör att de som har kunskapen kring detta som
till exempel börsanalytiker kan göra en egen känslighetsanalys.
På grund av att nedskrivningsprövning enligt IFRS är komplicerat och svårt att arbeta utefter är
samtliga

revisorer

eniga

om

att

de

föredrar
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kontinuerliga

avskrivningar

framför

nedskrivningsprövning. ”Med avskrivningar slipper man hamna i situationer där det är politik eller
någon som inte vill skriva ner och till slut blir det en konfliktsituation” säger Revisor C.
Revisorerna anser att det blir mindre subjektivt och känsligt med avskrivningar och skillnaden blir
mindre mellan åren. Revisor D menar att det är svårt att försvara goodwill för ett förvärv som
gjordes för fyra år sedan. Revisor H talar om att hon föredrar avskrivning före
nedskrivningsprövning då det inte är lätt för företagen att dokumentera på ett bra sätt vilket gör att
det blir svårare för revisorn att göra rätt.
Samtliga revisorer talar dock om att en nedskrivningsprövning är något de alltid gör trots att bolaget
använder sig av avskrivningar. De menar att även om kontinuerliga avskrivningar utförs ska värdet
testas för att revisorn ska kunna utröna om avskrivningstakten ska minska eller inte. Dock är den
nedskrivningsprövningen inte enligt IFRS och därmed inte lika komplicerad. Revisor D nämner att
värdet på goodwill inte kan reverseras och detta innebär om värdet en gång skrivits ned, spelar det
ingen roll om bolaget går bättre vid ett senare tillfälle då det ej går att skriva upp värdet igen.
Revisor B talar om att detta alltid utförts, att han som revisor går in och prövar att värdet är samma
som det bokförda värdet.
”IAS 36 kanske har infört och kanske styrt upp nedskrivningsprövningen på något
sätt. Men tankemässigt att man gör en värdering oavsett om man kallat det för
nedskrivningsprövning, det har alltid varit så”. Revisor B
I frågan om nedskrivningsprövning eller avskrivning ger mest rättvisande resultat är samtliga
revisorer eniga, de anser att rent teoretiskt bör en korrekt utförd nedskrivningsprövning vara mer
fördelaktig. På grund av att nedskrivningsprövning enligt IFRS är komplicerad och anser Revisor I
och Revisor C att prövningen inte alltid utförs korrekt och menar därmed att avskrivningar ger en
mer rättvisande bild av resultatet. Revisor B poängterar att eftersom goodwillposten inte skrivs upp,
ger inte nedskrivningsprövningen en rättvisande bild om värdet vid ett senare tillfälle stigit. Han
menar att ett mer rättvist resultat hade varit om de istället hade skrivit upp värdet.
Trots att nedskrivningsprövning enligt IFRS är komplicerad att utföra anser revisorerna att
regelverket i sig är fullständigt och de kan inte komma på vad som skulle kunna förändras. Revisor
C och Revisor E anser att modellerna är teoretiskt korrekta och uttömmande. Revisor C anser att
detta kan leda till att det uppstår en svårighet i att förklara för kunden hur nedskrivningen ska
utföras praktiskt. Han menar att nedskrivningsprövningen blir teknisk och att en teknisk värdering
därmed görs. Revisor F anser att det finns en risk med ett för detaljerat regelverk och anser därmed
att ett mer principbaserat regelverk är mer fördelaktigt.
38

Revisor F anser att svårigheten vid nedskrivningsprövning är att diskutera och bedöma vad som är
rimligt och inte. Revisor C, håller med Revisor F i detta och han anser även att svårigheten är att det
kan skilja sig mycket vart slutsatsen hamnar då det bygger på subjektiva bedömningar. Revisor E
säger att han inte har stött på några svårigheter vid själva nedskrivningsprövningen, dock hade han
önskat att det lämnas ut mer information. Revisor C och G anser dock att i framtiden hade det varit
bättre och lättare om det fanns en fastställd modell som var mer objektiv. Men hur modellen skulle
se ut vet de inte samt att det i princip bör vara omöjligt att finna en sådan modell då alla bolag ser
olika ut och kan därmed inte tillämpa samma fasta modell.
I frågan om att nedskrivningsprövning ställer högre krav på revisorerna råder det delade meningar.
De flesta av revisorerna anser att nedskrivningsprövning har gjort att det ställs högre krav på dem.
Revisor E menar att i och med att det handlar om bedömningar, blir det större diskussioner och i
vissa scenarion möts revisorn och kunden på mitten, det finns inget svart eller vitt. Revisor H anser
att det är en mer komplicerad bedömning som utförs i och med nedskrivningsprövning. Vidare
menar revisor H att vid avskrivning är det lätt att bara kontrollera om det är gjort eller inte, men att
kontrollera värdet och göra en nedskrivningsprövning är mycket svårare. Revisor I menar att det
inte ställer högre krav på revisorer att bedöma värdet utan att det snarare är att tydliggöra för
kunden som är en större utmaning. Medan revisor C anser att det är hårda krav på att granskningen
av nedskrivningsprövningen är korrekt.

4.3 Neutralitet
Ingen av revisorerna anser att hålla sig neutral och agera som en oberoende part är ett problem.
Revisorerna talar om att det är A och O inom revision. De berättar även att de är måna om deras
titel och deras rykte samt att revisorbranschen är en kontrollerad bransch som kontrollerar att de är
neutrala i deras bedömningar. Revisor C talar om att deras arbete kontrolleras från fyra instanser.
Med detta menar han att deras arbete kontrolleras internt, från företaget internationellt, av FAR och
av Revisorsnämnden.
Revisor C uttalar sig om neutralitet genom att säga: ”Det enda sättet att verka inom det här yrket är
att vara konsekvent. Att genomföra det som man anser är viktigt och hålla fast vid den slutsatsen.
Annars fungerar det inte att vara revisor annars.”
Han nämner vidare att det är nästintill omöjligt att arbeta om revisorn inte kan vara neutral i sin
bedömning. Revisor F och I är båda enliga om att neutralitet inte är ett problem, de menar att om
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detta skulle bli ett problem finns det fler revisorer och de kan därmed lämna över uppdraget till en
kollega. Revisor D nämner dock att han tror att det kan vara svårare för en mindre revisionsbyrå att
vara neutral än de större byråerna. Med detta menar han att han ”har en hel firma i ryggen” och
därmed kan han vara hårdare.
”Jag brukar säga ju mer vän man blir med sina kunder ju bättre är det. Dock måste
man skilja på vän och kompis, en kompis får du hem till en fredagskväll och det gör
du inte med en vän”, Revisor B
Med detta menar han att vän kan du som revisor bli med dina kunder då de har ett intresse av att
hjälpa kunden som gynnar deras affärer. Revisor C anser dock att han brukar vara försiktig med att
skapa en för stark kundrelation då han anser att han måste göra sin fristående bedömning och att
han inte kan ha en kundrelation där detta inte accepteras. Det finns även rotationsregler som säger
att kunden måste byta huvudansvarig revisor efter ett visst antal år, detta anser Revisor E leder till
att den nya revisorn kan komma in med nya friska ögon.
”Jag köper inte argumentet att det är bra att det kommer in en ny revisor på grund av
att de ser med nya ögon. Det man säger är att den här revisorn som har varit revisor
innan att han har tröttnat, han är lite mossig, han behöver bytas ut och då är det bra
skäl att byta ut vederbörande men det är inte självklart att jag blir mossig bara för att
jag känner företagarna och att jag har jobbat länge med dem”, Revisor B.

Revisor B menar vidare att han inte köper synsättet att den huvudansvariga revisorn ska bytas ut
efter 7 år. Revisor E anser att det är lättare att vara neutral om han inte känner företaget. Dock
menar revisorerna att ju längre du reviderat åt ett bolag desto mer kunskap har revisorn om bolaget.
De övriga revisorerna anser att revisionen underlättas om bolaget är känt av revisorn sedan tidigare.
Samtliga anser att bransch- och företagskännedom är viktigt, de anser att ju mer kännedom desto
bättre revisionsarbete kan de göra. Revisor A berättar att de inte endast måste ha kännedom om
bolaget utan även om deras redovisningssystem, bokföringssystem och hur de rapporterar löner.
Revisor G och H håller med varandra om bolaget inte är känt sedan tidigare är det mycket
information som behöver hämtas in för att kunna göra en korrekt bedömning. Det blir även mer
arbete och de menar att de ofta har tuffa budgetar och inte mycket tid på sig att utföra revisionen.
Revisor H anser att 3 år är det optimala, detta då revisorn har kunskap om företaget, vad ägarna vill
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och vilka ambitioner de har. Revisor B anser att han som revisor även vet vad som kan vara känsligt
i ett bolag om bolaget är känt sedan tidigare.

4.4 Väsentlighet
Att goodwillpostens storlek påverkar revideringen är något som samtliga revisorer är eniga om. De
anser att ju större posten är desto mer omsorg kräver granskningen samt att mer tid läggs ner vid
revideringen av posten. ”Ju större posten är desto nervösare blir man” säger Revisor C skämtsamt.
Samtliga revisorer säger att bland det första de gör när de reviderar är att kolla hur stor väsentlighet
posten har och detta gäller inte bara goodwillposten utan alla poster i balansräkningen. Samtliga
revisorer berättar att det finns beräkningsmodeller samt att det finns riktlinjer från god
redovisningssed som visar vad som är väsentligt. De menar även att det inte går att sätta ett
generellt väsentlighetstal utan varje företag har sitt egna tal. Revisor B beskriver att han utgår från
ett väsentlighetstal på 10 % av balansomslutningen. Efter detta testar han väsentlighetstalet och ser
om det håller i alla situationer, han tittar sedan på eget kapital och resultaträkningen för att se om
det utmätta väsentlighetstalet håller även där. Väsentlighetstalet kan även bedömas olika beroende
på vem som reviderar.
”Om du frågar mig på ett konkret bolag vad jag sätter för väsentlighetstal här så
kommer jag garantera om du frågar en annan person så sätter de inte exakt samma
tal, vi kanske ligger i närheten av varandra men det finns också exempel på där det
kan vara jättestor skillnad.” Revisor C.
Revisor C konstaterar ovanstående då han beskriver att ett väsentlighetstal beräknas genom olika
modeller dock belyser han att de oftast utgår ifrån resultaträkningen. Revisor C och G beskriver att
de räknar på bolagets omsättning, rörelseresultat och nettoresultat, de tittar även på den totala
tillgångsmassan och vad som är väsentligt i bolaget. Revisor H anser att de även tittar på intäkter,
täckningsbidrag och vissa procenttal och ifrån dessa gör de sin bedömning. Revisor C beskriver att
innan revisionsberättelsen är påskriven sätter de ett acceptabelt fel, med detta menar han hur stort
fel kan de acceptera i en årsredovisning. Revisor C nämner vidare att utifrån detta tal sätter de sedan
ett väsentlighetstal och poster med värdet över detta tal är väsentliga för bolaget. De sätter även en
granskningsnivå för att utröna att ett beräkningsfel inte är högre än det framtagna accepterade felet.
Revisor C beskriver vidare att på börsnoterade bolag utgår de från resultatet, då detta är en viktig
del för investerare. Revisor F talar om att väsentlighet är att om ett utlämnade eller ett annat belopp
skulle få en beslutsfattare att fatta ett annat beslut.
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4.5 Revision som grund för framtida beslutsfattanden
I frågan om revisionen ligger till grund för framtida beslutfattande anser revisorerna att revisionen
är en viktig del för investerarnas framtida beslut. De menar på att revisionen ger en kvalitetsstämpel
på att årsredovisning är rätt och riktig.
” Vi har ett ekonomiskt system som fungerar rätt bra idag baserad på att många känner att de kan
lita på de officiella årsredovisningar som finns och US (kreditupplysning) bygger på
årsredovisningar som är reviderade. Alla kreditföretagen utgår ifrån det. Jag tycker att själva
revisionen och kvalitetssäkringen är viktig del i näringslivet och samhället”. Revisor C
Revisor E talar om att revisionsplikten för små bolag har avskaffats vilket har lett till
problemställningar på grund av att kvalitén på årsredovisningarna har försämrats dramatiskt. Detta
leder i sin tur till att myndigheter som bolagsverket och skatteverket får ett svårare arbete.
Revisor F anser även att revisionen bidrar till tillförlitlighet, hon säger ” Det är egentligen det som
är grunden för all revision att skapa tillförlitlighet från finansiella rapporter”.
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5. Analys och slutsats
I detta avsnitt kommer studiens analys att presenteras där empiri och teori tolkas och kopplas
samman. För att underlätta för läsaren kommer analysen presenteras utifrån samma struktur som
studiens frågeställningar. Samma struktur återfinns även i teori-och empirikapitlet. Strukturen
utgår ifrån revidering av goodwill, nedskrivningsprövning enligt IFRS och faktorer.

5.1 Revidering av Goodwill
Wines et al. (2007) menar att nedskrivningsprövning som värdering av goodwill kan innehålla
subjektivitet och tvetydighet som påverkar de finansiella rapporterna. Samtliga revisorer menar
också att goodwillvärderingen blir subjektiv då det inte finns något som är exakt rätt eller fel, utan
det är en egen tolkning som görs kring det regelverk som finns. Att det får göras en egen tolkning
gör också att revideringen blir tvetydig då det finns möjlighet till att tolka på sitt eget sätt. Wines et
al. (2007) menar vidare att värderingen ej blir transparent då företagen kan agera i egenintresse för
att få ett bra resultat. Revisor C menar att de bedömningar som görs kan vara olika mellan olika
personer. Det kan finnas bakomliggande skäl till att personen vill att posten ska vara värd mycket
eller lite, beroende på vad personen har för relation till goodwillposten. Att göra en nedskrivning
som gör att företagen visar på en förlust är något revisorerna menar att det inte alltid uppskattas av
företagen. Revisorerna menar att sedan nedskrivningsprövning kom har det blivit svårare att ta fram
ett värde vilket har gjort att goodwill har blivit omdiskuterat.
Precis som revisor E nämner även Høegh-Krohn och Knivsflå (2000) att exempel på immateriella
tillgångar kan vara varumärke, marknadspositioner och kundstockar. Vidare belyser revisorerna att
goodwill är den restpost som blir över efter att de immateriella tillgångarna identifierats. FARonline (2013, d) nämner något som skiljer övriga immateriella tillgångar från goodwill, är att de är
identifierbara. Revisorerna anser att värdering av immateriella tillgångar ibland kan vara svår, då
dessa kan vara svåra att identifiera. FAR-online menar att ett krav för immateriella tillgångar är att
dessa ska vara identifierbara för att urskiljas från goodwill. Revisor D menar att om det skett
samgående effekter eller synergier gör detta att det blir svårare att skilja på goodwill och övriga
immateriella tillgångar. Synergier är något som även Eriksson (2002) nämner som en slags
företagsförvärvad goodwill. Detta är när förvärvet förväntas erhålla moderbolagets framtida
ekonomiska fördelar genom att dess resultat förbättras. På grund av att förvärvet integreras i
moderbolaget kan detta göra att det blir svårare att urskilja goodwill från övriga immateriella
tillgångar.
43

Enligt FAR-online (2013, g) upprättas en förvärvsanalys vid förvärvstidpunkten. Revisorerna menar
att revideringen är olika beroende på vilket år det är. Vid revidering av goodwillposten det första
året menar flertalet revisorer att de kontrollerar om förvärvsanalysen är korrekt gjord. Med korrekt
gjord menas att de anskaffade andelarnas anskaffningsvärde ska kunna fastställas. Efter detta är
gjort är det kvarstående värdet, restposten, goodwill. Detta stämmer överens med Eriksson (1974)
då han belyser att goodwill beräknas efter att immateriella tillgångar identifierats och tillgångarnas
anskaffningsvärde fastställs och att goodwill därmed är en restpost. Med förvärvsanalysen är det
konstaterat att goodwillvärdet existerar men sedan måste värdet styrkas. Då goodwill är förväntan
om framtida resultat, gäller revideringen år två att kolla på om resultaten blivit som de var
förutspådda att bli. Om de blivit som det var tänkt låter revisorn goodwill vara, men om resultaten
blivit sämre görs en nedskrivningsprövning för att se hur mycket värdet ska skrivas ned med.
Flint (1992) menar att en del av revisionsprocessen är att samla revisionsbevis, om det ej finns
revisionsbevis kan ingen rapport skapas. Första steget i revisionsprocessen menar Flint (1992) är att
inhämta och uppskatta revisionsbevis för att sedan dra slutsatser utifrån dessa. Detta kan tolkas till
det revisorerna menar att de kollar på budgetar och prognoser och även tar med ränta och
riskpremie som är viktigt då det är framtida värden vilket innebär att det inte är riskfria
bedömningar. Detta jämförs med förvärvsanalysen för att dra slutsatser kring goodwillpostens
värde. Revisorerna anser att det är viktigt att företagen inte sätter diskonteringsräntan på ett sådant
sätt att värdet blir precist då det är viktigt att det finns en liten marginal. Något som Carlin och
Finch (2010) belyser är att diskonteringsräntan påverkar nedskrivningsprövningen radikalt på grund
av att om denna är hög blir nuvärdet lågt och tvärtom. Detta kan kopplas till att revisorerna inte vill
att värdet ska bli exakt då det finns en större risk att värdet blir felaktigt. Diskonteringsräntan
används då det är framtida vinster som skall beräknas vilket gör att det är svårt att göra en exakt
bedömning, detta är något som både revisorer och Marton et al. (2013) nämner. Flint (1992) menar
att det andra steget för revisorn är att göra en bedömning av de revisionsbevis som inhämtats. Detta
är något som även revisorerna nämner som det andra steget, då de belyser att de gör en bedömning
av de budgetar och prognoser som samlats in och bedömer om värdet skall skrivas ned på goodwill
eller ej. Det slutliga steget menar Flint (1992) är att skapa en rapport utifrån detta och denna rapport
är revisorernas revisionsberättelse som de nämner att det upprättar. Precis som FAR online (2013,
g) anser även revisorerna att förvärvsanalysen kan ses som ett revisionsbevis år två. De menar också
på att denna jämförs med andra budgetar och kalkyler för att se om goodwillvärdet består.
Johansson et al. (2005) belyser att vid revideringen år 2 granskar revisorn förvärvsanalysen som
upprättades vid förvärvstidpunkten. Johansson et al. (2005) menar vidare att det är genom att
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jämföra det verkliga värdet och förvärvsanalysen som ett nedskrivningsbehov upptäcks. Detta är
något som revisorerna också håller med om då de menar att det är jämförelsen med
förvärvsanalysen som visar om det skett någon förändring vid nedskrivningsprövningen.
Jämförbarhet menar även Falkman (2001) är viktigt, han menar att det är viktigt att informationen
går att jämföra från år till år för att få ett bättre beslutsunderlag. Han menar vidare att informationen
ska kunna användas som uppföljning och kontroll. Informationen måste även vara tillförlitlig för att
underlätta att framtida beslut tas korrekt. Detta menar också revisorerna som anser att det är viktigt
att förvärvsanalysen blir ordentligt dokumenterad för att det ska vara lätt att kontrollera vad som
gjorts tidigare år. Revisorerna menar vidare att det är svårt att få företagen att se tillbaka på varför
de har gjort ett visst förvärv, detta då de tenderar att ändra om i koncernen vilket gör att det blir
svårt att se vilka kassaflöden som tillhör vad. Något som revisorerna ej tar upp är det som Eriksson
(2002) menar att företagsförvärvad goodwill kan delas upp i två delar, dotterbolagsgoodwill och
integrationsgoodwill. Det som revisorerna tar upp, att det är lätt att förvärvet försvinner i koncernen
kan kopplas till Erikssons (2002) integrationsförvärv som innebär att förvärvet sker för att
moderbolaget ser möjligheten att få framtida ekonomiska fördelar som kan påverka moderbolagets
resultat positivt. När detta sker integreras förvärvet i koncernen vilket gör att det blir svårt att
urskilja det specifika förvärvet.

5.2 Nedskrivningsprövning enligt IFRS
År 2004 blev nedskrivningsprövning enligt IFRS tvingande för noterade bolag, detta innebär att
bolagen ska upprätta en nedskrivningsprövning varje år och därmed testa värdet på goodwillposten.
Prövningen sker genom att, om värdet uppskattas till ett lägre värde än det bokförda värdet ska
posten skrivas ned, detta enligt Petersen och Plenborg (2010), Beatty och Weber (2006) samt
Lönnqvist (2009). Dock anser Petersen och Plenborg (2010) att regelverket gällande
nedskrivningsprövning enligt IFRS är en invecklad standard som kräver kunskap och förståelse för
att revisorn ska kunna göra en bra bedömning av postens värde. Petersen och Plenborg (2010)
belyser även att standarden ställer höga krav på kunden, då det krävs att kunden har kunskap om
nedskrivningsprövning för att de ska kunna göra dessa beräkningar på egen hand. Revisorerna
instämmer med Petersen och Plenborg (2010) om att regelverket är komplicerat. Samtliga av
revisorerna anser att standarden i IFRS gällande nedskrivningsprövning är svår att granska då den
bygger på att ta beslut baserat på tro om framtiden. Teori och praktik stämmer överens gällande att
nedskrivningsprövning enligt IFRS ställer högre krav på både kunden och revisorn. Revisorerna
talar om att mindre bolag tenderar att sakna tillräckligt med kunskap och kompetens för att kunna
framställa tillräckliga revisionsbevis som krävs för att göra en nedskrivningsprövning. Majoriteten
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av revisorerna anser att nedskrivningsprövning ställer högre krav på revisorer, detta då det förs en
mer massiv diskussion och det kretsar kring bedömningar. Revisor I anser dock att
nedskrivningsprövning endast ställer högre krav på kunden då det blir en större utmaning för dem
att utföra en nedskrivningsprövning istället för att göra avskrivningar.
Gällande om nedskrivningsprövning eller avskrivningar är mest fördelaktigt skiljer sig i teori och
empiri. Detta då Petersen och Plenborg (2010) anser att nedskrivningsprövning enligt IFRS är ett
steg i utvecklingen när det kommer till goodwill. Revisorerna håller ej med Petersen och Plenborg
(2010) i denna fråga. Samtliga revisorer anser att de hellre föredrar kontinuerliga avskrivningar
istället för nedskrivningsprövning enligt IFRS. De anser även att revideringen blir mindre subjektiv,
mindre känslig samt att skillnaderna blir mindre mellan åren vid utförandet av avskrivningar. Wines
et al. (2007) håller med revisorerna om att nedskrivningsprövning kan leda till subjektivitet och
tvetydighet vilket de anser påverkar de finansiella rapporterna. Revisorerna nämner även att
svårigheten med nedskrivningsprövning beror på att det bygger på subjektiva bedömningar. Revisor
C säger att han föredrar avskrivningar för att ”Med avskrivningar slipper man hamna i situationer
där det är politik eller någon som inte vill skriva ner och till slut blir det en konfliktsituation”. De
anser även att på grund av att regelverket för nedskrivningsprövning är komplicerat blir det svårare
för bolagen att göra rätt och riktigt.
Wines et al. (2007) för en diskussion kring att nedskrivningsprövningen kan leda till brister i
finansiella rapporter på grund av subjektivitet. Som tidigare nämnt instämmer revisorerna med
Wines et al. (2007) gällande detta. Trots det anser revisorerna att regelverket är fullständigt och att
de ej kan komma på vad som bör ändras. Ett fåtal av revisorerna anser att det i framtiden skulle vara
fördelaktigt om det fanns en mer fastställd och objektiv modell att utgå ifrån.
Petersen och Plenborg (2010) anser att fördelarna med nedskrivningsprövning enligt IFRS är att det
nu finns ett riktigt värde för finansiella rapporter, vilket inte fanns tidigare då goodwillposten skrevs
av automatiskt. De anser därmed att nedskrivningsprövning ger en bättre finansieringsöversikt.
Petersen och Plenborg (2010) uttalande kan tolkas som att de anser att avskrivningar ger ett mer
rättvist resultat och en mer rättvisande bild av företaget. Detta är något som revisorerna diskuterar
och de anser att rent teoretiskt bör en korrekt utförd nedskrivningsprövning ge ett mer rättvist
resultat och därmed en mer rättvisande bild av företaget. Dock belyser de att på grund av att
regelverket är komplicerat, vilket innebär att nedskrivningsprövningen i vissa fall tenderar att ej bli
korrekt utförd, anser revisor I att avskrivningar ger ett mer rättvisande resultat.
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5.3 Neutralitet
Precis som Telapagul och Lin (2015) belyser revisorerna att det finns riktlinjer kring neutralitet. De
menar att det finns riktlinjer kring att revisorer ska rotera efter en viss tid, detta för att inte få en för
nära relation till företaget. Revisorerna är lite oense när det kommer till rotationsreglerna. Vissa
menar att det är bra att rotera för att den nya revisorn kan komma in med nya friska ögon, medan
andra anser att ju längre de har reviderat för ett företag desto enklare blir det och att det är viktigt att
känna företaget som de reviderar för. Vidare menar de att det bör bli en rotation om revisorn själv
känner att denne behöver byta för att den ej kan vara neutral, annars är det bra att revidera för ett
företag som de reviderat för under en längre tid då de har en större kunskap om bolaget.
Revisorerna menar vidare att det tar mindre tid att revidera för ett känt bolag då de ej behöver samla
ny information för att göra en korrekt bedömning och då de har strama budgetar är det viktigt att
vara effektiv i bedömningarna.
Cushing (2000) menar att revisorn ej får vara varken positivt eller negativt påverkad i sin
revidering. Dock menar revisorerna att när de har utfört revisionen för ett företag en längre tid vet
de vilka områden som måste undersökas noga och vilka områden som företaget har kontroll på och
ej behöver granskas lika noga varje år. Bamber et al. (1997) studie visar att revisorer ofta tenderar
till att göra som de hypoteser de haft från början och att revisorer därför kan kontrollera bevisen
som talar för deras hypoteser noggrannare än andra. Detta stämmer överens med denna studie då
revisorerna anser att de områden de vet att företagen skött bra ett år ej behöver granskas lika
noggrant nästkommande år.
Revisorerna menar att det ej är något problem att vara neutral i sin revidering då de anser att detta är
något som ingår i yrket. De belyser att de är noga kontrollerade från flera håll, vilket gör att de
måste vara neutrala i sin bedömning. Tepalagul och Lin (2015) belyser att neutralitet är något som
varit ifrågasatt i revisorsyrket vilket har gjort att det finns riktlinjer kring neutralitet och som
nämndes ovan är revisorerna kontrollerade för att följa dessa. Watts och Zimmerman (1986) anser
att enligt agentteorin är syftet att revisionen ska utföras av en extern oberoende part som agerar
neutralt i sin bedömning. De anser att revisionen är neutral då revisorerna följer lagstiftning samt att
de ej har ett egenintresse i bolaget. Detta kan vidare kopplas till det DiMaggio och Powell (1983)
benämner som normativ isomorfism som innebär att revisorerna förväntas följa den
redovisningsstandard som finns, detta är något som revisorerna menar är en självklarhet att de
följer.
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5.4 Väsentlighet
McKee och Eilifsen (2000) talar om att goodwillpostens väsentlighet avgör hur omfattande
revideringen kommer bli. Detta menar de då de belyser att postens väsentlighet avgör om den ska
granskas eller inte. Teorin visar att poster som anses vara oväsentliga utesluts från årsredovisningen
(Iksandar, 1996). Revisorerna instämmer med Mckee och Eilifsen (2002) om att postens storlek
avgör hur mycket arbete och omsorg posten kräver. ”Ju större posten är desto nervösare blir man”
säger Revisor C skämtsamt. Marton et al. (2013) belyser att företagsförvärvad goodwill är
omdiskuterat på grund av att goodwillpostens värde ofta uppgår till stora belopp som i sin tur
påverkar företagets koncernredovisning.
Teori och praktik stämmer överens även i frågan om att postens väsentlighet bestäms utifrån
revisorns professionella bedömningar. Revisorerna håller med Chong (1992) om att det
väsentlighetstal som bestäms även motsvarar det högsta accepterade felet som årsredovisningen får
innehålla.
Både teori och praktik talar för att väsentlighet är att om ett annat tal redovisas skulle detta innebära
att beslutsfattare tar andra beslut. Revisorerna talar precis som Chong (1992) att om ett större fel
görs än vad som accepteras tenderar årsredovisningarna att bli vilseledande. Adams et al. (1999)
belyser att det inte finns någon fastställd modell för hur väsentlighetstalet ska bedömas. Detta är
något som revisorerna håller med om de anser att varje företag kräver ett eget väsentlighetstal då
företagen har olika förutsättningar.
Vid bedömning av väsentlighetstal visar tidigare forskning gjord av Adams et al. (1999) som
hänvisar till en studie som resulterade i att flertalet revisorer använde sig av 5% till 10% av
nettoresultatet och det egna kapitalet som mått. Även revisorerna nämner att de kollar på bland
annat bolagets omsättning, rörelseresultat och nettoresultat vid bedömning av väsentlighetstalet.
Revisorerna belyser att de utgår från 10% av balansomslutningen men att de sedan testar det
framtagna värdet i samtliga situationer för att se om värdet håller. Revisorerna menar vidare att om
talet inte håller i en situation krävs en justering av väsentlighetstalet. På grund av att det inte finns
någon fastställd modell att utgå ifrån samt att dessa enligt Fagerström (2002) baseras på subjektiva
bedömningar, kan väsentlighetstalet bedömas olika beroende på vem som reviderar.
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5.5 Revision som grund för framtida beslutsfattanden
Falkman (2001) talar om att en faktor som är viktig för revideringen är att revisionen ska ligga till
grund för framtida beslutsfattanden för investerare. I denna fråga anser revisorerna att revisionen
ger en kvalitetsstämpel på att årsredovisningen är rätt och riktig. Revisorerna menar även att
grunden till revision är att skapa tillförlitlighet. Detta stämmer överens med teorin då Plaats (2000)
, Menon och Williams (1994) anser att reviderade årsredovisningar bidrar till trovärdighet samt en
försäkran om kvalité. Revisorerna talar dock om att kvalitén har försämrats dramatiskt sedan
revisionsplikten avskaffats för små bolag. Även Öhman (2007) instämmer med tidigare forskning
samt revisorerna då han anser att investerare är beroende av att årsredovisningarna speglar en
rättvisande bild av företaget. Att reviderade årsredovisningar har flera syften är något som
Schneider och Church (2008) talar om då de belyser att årsredovisningarna ligger till grund vid
riskbedömning vid en kreditprocess. Detta berör även revisorerna då de talar om att Sveriges
ekonomiska system baseras på att investerare känner att de kan lita på de officiella
årsredovisningarna. Även de talar om att UC (kreditupplysning) bygger på reviderade
årsredovisningar. Därmed anser revisorerna att revisionen är en viktig del i näringslivet och
samhället.
Flint (1992) belyser att revisionen ska fungera som en kvalitetssäkring för redovisningen och ge ett
skydd till framtida intressenter. Detta är något som även revisorerna anser och menar att det idag är
ett bra ekonomiskt system som baseras på att många känner att de kan lita på de årsredovisningar
som finns då de är reviderade. Revisorerna menar vidare att revideringen ger en kvalitetsstämpel på
att årsredovisningen är rätt och riktig och att denna blir tillförlitlig. Detta är något som Lee (1995)
och Kinney et al. (1990) belyser och menar att revisorn fungerar som en länk mellan den
revisionsskyldige och den revisionsberättigade, genom detta blir revisionen en kvalitetssäkring.
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5.6 Slutdiskussion
I detta avslutande avsnitt kommer studiens frågeställningar att besvaras samt att en diskussion förs
kring studiens resultat och tidigare forskning.

5.6.1	
  Revidering	
  av	
  goodwillposten	
  	
  
Resultatet som studien visar är att goodwill fortfarande är ett omdiskuterat och svårvärderat ämne.
Revisorerna menar att sedan nedskrivningsprövning enligt IFRS infördes har det blivit svårare att ta
fram ett värde vilket gör att det har blivit ett omdiskuterat ämne. Studien visar att det ej finns något
tydligt rätt eller fel för hur nedskrivningsprövningen ska utföras. Detta leder även till att
värderingen ej blir transparent om företaget agerar i egen intresse vilket även tidigare studier av
Wines et al. (2007) tyder på. Då studien visar på att subjektivitet förekommer vid
nedskrivningsprövning skulle tydligare riktlinjer kring nedskrivningsprövning vara en fördel.
Studien visar även att en stor anledning till att goodwill är omdiskuterat beror på
nedskrivningsprövning enligt IFRS. Ännu ett problem kring revidering av goodwillposten som
studien visar är att det kan vara svårt att skilja övriga immateriella tillgångar från goodwill,
revisorerna menar att dessa kan vara svåra att identifiera och enligt tidigare forskning är detta ett
krav. Det blir därför vissa immateriella tillgångar som redovisas som goodwill och studiens resultat
tyder på att det finns företag som har större goodwillposter på grund av att immateriella tillgångar ej
separerats från goodwill på ett korrekt sätt.
Studiens resultat visar precis som tidigare studier gjord av Flint (1992) att samla revisionsbevis en
viktig del av revisionsprocessen. Prognoser, budget, diskonteringsränta och förvärvsanalys är
revisionsbevis som granskas vid revidering av goodwill, detta är något som både studien och
tidigare forskning gjord av Marton et al. (2013) visar.

Prognoser och budget är viktiga

revisionsbevis då de jämförs med den förvärvsanalys som upprättades vid förvärvstidpunkten.
Förvärvsanalysen är betydelsefull vid revideringen år 2 och det är därmed viktigt att dokumentera
denna noggrant år 1 för att ett nedskrivningsbehov ska kunna upptäckas. Studien visar även att
diskonteringsräntan är viktig på grund av att framtida vinster beräknas och att dessa därmed är svåra
att bedöma.
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5.6.2	
  Nedskrivningsprövning	
  enligt	
  IFRS
Studiens resultat visar på att nedskrivningsprövning enligt IFRS är komplicerad och svåranvänd och
det krävs därmed kunskap och förståelse för att en korrekt bedömning ska göras, detta visar även
tidigare forskning av Petersen och Plenborg (2010). Gällande vilken metod som är mest fördelaktig
av kontinuerliga avskrivningar och nedskrivningsprövning enligt IFRS, visar studien och tidigare
forskning olika resultat. Detta då majoriteten av revisorerna anser att avskrivningar är mest
fördelaktigt och är den metod som de föredrar. Däremot visar tidigare forskning att
nedskrivningsprövning är ett steg i rätt riktning gällande utvecklingen kring revideringen av
goodwillposten. Dock tros detta bero på att regelverket IFRS är komplicerat vilket leder till att
feltolkningar och felaktiga resultat uppstår i praktiken. En diskussion råder kring vilken metod som
ger ett mer rättvist resultat av företaget. Studiens resultat visar att som regelverket ser ut idag ger
kontinuerliga avskrivningar ett mer rättvist resultat så vida inte nedskrivningsprövningen utförs
korrekt. Detta innebär att ett tydligare regelverk skulle underlätta och göra nedskrivningsprövning
mer fördelaktigt.

5.6.3	
  Neutralitet	
  
Studien visar att revisorer ej anser att neutralitet är ett problem vid revidering av goodwillposten.
Tepalagul och Lin (2015) menar dock att revisorers neutralitet har varit omdiskuterat och ifrågasatt.
I detta kan utläsas att studien talar emot tidigare forskning då revisorerna menar att detta är något
som ingår i deras yrke och att det därför inte är något problem. Tidigare forskning av Watts och
Zimmerman (1986) bekräftar detta då de menar på att revisorer enligt agentteorin ska vara en
oberoende part som är neutral i sin bedömning. De menar att revisorerna agerar neutralt då de ej har
något egenintresse i bolaget samt att de följer de lagar och riktlinjer som finns. Studiens resultat
visar att en av riktlinjerna som ska göra det lättare att förhålla sig neutral som revisor är de
rotationsregler som finns vilket innebär att en revisor ej ska revidera länge för ett och samma
företag. Detta är något som bekräftas av tidigare forskning då Tepalagul och Lin (2015) tar upp
dessa rotationsregler som något positivt för att revideringen ska hållas neutral. Dock menar studien
att denna rotation endast bör ske om detta är något som krävs för att behålla neutraliteten i
revideringen annars menar de att det är bättre och lättare att revidera för ett känt företag. Detta
sparar in på både tid och pengar då det tar tid att samla information för ett nytt företag.
Studien visar att revisorerna anser att det är lättare att revidera för ett känt företag då de ej behöver
granska allting lika noggrant som de behöver första året med ett nytt företag. De menar att de lär
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känna företaget och att de vet vilka poster som företaget har kontroll på och att de som revisor ej
behöver granska dessa lika grundligt varje år. Detta visar att revisorerna kan vara positivt påverkade
av ett företag dock motsäger detta tidigare forskning då Cushing (2000) menar att revisorerna
varken får vara positivt eller negativt påverkad vid revidering.

5.6.4	
  Väsentlighet	
  
Studiens resultat visar att goodwillpostens storlek avgör om posten är väsentlig eller inte. Studien
visar även att postens väsentlighet avgör hur omfattande revideringen blir samt hur mycket omsorg
revisorn måste lägga ner vid revideringen av goodwillposten. Dessa resultat styrks i tidigare
forskning gjord av Mckee och Eilifsen (2000) samt Iksandar (1996) som reflekterar kring detta.
Studien visar att väsentlighet är en viktig faktor vid revidering av goodwillposten samt att stora
goodwillvärden kräver mer omsorg och tid vid revideringsprocessen. Detta kan även kopplas till
tidigare forskning gjord av Marton et al. (2013) som belyser att företagsförvärvad goodwill är
omdiskuterat på grund av att posten ofta uppgår till stora belopp som därmed är väsentliga för
företagets koncernredovisning. Studien och tidigare forskning visar att bedömning av vad som är
väsentlighet innebär att om ett annat tal redovisas skulle detta innebära att investerare tar ett annat
beslut. Enligt studiens resultat grundas väsentlighetstalet på revisorers subjektiva bedömningar detta
är även något som styrks i tidigare forskning gjord av Fagerström (2002). Tidigare forskning samt
studiens resultat visar att det inte finns någon fastställd modell för att bedöma vilka poster som är
väsentliga eller ej. På grund av att väsentlighetstalet baseras på subjektiva bedömningar samt att det
ej finns någon fastställd modell kan väsentlighetstalet bedömas olika beroende på vilken revisor
som reviderar goodwillposten.
Studiens resulterar i att väsentlighetstalet motsvarar den högsta accepterade felberäkningen som
årsredovisningen får innehålla, detta styrks även av tidigare forskning gjord av Chong (1992).
Studien visar att revisorerna utgår ifrån 10 % procent av balansomslutningen men att de även
granskar företagets resultaträkning. Dock visar tidigare forskning att revisorer använder sig av 5 %
till 10 % av nettoresultatet och det egna kapitalet som mått för väsentlighet. Studien visar att det
beräknade väsentlighetstalet testats i alla situationer för att se om talet även håller i dessa
situationer. På grund av att väsentlighetstalet baseras på subjektiva bedömningar och att det ej finns
någon fastställd modell skiljer sig även tillvägagångsättet vid bedömning av väsentlighetstalet. En
fördel skulle vara om det fanns en mer fastställd beräkningsmodell som gör att väsentlighetstalen bli
mer lika mellan revisorerna även om väsentlighetstalen idag ligger relativt nära varandra.
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5.6.5	
  Revision	
  som	
  grund	
  för	
  framtida	
  beslutsfattanden	
  
Att revideringen är viktig för investerarnas framtida beslutsfattanden är något som både studien och
tidigare forskning resulterar i. Studiens resultat visar att grunden för all revision är att den ska bidra
med kvalité och tillförlitlighet. Detta bekräftas även i tidigare forskning gjord av Plaats (2000),
Öhman (2007) samt Menon och Williams (1994). Utifrån detta är reviderade årsredovisningar en
viktig del i investerarnas beslutsfattande, detta då revisionen bidrar till trovärdighet och kvalité.
Både studien och tidigare forskning visar att reviderade årsredovisningar är en kvalitetsstämpel för
investerarna.
Tidigare forskning visar att reviderade årsredovisningar har flera syften bland annat att
årsredovisningarna ligger till grund för riskbedömning vid en kreditprocess (Schneider och Church,
2008). Studiens resultat visar att Sveriges ekonomiska system bygger på att investerare känner att
de kan lita på de officiella årsredovisningarna. Studien visar även att kreditupplysningar bygger på
årsredovisningar som är reviderade, detta då årsredovisningar ligger till grund för riskbedömning
vid en kreditprocess. Studiens resultat visar att årsredovisningar som är rätt och riktigt reviderade
även gynnar näringslivet och samhället.
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5.7 Slutsats
Studien visar att goodwill fortfarande är ett omdiskuterat ämne på grund av att posten är
svårvärderad och detta styrks i tidigare forskning (Wines et al., 2007). En orsak till detta är att
revisorerna anser att övriga immateriella tillgångar är svåra att separera från goodwillposten och
detta kan leda till att ett större goodwillvärde redovisas, detta stöds av tidigare forskning (Trevino,
2015). Problematiken vid revidering av goodwillposten är även att den är starkt kopplad till
nedskrivningsprövningen enligt IFRS och att goodwill bygger på subjektiva bedömningar om
framtiden. Resultat från studien visar att svårigheten med nedskrivningsprövning är att regelverket
är komplicerat och därmed kräver förståelse och kompetens, detta stödjer tidigare forskning
(Petersen och Plenborg, 2010, Beatty och Weber, 2006). Slutsatsen som dras är, för att
problematiken kring detta ska minska bör tydligare och förenklade riktlinjer skapas kring
nedskrivningsprövningen. Tydligare riktlinjer gällande separering av goodwill och övriga
immateriella tillgångar vore även en fördel då detta idag är problematiskt.
Studien leder fram till slutsatsen att insamlandet av revisionsbevis är en viktig del i
revisionsprocessen och detta styrks i tidigare forskning (Flint, 1992). Prognoser, budget,
diskonteringsränta och förvärvsanalys är revisionsbevis som i studien har visats sig vara
betydelsefulla. Studien visar att förvärvsanalysen har betydelse år 2 vid nedskrivningsprövning.
Denna jämförs med prognoser och budget för att ett nedskrivningsbehov ska upptäckas. I studien
har det framkommit att diskonteringsräntan är viktig då goodwillvärderingen bygger på framtida
vinster som är svåra att beräkna.
Studien leder till slutsatsen att neutralitet vid revidering ej anses vara ett problem då detta är en
förutsättning för utöva yrket och detta bekräftas i tidigare forskning (Watts och Zimmerman, 1986).
Studien resultat visar att rotationsreglerna existerar för att neutraliteten ej ska brista och detta
bekräftas i tidigare forskning (Tepalagul och Lin, 2015). Ännu en slutsats som studien visar att
goodwillspostens storlek avgör om den är väsentlig eller inte och hur mycket arbete som behövs
läggas ner. Då goodwill ofta uppgår till stora belopp ses denna post som väsentlig, detta stödjer
tidigare forskning (Mckee, Eilifsen 2000, Iksandar 1996, Marton et al, 2007) Studien visar då det ej
finns någon fastställd modell vid beräkning av väsentlighetstal grundas väsentlighetstalet på
revisorns subjektiva bedömningar, detta styrks i tidigare forskning (Fagerström, 2002). Då det ej
finns någon fastställd modell bedöms väsentlighetstalet olika beroende på vem som reviderar, viket
gör att i detta fall skulle en mer fastställd modell vara till fördel. Studien resulterar även i att
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reviderade årsredovisningar bidrar till kvalité och tillförlitlighet och detta styrks i tidigare forskning
(Plaats 2000, Öhman 2007, Menon och Williams, 1994). Utifrån detta kan slutsatsen dras att
revideringen ger en årsredovisningarna en kvalitetsstämpel.

Tidigare forskning

Studiens resultat

Slutsats

Revidering av

Wines, Dagwell och

Omdiskuterat, svårt att

Tydligare riktlinjer

goodwillposten

Windsor, (2007), Trevino,

separera övriga

gällande separering av

(2015), Flint, (1992).

immateriella tillgångar

goodwill och övriga

från goodwill. Prognoser,

immateriella tillgångar.

budget, diskonteringsränta

Revisionsbevis en viktig

och förvärvsanalys som

del av revisionsprocessen.

revisionsbevis.

Nedskrivningsprövning Petersen och Plenborg,
enligt IFRS
Neutralitet

Komplicerat, subjektivitet,

Tydligare regelverk för att

(2010), Beatty och Weber

kräver kompetens och

underlätta revideringen.

(2006)

förståelse.

Watts och Zimmerman,

Anses ej vara ett problem,

En förutsättning för utöva

(1986), Tepalagul och Lin,

rotationsregler.

yrket.

Mckee, Eilifsen (2000),

Postens storlek,

Goodwillposten uppgår

Iksandar (1996), Marton,

väsentlighetstal, ej någon

ofta till stora belopp vilket

Lumsden, Lundqvist och

fastställd modell, revisorns

gör den väsentlig, en mer

Pettersson (2013),

bedömning.

fastställd modell.

Kvalité, tillförlitlighet.

Viktig del för

(2015).

Väsentlighet

Fagerström (2002)

Framtida

Plaats (2000), Öhman

beslutsfattande

(2007), Menon och

investerarnas

Williams, (1994).

beslutsfattanden.
Revideringen ger
årsredovisningarna en
kvalitetsstämpel.

Tabell 3 - Studiens resultat

Denna tabell tydliggör de slutsatser som studien kommit fram till. Dessa slutsatser har framtagits ur
tidigare forskning och studiens resultat. Den övergripande slutsatsen gällande revidering av
goodwillposten och nedskrivningsprövning enligt IFRS är att ett tydligare regelverk vore
fördelaktigt. Detta då goodwill idag är svårvärderat samt att nedskrivningsprövningen anses vara
komplicerad.
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5.8 Reflektion kring studien
Då det ej i större utsträckning finns tidigare forskning som berör hur revisorer förhåller sig till
nedskrivningsprövning enligt IFRS och hur detta implementeras i svenska noterade bolag var syftet
med denna studie att fylla detta forskningsgap. Trots att det finns ett samband mellan att tidigare
forskning och praktik överensstämmer med varandra är det svårt att generalisera studiens resultat.
Detta då endast ett mindre urval av den totala populationen har undersökts och därmed har det
empiriska omfånget blivit begränsat. Förhoppningen med denna studie är att genom ökad förståelse
inom det berörda problemområdet bidra till vidare forskning samt diskussion kring varför
revidering av goodwillposten i noterade bolag är komplicerad.
Studiens egna poäng är att med en praktisk infallsvinkel istället för en teoretisk infallsvinkel studera
hur revisorer reviderar goodwillposten i noterade bolag och hur de förhåller sig till
nedskrivningsprövning enligt IFRS. Genom att studera hur revisorer ser på det berörda
problemområdet har studien resulterat i att tidigare forskning och studiens resultat i de flesta fall
överensstämt. Studiens egna poäng är även som tidigare nämnt ovan att tidigare forskning ej i sådan
stor utsträckning studerat hur revisor reviderar goodwill i svenska noterade bolag som använder sig
av nedskrivningsprövning enligt IFRS.
Den kritik som kan riktas mot studiens genomförda kvalitativa metod är att på grund av begränsad
tid fanns inte möjligheten att utföra tio personliga intervjuer, detta resulterade i att tre intervjuer
genomfördes via telefon. Intervjuguidens semistrukturerade frågor tappade lite av sitt syfte vid
telefonintervjuerna då det var svårt att ställa följdfrågor samt bidra till en intervju som liknande mer
en diskussion. Intervjufrågorna tenderade att bli mer strukturerade än semistrukturerade. Kritik mot
urvalet kan göras på grund av studiens tidsram sträckte sig över en revisionsperiod, vilket innebar
att det var svårare att få tag på auktoriserade revisorer som varit påskrivande revisorer för större
koncerner. Detta resulterade i att några av intervjupersonerna inte hade tillräckligt med erfarenhet
för att besvara en del frågor rörande nedskrivningsprövning. Detta har i sin tur resulterat att mer
uttömmande svar har getts i de två återstående teman som är revidering av goodwill och faktorer.
Trots att ett mindre antal av studiens urval kunde besvara frågorna rörande nedskrivningsprövning
enligt IFRS, har tillräckligt uttömmande svar getts för att kunna dra en slutsats samt besvara
studiens syfte och frågeställningar. Dock på grund av det mindre urvalet kan inte svaren
generaliseras på den totala populationen.
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5.9 Förslag till vidare forskning
Då studien utförts inom en begränsad tidsram har studien ej blivit så omfattande som önskat och
därmed finns det utrymme till vidare forskning inom revidering av goodwillposten i noterade bolag.
Ett förslag till vidare forskning skulle därmed vara att genomföra studien med en större population.
Det mest fördelaktiga vore att genom en kvantitativ forskningsmetod genomföra studien och detta
bidrar även till att generaliserbarheten ökar. Det hade även varit fördelaktigt komplettera denna
studie med att undersöka hur noterade bolag använder sig av nedskrivningsprövning enligt IFRS för
att få en bredare empiri. Detta hade bidragit till en bredare syn av goodwillpostens redovisning samt
vilka faktorer som spelat in i skälet till varför det är omdiskuterat.
Ännu ett förslag till vidare forskning är att genomföra en kvalitativ studie med endast auktoriserade
revisorer som reviderat goodwill åt noterade bolag. Detta för att få en mer tillförlitlig studie då
samtliga respondenter skulle ha erfarenhet och kunskap kring nedskrivningsprövning enligt IFRS.
Detta skulle bidra till fler uttömmande svar kring detta problemområde.
Då denna studie är begränsad till att undersöka endast tre faktorer som kan påverka revidering av
goodwill är ett förslag till vidare forskning att utöka studien med att undersöka ytterligare faktorer
som tros påverka det berörda området. Detta för att skapa en bredare förståelse för vilka faktorer
som påverkar revidering av goodwillposten i noterade bolag.
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Evelina Åhman och Felicia Eklund
Intervjuguide till examensarbete
Högskolan i Gävle

Intervjuguide
Revisorns bakgrund
1. Vilken befattning har du inom yrket?
2. Hur lång erfarenhet har du i arbetet som revisor?
3. På vilket sätt kommer du i kontakt med revidering av goodwillposten?
Revidering av goodwillposten
4. Vad tror du är den bakomliggande anledningen till att goodwill är ett omdiskuterat
ämne?
5. Hur dras gränsen mellan goodwill och övriga immateriella tillgångar?
6. Förklara hur du som revisor går till väga vid revidering av goodwillposten?
7. Vilka revisionsbevis krävs för att du ska kunna göra en korrekt bedömning?
8. Gällande revisionsbevis är företag medgörlig gällande att överlämna relevant
information?
9. Ligger förvärvsanalysen till grund för er bedömning vid nedskrivningsprövning? Om
svar ja, hur?
Nedskrivningsprövning enligt IFRS
10. Vad tycker du om nedskrivningsprövning enligt IFRS?
11. Vilken anser du vara mest fördelaktig, nedskrivning eller avskrivning? Och varför?
12. Anser du att nedskrivningsprövningen ger ett rättvist resultat?
13. Anser du att regelverket IFRS är fullständigt gällande nedskrivningsprövning eller
anser du att någonting bör förbättras? Om ja, vad bör förbättras?
14. Vilka svårigheter har du bemött vid nedskrivningsprövning enligt IAS 36?
15. Har införande av nedskrivningsprövning enligt IAS 36 medfört högre krav på
revisorer?
Faktorer
16. Gällande neutralitet vid revision, är detta svårt att uppnå?
17. Anser du att det är lättare att göra en bedömning samt revidera om verksamheten som
revideras är känd av dig sedan tidigare?
18. Hur påverkar goodwillpostens storlek revideringen?
19. Hur bedöms goodwills väsentlighet?
20. Anser du att det är viktigt att revisionen ligger till grund för framtida beslutsfattande?
Övriga frågor
21. Vilka förändringar skulle du vilja se i framtiden gällande revidering av goodwill?
22. Finns det något annat som du skulle vilja tillägga eller uppmärksamma som berör vårt
problemområde?
23. Finns det möjlighet att vi kan kontakta dig vid ett senare tillfälle om det behövs
kompletterande uppgifter?
Bilaga 1 - Intervjuguide
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Sekretessavtal
Detta kontrakt innehåller bestämmelser gällande anonymitet för intervjupersoner.
Du som intervjuperson kommer att vara anonym gällande namn, tillhörande revisionsbolag
samt vilket bolag som du reviderat goodwill åt. Det inspelade intervjumaterialet kommer att
transkriberas och skickas till dig så att du som intervjuperson kan kontrollera det som sagts
samt godkänna materialet. Efter godkännandet kommer det inspelade materialet samt
transkriberingen att raderas. Icke-konfidentiell information som är allmän eller information
som intervjuarna redan vet innan intervjun genomfördes berörs ej av kontraktet.
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