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Definitionslista 
 
Verkligt värde – är en marknadsbaserad värdering, inte en företagsspecifik. En tillgång 

värderas till det pris som den skulle sålts eller köpts på marknaden för. En 

tillgång eller skuld ska värderas till marknadsvärdet om den finns på en 

aktiv marknad.  

Övervärde –  när marknadsvärdet är högre än det bokförda värdet på en tillgång eller 

skuld. 

Nyckeltal –  är en benämning på uträknade tal som används för att värdera ett företag 

eller en organisation och dess verksamhet. 

Årsredovisning –  är en sammanställning av ett företags räkenskaper och förvaltning för ett 

räkenskapsår. 

Nedskrivningar –  oförutsedda och kraftiga värdeminskningar som är bestående. 

Kassagenererande enheter –  den minsta identifierbara grupp tillgångar, vilka vid fortlöpande 

användning ger upphov till inbetalningar som är oberoende av andra 

tillgångar. 

Immateriella tillgångar –  avser förmögenhetsrättsliga tillgångar som inte är fysiska saker. Det kan 

vara patent, licensrättigheter, goodwill och humankapital.  

Diskonteringsränta –  är den ränta som används för att nuvärdesberäkna framtida avkastningar. 

 

 

  



iv 

Sammanfattning 
 
Bakgrund: Efter införandet av IFRS standarder i Sverige har andelen redovisad goodwill ökat allt mer 

bland börsbolagen. Detta har resulterat i att allt fler investerare fäster större vikt vid goodwill och där 

en nedskrivning förmedlar väsentlig ny information till marknaden. Ett problem är dock att en 

nedskrivningsprövning innehåller flertalet komplexa bedömningar såsom identifiering av 

kassagenererande enheter och tillämpning av diskonteringsränta. Om företagen inte har den expertis 

som krävs kan det leda till orimliga värderingar. Det finns både interna och externa indikationer på när 

goodwillvärdet försvagas och då klientföretagen har en djupare intern information försvåras revisorns 

möjligheter vid granskning, vilket kan anses vara en stor börda för revisorn. Att goodwill ökat i 

omfattning och allt större fokus riktas mot posten, leder till att även granskningen av goodwill bör öka 

i betydelse för revisorer. Deras roll är att inge förtroende åt klientföretagens finansiella rapporter och 

motsvara samhällets normer och etiska synsätt. Därmed tilltar intresset att veta hur revisorer praktiskt 

går tillväga då de granskar en goodwillpost upprättad enligt IFRS regler. 

Syfte: Syftet med denna studie är att beskriva revisorns arbetsgång vid en granskning av goodwill 

upprättad enligt IFRS samt diskutera hur revisorns arbete påverkas av omständigheter i dess närhet. 

Målet är att studien ska kunna bidra till att intressenter av finansiella rapporter kan få en bättre förståelse 

för hur revisorn granskar goodwillposter. 

Metod: För att uppfylla studiens syfte valde vi att tillämpa en kvalitativ metod för att få en så djup 

förståelse för revisorers tillvägagångssätt som möjligt. Vi började med att undersöka vilka revisorer som 

granskat börsbolag med stora goodwillposter i förhållande till eget kapital. På detta sätt kunde vi avgöra 

vilka revisorer och revisionsbyråer som har stor erfarenhet av väsentliga goodwillposter. Sedan har 

intervjuer genomförts där revisorerna fått återge sitt tillvägagångssätt vid granskning av goodwill och 

dennes personliga uppfattningar kring ämnet. 

Slutsats: Theory of Practice har fungerat i syfte att hjälpa oss analysera den individuella revisorns 

praktiska tillvägagångssätt på ett djupare plan. Goodwillgranskning kan anses vara en problematisk 

situation där revisorn ständigt behöver utveckla sin kunskap för att kunna upprätthålla den viktiga roll 

revisorn har i företagsvärlden och samhället i stort. Studien visar att revisorerna högst motsägelsefullt 

tenderar att uppfatta goodwill som en komplex redovisningspost, samtidigt anser de att den inte är 

särskilt svår att hantera. Studien visade även att trots splittrade personliga åsikter om IFRS regler så 

agerar revisorerna på ett relativt enhetligt sätt då en goodwillpost granskas. Revisorns agerande påverkas 

av sina kollegors förväntningar men även klientföretagets förtroende. Den främsta förklaringen till dessa 

slutsatser är att revisionsbyråerna skapat kontroll över revisorernas tillvägagångssätt genom en 

uppbyggd organisationsstruktur med flera kunskapsintensiva stödfunktioner. Genom att bidra 

revisorerna med dessa resurser kan byråerna styra utvecklingen av ett gemensamt synsätt på hur ett 

problem ska lösas. Revisorerna ser stödfunktionerna som en kunskapskälla vilket inger en känsla av 

trygghet. Denna effektiva strategi leder till att kunskap sprids och underlättar revisorns 

granskningsarbete.  

Nyckelord: goodwill, IFRS, nedskrivning, revision, revisor, granskning, Theory of practice. 
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Abstract 
 
Background: Following the introduction of IFRS standards in Sweden, the amount of goodwill has 

soared among listed companies. This makes investors pay more attention to goodwill and impairment 

gives substantial new information to the market. One problem is that impairment test contains several 

intricate assessments, such as the identification of cash generating units and the application of discount 

rate. If the companies don’t have the required expertise, it may lead to unreasonable valuations. There 

are both internal and external indications of goodwill impairment, where clients have access to more 

internal information than the auditor. This can be considered as a great burden for the auditor to 

overcome. Since goodwill, as an asset, has become more important this implies that review of goodwill 

should increase in importance for auditors. Their role is to increase trust in financial reporting and meet 

societal norms and ethics. Thereby, there is an increasing interest to understand how auditors review 

goodwill according to IFRS. 

Purpose: The purpose of this study is to describe the auditor´s review procedures related to goodwill 

according to IFRS and to discuss how the auditor´s work is influenced by the circumstances in its 

vicinity. The objective of the study is to contribute with an increased understanding among stakeholders 

about the auditor´s review of goodwill. 

Method: In order to fulfill the purpose of this study, we chose a qualitative method to get as deep 

understanding of an auditors' approach as possible. We began by examining the auditors who audited 

the listed companies with large goodwill relative to shareholders’ equity. In this way, we could 

determine which auditors and audit firms that have best experience of goodwill items. After narrowing 

down the list we ask auditors to reproduce their approach and personal views of goodwill auditing 

through interviews. 

Conclusion: Theory of Practice has worked in order to help us analyze the individual auditor's practical 

approach on a deeper level. Goodwill review can be considered a problematic situation where the auditor 

continuously improve their knowledge in order to maintain the important task of the auditor have in the 

corporate world and society in general. Contradictory the study shows that auditors tend to recognize 

goodwill as a complex accounting item, but at the same time they do not consider that it is particularly 

difficult to manage. The study also shows that despite the fragmented personal views on IFRS rules the 

auditors acting in a relatively uniform manner as goodwill are reviewed. Auditor's behavior is influenced 

by their colleagues' expectations as well as the client company’s confidence in them. But the main 

explanation for these findings is that audit firms create control over the auditors approach through 

organization structure with a number of knowledge-intensive support functions. By contributing 

resources to the auditors, the audit firms are able to develop a common approach to how a problem 

should be solved. The auditors find the support functions as a knowledge source which inspires a sense 

of security. This determinacy leading to that knowledge distributes and facilitates the auditor's review. 

Keyword: goodwill, IFRS, impairment, accounting, audit, auditor, Theory of Practice 
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1 Inledning 
I kapitlet presenteras en inledande problemdiskussion kring goodwillvärdering och revision som ger 

läsaren en bakgrund till problematiken som studien bygger på. Diskussionen leder slutligen fram till 

uppsatsens syfte. 

__________________________________________________________________________________ 

1.1 Problembakgrund  
Goodwill är ett övervärde som uppstår när ett företag förvärvar ett annat företag. IASB (International 

Accounting Standards Board) definierar goodwill som framtida ekonomiska fördelar som inte går att 

enskilt identifiera och inte heller redovisa separat (Carlsson & Sandell, 2014). Brännstöm & Giuliani 

(2011) beskriver att goodwill exempelvis kan baseras på synergieffekter, intellektuellt kapital eller 

åtråvärd marknadsposition.   

Varje år utförs förvärvsanalyser av företag i Sverige och rapporter från 2012 visar att köpeskillingen i 

genomsnitt fördelas med 23 procent i det förvärvade bolagets identifierbara immateriella tillgångar och 

54 procent i goodwill. De resterande 23 procenten av köpeskillingen är nettot av materiella tillgångar 

(Gauffin & Nilsson, 2014a). År 2014 utfördes en studie på 245 stycken företag som är noterade på 

Stockholmsbörsen (OMX Nordic Exchange Stockholm). Studien omfattar åren 2006-2013 och visar att 

redovisad goodwill utgör en allt större del av företagens totala tillgångar (Gauffin & Nilsson, 2014b). 

Att en allt större andel ligger i goodwill, antyder att företagen inte identifierar andra immateriella 

tillgångar i samma utsträckning som tidigare vid förvärv. Denna ökning av goodwill i företagen gör att 

det blir allt mer väsentligt att ta reda på om värderingen av redovisningsposten är rimlig och tillitsfull 

då den påverkar viktiga nyckeltal i företagen. Därmed borde även granskningen av goodwill öka i 

betydelse för revisorer. 

Vid revision har revisorn framförallt två former av regler att ta hänsyn till, revisionsregler och regler om 

redovisning. Nedan återges en beskrivning av de mest väsentliga reglerna för denna studie. 

Svenska revisorer måste följa Sveriges rikes lag. Regeringen har överlåtit en del av befogenheten att 

komplettera lagarna med förordningar kring revision till Revisorsnämnden. Detaljer justeras dock av 

FAR, som är en branschorganisation för Sveriges revisorer. FAR har valt att anta ISA (International 

Standards on Auditing) för att harmonisera svenska normer med internationell standard. FAR fungerar 

som en normgivare som ska vägleda revisorerna då de ska utföra granskning av finansiella rapporter 

(Carrington, 2010). 

ISA 540 innehåller standarder för hur uppskattningar av verkligt värde ska granskas (FAR Akademi, 

2014a). En sådan granskning blir aktuell på redovisningsposten goodwill som enligt IFRS ska värderas 

till verkligt värde. I aktiebolagslagen 9 kap 3-4 § framgår revisorns uppgift att granska företagens 

årsredovisning och bokföring enligt god redovisningssed. Enligt ISA 200 p.3 är syftet med revisionen 

att öka förtroendet för de finansiella rapporterna. För att förtroendet ska kunna öka finns krav på att 

revisionen ska utföras med opartiskhet och självständighet vilket framgår i revisionslagen 19§. Revisorn 

ska samla ihop revisionsbevis och det ställs krav på bevisens kvalitet och kvantitet enligt ISA 500 (FAR 

Akademi, 2014a). Normgivaren ISA framför tydligt att revisorns uttalande om den finansiella rapporten 

inte är någon försäkran om företagets bärkraft eller verksamhetens effektivitet enligt ISA 200, A1. I ISA 

200 p.4 framgår att det är företaget som ansvarar för den finansiella rapporten, revisorn ansvarar endast 

för själva uttalandet om rapportens rimlighet. Med det menas att företaget ansvarar för den finansiella 

rapporten, även om revisorn har skrivit en ren revisionsberättelse (Carrington, 2010).   
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Företagsledningens 
påståenden

Bestyrkandeåtgärder

Dokumentation

Rapportering

IFRS (International Financial Reporting Standards) och IAS (International Accounting Standards) är 

internationella standarder för redovisning som ges ut av IASB. Svenska börsbolag är skyldiga att följa 

dessa i sin koncernredovisning sedan år 2005 (Marton, Lumsden, Lundquist, & Pettersson, 2012).  

I denna studie är det framförallt IAS 36, IAS 38, IFRS 3 och IFRS 13 som är aktuella. IAS 36 behandlar 

nedskrivningar. Där beskrivs hur goodwill som förvärvats ska fördelas på kassagenererade enheter och 

att nedskrivningsprövning ska ske årligen. IAS 38 behandlar immateriella tillgångar och anger bland 

annat att internt upparbetad goodwill inte får redovisas. Här definieras också att en tillgång är en resurs 

som ett företag har kontroll över till följd av inträffade händelser, och som förväntas ge företaget 

ekonomiska fördelar i framtiden. IFRS 3 behandlar rörelseförvärv och IFRS 13 behandlar värdering till 

verkligt värde (FAR Akademi, 2014b). Revisorns uppgift är att granska om företag följer dessa 

standarder. 

Övergången från de tidigare redovisningsreglerna till IFRS år 2005, förändrade behandlingen av 

goodwill avsevärt. Tanken var att årliga prövningar av nedskrivningsbehov skulle spegla det 

underliggande ekonomiska värdet bättre än vad en årlig linjär avskrivning gör. Det pågår ständiga 

diskussioner angående om en prövning av nedskrivningsbehov skulle försämra möjligheten för 

företagen att skilja den förvärvade goodwillen från den internt upparbetade goodwillen (Chalmers, 

Godfrey, & Webster, 2011). Wiese (2005) menar att vid värdering av goodwill till verkligt värde är det 

svårt, för att inte säga omöjligt, att skilja internt upparbetad och förvärvad goodwill åt.  

En studie som gjorts av Godfrey & Koh (2001) visar att majoriteten av de som investerar i företag fäster 

ett högre värde på goodwillposten än för andra tillgångar i balansräkningen. Detta är för att 

redovisningen av goodwill har viktiga konsekvenser för ett företags nyckeltal som är av intresse för 

investerare. En nedskrivning förmedlar ny information till marknaden vilket är viktigt att beakta. 

Carrington (2010) menar revisorns roll är att skapa legitimitet och göra de finansiella rapporterna 

acceptabla. Legitimitet handlar om att samhällets normer och etiska synsätt vidmakthålls.  Revisorn kan 

bevara denna legitimitet genom att informera intressenter om revisorns roll så att förväntningarna 

stämmer överens med dennes arbetsuppgift. Ett annat sätt att vidmakthålla legitimiteten är att revisorn 

kan kräva av företagen att finansiella rapporter justeras om samhällets normer och etiska riktlinjer inte 

återspeglas. 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 1: Revisionsprocessen (Carrington, 2010) 

Revisionsprocessen ser ut som i figur 1. Huvudsakliga fokus i denna uppsats är att beskriva hur revisorn 

genomför bestyrkandeåtgärder vad gäller granskning av en goodwillpost. Revisorns 

bestyrkandeåtgärder, vilket också kan benämnas revisorns granskningsåtgärder, handlar i mångt och 

mycket om att införskaffa relevanta och tillräckliga revisionsbevis. Revisorns granskning handlar om 

vad revisorn gör för att bli komfortabel för att bestyrka det aktuella påståendet. Hur bestyrkandeåtgärder 
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väljs ut beror på vilken redovisningspost och påstående om denna som ska bestyrkas. Urvalet berörs 

även av vilka revisionsbevis som är möjliga och tillgängliga för revisorn (Carrington, 2010). För att 

underlätta läsningen kommer vi i stor utsträckning använda oss av benämningen granskning då vi syftar 

till bestyrkandeåtgärder. 

1.2 Problemdiskussion 
För att belysa revisorns svårigheter att granska goodwill inleds detta avsnitt med en beskrivning av 

problemen runt redovisning av goodwill. Därefter följer en beskrivning av revisorns svårigheter att 

granska verkligt värde.  

Goodwill som uppkommit från flera olika förvärv redovisas i en och samma redovisningspost. Därmed 

går det inte att hänföra en del av goodwillposten till ett specifikt förvärv, istället måste den testas i sin 

helhet. Goodwill kan inte separeras från företaget och kan därmed inte producera ett eget kassaflöde. 

Dessa omständigheter gör att nedskrivningsprövningarna försvåras (Seetharaman, Sudha, Sreenivasan, 

& Yee, 2006). Omständigheterna leder till att även revisorns bedömningar försvåras då källan till 

uppkomsten av goodwill är oviss. 

I IAS 36 förklaras att goodwill inte kan generera ett kassaflöde oberoende av andra tillgångar utan 

fördelas på en grupp kassagenererade enheter som väntas gynnas av synergier från företagsförvärv (FAR 

Akademi, 2014b). Problemet med reglerna kring prövning av nedskrivningsbehov är därför att det krävs 

flertalet bedömningar. Företagen avgör själva hur många kassagenerade enheter som ska användas. De 

ska bestämma framtida kassaflöde för dessa och tillämpa en diskonteringsränta vid beräkning (Pajunen 

& Saastamoinen, 2013). Enligt Wines, Dagwell & Windsor (2007) kan denna typ av komplexa 

bedömningar få allvarliga konsekvenser när nedskrivningsprövning på goodwill ska ske istället för 

avskrivning. Om företagen inte har den kunskap och expertis som krävs för att utföra bedömningar i 

nedskrivningsprövningen kan detta leda till att beräkningar, och därmed värderingar inte blir rimliga. 

Revisorns arbete blir att kontrollera identifiering av kassagenererande enheter och nyttjandevärdet för 

dessa som är baserat på uppskattning av diskonterade kassaflöden, och därmed krävs det även en djupare 

expertis från deras sida. Om komplikationer och oklarheter uppstår vid granskning kan det leda till 

oenigheter och spänningar mellan revisor och företagsledning. Li & Sloan (2012) menar att 

bedömningar i goodwillredovisning och dess nedskrivningar försvårar för revisorerna, om de har en 

annan åsikt om goodwillens värde. När goodwill före år 2005 skrevs av årligen fanns inte detta problem. 

Nu när goodwill årligen ska genomgå en nedskrivningsprövning kan företagsledningen ha en annan 

åsikt om värderingen än revisorn. Framförallt då det kan finnas incitament för ledningen att undvika 

nedskrivning. Det kan då bli svårt för revisorerna att förklara för företagsledningen varför en 

nedskrivning bör ske, grundat på att de antagit andra förutsättningar i sin bedömning. Lösningen på detta 

problem är inte endast att IASB förtydligar sina regler, utan detta är även en fråga för revisorerna att 

försöka etablera ett fungerande arbetssätt.  

Problematiken kring värdering av goodwill har skapat diskussioner kring hur företagsledningens 

bedömningar hanteras. Investerare kan se en nedskrivning av goodwill som en följd av ett misslyckat 

eller alltför kostsamt förvärv då lönsamheten inte ökat i den utsträckning som man först bedömde. Detta 

komplicerar bedömningarna vid värdering och kan ge incitament till företagsledningen att undfly 

nedskrivningar. Genom att utarbeta en välgrundad strategi både före och efter förvärvet kan företaget 

undvika goodwillnedskrivningar. För att lyckas med strategin måste företagsledningen ta hänsyn till 

händelser som kan vara indikationer på nedskrivningsbehov. Det finns både interna och externa 

indikationer, en plan tas fram för hur dessa händelser kan undvikas eller hanteras om de uppstår 

(Seetharaman, Sudha, Sreenivasan, & Yee, 2006). Det råder informationsasymmetri mellan revisorerna 

och företagen då företagen har en djupare intern information och ledningen har en djup kunskap inom 
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den bransch företaget verkar i. Detta försvårar revisorns möjligheter att utvärdera huruvida 

bedömningarna av goodwills verkliga värde är korrekt utförda (Pajunen & Saastamoinen, 2013). Det 

blir viktigt att även revisorn beaktar företagets strategi och incitament till generösa bedömningar vid 

granskning av den finansiella rapporten för att kunna uttala sig om goodwillpostens rimlighet. 

Farhågor angående ledningens försiktighet vid prövning av nedskrivningsbehov av goodwill har 

framförts av forskare. Studier visar att nedskrivningarna är större i företag där VD:n byts ut oftare. Då 

ledningen ska fastställa en lämplig diskonteringsränta kommer en högre diskonteringsränta ge lägre 

värdering och en lägre diskonteringsränta kommer ge högre värdering. Värderingen jämförs sedan med 

det bokförda värdet för att se om en nedskrivning ska utföras. Det finns olika åsikter om huruvida företag 

använder en lägre diskonteringsränta än lämpligt, i avsikt att uppnå en högre värdering, och på så sätt 

undvika nedskrivning av goodwill (Pajunen & Saastamoinen, 2013). Carlin & Finch (2010) hävdar att 

företag i Australien och Nya Zeeland använder en låg diskonteringsränta medan Jarva (2009) hävdar att 

det inte finns några belägg för att kunna påstå att amerikanska företag gör detsamma. I Finland finns det 

indikationer på att stora bolag samt företag som ofta förvärvar andra företag är mer benägna att skriva 

ner goodwill (Pajunen & Saastamoinen, 2013). I Sverige har det dock inte utförts någon liknande studie 

såvitt vi vet. Studierna som beskrivits ovan har dock gjorts i länder som har samma eller liknande 

redovisningsregler och jämförbara förutsättningar som Sverige. 

Enronkrisen 2001 har visat att värdering till verkligt värde kan uppmuntra manipulation av 

redovisningen och att förtroendeproblem uppstår om både värdering och revision utförs av samma 

företag (Gwilliam & Jackson, 2008). Detta tillsammans med finanskrisen 2008 har skapat häftiga 

diskussioner kring revisorns förmåga att granska verkligt värde på ett tillitsfullt sätt.   

Christensen, Glover & Wood (2012) ifrågasätter om reglerna som berör värdering till verkligt värde 

överträffar revisorernas förmåga att granska och inge förtroende. Författarna föreslår att reglerna både 

för finansiell rapportering och revision bör justeras för att reducera osäkerheten som uppstår vid mätning 

av verkligt värde. Akgun, Pehlinvanli & Gurunlu (2011) menar att det finns två problemområden för 

revisorns granskning av verkligt värde. För det första är mätningen av värdet en komplicerad process 

som kräver expertkunskap vilket leder till en risk att irrelevanta uppgifter används. För det andra 

påverkas mätningen av marknadens fluktuationer och under exempelvis en finanskris finns möjlighet 

att det verkliga värdet som tas fram vid värderingstillfället inte speglar en rättvisande bild av värdet på 

längre sikt. Det första problemet kan eventuellt förebyggas genom revisorns professionella utvärdering. 

Det andra sker oberoende av revisorn, som ändå måste vara försiktig och ta hänsyn till hur marknaden 

kan förändras efter balansdatumet. Det är viktigt att revisorn samlar in uppgifter från oberoende parter 

så att granskningen inte präglas av företagets eventuella bedrägerier och fel. 

ISA 540 ska vägleda revisorn vid granskning av uppskattningar av verkligt värde och bedömning av 

risk för felaktigheter (FAR Akademi, 2014a). Det kan vara problematiskt för revisorn att balansera hur 

bedömningen av verkligt värde har utförts med företagens resultatintressen. En bra revision kräver att 

granskningen utförs professionellt med en skeptisk blick. För att granskningen ska bli så effektiv som 

möjligt behöver revisorn ständigt stärka sin kunskap kring värderingstekniker (Pajunen & 

Saastamoinen, 2013). 

En studie av certifierade revisorer i Finland utfördes under hösten 2011. Studiens syfte var att ta reda på 

om revisorerna anser att IFRS regler resulterar i ett manipulativt beteende vid redovisning av goodwill. 

Resultatet visar att hela 70,7 % av de samtliga tillfrågade revisorerna anser att redovisning av goodwill 

i enlighet med IFRS ökar möjligheten att manipulera resultatet. 46,3 % av revisorerna håller med om att 

en VD inte skulle skriva ned goodwill om det förvärrar dennes position i företaget. Samtidigt anser 
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majoriteten revisorer att värderingar gjorda på framtida kassaflöden överlag är en bra metod vid 

finansiell rapportering. Vidare visar undersökningen också att majoriteten revisorer håller med om att 

goodwillnedskrivningar undviks om möjligt och branschen som företaget tillhör påverkar prövningen 

av nedskrivningsbehov. Däremot tror inte merparten av samtliga revisorer som medverkar i studien att 

storleken på företaget har betydelse. Det råder oenighet vad gäller huruvida en aktiv aktiemarknad kan 

påverka beslutet om nedskrivning (Pajunen & Saastamoinen, 2013). 

När samtliga revisorer som medverkade i studien delas in i olika grupper ser man dock en intressant 

skillnad. Den grupp som består av revisorer från finska Big 4 (de fyra största revisionsbyråerna), och 

som har erfarenhet av IFRS, håller inte i samma utsträckning med om att IFRS ökar möjligheten att 

manipulera resultatet som övriga revisorer. Denna grupp är mer benägna att tro att IFRS regler används 

med försiktighet. En annan skillnad, som kan ses som motsägelsefull, efter gruppindelningen är att 

denna grupp revisorer som har erfarenhet av goodwillberäkningar i noterade företag anser att storleken 

på företaget har betydelse för nedskrivningsaktiviteten i större utsträckning än andra revisorer. Den mer 

optimistiska bild som finska Big 4 ger angående företagens tillämpning av IFRS bör tolkas med viss 

försiktighet, då noterade företag är viktiga kunder hos dessa revisorer (Pajunen & Saastamoinen, 2013). 

Den finska undersökningen visar att det finns vissa meningsskiljaktigheter bland revisorerna i fråga om 

hur goodwillposten manipuleras och hur IFRS regler används. Detta tyder på att det finns oklarheter 

även avseende revisorers uppfattning om manipulation, vilket bör betonas och studeras mer ingående. 

En intressant frågeställning som uppstår är hur revisorn gör sina bedömningar vid granskning och hur 

samstämmiga olika revisioner blir.  

Författare såsom Brännström & Giuliani (2011) samt Seetharaman, Sudha, Sreenivasan, & Yee (2006) 

framför i sina studier svårigheten för företagen att värdera goodwill till verkligt värde utifrån IFRS 

regler. Christensen, Glover, & Wood (2012) menar att införandet av allt fler regler och standarder som 

kräver värdering till verkligt värde försätter revisorerna i en svår situation och det kan ifrågasättas om 

reglerna överträffar revisorernas förmåga att granska sådana redovisningsposter. Dock finns det, så vitt 

vi vet, inga tidigare studier om revisorers tillvägagångssätt vid granskning av goodwill.  

1.3 Frågeställning 
Revisorer måste anpassa sig efter revisions- och redovisningsregler, skapa sig en förståelse för vad som 

var IASB:s  intention med dessa och utifrån det inhämta kunskap och agera. Med vår problemdiskussion 

kring goodwill och revision av verkligt värde som grund har vi kommit fram till följande fråga: 

 Hur går revisorer praktiskt tillväga när de granskar1 goodwill upprättad enligt IFRS regler och 

vilka omständigheter påverkar hur de går tillväga? 

1.4 Syfte  
Syftet med denna studie är att beskriva revisorns arbetsgång vid en granskning av goodwill upprättad 

enligt IFRS samt diskutera hur revisorns arbete påverkas av omständigheter i dess närhet. Målet är att 

studien ska kunna bidra till att intressenter av finansiella rapporter kan få en bättre förståelse för hur 

revisorn granskar goodwillposter. 

  

                                                     
1 För att underlätta läsningen används benämning granskning eller granskar då vi syftar till bestyrkandeåtgärder 

som beskrivs i problembakgrunden.  
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2 Metod 
 

I kapitlet som följer kommer studiens metod presenteras. Det här kapitlet är till för att läsaren ska få en 

förståelse för studiens genomförande, hur lämpliga respondenter valts ut och insamlingen av väsentlig 

empiri har samlats in.  

__________________________________________________________________________________ 

2.1 Övergripande om metodval 
För att genomföra studien har en kvalitativ undersökningsmetod tillämpats. Eftersom studiens 

tyngdpunkt ligger på den enskilda revisorns tillvägagångssätt vid granskning av goodwill krävs en 

djupare beskrivning av hur varje individ tolkar och uppfattar sin sociala situation. Revisorns sociala 

situation kan ge en bild av hur individen påverkas av omständigheter i dess närhet. Den kvalitativa 

ansatsen lämpar sig väl då djupa beskrivningar är ett utmärkande drag i denna metod. 

Genom intervjuer riktas ett fokus mot revisorns tillvägagångssätt och dennes åsikter, vilket skapar ett 

djupare perspektiv kring hur bestyrkandeåtgärder samlas in (Bryman & Bell, 2013). Därigenom 

tydliggörs och förs ett resonemang kring granskningen av goodwill i dess kontext.  

Studien påbörjades genom att skapa en överblick över tidigare forskning kring goodwill enligt IFRS 

regler och revisorns granskning av verkligt värde. Sedan valdes de tidigare studier ut som kunde 

användas för att beskriva revisorns tillvägagångssätt vid granskning av goodwill. För att visa en bild av 

befintligt material inom detta forskningsområde och för att kunna föra en välgrundad diskussion 

inleddes en sökning efter relevant litteratur. Sökning av artiklar har skett via databaser som inriktar sig 

på ekonomi såsom ABI/INFORM Complete och Emerald. Några av de nyckelord som använts vid 

sökningen är goodwill, accounting, IFRS, audit, auditor, impairment, practice, fair value, intangible 

assets. Vi har även via databaserna kunnat se vilka andra studier som använt sig av de studier vi funnit 

intressanta och därigenom kunnat skaffa fler relevanta texter för vår studie. Dessutom har vi gått igenom 

de valda studiernas referenslistor och på så sätt kunnat finna ytterligare studier som kommit till nytta för 

vår uppsats. Studier som kunnat förbättra motiveringen av vårt problem och förbättra vår teoretiska 

referensram har vi fortsatt söka utmed hela forskningsprocessen. Den insamlade empirin resulterade i 

att vissa korrigeringar utfördes i den teoretiska referensramen. Korrigeringen omfattade framförallt valet 

av teoretiska begrepp i vår analysmodell. Det var först efter empiriinsamlingen som vi såg vilka begrepp 

som var mest lämpade för att analysera det insamlade materialet.  

Utifrån tidigare studier och vår frågeställning har relevanta frågor tagits fram vilket har format en 

intervjumall (bilaga 1). Mallen var behjälplig när respondenterna skulle beskriva hur de granskar en 

goodwillpost och vilka svårigheter som finns. Innan empiriinsamlingen påbörjades valdes övergripande 

teori ut för att kunna förklara varför revisorerna går tillväga på ett visst sätt. På så sätt blev det lättare 

för oss att redan under intervjun försöka hitta en förklaring och ställa relevanta följdfrågor. 

2.2 Val av respondenter 
För att syftet med vår studie skulle uppfyllas krävdes det att lämpliga revisorer intervjuades. Strategin 

har varit att intervjua de revisorer som har stor erfarenhet av granskning av börsbolag alternativt andra 

bolag som frivilligt följer IFRS. För att få helheten och tillräckligt uttömmande svar på frågeställningen 

vände vi oss till de tre största revisionsbyråerna i Sverige, det vill säga KPMG, Ernst & Young och 

PWC. Även Deloitte är en stor revisionsbyrå i Sverige som granskar börsbolag. Dock var det ytterst få 

revisorer från Deloitte som granskat något av de börsbolag med stora goodwillposter som framkom i 

vår research. På grund av att de tre övriga revisionsbyråerna var överrepresenterade i dessa börsbolag 
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så valdes Deloitte bort i denna studie. Anledningen till att urvalet var de tre största revisionsbyråerna i 

Sverige är att de har störst erfarenhet inom området.  

I vår sökning efter lämpliga revisorer började vi med att undersöka vilka bolag som har stora 

goodwillposter. Detta gjorde vi för att se vilka revisorer som granskat de stora och betydelsefulla 

goodwillposterna. Urvalet har gjorts genom börsbolagens årsredovisningar där goodwills förhållande 

till det egna kapitalet undersökts. I revisionsberättelsen framkom det vilken revisor som skrivit under 

med sitt namn. Revisorn har sedan kontaktas via telefon och tillfrågats om han/hon kan ställa upp på en 

intervju. Då vi valt ut revisorer från de tre största revisionsbyråerna med stor erfarenhet på området, 

anser vi att urvalet och empirin blivit mer övertygande och trovärdigt i studien. Alvehus (2013) 

benämner detta upplägg av urval för ett strategiskt urval, då de mest lämpade revisorerna valdes ut till 

studien på ett planerat och genomtänkt sätt, och inte genom något slumpmässigt urval.  

Vi började med att intervjua en revisor i respektive revisionsbyrå, för att på det sättet se om det skulle 

finnas någon skillnad i intervjusvaren. Eventuella skillnader skulle kunna vara tecken på ojämn 

granskningskvalitet, samtidigt som granskningarna blir mer jämförbara desto mer enhetliga de är. Det 

kan vara intressant för användare av finansiella rapporter att veta hur granskningen av goodwillposten 

går till och hur enhetligt revisorerna arbetar. 

Vidare tillämpades det som Alvehus (2013) kallar snöbollsurval, vilket innebär att vi bad de först utvalda 

respondenterna att rekommendera ytterligare revisorer som kunde vara lämpliga att intervjua. Dessa 

behövde nödvändigtvis inte arbeta inom samma byrå. Vi har varit observanta på att vi får en bra 

spridning mellan de tre byråerna. Snöbollsurval beskrivs av Alvehus som ett effektivt tillvägagångssätt, 

vilket passar bra då tiden för studien var begränsad. Vi ansåg att revisorerna har bästa förmågan att 

avgöra vilka fler respondenter som har den rätta kunskapen och därmed var lämpliga att besvara våra 

frågor. Nackdelen med snöbollsurval kan vara att respondenter rekommenderar personer som är i samma 

nätverk och eventuellt har samma värderingar. Vi motverkade detta genom att tillfråga respondenter i 

de tre olika revisionsbyråer, samtidigt som dessa respondenter finns på olika orter i Sverige. På så sätt 

fick vi en bra spridning på kontaktnätet.  

Då flertalet intervjuer är slående lika i svaren så kan en mättnad anses vara ställd i de frågor vi valt ut. 

Dock måste en uppmärksamhet beaktas då denna mättnad kan vara ett tecken på att vi inte kommit 

tillräckligt djupt i intervjuerna. Efter varje avslutad intervju har vi utvecklat ett fåtal följdfrågor som 

kunde tas upp vid nästa intervjutillfälle för att uppnå empirisk mättnad. Utgångspunkten var 6-8 

intervjuer vilket vi ansåg borde ge en tillräckligt detaljerad bild av hur revisorer går tillväga vid 

granskning av goodwill. Detta antal ansågs räcka då avsikten med empirin avgränsades till att beröra 

revisorers bestyrkandeåtgärder vid granskning av en goodwillpost. Intervjumallen innehåller teman om 

just detta avgränsade område. Vi ansåg även att 6-8 intervjuer var vad vi hann med att bearbeta på ett 

bra sätt inom den tid vi hade till vår studie. Under empiriinsamlingen upplevde vi dock en mättnad i 

efter sju intervjuer, då svaren från tidigare intervjuer upprepades. 

2.3 Intervjuer med revisorer 
Då vi ville undersöka hur en granskning av goodwill går till i verkligheten utifrån revisorernas utsagor 

så krävdes det att frågorna var öppna och kunde leda till en konversation i ämnet. Tiden för studien var 

begränsad vilket gjorde att en semistrukturerad intervju passade bättre än en ostrukturerad som lätt ger 

utsvävande och tidskrävande svar, både vid intervjutillfället och vid bearbetning av svaren. En 

semistrukturerad intervju gav oss ändå chansen till att ställa följdfrågor, vilket vi ansåg viktigt för att få 

en djupare förståelse för revisorernas tillvägagångssätt. 
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Intervjuer är ett effektivt redskap för att undersöka revisorns tankar, åsikter, känslor och berättelser som 

leder till ett visst arbetssätt. Det finns olika tillvägagångssätt i att intervjua, i detta fall var direkt 

interaktion (ansikte mot ansikte) det mest aktuella (Lind, 2014). Intervjuerna har utförts på 

respondenternas arbetsplats där varje tillfälle varade i 45-70 min. Det var främst för att revisorerna är 

mycket upptagna under denna period och har svårt att ägna längre tider till intervjuer. En platsintervju 

gav möjligheten att avläsa revisorns ansiktsuttryck och kroppsspråk i sitt sätt att besvara frågorna jämfört 

med en intervju på distans (Alvehus, 2013).  

En förfrågan ställdes till var och en av respondenterna om vi fick spela in intervjun, för att bättre kunna 

fokusera på intressanta följdfrågor. Inspelningarna förbättrade förutsättningarna att fördjupa oss i 

respondentens svar, vilket ökat studiens kvalitet. Om respondenten inte hade velat bli inspelad skulle 

denna önskan godtagits och strategin bytas ut. I så fall hade intervjun genomförts där en av oss skulle 

fört anteckningar endast på det som respondenten svarade och den andra genomförde intervjun genom 

aktivt lyssnande med fokus på att ställa följdfrågor. Strategin behövde dock inte bytas då samtliga 

respondenter tillät inspelning. För att respondenten inte skulle känna en underlägsen känsla då vi var två 

och den ensam hade vi även vid inspelning av intervjun delat upp fokus oss emellan så att en genomförde 

intervjun och den andra fokuserade på följdfrågor genom aktivt lyssnande. 

2.4 Analys och tolkning av det empiriska materialet 
Då vi intervjuade auktoriserade revisorer som är professionella inom sitt område, ville vi skapa en så 

rättvis tolkning som möjligt. För att förbättra tolkningen av genomförda intervjuer så delade vi upp 

transkriberingsarbetet för att sedan byta och sammanfatta varandras transkriberingar. På så sätt fick vi 

en djupare förståelse för respondenternas svar vilket gav möjlighet att diskutera vad respondenterna har 

sagt och vår tolkning av vad de verkligen menat. På detta sätt anser vi att analysen gav en rättvis 

förklaring av revisorers granskning av goodwill.  

Vid analys har vi använt oss av vår insamlade empiri, tidigare studier och vald teori, vilken vi kommer 

förklara i efterföljande kapitel. Med stöd av tidigare studier kring värdering av goodwill och granskning 

av verkligt värde har vi kunnat föra en diskussion kring respondenternas svar för att beskriva revisorns 

tillvägagångssätt. För att strukturera analysarbetet började vi med att sammanfatta empirikapitlet, dels 

revisorernas beskrivningar hur de går tillväga vid en granskning men också deras tankar och åsikter. 

Utifrån sammanfattningen har vi sedan använt viktiga begrepp i vår valda teori för att förklara 

påverkande faktorer vid revisorernas granskning. Vår valda teori har på så sätt fungerat som ett verktyg 

för att förklara hur revisorerna påverkas av omständigheter i sin närhet vid en granskning av goodwill. 

2.5 Studiens trovärdighet 
Lantz (2013) menar att: 

 ”En väl genomförd intervju skall möjliggöra resultat som är tillräckligt tillförlitliga och giltiga för att 

vara nyttiga och användbara för andra och kunna komma andra till del” 

Vidare menar författaren att resultatet av intervjuerna och undersökningen beror på hur 

förberedelsearbetet, samspelet under intervjun och hur svaren bearbetas. En väl genomförd intervju ger 

data som uppfyller särskilda krav på användbarhet.  

Målet med insamlingen av empirin har varit att dess data ska spegla källan. Detta kunde vi åstadkomma 

genom semistrukturerade frågor, där den intervjuade fick möjligheten att uttrycka sina tankar. För att 

uppfylla reliabiliteten och minska riskerna för missuppfattningar eller alltför utsvävande svar, har en 

intervjumall skapats som låg till grund för samtliga intervjuer. Intervjumallen hjälpte oss att hålla samma 

standard vid de olika mötena med respondenterna. Det var viktigt för oss att intervjufrågorna skulle ge 
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tillförlitliga resultat och att andra kritiskt ska kunna granska studiens slutsatser såsom Alvehus (2013) 

menar. Genom att samtliga respondenter är auktoriserade revisorer utgick vi ifrån att dessa har en god 

erfarenhet och kunskap för att kunna besvara frågorna på ett tillförlitligt sätt. Intervjumallen skickades 

inte till respondenterna innan intervjun utan de meddelades endast om vilken huvudsaklig frågeställning 

och syfte denna studie har. Efter avslutad intervju gavs respondenten inte heller chansen till att korrigera 

sina svar efter utförd transkribering. Vi ansåg att detta tillvägagångssätt gav fler öppna, spontana och 

uppriktiga svar utifrån revisorns personliga synvinkel på frågorna. För att respondenterna skulle ges en 

större möjlighet att tala fritt var empiriinsamlingen anonym. Argumentet för detta var att det kan vara 

känslig information och vi ville att dessa revisorer skulle känna en tillit till studien och på så vis lämna 

korrekta svar.  

Viktigt är att noggrant fånga upp det som sagts och veta vad dessa svar betyder för att få ut det mest 

effektiva resultatet av studien. Det kan då hjälpa oss att motverka ”2self- delusion” vilket menas med 

att intervjuaren tenderar till att dra egna slutsatser i svaren. Vi har såsom Bryman & Bell (2013) menar 

utgått från ett kritiskt förhållningssätt och diskuterat med varandra vad som verkligen sagts under 

intervjuerna. Då det lätt kan hända att respondenterna säger en sak men menar en annan, har vi genom 

vårt kritiska förhållningssätt säkerställt studiens resultat. 

Transkriberingen av intervjuerna bearbetades så nära inpå som det var möjligt, efter att intervjuerna var 

avslutade. Detta för att minnet av intrycken som uppfattats i samband med svaren skulle bli så korrekta 

och rättvist beskrivna som möjligt. 

2.6 Metodkritik 
Syftet med studien är att beskriva revisorns praktiska arbetsgång vid granskning av goodwill, därmed 

blev en nyanserad och detaljerad bild som en kvalitativ metod innebär en självklar utgångspunkt. 

Studiens tidsaspekt begränsade möjligheten att följa en revisor genom hela granskningsprocessen vilket 

resulterade i att intervjuer föreföll vara den mest lämpade metoden. Respondenterna kan vid intervjuer 

endast återberätta hur de går tillväga och den finns en risk för att den verkliga arbetsgången inte beskrivs 

på ett sanningsenligt sätt. Risken är att respondenternas utsagor präglas av en fasad de vill visa upp för 

att deras trovärdighet inte ska påverkas på ett negativt sätt. Därför kan vi inte genom intervjuer 

säkerställa att det som kommer fram i empirin är det faktiska tillvägagångssättet. Det vi har gjort för att 

få så trovärdiga svar som möjligt är att få respondenten att känna sig bekväm under intervjun, och låta 

svaren vara anonyma så som beskrivits ovan. En av våra respondenter hade vid intervjutillfället sagt upp 

sig för att arbeta inom en annan bransch. Detta tror vi är bra för trovärdigheten i svaren då respondenten 

inte behöver känna press från arbetsgivare och risken för att hans förtroendeställning skall påverkas 

minskar. Genom att tillämpa Theory of Practice (som beskrivs mer ingående i nästa kapitel) kan vi föra 

en diskussion kring hur de påverkas om hur detta formar ett tillvägagångssätt.  

En vanlig kritik mot intervjuer jämfört med enkäter är att respondenten kan känna sig stressad att besvara 

frågor på utsatt tid, istället för att fylla i en enkät när ett tillfälle ges. Intervjuer kan även ge känslan av 

ett förhör, vilket kan motverka att respondenten ger tillförlitliga svar (Alvehus, 2013). Ett möte på 

respondentens vardagliga hemvist skapar en trygghet och underlättade för oss att få bort förhörskänslan 

genom ett samtal på ett djupare och personligare plan. Vi har även fokuserat mer på att lyssna till 

respondenten snarare än att strikt följa ett visst frågemönster för att skapa ett förtroligt samtal.  

Valet att utföra intervjuerna genom personliga möten skapade en bättre kontakt med respondenten. 

Telefonintervjuer hade i denna studie kunnat spara tid och ge möjlighet till ytterligare ett par 

respondenter. Dock försvårar telefonintervjuer chansen att föra ett förtroligt samtal vilket skapar tillfälle 
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att ställa ledande följdfrågor och nå djupare svar i rätt riktning. Vårt mål har varit att komma djupare i 

svaren snarare än att hinna med något fler respondenter. 

Det ska sägas att vår empiri baserades på intervjuer med en mycket liten del av samtliga auktoriserade 

revisorer som arbetar med bolag som följer IFRS. Riskerna finns då att slutsatserna inte avspeglar hela 

revisionsbranschen. Antalet intervjuer baserades på den tidperiod som studien utförs och därför har 

inriktningen varit till de mest lämpade revisorerna. Vi är medvetna om att slutsatserna hade kunnat se 

annorlunda ut men har tagit hänsyn till detta och motiverar med att, de revisorer som hanterar stora 

goodwillposter och arbetar för någon av de tre största revisionsbyråerna kan vara de revisorer som sätter 

tillvägagångssättet även för de mindre revisionsbyråerna (Lantz, 2013). Därför kunde vi inte heller 

hävda någon större generaliserbarhet Ett fåtal intervjuer kan ses som svagt för att representera en hel 

grupp människor. De intervjuer som genomfördes var inte till för att generalisera revisorernas 

tillvägagångssätt i allmänhet. Utan fokus låg på att få ut och beskriva hur utvalda revisorer inom de 

ledande revisionsbyråerna upplever ämnet.  

Det finns en risk att fastna i ett nätverk vid snöbollsurval, som kan göra att olika synvinklar på ett 

problem inte fångas in (Alvehus, 2013). Denna risk minimerades då vi i utgångsläget vände oss till flera 

revisorer som har något skiljande befattningar inom sin revisionsbyrå. De olika revisionsbyråerna finns 

på olika orter i Sverige och därmed hamnar de i olika nätverk.  

Att spela in respondenterna kan vara till nackdel då denne kan känna sig övervakad och inte vågar tala 

lika öppet (Alvehus, 2013). Vi har minimerat denna risk genom att informera respondenten om att 

inspelningen var till för vårt minne och enbart vi kom att lyssna på samtalet. Inspelningarna kunde 

istället öka trovärdigheten genom att vi säkerställde att vi kom ihåg rätt svar. Vi ansåg även såsom 

Bryman & Bell (2013) menar att inspelning bidrog till att transkriberingen blev korrekt och minskade 

risken att informationen blev misstolkad. 
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3 Teoretisk referensram 
 

Teorikapitlet förklarar den teori och dess begrepp som är relevanta för studien. Ramen ger en grund 

för framtagandet av studiens intervjumall samt används för att skapa en förståelse i en analys av den 

insamlade empirin. 

__________________________________________________________________________________ 

3.1 Val av teori 
De nya redovisningsreglerna som infördes i och med IFRS (Marton, Lumsden, Lundquist, & Pettersson, 

2012) har drastiskt förändrat tillvägagångssättet vid redovisning av goodwill. Detta bör även ha 

förändrat revisorers tillvägagångssätt vid granskning av goodwill. Under de tio år som gått sedan IFRS 

introducerades bland svenska börsnoterade företag bör det ha etablerats någon slags praxis bland 

revisorer, för hur de generellt sett ska granska goodwill. Samtidigt är varje situation unik i något 

avseende och speciellt när det gäller goodwill som uppstått utifrån förvärv av företag. Varje fall av 

förvärv är unikt då goodwill baseras på flera varierande komponenter. Detta kan vara olika 

synergieffekter eller immateriella tillgångar som inte redovisas separat då de inte uppfyller kriterierna 

som IAS 38 ställer för en tillgång, såsom exempelvis humankapital eller en åtråvärd marknadsposition 

(Brännström & Giuliani, 2011). En unikt sammansatt goodwill leder också till en unik värdering. På 

grund av unika beståndsdelar kan inte revisorer lika enkelt standardisera sitt tillvägagångssätt på samma 

sätt som på andra typer av tillgångar där verkligt värde är relativt enkelt att uppskatta. Därför blir det 

aktuellt att se till revisorns individuella tillvägagångssätt. 

 

Till denna studie har Theory of Practice valts ut och kan ge oss möjligheten att skapa djupare förståelse 

för revisorns praktiska tillvägagångssätt vid granskning av en unik goodwillpost. Med hjälp av valda 

teorins centrala begrepp analyseras det empiriska materialet. Revisorns arbete påverkas av 

omständigheter i dess närhet och det sociala samspel som teorin skildrar, vilket kan hjälpa till att föra 

diskussion kring hur detta sker. Teorin kan ge en förståelse till hur individuella egenskaper har skapat 

normer utöver de standarder som ISA har satt inom revision. Tillvägagångssättet har utvecklats i tid och 

det intressanta som Theory of Practice kan ge studien, är hur det ser ut idag.  

Theory of Practice grundar sig inom socialpsykologin och ger inte en självklar anknytning till området 

företagsekonomi. Många andra studier inom företagsekonomi inriktar sig på en specifik målgrupp eller 

organisation vilket gör att andra teorier kan lämpa sig bättre. Vi anser att Theory of Practice lämpar sig 

väl i studier som ska utföras på individnivå, såsom att revisorn som individ kan påverka resultatet genom 

det egna arbetet och i sin tur trovärdigheten ut till det aktuella företagets intressenter. Teorin är även 

lämplig då goodwillgranskning kan anses vara en problematisk situation där revisorn ständigt behöver 

utveckla sin kunskap. Utifrån litteraturgenomgång finner vi att det finns få studier inom företagsekonomi 

som används sig av Theory of Practice, och inom revision finner vi ingen vetenskaplig artikel som 

uttryckt att de tillämpat teorin. Denna studie kan därför bidra med ett nytt synsätt på revision till 

forskningsområdet. Därför kommer nedan en beskrivning av huvuddragen i Theory of Practice, och dess 

olika skolor som har tillämpats i tidigare studier. Efter det beskrivs tidigare studier inom revisions- och 

redovisningsområdet och slutligen en avslutning om hur den teoretiska referensramen ska tillämpas i 

studien. 

3.2 Utgångspunkter i Theory of Practice 
Inom Theory of Practice finns olika skolor där Pierre Bourdieu ses som grundaren då han för första 

gången publicerade den i Frankrike år 1972. Teorin har sitt ursprung i psykologin och handlar om socialt 
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samspel och praktiskt lärande. Teorin utgår från att kunskap baseras på individens erfarenheter av en 

social kontext. Genom socialt samspel, upprepningar och dagliga rutiner arbetas ett tillvägagångssätt 

fram och där lärandet påverkas av habitus (Baxter & Chua, 2008).  

Inom Bourdieus Theory of Practice finns tre centrala begrepp,”practice, habitus och fields”. Begreppen 

relaterar till varandra och skapar ett sammanhang. Practice definierar hur individens agerande påverkas 

av det sociala sammanhang den befinner sig i (Hurtado, 2010). Habitus har sitt ursprung från latinska 

språket och kan översättas som inrotade vanor. Individen präglas av sin livsstil och av gruppens 

gemensamma vanor. Habitus är distinkta och olika grupper av individer har olika habitus. Habitus kan 

förklara den enhetliga stilen som förenar praktiker (Bourdieu, 1999). Habitus kan också definieras som 

system av varaktiga strukturer. Det tredje begreppet fields, eller fält, kan förklaras som sociala system 

där position och makt påverkar relationen. Fältets egen habitus ger individen en känsla av hur maktspelet 

ska praktiseras. Varje individ har en del i fältet och tillgång till en uppsättning resurser såsom exempelvis 

ekonomiska medel, kunskap, socialt nätverk eller symboliskt kapital som skapats genom legitimering 

(Hurtado, 2010). 

Kuhn & Jackson (2008) utvecklar Bourdieus Theory of Practice genom att ta fram en modell, figur 2, 

som kan undersöka hur kunskap genereras i en organisation. Modellen beskriver problemlösning på 

mikronivå. Nivån på strategins effektivitet grundas på tre särskiljande situationer, identifiering, 

legitimitet och ansvarighet. Identifiering handlar om hur identiteters trovärdighet tydliggörs i hur 

individen uttrycker sig. Uttrycken indikerar vilken kontroll organisationen har över individen. 

Legitimitet bygger på hur ett agerande motiveras utifrån vad gruppen av individer förväntar sig av en 

individ i en viss situation. Slutligen innebär ansvarighet att individen ser vissa personer som källor för 

erkänd ansvarighet. Dessa personer kan visa en riktning och godkänna ett visst agerande. Påtagliga 

likheter syns mellan modellens förklaring av strategins effektivitet och Bourdieus begrepp habitus och 

fält. Vidare kan modellens förklaring till kunskapsgenerering liknas vid Bourdieus begrepp practice.  

Kunskap kan genereras på två olika nivåer, genom kunskapsspridning eller genom kunskapsutveckling. 

Dessa två nivåer av kunskapsgenererande innehåller i sin tur två olika förfarande. Kunskapsspridning 

kan ske genom informationsöverföring eller genom informationsbegäran och kunskapsutveckling kan 

ske genom instruktioner eller improvisation. På vilken nivå kunskap genereras avgörs av huruvida 

strategins effektivitet är hög eller låg. Att strategins effektivitet är låg innebär att de tre situationerna 

identifiering, legitimitet och ansvarighet är vaga och leder till att kunskap genereras genom 

kunskapsutveckling. Då situationerna är tydliga är strategins effektivitet hög och kunskap genereras 

genom kunskapsspridning (Kuhn & Jackson, 2008). 

Olika problem som uppstår kan hanteras genom kunskapsgenerering. Problematiska situationer uppstår 

då det finns oenigheter eller ojämnheter såsom olika nivåer på deltagande eller att attityd och 

samarbetsförmåga är låg inom gruppen. Detta leder till att det blir svårt att skapa en gemensam och 

stabil vision kring hur ett problem ska lösas. Sådana situationer leder vanligtvis till att strategins 

effektivitet är låg och individerna löser tvetydigheterna antingen genom att improvisera eller söka 

instruktioner hos personer de anser kunna hantera denna komplexitet. På motsvarande sätt är strategins 

effektivitet hög i situationer där gruppens individer delar samma normer och de tolkar situationen på ett 

entydigt sätt. Problemen ses som vardagliga och lätta att hantera. Sådana situationer leder till att kunskap 

lätt kan spridas (Kuhn & Jackson, 2008). Theory of Practice har inte används särskilt mycket inom 

området revision men det är en ansats och en lämplig teori hur en individ eller en grupp praktiskt går 

tillväga i olika situationer.   
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Figur 2: Individens kunskapsgenerering, en funktion av strategins nivå (Kuhn & Jackson, 2008).  

 

 Tidigare studier inom företagsekonomi som använt Theory of Practice 

Baxter & Chua (2008) har använt sig av Bourdieus Theory of Practice för att kunna skapa en uppfattning 

kring hur en ledare inom ekonomi- och finansfunktionen arbetar efter den aktuella praxis som finns på 

arbetsplatsen. Teorin syftar till att undersöka individers enskilda tillvägagångssätt i sin position som tar 

sin utgångspunkt genom individens praktiska kunskap. Begreppet habitus gav studien möjligheten att 

diskutera öppet vilka möjligheter som en finanschef har i sin position. Resultatet av studien visar att en 

individ och dennes grundläggande praktiska kunskaper ger förutsättningar att hantera en förändring. 

Dessa kunskaper kommer alltid att växa, formas och återbildas. Stundtals utmanas och förändras detta 

markant och nya rutiner skapas och följs dagligen tills en förändring sker. 

Ahrens & Chapman (2007) använder sig också av Theory of Practice i sin studie om internredovisningen 

i en restaurangkedja. I studien beskrivs internredovisning från alla nivåer inom organisationen, från 

ekonomichefen och ända ned till servitörerna. I studien kombineras intervjuer med observationer och 

teorin används för att förklara hur aktörer i organisationen genererar internredovisningen genom 

aktiviteter där de tillsammans bildar en resurs, vilket kan liknas vid Boudieus begrepp fält. Inom 

organisationens sociala grupper, eller fält, utvecklas habitus genom att relationer skapar samförstånd, 

traditioner och ambitioner då individer samarbetar och samtalar. Tillsammans utgör fälten roller för hur 

viktiga system, institutioner och strukturer byggs upp. Fälten kan sedan särskiljas från varandra då 

individuella människor skapar mening genom hur de praktiskt engagerar sig. Practice utvecklas där 

kartor och scheman på ett kraftfullt sätt kan hjälpa till att strukturera den kognitiva praktiken inom den 

sociala gruppen. Studien behandlar den strukturerade delen av ekonomistyrningen som är lik revision 

på det sättet att det finns modeller eller standarder att utgå ifrån.  

Theory of Practice har tillämpats i en studie om hållbarhet och dess miljörapportering. Studien jämför 

offentliga rapporter med den praxis som finns för den privata sektorn som inte är förenligt med extern 

legitimitet. Lodhia & Jacobs (2013) menar att teorin har används för att kartlägga motivationen och de 

metoder som används för miljörapporeringen. Det finns tillvägagångssätt som är ett individuellt 

strategiskt val men också begränsningar som tas för givet. Detta konstaterande går i linje med vad 

Bourdieu hävdar i sin Theory of Practice. Sociala aktörer följer inte regler i första hand utan snarare 

strategier som ger en viss känsla i arbetet. Dessa strategier baseras på tidigare erfarenheter och hållbara 

transportabla dispositioner som enligt teorin kallas habitus. Strategiska åtgärder är inte ett medvetet val 

utan mer en känsla av vad som är rätt och korrekt i en tillfälligt given miljö. Genom teorin framkom det 

att särskilda rutiner speglar de legitima strategierna som finns för de dominerande aktörerna (Lodhia & 

Jacobs, 2013). 
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Theory of Practice användes i studien på det sätt att de utvecklade en terminologi som gav individerna 

en möjlighet att utveckla en känsla av praktisk behärskning i tillvägagångssättet att rapportera. I och 

med detta kunde varje individ bygga upp personlig trovärdighet och socialt kapital genom att delta i ett 

antal olika nätverk. Studien ger insikter i hur interna aktörer påverkar utövandet av den offentliga 

sektorns miljörapportering som har praktiska konsekvenser för utveckling och förbättring av 

miljörapportering i många jurisdiktioner. Vidare vill författarna i studien uppmuntra framtida arbeten 

att använda sig av Theory of Practice som verktyg för att utöka en förståelse ur detta perspektiv. 

Bourdieu skulle föreslå att frågan om legitimitet inte är ett faktum utan en process (Lodhia & Jacobs, 

2013).  

 Paralleller till vår studie 
Då vi vill undersöka revisorers praktiska tillvägagångssätt kan tydliga paralleller dras med Baxter & 

Chuas (2008) studie, där ledaren som individ och dennes arbetsuppgifter undersöks grundläggande. Vi 

anser att en revisor och en ledare inom ekonomi och finans har en ansvarsfull och jämförbar position. 

Båda har till uppgift att fatta beslut och skapa förtroende för sina intressenter. Theory of Practice utgår 

ifrån individens grundläggande kunskaper inom sin yrkesroll och vilka rutiner som efterföljs. Teorin 

undersöker sedan hur en förändring tas emot och bearbetas utifrån dessa rutiner och 

grundkunskaper.  Bourdieu ger en kraftfull uppsättning verktyg för att undersöka hur och varför.  Man 

får ett mer praktikbaserat perspektiv till en förståelse. 

Ahrens & Chapman (2007) och Lodhia & Jacobs (2013) använder sig också av Theory of Practice i sina 

studier inom området företagsekonomi. Utifrån dessa tidigare studier ser vi ett mönster av hur teorins 

grunder och begrepp återkommer. Studierna ger en förståelse för hur teorin kan användas och ger 

vägledning för hur teorin kan tillämpas för att besvara vilka omständigheter som påverkar det praktiska 

tillvägagångssättet när en revisor granskar en goodwillpost. 

3.3 Tidigare studier 

 Goodwill 
En studie av Seetharaman, Sudha, Sreenivasan, & Yee (2006) visar att det finns viktiga indikationer på 

när goodwillvärdet kan ha försvagats och om så är fallet bör skrivas ned. Dessa kan delas upp i externa 

och interna indikationer så som illustreras i figur 3. Studien kommer använda dessa indikationer för att 

se om revisorer beaktar dessa när de granskar en goodwillpost. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 3: Indikationer på när goodwill kan behöva skrivas ned enligt Seetharaman, Sudha, Sreenivasan, & Yee (2006) illustreras 

i egenarbetad figur. 
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Externa indikationer på en försvagning av goodwillvärdet kan vara en förändring i affärsmiljön så som 

exempelvis en nedgång i ekonomin eller om produktion inom branschen flyttas utomlands. En 

oförutsedd konkurrent som dyker upp kan påverka kundernas förtroende och därmed också företagets 

förutsättningar. Politiska och legala förändringar kan skapa turbulens inom en bransch om till exempel 

regler angående viktiga råvaror, skatter eller internationell handel förändras. Ett företags verkliga värde 

berörs även av avtal med väsentliga leverantörer och distributörer. Om förhandlingsstyrkan gentemot 

dessa aktörer försvagas påverkas priserna på råvaror och marknadsföringen försvagas, vilket påverkar 

försäljningen och då troligen också goodwillens värde (Seetharaman, Sudha, Sreenivasan, & Yee, 2006). 

Interna indikationer är saker som sker inom ett företag och som ledningen kan rå över. Om andelen 

goodwill är en betydande andel av förvärvspriset så är det extra viktigt att budgetprognosen är upprättad 

på ett noga förberett och genomtänkt sätt. Om övervärdet på förvärvet visar sig överstiga 

synergieffekterna är nedskrivning av goodwill ett faktum. Vid förvärvet är det även viktigt att vid 

bedömning ta hänsyn till hur kommunikation, styrning och kontroll kommer att fungera i den nya 

organisationsstrukturen. Ett misslyckande kan leda till en försämrad effektivitet. Beslutsprocessen kan 

exempelvis bli trögare i en organisationsform där hierarkin är mer framträdande (Seetharaman, Sudha, 

Sreenivasan, & Yee, 2006). 

En annan indikation på nedskrivningsbehov är förlust av nyckelpersoner. Humankapital är en stor 

tillgång för företag som kan vara en betydande faktor vid prissättning på ett företag. Om det köpande 

företaget inte lyckas behålla denna viktiga tillgång efter ett förvärv är det en klar indikation på att 

goodwill kan behöva skrivas ned. Ett namnbyte efter förvärv kan skapa förvirring i företagets omgivning 

och såväl kunder, leverantörer, anställda och investerare kan agera på ett sätt som påverkar företagets 

goodwillvärde (Seetharaman, Sudha, Sreenivasan, & Yee, 2006). 

Revisorns arbete handlar om att granska hur goodwill värderas. Därför blir det viktigt i vår studie att 

relatera till de svårigheter som uppstår vid värderingsarbetet för att kunna beskriva hur revisorn som 

individ skapar sig en bild och hur granskningsarbetet utförs. Vi kan relatera undersökningssvaren till 

studien av Seetharaman, Sudha, Sreenivasan, & Yee (2006) genom att hitta samband mellan 

indikationerna och revisorns tillvägagångssätt. Under den empiriska insamlingen kommer vi vara 

uppmärksamma på om revisorerna berör någon av indikationerna och om någon eller några indikationer 

uppmärksammas mer än de andra. Interna indikationer är inte nödvändigtvis kända för omvärlden och 

därför av extra stor vikt vid granskning. Det kan vara väsentligt för intressenter av de finansiella 

rapporterna att få en uppfattning om huruvida revisorn beaktar dessa vid granskning och därför 

angelägna att ta hänsyn till då vi beskriver revisorers tillvägagångssätt vid granskning av goodwill. 

Lhaopadchan (2010) undersöker i sin studie om värdering av goodwill till verkligt värde (såsom IFRS) 

förbättrar informationen till intressenter av finansiella rapporter, eller om en sådan värdering leder till 

ökade möjligheter för en företagsledning med eget resultatintresse att manipulera värderingen. 

Intentionen med IFRS regler om verkligt värde är att relevansen och användbarheten av den finansiella 

rapporten ska förbättras. Tillförlitligheten av verkligt värde maximeras vid värdering av tillgångar som 

finns på en aktiv marknad. När en tillgång, såsom goodwill, inte finns tillgänglig på en aktiv marknad 

och inte går att separera från andra tillgångar uppstår en komplex värdering där relevansen och 

tillförlitligheten inte är lika tydlig. Enligt IAS 36 får inte goodwill skrivas upp igen om det en gång 

skrivits ned. Anledningen till detta är att en sådan återföring kan anses vara internt upparbetat goodwill 

som enligt IAS 38 inte får redovisas. Lhaopadchan (2010) menar att då nedskrivningen är permanent får 

ledningen incitament att över tid anpassa och kanske till och med senarelägga en nedskrivning av 

goodwill då det påverkar periodens resultat.  
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Ramanna & Watt (2009) visar att det finns vissa samband mellan goodwillnedskrivningar och 

förhållanden så som låg resultatrelaterad bonus, om VD:ns besittningstid är kort, skulderna är låga i 

förhållande till tillgångarna och inkomsterna höga. Utifrån denna bild kan det tänkas att 

företagsledningen ges incitament att undvika goodwillnedskrivningar om förhållandena är motsatta, 

alltså hög resultatrelaterad bonus, företaget har haft samma VD under lång tid, skulderna är höga och 

inkomsten låg. Lhaopadchan (2010) menar att även om nedskrivningsprövningar ibland påverkas av 

ledningens resultatintresse är det osäkert om det kan anses missvisande till användarna av den finansiella 

rapporten då dessa ofta eliminerar goodwillvärdet vid analys. 

Det blir viktigt för oss att undersöka huruvida revisorns granskningsarbete påverkas av de tecken som 

finns på företagsledningens eventuella incitament att manipulera värderingen utifrån ett eget 

resultatintresse. 

 Revisorns svårighet att granska verkligt värde 
En finsk undersökning visar att det finns oenigheter mellan olika revisorers uppfattning om hur IFRS 

regler tillämpas när företagen värderar goodwill. En del revisorer ansåg att företagen försöker undvika 

nedskrivningar, andra menade att IFRS regler användes på ett avsiktligt sätt (Pajunen & Saastamoinen, 

2013). Meningsskiljaktigheterna anser vi påvisar komplexiteten i anpassningen till verkligt värde vilket 

leder till att det tar tid att utveckla kunskap och ett gemensamt synsätt. I analysen och slutsatsen vill vi 

föra en diskussion kring hur revisorer har anpassat sig till de relativt nya reglerna som infördes i Sverige 

2005.  Detta kan påverka hur och varför revisorn agerar på ett visst sätt vid granskning. Olika kulturer 

och normer spelar in i hur något uppfattas men utifrån artikeln kan frågor formuleras och hitta samband 

som påverkar revisorns praktiska tillvägagångssätt. 

Redovisningsposter som värderas till verkligt värde kan vara känsliga för små justeringar vid mätning 

av värdet då de innehåller många uppskattningar. Vid stora redovisningsposter kan detta ge betydande 

effekter på den finansiella rapporten (Christensen, Glover, & Wood, 2012). Då företagen värderar 

goodwill till verkligt värde krävs många komplexa bedömningar (Pajunen & Saastamoinen, 2013; 

Wines, Dagwell, & Windsor, 2007). Dessutom blir börsbolagens goodwillposter allt större (Gauffin & 

Nilsson, 2014b) vilket leder till att finansiella rapporten kan innehålla hög osäkerhet. 

Christensen, Glover, & Wood (2012) ifrågasätter inte revisionens värde för marknaden, revisorers 

tekniska förmåga eller betydelsen av värdering till verkligt värde. Däremot ifrågasätter de om 

förändringarna i redovisningsregler, som blivit allt mer komplexa i och med att allt fler poster ska 

värderas till verkligt värde, leder till att revisorer hamnar i en omöjlig situation. Då revisionsreglerna 

inte förändrats i samma takt som redovisningsreglerna hamnar revisorerna i en sits där det rent tekniskt 

blir svårt att skaffa sig förståelse för företagets uppskattningar (ISA 540 p.8 och p.13), bedöma grad av 

osäkerhet (ISA 540 p.10) samt huruvida osäkerheten ger upphov till betydande risker (ISA 540 p.11). 

Därmed läggs det en kanske orimligt stor börda på revisorerna då de ska öka förtroendet för de 

finansiella rapporterna såsom ISA 200 p.3 kräver. 

Christensen, Glover, & Wood (2012) föreslår förändringar i så väl redovisningsregler som 

revisionsregler. Detta för att revisorerna ska få bättre förutsättningar att utföra en rättvis revision, även 

vid granskning av poster som innehåller hög osäkerhet, samtidigt som intressenterna får en tydligare 

bild av revisionens innebörd.  

Redovisningsreglerna bör förändras på poster där mätningar innehåller hög osäkerhet så att det på ett 

tydligt sätt framgår hur små justeringar i uppskattningarna påverkar värdet. Revisionsreglerna bör 

förändras så kraven på rimlighet bli lägre vid granskning av poster där mätningar innehåller hög 

osäkerhet. I revisionsberättelsen kan en lista över poster med hög osäkerhet införas tillsammans med en 
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beskrivning av granskningen samt vilken nivå av försäkran som kan ges. En tydligare fördelning på 

vilka krav som ställs på olika poster ger signaler till intressenter av finansiella rapporter om postens 

tillförlitlighet. Dessa förändringar menar författarna ska ge en tydligare bild till intressenterna och 

minska bördan på revisorerna (Christensen, Glover, & Wood, 2012). 

Hur en revisor praktiskt går tillväga vid granskning av en goodwillpost påverkas av omständigheter i 

dess närhet. Givetvis påverkas revisorer av regler de har att följa och utifrån Christensen, Glover, & 

Woods (2012) studie kan vi föra en diskussion kring hur revisorerna vi ska intervjua upplever en orimlig 

börda och om det finns önskemål om regelförändringar. 

3.4 Slutsats om referensramen 
I detta kapitel har en referensram presenterats som ska användas för att förklara och ge förståelse av de 

intervjuer som kommer att presenteras i efterföljande empirikapitel. För att underlätta och strukturera 

analysen kommer vi i detta avslutande avsnitt att syntetisera innehållet i detta kapitel. Referensramen 

ska hjälpa oss ta fram teman till intervjuguiden för hur revisorn tänker i sitt agerande, i förhållande till 

regelverken som är uppsatta. Vid analys av intervjusvaren använder vi referensramen som en mall för 

att besvara vår frågeställning och uppfylla syftet med studien.  

Då en revisor ska granska en goodwillpost som upprättats enligt IFRS regler kan problem uppstå då en 

nedskrivningsprövning av denna post är både komplex och unik. För att lösa problemen och anpassa sitt 

tillvägagångssätt till befintlig lagstiftning krävs att kunskapen ständigt utvecklas. På så vis blir Kuhn & 

Jacksons modell om kunskapsgenerering aktuell. Begreppen identifiering, legitimitet och ansvarighet 

påverkar kunskapsgenereringen i revisionsbyrån. Då kunskap genereras i en organisation skapas ett 

tillvägagångssätt, ju lättare kunskapen sprids desto mer enhetligt blir olika revisorers tillvägagångssätt.  

Utifrån Kuhn & Jacksons utveckling av Theory of Practice har vi skapat en analysmodell såsom i figur 

4. Vår analysmodell visar hur tre faktorer (se vänstra delen av figur 4) påverkar kunskapagenerering (se 

mitten figur 4) som i sin tur påverkar revisorns tillvägagångssätt då denne ska samla in 

bestyrkandeåtgärder (se högra delen av figur 4).  

Den första påverkande faktorn är begreppet identifiering som ska spegla revisorns trovärdighet och 

revisionsbyråns kontroll över revisorn. Detta kan identifieras genom revisorns uttryck och förklaring 

kring hur de går tillväga och vilka resurser som tillhandahålls. Identifiering förklarar hur revisionsbyrån 

påverkar revisorns tillvägagångssätt genom att ha kontroll över resurser och på så sätt hur granskningen 

utförs.  

Den andra påverkande faktorn är begreppet legitimering som ska förklara hur revisorns tillvägagångssätt 

påverkas av vad andra runt omkring förväntar sig vid en granskning. Det kan vara kollegor, bolagen 

som granskas eller intressenter av den finansiella rapporten som har förväntningar som motiverar 

revisorn att agera på ett visst sätt. 

Den tredje och sista påverkande faktorn är begreppet ansvarighet. Revisorn kan se vissa personer i sin 

närhet som säkra informationskällor. Dessa personer kan stödja revisorn vid svåra beslut. Revisorn 

använder dessa källor för att få en bekräftelse på att ett visst agerande är riktigt. 

Om analysmodellens påverkande faktorer är tydligt framträdande kan kunskapsgenereringen ske 

lättvindigt och tillvägagångssättet blir mer enhetligt. Är faktorerna däremot vaga får revisorn försöka 

skaffa sig kunskap genom instruktioner eller improvisera, vilken kan ge ett mer vacklande och trevande 

tillvägagångssätt.  
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Analysmodellen kan vägleda oss för att skapa en djupare beskrivning av hur revisorer går tillväga när 

de ska granska en goodwillpost. Utifrån modellen kan en diskussion föras kring hur revisorns 

tillvägagångssätt påverkas av sin omgivning. Utifrån tidigare studier kan vi sedan föra en diskussion 

kring vår studie vilket kan bidra med information till intressenter av finansiella rapporter så de kan få 

en bättre förståelse för hur revisorn granskar goodwillposter. 

Figur 4: Egenarbetad analysmodell 
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4 Empiri 
 

Detta kapitel är en sammanfattning av det empiriska materialet som samlats in från utförda 

besöksintervjuer. Kapitlet tar upp revisorns tillvägagångssätt vid granskning av goodwill som är 

frågeställningen i denna studie. 

__________________________________________________________________________________ 

 Presentation av respondenterna 
I syfte att påvisa våra respondenters kapacitet att svara på frågor som är kopplade till vår frågeställning 

kommer vi att beskriva våra respondenters bakgrund och erfarenhet. För att ta reda på hur revisorer 

praktiskt går tillväga när de granskar goodwill upprättad enligt IFRS krävs det att respondenterna har 

erfarenhet av denna typ av granskning. I avsikt att få fram ärliga och tillförlitliga svar valde vi att låta 

respondenterna vara anonyma och har i detta kapitel försett dem med fiktiva namn där den begynnande 

bokstaven A, B eller C indikerar respektive revisionsbyrå, se figur 5. Våra respondenter arbetar på någon 

av de tre största revisionsbyråerna i Sverige, alla är auktoriserade och har lång erfarenhet av revision. 

Majoriteten av respondenterna har arbetat som revisor på sin respektive revisionsbyrå större delen av 

sitt arbetsliv. Dessutom har samtliga revisorer granskat börsbolag under en stor del av sin karriär.  

 

Respondent Erfarenhet Titel  Kön  

Albert 24 år Partner Man 

Anton 30 år Partner Man 

Agnes 29 år Partner Kvinna 

Bengt 9 år Senior manager Man 

Björn 14 år Senior manager Man 

Carl 21 år Executive Director Man 

Cesar 17 år Executive Director Man 

 

 Figur 5: Sammanställning av respondenterna 

 

 Respondenternas utbildning 
Albert har gått på universitet där han läste den allmänna ekonomiutbildningen. Han började på 

revisionsbyrå A 1991 och gick licentiatprogrammet parallellt med arbetet på revisionsbyrå A. Från 1995 

till 2006 var han chef för revisionsbyrå A:s redovisningsspecialistavdelning. Albert har suttit i FARs 

redovisningskommitté i 10 år men är numera allmänpraktiserande revisor på revisionsbyrå A. Där 

arbetar han företrädesvis med stora eller mellanstora bolag och skriver på revisionsberättelsen i ett antal 

börsbolag. 
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Anton läste på universitet mellan 1976 och 1980. Han har arbetat som revisor sedan dess och på 

revisionsbyrå A har han varit anställd sedan 1988. Anton har varit en av Sveriges mest anlitade 

börsrevisor, men arbetar idag med kooperativa företag och är numera en av Sveriges mest anlitade 

kooperativa revisorer.  

Agnes har gått tre år på högskola med inriktning på redovisning. Hon har uteslutande arbetat som revisor 

sedan 1985 och sedan införandet av IFRS granskar hon flera bolag som tillämpar dessa regler. 

Bengt har läst Internationell ekonomi under 4,5 år och tog examen 2006. Han började arbeta på 

revisionsbyrå B samma år och har arbetat med börsbolag sedan dess. Bengt arbetar främst med 

medelstora och stora bolag. 

Björn har en Masterexamen i ekonomi, dock med inriktningen organisation och ledarskap. Han har varit 

anställd på revisionsbyrå B i 14 år och hanterar just nedskrivningsprövning i ett antal större börsbolag.  

Carl gick på högskola där han tog magisterexamen 1994. Därefter började han på revisionsbyrå C och 

har arbetat med både mindre och större bolag. Carl är auktoriserad revisor sedan 2000 men idag granskar 

han endast ett fåtal bolag. Numera arbetar han huvudsakligen på en specialistavdelning inom 

revisionsbyrå C som stöttar revisionsteamen i redovisningsfrågor inom K3 och IFRS. 

Cesar har en magisterexamen med inriktningen redovisning. Han tog sin examen 1998 och började sin 

karriär som revisor på andra större revisionsbolag. På revisionsbyrå C har han arbetat sedan 2004 och 

har varit auktoriserad revisor i 10 år. Han granskar bland annat börsbolag och en hel del internationella 

bolag. Cesar har även suttit som intern gruppchef i en av revisionsbyrå C:s revisionsgrupper i tre år.  

 Trivsel med arbetet som revisor 
Samtliga respondenter har varit enade om att det roligaste med att arbeta som revisor är att det ständigt 

uppkommer nya arbetsuppgifter som gör att den ena dagen aldrig är den andra lik. Det kommer ständigt 

nya utmaningar och frågeställningar, vilket leder till ett mycket lärorikt och stimulerande arbete. Då 

respondenterna arbetar på Sveriges största revisionsbyråer finns det goda möjligheter att specialisera sig 

på ett visst område och utveckla kompetensen i någon av de olika specialistavdelningarna som finns på 

respektive revisionsbyrå. Respondenterna är överens om att det är kundrelationen och variationen i 

arbetet som gör att det aldrig blir tråkigt.  

I frågan om vad som upplevs utmanande i revisionsrollen blir respondenternas svar mer varierade. 

Respondenterna från revisionsbyrå A och B tar direkt upp trångmål och byte av lagstiftning som det 

mest utmanande. De två respondenterna på revisionsbyrå C beskriver ett förväntningsgap mellan 

intressent, bolag och revisor, där utmaningen ligger i att minska detta förväntningsgap genom att hålla 

kunderna nöjda. För detta krävs en viss personlighet av en revisor och det är då viktigt att kunna 

prioritera tiden och vara stresstålig. Carl är inne på samma linje och tycker att även allmänheten har en 

förväntan över vad en revisor ska göra, vilken ofta visar sig felaktig. Han menar att en sådan sak skapar 

komplikationer om det exempelvis skulle hända något i ett bolag och intressenterna frågar sig varför 

revisorn inte såg någonting. Det är då en utmaning att tackla detta, vilket man får göra genom att förklara 

att det finns gränsdragningar mellan vad en styrelse, en VD och en revisors ansvar är. Vidare uppstår 

det kostnader i form av ansvarsförsäkringar och detta är en utmaning för revisionsbranschen. 

4.2 Tillvägagångssätt vid granskning av goodwill 
Majoriteten av respondenterna menar att goodwill är en komplex post som innehåller flertalet 

bedömningar och anses då som en väsentlig post. Respondenterna från revisionsbyrå C förklarar att 

storleken på goodwillposten har en betydelse. Är posten per definition väldigt liten så kan den bortses 
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från då den inte utgör någon större betydelse, men i de allra flesta fall är den väldigt stor i förhållande 

till totala balansräkningen och blir då en betydelsefull post. Albert tycker det är svårt att svara på hur 

ofta man faktiskt gör en ingående granskning, medan de övriga respondenterna oftast gör en ingående 

granskning varje år. Det är viktigt för en revisor att se vad det finns för risker och väsentliga fel i ett 

bolags finansiella rapporter. Björn poängterar att det kan finnas politiska risker men att detta inte är 

någonting som en revisor tar hänsyn till i bedömningen. 

Albert förklarar att en goodwillvärdering är ett hantverk mer än en teknisk övning för en revisor. Det är 

väldigt viktigt att förstå bolagets verksamhet, dess individer och hur de arbetar. Gör revisorn inte detta 

är det väldigt lätt att besvärligheter dyker upp. För att ett arbete med ett bolag ska flyta och fungera i en 

tidtabell krävs det att revisorn är påläst och förstår bolagets perspektiv på deras verksamhet. Brister 

kommunikationen och förståelsen blir det svårt att ge rätt guidning och inte hamna i tidsnöd. Han menar 

att om bolaget hamnar i en tidsnöd så gör även revisorn det, vilket många gånger ses som revisorns fel 

vare sig det är befogat eller inte. Därför gäller det för en revisor att så gott det går se till att motverka att 

denna situation uppkommer.  

Albert vill också understryka att det inte finns några typiska fall när en granskning av goodwill görs, 

men att revisorn kan agera proaktivt eller reaktivt. Mycket beror på vilken relation som är uppbyggd 

mellan revisor och bolag. Är relationen god och revisorn har ett bra förtroende för klienten samt att 

bolaget har en bra intjäningsförmåga kan revisorn agera mer reaktivt. Det finns då ingen anledning att 

tro att det inte skulle gå bra.  

 Kommunikation med reviderade bolaget 

Vid revisorns granskningsarbete av ett bolags nedskrivningsprövning på goodwill, måste det finnas en 

kommunikation med bolaget ifråga. Majoriteten av respondenterna berättar att det finns en 

behovsanpassad kontakt som sker kontinuerligt under året med bolagets ekonomichef, även kallat CFO 

(Chief Financial Officer), som har en övergripande koll på bolagets affärsplanering. Utöver det finns en 

kontakt med bolagets VD och företagsledning, där antagandenas rimlighet i nedskrivningsprövningen 

diskuteras.  

Har revisorn frågor om bolagets mekaniska arbete i bolagets modell för prövningen, är det i första hand 

ekonomifunktionen som revisorn har kontakt med. Uppkommer det ytterligare synpunkter som inte 

riktigt besvaras kan revisionskommittén eller bolagets styrelse kontaktas enligt Carl. Är inte revisorn 

och bolaget överens om modellen så är det affärsområdescheferna som är revisorns hårdaste motstånd i 

diskussionerna, berättar Björn. 

Albert tycker sig uppleva en viss asymmetri i vissa bolag, då olika personer inom verksamheten kan 

inneha olika behov och agendor vilket försvårar ett revisionsarbete. Kommunikationen blir 

svårhanterlig, då revisorn har svårt att få individerna på bolaget att arbeta dialektiskt för att få fram fler 

sidor av sina beräkningar. Risken är att beräkningarna blir spretiga och visar olika sidor.  

Vid frågan om kommunikationen eller om arbete påverkas av att en ny VD eller CFO tillträder bolaget, 

svarar Agnes att hon inte tycker att det berör goodwillpostens värde i sig då det inte endast är en person 

som gör värderingsarbetet. Men att det kan leda till att granskningen möjligen kan få en förhöjd risk 

innan VD:n visat upp dennes etik, moral och kompetens. Björn tillägger att om det sker rollbyten och 

den nya VD:n tror på andra strategier kan prognosen förändras och nedskrivningsprövningen påverkas 

men menar att det inte finns någonting som kan undanhållas. Allt återspeglas i nedskrivningsprövningen 

och finns det indikationer på detta så sker en nedskrivning i vilket fall.  
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Respondenterna från revisionsbyrå C är inne på samma spår och understryker de övriga respondenterna 

där Carl menar att det ska väldigt mycket till för att ett utbyte av VD ska kunna påverka goodwillvärdet. 

Möjligheten finns dock om företagets grundare var en stark och framgångsrik VD som slutar.  

Cesar förklarar att om en nyckelperson såsom en VD byts ut i ett mindre bolag så kan det vara en 

indikation. Men i större företag såsom börsbolag påverkar normalt sett inte en enskild nyckelperson 

verksamheten. 

 Klientföretagets affärsplan 
Affärsplanen sträcker sig oftast fem år framåt och i den finns bolagets egna antaganden med. 

Respondenterna ser affärsplanen som ett bra medel för att stämma av bolagets antaganden i 

nedskrivningsprövningens matematiska modell. Anton menar att affärsplanen är väldigt viktig när 

revisionsbevis ska insamlas. Den ska spegla företagsledningens bedömningar och bolagets 

marknadsutveckling. Personligen tycker han att revisionsbevis känns banalt och väldigt enkelt att samla 

in och att det beror på den långa erfarenheten han har bakom sig.  

Samtliga respondenter tycker att bolagets antaganden ofta är väldigt subjektiva och att det då är viktigt 

att binda ihop den historik bolaget har tillsammans med den affärsplan som finns idag. När 

revisionsbevis ska samlas in så ligger affärsplanen till stor grund, eftersom den innehåller bolagets 

strategier och modeller där beräkningar och avkastningsvärden är samlade. Enligt Agnes så underlättar 

det för revisorn om det finns en längre historik på bolaget, på det sättet att det lättare går att få fram det 

mest exakta utfallet. Hon menar också att historiken hjälper revisorn att se hur pass träffsäkra bolagen 

varit genom åren i sina bedömningar.  

Carl menar att bolaget ska presentera sin modell, hur de har resonerat och underlag för detta. Sen får vi 

kritiskt bedöma det. Cesar genomför alltid en rimlighetsbedömning på affärsplanen om han ser att ett 

bolag sätter en evig tillväxt med en viss procent trots att de tappat tillväxt och vinstmarginal de senast 

gångna åren. Utifrån dessa aspekter kan diskussioner föras tillsammans med bolaget kring deras 

affärsplan, budget och investeringsplan om dessa ser rimliga ut eller måste justeras utefter den tappade 

tillväxten.  

”Vi har ganska stort inflytande på nedskrivningsberäkningen” – Björn 

 Diskonteringsräntans rimlighet 

I frågan hur respondenterna går tillväga rent praktiskt i en typisk situation när de granskar ett bolags 

goodwill har majoriteten ett liknande tillvägagångssätt. Samtliga respondenter använder sig av 

benämningen WACC (weighted Average cost of capital) när de pratar om diskonteringsräntan. 

Diskonteringsräntan är en av parametrarna i nedskrivningsmodellen som samtliga respondenter tar 

hänsyn till och anser att denna måste granskas. Bengt förklarar att i en typisk situation gör bolaget en 

egen nedskrivningsprövning och den görs normalt sett genom en beräkning av diskonterade kassaflöden. 

Bolaget har där utgått ifrån budgeten för kommande år, gjort en prognos utifrån det och beräknat ett 

terminalvärde som är en annan benämning på evighetsvärde. Bolaget kommer så fram till ett värde som 

då ska försvara den här goodwillposten. Albert menar att bolagen tar fram en diskonteringsränta de tror 

på. Han poängterar också att större bolag generellt är duktigare att ta fram en aktuell diskonteringsränta 

än vad mindre bolag är. Bengt fyller i med att i ett första skede gör revisorn en avstämning på de 

parametrar som används i nedskrivningsprövningen för att se om de stämmer med den budget som är 

antagen av styrelsen. Dessutom kontrolleras att prognosen stämmer med de planer som finns för de här 

kassagenererade enheterna framåt i tiden. Det är viktigt att utforska och stämma av så siffrorna hänger 

ihop med bolaget och styrelsens syn på framtiden. 
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Revisorns egen bedömning utgörs med hjälp av revisionsbyråns värderingsexperter, som tar fram en 

rimlig diskonteringsränta för det aktuella bolaget och dess bransch. Det är viktigt att beakta bolagets 

finansiering, krav på avkastning på eget kapitel och riskpremier i en bedömning.  

Cesar förklarar att slutligen görs en kontrollräkning på bolagets modell och ser om modellen är 

uppbyggd på rätt sätt. Cesar instämmer även har i att revisorn granskar den diskonteringsränta som 

används och tar hjälp av specialisterna för att avgöra om riskpremien är rimlig i branschen vid detta 

tillfälle. Vidare tittar revisorn på hur diskonteringsräntan är uppbyggd och stämmer av det diskonterade 

avkastningsvärdet med den redovisade goodwillposten. Det är viktigt i en beräkning att ta hänsyn till 

den eviga tillväxtens värde, för att inte komma för långt ifrån verkligheten. Bengt tillägger att revisorn 

även gör en bedömning på de antaganden som bolaget gjort. Hur marginalen ser ut framåt och hur 

bolagets utveckling ser ut. Han kontrollerar om förändringarna är rimliga utifrån marknaden i övrigt. 

Men också hur det ser ut i terminalvärdet, som ofta är en stor del av värdet och därför blir också de 

antagandena som gjorts där särskilt intressanta att titta på. 

I värderingsarbetet så måste både bolag och revisorer ta hänsyn till bolagets specifika bransch och hur 

ekonomin ser ut utanför Sverige. Som en referenspunkt brukar man utgå ifrån vad liknande börsbolag 

har för diskonteringsränta. Samtliga respondenter berättar att till deras hjälp finns det interna 

värderingsexperter på området som tar fram en diskonteringsränta som är rimlig för bolaget och 

branschen. Revisorn jämför sedan detta med bolagets värderingsmodell och rent matematiskt räknar ut 

och kollar om diskonteringsräntan är rimlig för den aktuella branschen just idag. Om värdet visar sig 

vara i närheten med övriga liknande börsbolag är det godkänt, men skiljer det sig alltför mycket måste 

bolaget försvara varför de har en avvikande diskonteringsränta.  

Anton tillägger att revisionsteamet tittar på hur bolagets investeringsnivå ser ut och hur dess 

omvärldsfaktorer kan påverka marginalen. När man jämför liknande bolag i samma bransch kommer ett 

beta värde fram, som visar hur framtiden ser ut och vilka risknivåer som finns i branschen. Agnes menar 

att det är viktigt att se till omvärlden, prognosen och den eviga tillväxten så att det inte uppkommer ett 

scenario, som exempelvis: 

”varför ska bolaget öka med 4 % i tillväxt när inte något annat land har högre inflation än 2 %?” – 

Agnes 

 Likheter och skillnader med övriga poster i årsredovisningen 
Björn poängterar att goodwill från början var en restpost men att det finns andra värderingsposter som 

påminner om goodwillposten, som exempelvis varumärken, kundrelationer och leverantörsrelationer. 

Det är i grunden samma sak då man försöker få ett verkligt värde utifrån någonting som det inte direkt 

finns marknadsdata för. I stort sett alla värderingsfrågor har liknelser med varandra där den 

underliggande verksamheten ska försvara ett tänkt värde på en post. Anton tycker att uppskjuten 

skattefordran och immateriella tillgångar är snarlikt och gör inte någon större skillnad mot posten 

goodwill.  

Cesar beskriver några poster där skillnaderna är stora och en av dessa är anläggningstillgångar som 

skrivs av. En anläggningstillgång genererar intäkter medan goodwill är framtida intjäning på ett annat 

sätt. Värderingarna går till på samma sätt som i goodwillposten men skillnaden är att en prövning eller 

en nedskrivning som utförs på goodwill, endast görs om det finns en indikation på att det finns ett 

nedskrivningsbehov. Cesar menar vidare, om man har väldigt stora goodwillposter i ett bolag så kan det 

vara så att man har gjort fel från början också. Att det egentligen borde vara något annat. Bolagen har 

blivit bättre men han tror bolagen i Sverige historiskt sett har indikerat för mycket till goodwill. Läser 

man i IFRS så framgår det ju att goodwill är en restpost. Men det är rätt vanligt att man ser att allt går 
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till goodwill, alltså hela övervärdet. Där är ofta en diskussion i samband med förvärv så att säga. Höga 

goodwillposter byggs upp och det beror på att man inte har gjort sin läxa från början. Därför det är 

krångligt, det är svårt. Det är delvis av vilja och delvis kompetensen men han tror det har blivit lite bättre 

sedan 2005, 2006 och 2007.  

 Revisorernas syn på varandras tillvägagångssätt 
Bengt tror att till stor del följs en process som är lika för alla bolag. Det har mer eller mindre utvecklats 

ett tillvägagångssätt som i princip alla använder sig av. Det finns olika nivåer som olika revisorer lägger 

sig på men det beror ju mycket på hur tilläggsupplysningarna i själva årsredovisningen ser ut. Vad man 

kan acceptera som revisor och hur pass villigt bolaget är att göra ändringar i sina årsredovisningar och 

faktiskt upplysa om alla delar som de ska upplysa om. Sedan har revisorns erfarenhet självfallet en 

påverkan på utfallet eftersom goodwillposten är komplex och subjektiv. Bengt påpekar vidare, 

utbildning i all ära med det vi revisorer lär oss genom de praktiska granskningarna är svårt att ersätta. 

Carl tillägger att en revisionsbyrå aldrig skulle sätta en nyanställd på att granska en 

nedskrivningsprövning. Utan det är revisorer med erfarenhet som får lov att göra detta.   

Albert säger att det är svårt att uttala sig i denna fråga men kan endast spekulera i att revisorerna gör på 

samma sätt. Han kan nämligen inte föreställa sig något annat sätt att gå tillväga på. Möjligen att revisorer 

gör olika till olika branscher. Anton håller med om detta då han även motiverar att så här många år efter 

införandet av IFRS har det etablerats en praxis i tillvägagångssättet. Han menar att det inte är någon 

hemlighet och ingen unik kunskap. Samtliga större revisionsbolag har samma sätt. Sen kan det skilja 

kompetensmässigt, men de som arbetat med detta under många år har samma tillvägagångssätt. 

Björn upplever däremot att tillvägagångssättet är snarlikt men är ändå osäker på hur det ser ut i slutändan 

och vad man får fram i slutändan. Inom revisionsbyrå B är han ganska övertygad om att det används ett 

lika tillvägagångssätt och att revisorerna inom byrån tänker på samma sätt. Visst kan 

diskonteringsmodellen som är en matematisk modell diskuteras fram och tillbaka mellan revisorerna. 

Han uppfattar inte att revisorerna har någon jätteskillnad i granskningen. Carl menar att revisorerna ska 

granska bedömningarna utifrån vad ISA säger så det borde bli samma resultat. Visst finns det revisorer 

som är mer riskbenägna är andra men det är ju risk för sitt eget rykte.  

Agnes tror istället att slutresultatet kanske inte skiljer sig så markant men tillvägagångssättet är inte givet 

detsamma för alla revisorer. Hon menar att det räcker med att undersöka de revisorer som sitter i samma 

korridor. Hon helt övertygad om att det finns olikheter. Det viktigaste är att enas i ett revisionsteam för 

vi kan bara ge en revisionsberättelse. Men det är inte givet att vi alltid gör samma bedömning.   

 Avvikelser och svårigheter 
Som tidigare beskrivits har samtliga revisorer sina tillvägagångssätt när de ska granska goodwillposten 

och dess värde. Ibland kan det dock uppstå avvikande situationer där revisorn upplever granskningen 

som extra svår. I huvudsak är majoriteten av respondenterna överens om att en avvikelse sker då bolaget 

har gjort antaganden som exempelvis är aggressiva och inte riktigt stämmer överens med verkligheten.  

”Dessa antaganden kan komma ifrån bolaget då det kanske skett komplexa omstruktureringar i form 

av att det funnits historiska bolag som slagits samman till nya börsnoterade enheter. Då blir det svårt 

att göra avgränsningar kring kassagenererade enheterna, vilket leder till komplexa frågor kring 

hantering av regelverket” – Bengt 

”För det är också krav på att gör man sammanslagningar, då ska man upplysa om hur man resonerat 

när man slått samman sina segment då. Och där brister bolagen en hel det också.” – Carl 



25 

Björn tycker att kassagenererande enheter kan vara ett stort problem när affärsområden flyttas omkring 

globalt inom koncernen. Det finns inga legala spärrar inom en koncern men det kan bli knepiga 

diskussioner kring vilka enheter som fortfarande är relevanta. Dessa svårigheter är något som även 

Anton samtycker i. Agnes motverkar svårigheter som kan uppstå genom ständiga 

informationsinsamlingar, där hon dokumenterar allt vid en given tidpunkt. Viktigt är att ha koll på 

bedömningar, prognoser, marginaler och tillväxt. Detta underlättar arbetet då goodwillposten är en 

väsentlig post med väldigt mycket antaganden om framtiden och lite fakta. För att klara upp eventuella 

avvikelser så måste diskussionspunkterna uppkomma mellan revisor och bolagets ledning. Därför är det 

alltid bra att ha en dokumentation att luta sig emot. 

Vid frågan om det går att skilja internt upparbetad goodwill från externt upparbetad goodwill vid en 

granskning ger de respondenter som fått frågan utsvävande och luddiga svar. Ingen verkar kunna återge 

en konkret beskrivning av hur denna avskiljning kan gå till. 

”Ja den där är svår, man försöker ju alltid…man får försöka mäta nyttan på den där” – Anton 

”Ja men den är väldigt svår. Det är därför många VD säger, men testa det på koncernen bara. Och 

det går ju emot alla regler, man ska ju hitta den kassagenererande enheten då. Det finns inga liksom 

så här är det utan det är någonting man måste diskutera, innan man sätter igång och under tiden man 

gör det då” -Björn 

Respondenterna från revisionsbyrå A samtycker med respondenterna från revisionsbyrå B att det är 

själva diskussionerna kring klientföretagets bedömningar och inte det tekniska som är utmaningen i 

arbetet. Viktigt för en revisor är att vara intresserad och insatt i verksamheten för annars blir det en rejäl 

uppförsbacke och stor osäkerhet i värderingen. För att undgå detta så är kontakten med bolaget enormt 

viktigt.   

Björn tycker även att det alltid är en utmaning att slå företaget på fingrarna gällande prognoser eftersom 

det är klientföretaget som kan branschen ut och innan, revisorerna ställer enbart frågorna. Kan 

klientföretaget försvara marginalen så är det ett oerhört svårt arbete att slå hål på den. Det är 

klientföretagen som sitter på den största kunskapen om sin egen verksamhet och därmed också borde 

göra de bästa bedömningarna, men tyvärr är så inte fallet, då det kan finnas skäl att de vill undgå en 

goodwillnedskrivning. Mycket handlar om att börsbolag inte vill ge negativa besked ut till marknaden. 

Bengt fortsätter på samma linje men motsätter sig då han inte tror att de personer som tittar på 

aktievärden tar en så stor hänsyn till goodwill. Han tror inte nedskrivningar har någon direkt inverkan 

på börsvärdena. Men självklart kan det ge en signal på att företagsledningen inte riktigt tror på det de 

håller på med, då en nedskrivning visar att börsbolaget har köpt någonting alldeles för dyrt. Utmaningen 

med granskningen av goodwill är att göra rimlighetsbedömningen, där det ska samlas in information 

som sedan ska diskuteras med klientföretaget. Det svåra är att bedöma framtiden och revisorer har 

överlag en mycket mer försiktigare värdering och syn på det hela.  

”Om fem år kanske vi vet vem som har rätt men det ju nu vi ska skriva på revisionsberättelsen” – 

Bengt 

Respondenterna på revisionsbyrå C samtycker i att kompetensbrist hos klientföretaget försvårar 

revisorns arbete. Carl menar även att det finns mycket en revisor kan hjälpa klientföretaget med, men 

inte värderingsarbetet. Om värderingen skulle brista måste en uppfattning skapas och skulle detta inte 

vara möjligt får revisorn friskriva sig. Revisorn får inte vara delaktig i klientföretagets värdering av 

goodwill, ett sådant agerande skulle innebära att revisorn är tvungen att skriva en anmärkning i 
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revisionsberättelsen. Tycker revisorn att goodwill ska skrivas ned och klientföretaget inte gör det, händer 

samma sak där. Det är viktigt att beakta att det skiljs på bedömningsfel och faktiska fel. Den 

diskussionen är den största utmaningen.  

Cesar menar att det är ytterst sällan som en oren revisionsberättelse tillges på grund av goodwill. Då 

man har en väldigt bra kontakt och kan föra diskussioner med ekonomifunktionen, ledningen, CFO, 

koncernledningen, redovisningschef och den typen av personer. Skulle det vara så att synpunkter 

uppkommer kontaktas revisionskommittén eller styrelsen. Det sker en rapportering på denna nivå, men 

diskussioner vid själva granskningen tas med CFO och nedåt i ekonomifunktionen. 

4.3 Kunskapsinhämtning och stöd  

 Arbetsgivarens stöd 
Alla revisorer vi intervjuat uttrycker att deras revisionsbyrå erbjuder gott om stöd vilket åskådliggörs i 

de utvalda citaten här nedan.  

”…internt finns det ju alla möjliga resurser som kan bistå, så ingen behöver ju gå ensam i den här 

delen” – Albert 

”Det finns ett starkt stöd i firman, för vi vårdar ju vårt varumärke” – Anton 

”Man behöver absolut inte vara ensam på något sätt” – Agnes 

”Det finns gott med stöd” – Carl 

”Vi har naturligtvis ett fantastiskt stöd och det är ju det som är fördelen med att jobba i en sådan här 

typ av organisation” – Cesar 

”… kurser går löpande och beroende på hur mycket man jobbar med dessa frågor” – Bengt 

”…finns en grupp som är väldigt kvalificerade och som man kan få stöd av” – Björn 

Flertalet respondenter menar att frekventa utbildningar genomgås under de första åren tills man blir 

auktoriserad sen är det mer allmänna uppdateringar kring hur regelverk förändras. Agnes menar att som 

auktoriserad revisor finns krav på minst 40 timmar utbildning om året. Dels formella utbildningar om 

IFRS som de måste gå varje år, sen även för varje segment de arbetar inom. Ett antal gånger om året har 

de videokonferens, så kallad ”globaly insurance”, mellan Stockholm, Malmö och Göteborg där 

erfarenhetsutbyte sker mellan de revisorer som har större klientföretag. 

Bengt berättar att det är mycket utbildningar, det finns specifika kurser i regelverket, exempelvis kring 

nedskrivningsprövning. Det kan behövas uppfräschning emellanåt även om man gått kurserna tidigare. 

Björn tillägger att om någonting händer, exempelvis något oförutsett på börsen, så sätts det in extra 

information om det. Men han menar att när de väl lärt sig är det mycket fråga om att använda 

specialisterna om osäkerhet finns. Cesar berättar att de kontinuerliga utbildningarna är en process av 

interna uppdateringar för att få skriva på en årsredovisning som tillämpat IFRS. De har ett årligt event 

på hösten och även andra kurser, vissa webbaserade, som de måste gå för att behålla sin auktorisering. 

Carl berättar att utöver utbildningar så bidrar revisionsbyrån med interna manualer och böcker som 

behandlar exempelvis nedskrivningsprövning. 

Tre av de revisorer vi intervjuat, Agnes, Bengt och Cesar, beskriver att då börsbolag har en så pass hög 

risk finns en intern person som går igenom väsentliga bedömningarna eller riskfrågor. Denna person har 

ingen kontakt med klientföretaget men finns som ett bollplank innan den huvudansvarige revisorn 
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skriver på. Bengt menar att nedskrivningsprövningar är en typisk fråga som den huvudansvarige revisorn 

går igenom tillsammans med denna person. 

 Revisorns kunskapsinhämtning 

I frågan om hur de tillfrågade respondenterna gör när de känner att deras kunskaper inte räcker till vid 

granskning av goodwill framkommer enhetliga svar. Först och främst så beskriver revisorerna att vid en 

omfattande revision, såsom det handlar om vid granskning av börsbolag, så arbetar revisorerna i team 

bestående av allt mellan fyra till femton personer. Först och främst så vänder man sig till teamet om 

frågor uppstår. Därefter vänder sig de flesta respondenterna till en erfaren kollega. Om de inte får den 

hjälp de behöver den vägen så finns det interna värderingsteam och specialister inom specifika områden 

att vända sig till. Hjälpen finns oftast på samma arbetsplats men ibland kan de behöva vända sig 

nationellt eller globalt inom den revisionsbyrå de tillhör. 

Agnes förklarar att det finns redovisningsspecialister att vända sig till. Dessutom finns en revisionspanel 

dit man kan skicka revisionsfrågor där de är flera stycken som hjälper till och bedömer problemet. Björn 

beskriver att de måste hela tiden gå till folk som ser många fler företag, speciellt vid förändringar, vilket 

då är specialistavdelningen. Det kan hända att det kommer in en ny CFO som vill ändra på saker i den 

befintliga modellen, för att denne gjorde på något annat sätt i sitt tidigare bolag. Då får man som revisor 

ha en diskussion och sen bolla av med experterna. Carl säger att han kan eskalera en fråga om den blir 

för komplex och revisorer har krav på sig att konsultera. Om revisorn inte kan en sak får de inte chansa 

utan de är ålagda att gå vidare för att lösa problemet som uppstått. Cesar uttalar att blir det skarpt läge i 

revisionsberättelsen så har de ett team och rutiner för det med. 

Anton beskriver hur deras byrå med olika specialistavdelningar är uppbyggd. De har en avdelning med 

skattespecialister, en med rådgivningsspecialisterna och en med redovisningsspecialister och dessa är så 

specialiserade att de endast kan en del av IFRS. Han beskriver även att teamen som tillsammans ska 

utföra en revision väljs ut i förhållande till vilket behov den huvudansvarige revisorn har av kompetens, 

det är en sorts kompetensallokering. 

Alla tre respondenter från revisionsbyrå A svarar att de ibland kan ta in extern hjälp vid ställningstagande 

om ansvarsfrihet eller obeståndsfrågor, då är det jurister de vänder sig till. Detta är dock inget som krävs 

just vid goodwillgranskning. Två av dessa revisorer anger även att de vid enstaka fall kan vända sig till 

en annan revisionsbyrå för att få ett utlåtande i en viss komplex fråga. För övrigt så använder sig inte 

någon av de tillfrågade revisorerna någon extern hjälp, utan de anser att de har den hjälp och stöd som 

krävs internt. Däremot nämner tre av respondenterna, Björn, Albert och Anton, att de kan be 

klientföretagen vända sig till andra revisionsbyråer eller en bank för att få hjälp med frågor som den 

granskande revisorn inte kan ta ställning till på grund av oberoendeproblematik. Carl förklarar att om 

klientföretaget tagit in experter så har han som revisor skyldighet att bedöma den expertens kompetens. 

Experten kan bli ditkallad för att sitta med och förklara vad det är de har gjort. Bedömer han som revisor 

att han inte kan lita på den experten så får han göra en egen analys och ta in en egen expert. 

Albert och Agnes nämner också att om det uppkommer ett fenomen som är en generell fråga så finns 

organisationen FAR som har en redovisningskommitté och revisionskommitté och där de kan be att 

vissa frågor lyfts. Sen går byrån hem och funderar på hur just de ska gör i den situationen. 

4.4 Uppfattningar om regelverk 

 Övergången 
Majoriteten av respondenterna anser att övergången till IFRS var ganska okomplicerad då 

förberedningar hade pågått en längre tid innan 2005. Två av respondenterna berättar att det redan fanns 



28 

ett ramverk, Redovisningsrådets rekommendationer, som i mångt och mycket var en översättning av 

befintliga IFRS-standarder. Carl sticker ut lite när han berättar att förutom de standarder som redan fanns 

var IFRS 1 och 3 nya. Han beskriver övergången som en turbulent tid, då det var nytt för alla och varken 

bolagen eller revisorerna var helt säkra på sin sak.  

 Uppfattningar om verkligt värde 
I frågan om vilken uppfattning respondenterna har om värdering av goodwill till verkligt värde, finner 

vi att det finns väldigt splittrade åsikter och återger därför här nedan en sammanfattning av var och ens 

svar: 

Albert anser att oavsett avskrivningar eller värdering till verkligt värde så kommer inte värdet visa rätt. 

Så då är det lika bra att gå tillbaka till avskrivning. Bättre att skriva av på 10 år så vet alla vad som 

händer och varför. Framförallt tycker han att förvärvsanalysen har blivit väldigt svår vilket leder till 

stora kostnader för något som ingen är intresserad av. Han tycker att det vore bättre om standarden varit 

enklare och sagt att du värderar allting, sen får du en restpost, och det är goodwill. Dock är han ytterst 

tveksam till att det kommer ske några förändringar då regelverket nu är lika för hela Europa. 

Anton förklarar att det verkliga värdet på goodwill aldrig kan återspeglas på ett korrekt sätt då det inte 

finns någon aktiv marknad såsom för finansiella tillgångar. Nedskrivningsprövningen kommer att 

avvika från verkligt värde på grund av att andra företag skulle kunna få synergier som de värderar högre. 

Anton nämner aldrig om han föredrar avskrivningar eller nedskrivningar. 

Agnes tycker att det är helt förkastligt att man inte skriver av. Hon tycker framförallt att det är allt för 

svårt att skilja det historiska förvärvet från nya verksamheter och investeringar som sker längre fram. 

Sen menar hon att en koncernchef kan bytas ut med jämna mellanrum och det blir mycket svårt för en 

nytillträdd att exakt veta historiken och bedöma goodwillposterna för ett förvärv som gjordes för många 

år sedan. 

Bengt menar att avskrivningar är att förespråka ur en försiktighetssyn på redovisningen. Om den 

ekonomiska utvecklingen fortsätter ticka och företagen fortsätter förvärva så blir goodwillposten en 

ständigt växande post. Till slut kommer man landa i att goodwillposten är den absolut största posten i 

balansräkningen för många bolag och han är tveksam till att det verkligen blir en sådan bra redovisning 

av det. 

Björn tycker däremot att de flesta bolag har en väldigt seriös inställning och att det lyfts fram i 

årsredovisningen ganska exakt hur dem har gjort, så en hel del bedömningar företaget gjort går att se. 

Han tycker även det finns ett fokus från revisionskommitté och VD då folk är intresserade och lite rädda 

för den här posten. Han anser att verkligt värde på goodwill ger ett mer rättvist värde och en mer 

rättvisande bild av företaget än avskrivning, för det är väldigt konstigt att resonera att det inte finns 

något värde i ett visst förvärv efter 20 år. 

Carl har liknande uppfattning som Björn då han berättar att avskrivningar kan förespråkas på grund av 

att det är en riskfylld post. Han tycker egentligen det är ganska dumt och sker av bekvämlighetsskäl, att 

bli av med posten. Hans argument är att om värdet går att räkna hem så finns det uppenbarligen där. 

Han drar paralleller mellan goodwill och varumärken som Liseberg eller Coca cola och menar att det så 

klart är värt någonting och att det inte är rättvist att sätta en bestämd nyttjandeperiod så som vid 

avskrivning. Därför tycker han att obestämbar nyttjandeperiod och årliga nedskrivningsprövningar är en 

redovisningsprincip. 
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Cesar är kluven i sin åsikt men tycker att situationen i Sverige blir underlig då det tidigare varit praxis 

att skriva av på 20 år. Nu har K3 kommit och kräver istället en avskrivningstid på 10 år, samtidigt som 

de företag som följer IFRS har obestämbar nyttjandeperiod. Han har flera kunder som valt att konvertera 

till IFRS av den enda anledningen. De tar hellre hela nedskrivningsprocessen för att kunna ställa om 

avskrivningstiden på goodwill. 

Vad gäller revisorernas syn på företagens eventuella manipulation av värdering av goodwill menar Cesar 

att om ledningen skulle vilja justera resultatet, så kan detta ske enklare i andra redovisningsposter. Han 

menar att även om finns en ovilja att skriva ned goodwill så måste företaget göra det förr eller senare i 

alla fall, även om det ger dåliga vibbar och får återverkningar på marknaden. Albert menar vidare att 

företagen inser att de inte kan undanhålla information, då en goodwillpost granskas så noga och det finns 

inte utrymme för manipulation. Björn tycker att bolagen är ganska duktiga på att skriva ner sin goodwill, 

trots att det ofta pratas om att bolag vill undvika en nedskrivning av goodwillen. Han upplever att bolaget 

anpassar sig efter revisorns rekommendationer och att det inte uppkommer någon större diskussion om 

detta.  

 Regelverk och eventuella förändringar 
Samtliga respondenter svarar att de tycker att reglerna fungerar bra men några av dem tar ändå upp några 

tänkbara problem med existerande regler. Cesar menar att svårigheten ligger i bedömningarna och inte 

i standarderna i sig. Björn berättar att allt fler bolag upptäcker att de kan undvika en fullständig 

beräkning genom IAS 36 p99. Om företaget har en enhet där det inte har hänt så mycket och beräkningen 

låg långt ifrån det redovisade värdet föregående året så räcker det med att göra en analys av händelser 

och förändringar. Carl säger att reglerna har satt sig så väl nu men att den stora diskussionen sker när 

bolagen ska lämna sina upplysningar. Det kan bli rörigt när goodwill fördelas på olika kassagenererande 

enheter som sedan slås samman. Reglerna uttalar att goodwill inte får testas på en högre nivå än det 

segment som högste beslutfattaren vill ha rapportering om, vilket kan stöka till det. Bengt menar att 

problemet kan vara förväntningsgapet mellan vad som är en revisors uppgift och en extern parts 

uppfattning om vad en revision borde vara. Han tror att regelverket är så pass komplext att det är svårt 

för användarna av redovisningen att förstå det. Läsarna måste vara ytterst kunniga i regelverket för att 

förstå det redovisade värdet. Revisorn landar i en väldigt svår sits, för i tilläggsupplysningarna så kan 

det framgå att det är aggressiva antaganden, även om de är så pass rimliga att en revisor kan acceptera 

dem. Därför tror han att regleverket skulle kunna förbättras men ju mer saker man lägger till desto 

svårare blir det för användarna av årsredovisningen att förstå. 

 Revisorers belastning 
Vi berättar kortfattat om studien av Christensen, Glover, & Wood (2012) som föreslår förändringar av 

redovisningsreglerna och revisonsregler för att minska bördan på revisorer.  

Albert anser att ju mer detaljer företagen ska lämna externt, ju mer standards krävs det och ju mer 

dokumentation krävs det, desto längre tid tar det att komma fram till ett sätt att beskriva det på. Hans 

spontana reaktion är att om det ska vara mer detaljer i årsredovisningen så blir det ännu högre belastning 

på revisorerna. Dock anser han att det säkert blir tydligare för intressenterna att se revisorns arbete. 

Agnes är tveksam till att mer upplysningar i redovisningen skulle underlätta för en analytiker, det är 

olika antaganden och det ena bolaget kommer inte vara likt det andra. Dessutom kan olika revisorer ha 

olika krav. Sen menar hon att prognoser innehåller information om bolaget som kanske kan vara lite 

känslig att lämna ut, vilket hon har en viss förståelse för. Hon är också tveksam till om det blir lättare 

att revidera. Carl anser att det redan finns ett krav på upplysningar i IFRS men dock inte lika mycket 

som i en känslighetsanalys. Men han tycker att det är väl självklart att ju mer transparent man är, desto 

bättre är det. Dock är han kluven i frågan om det kommer minska bördan på revisorerna. 



30 

”Det är väldigt svårt att säga om det skulle minska eller öka bördan, jag tror att man är på frågorna 

ändå. Även om det kanske inte ser ut så i årsredovisningen” – Carl 

Björn menar att det redan finns en känslighetsanalys och en del av den hamnar i årsredovisningen. Men 

han säger också att det kan förekomma fusk, för ligger de nära en nedskrivning vill de inte uppge det 

och ligger de långt ifrån så vill de gärna uppge det. Därför kan vissa detaljer uteslutas. Även Cesar är på 

samma linje då han tycker att det är bra om företagen kommer med tydlig information, att det redan 

finns känslighetsanalyser men att det inte är alla bolag som lämnar alla upplysningar på ett jättebra sätt. 

Han tror också att många analytiker ändå räknar bort goodwillposten. 

Albert berättar att det en ny revisionsberättelse ärpå väg att införas som kallas KAM, Key Audit Matters, 

där det kommer finnas fler skriftliga detaljer av själva revisionen. Agnes tror att det säkert kommer bitar 

i den nya revisionsberättelsen som kanske blir lite knöligare att göra. Björn uttrycker att den nya 

revisionsberättelsen kommer ge bättre information till intressenterna. Det kommer framgå vilka poster 

som granskats utifrån revisorns bedömningar om väsentliga finansiella risker. Han menar att det kommer 

i princip vara det som brukar sägas på årsstämman men att fler nu får tillgång till denna information. 

Han säger att det inte kommer innebära någon skillnad för revisorerna då det som ska stå med redan 

görs idag. 

”Vi kommer inte sluta göra något för att det är känsligt och vi kommer inte påbörja något bara för att 

alla tror att vi bör göra det… det finns ett förväntansgap” – Björn 

”Men det är klart att om det nu är ett krav på att upplysa om det i revisionsberättelsen, då kanske det 

är än mer att ge läsaren, den som orkar läsa revisionsberättelsen, förstår att, oj här borde jag nog 

titta lite extra” – Carl 

Cesar är tveksam till mer detaljer i revisionsberättelsen. Han tycker att i första hand hör den 

informationen hemma i årsredovisningen. Revisionsberättelsen ska i första hand vara ett dokument där 

revisorer intygar fullt god revisionssed och att årsredovisningen ger en rättvisande bild. 
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Identifiering: 
Revisionsbyråns 

kontroll via resurser 

såsom 

Specialistavdelningar 

och utbildningar 

5 Analys 
 

Detta kapitel är strukturerat efter den analysmodell som vi presenterade i slutet av den teoretiska 

referensramen, där det framkommer vilka faktorer som påverkar revisorns bestyrkandeåtgärder. Vi går 

igenom varje del av modellen för sig och sedan sammanställs modellen i sin helhet i slutet av kapitlet.  

__________________________________________________________________________________  

5.1 Påverkande faktorer vid granskning av goodwill 
För att finna förklaring på revisorernas tillvägagångssätt vid granskning av goodwill, kommer vi att utgå 

ifrån vår egen analysmodell, se Figur 4. Kuhn & Jackson (2008) tre begrepp identifiering, legitimering 

och ansvarighet används för att förstå och föra en diskussion kring vilka omständigheter som påverkar 

revisorns granskningsarbete. 

 Identifiering 
Identifiering är en påverkande faktor som speglar revisionsbyråns kontroll över revisorn. För att en 

individ ska identifiera sig trovärdig måste en tydlighet framhävas. Ett uttryck indikerar vilken kontroll 

organisationen har över individen. Vi ser i svaren respondenterna gett att de uttrycker en säkerhet kring 

hur granskningen av goodwill ska gå till och framhåller att det inte är särskilt svårt att hantera rent 

praktiskt. Detta anser vi intressant då Christensen, Glover, & Wood (2012) menar att granskningen 

försätter revisorerna i en svår situation då redovisningsreglernas krav på värdering till verkligt värde gör 

posterna komplexa. Detta ger en orimlig börda för revisorerna då revisionsreglerna kräver att revisorn 

ska uppskatta osäkerhet som ger upphov till betydande risker. Trots författarnas påståenden om orimlig 

börda har det skapats en samsyn på hur en granskning av goodwill ska gå till. Svaren indikerar därför 

att revisionsbyråerna har kontroll över revisorerna och deras tillvägagångssätt. 

Revisionsbyråns kontroll framhävs ytterligare genom de resurser revisorerna tilldelas. I frågan om hur 

respondenterna upplever hur arbetsgivaren stödjer en revisor i granskningsarbetet på goodwill, 

framkommer det även här eniga svar. Samtliga respondenter tycker att deras revisionsbyrå erbjuder 

interna resurser som ger ett gott stöd i arbetet. Ett exempel på detta är de specialistavdelningar som finns 

på respektive revisionsbyrå vilka respondenterna ser som ett enormt stöd. I empirin har det också 

framkommit att revisionsbyråerna vill vårda varumärket i högsta mån och arbeta för att ingen revisor 

ska behöva känna sig ensam i besluten som tas. Vidare menar respondenterna att varje revisor får 

löpande utbildningar och tillgång till interna manualer vilket förstärker både revisorn som individ men 

också revisionsbyråns trovärdighet. Varje revisionsbyrå har kontroll över den anställda individen, vilket 

resulterar i att identifieringen är hög. I och med att revisionsbyråerna skickar sina anställda revisorer på 

utbildningar med jämna mellanrum så skapas det även normer kring hur individerna löser problem och 

hur de tolkar olika situationer.  
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Legitimitet: 

Revisionsbranschens, 

kollegors och 

klientföretagens 

förväntningar på 

revisorn  

 Legitimitet 
En hög grad legitimitet leder till en förväntan på revisorn från såväl revisionsbyrån, klientföretag som 

användarna av redovisningen. En legitimitet bygger också på hur en individ tänker, agerar och motiveras 

utifrån vad yrkesgruppen i detta fall revisorer, förväntar sig av revisorn som individ i en viss situation. 

Intressenter av den finansiella rapporten och klientföretagen förväntar sig att en välutbildad och erfaren 

revisor ska genomföra en kvalitativ och professionell granskning. Revisorerna vi intervjuat har alla 

utbildat sig på högskole- eller universitetsnivå och senare även klarat proven för att erhålla titeln 

auktoriserad revisor. Alla har dessutom lång erfarenhet av revision då den som arbetat kortast tid har en 

erfarenhet på 9 år och den med längst erfarenhet arbetat i hela 30 år med revision, vilket ger samtliga 

respondenter en hög grad av legitimitet. Högst grad legitimitet har Anton då han har längst erfarenhet i 

branschen och dessutom är en av de mest anlitade revisorerna inom sitt inriktningsområde.  

Några respondenter i studien upplever att det finns ett förväntansgap, där samhället förväntar sig att en 

revisor ska göra och upptäcka allt. Cesar menar att en revisors uppgift är att upptäcka oegentligheter och 

där kan han uppleva att branschen har varit för dålig på att förklara vad det är som revisorn egentligen 

intygar. En revisor ska i första hand intyga att redovisningen ger en rättvisande bild av bolaget och dess 

verksamhet. Detta förväntansgap leder till att revisorn inte kan leva upp till de förväntningar som finns 

fullt ut. Carrington (2010) framhäver att revisorn ska skapa legitimitet åt klientföretagets redovisning så 

att samhällets normer och etiska synsätt vidmakthålls. Godfrey & Koh (2001) visar att allt fler fäster ett 

högre värde på goodwill än andra poster i redovisningen. Detta gör att det blir allt mer väsentligt för 

revisorn att klargöra hur de kan bestyrka en goodwillpost. Denna nya och utförligare revisionsberättelse, 

KAM kan höja legitimiteten, då intressenterna får en tydligare bild av revisorns faktiska 

granskningsarbete. Samsynen mellan revisor och samhälle ökar, vilket kan resultera i att förväntansgapet 

minskas. 

På intervjuerna svarar respondenterna varierande på frågan om deras personliga uppfattning om 

värdering av goodwill till verkligt värde. De som föredrar avskrivning gör det ur en 

försiktighetssynpunkt, då goodwill är en riskfylld redovisningspost. Några hävdar tvärtemot att 

avskrivningar endast sker av bekvämlighetsskäl och att goodwill bör värderas till verkligt värde för att 

ge en rättvisande bild av företaget. Respondenterna utlåter sina personliga individuella åsikter och 

reflektioner på ämnet, vilket ger en indikation på att de tänker på ett sätt men agerar utefter vad 

revisionsteamet eller revisionsbyrån förväntar sig av dem. Det finns ett utvecklat tillvägagångssätt där 

flertalet gemensamma parametrar granskas, vilket de tycker fungerar väldigt bra rent praktiskt.   

Respondenterna är eniga i att nuvarande regler och standarder fungerar praktiskt. En av respondenterna 

utvecklar att svårigheten inte ligger i standarderna utan i bedömningarna. När reglerna och standarderna 

nu funnits i 10 år så har dessa satt sig och fungerar på ett tillfredställande sätt för revisorn. 

Respondenterna som enskilda individer agerar i sitt tillvägagångssätt i granskningen på ett förväntat 

plan. Resultatet av svaren visar en hög legitimiteten då samtliga respondenter oavsett revisionsbyrå delar 

liknande normer och tolkar de vardagliga situationerna på samma sätt. 
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Ansvarighet: 

Specialisterna, en 

oumbärlig 

kunskapskälla för 

revisorn 

 Ansvarighet 
I de fall revisorn ser andra personer som en källa för erkänd ansvarighet så påverkas deras 

tillvägagångssätt vid granskning av goodwill. Respondenterna ser både kollegor, specialister och jurister 

som viktiga källor för erkänd ansvarighet. Dessa visar en riktning och kan godkänna ett visst agerade av 

revisorn.   

Pajunen & Saastamoinen (2013) menar att klientföretagen ofta innehar intern information som kan vara 

svårt för revisorn att komma åt. Denna informationsasymmetri försvårar revisorns möjlighet att 

utvärdera klientföretagens bedömningar. Akgun, Pehlinvanli, & Gurunlu (2011) menar vidare att 

goodwillvärdering är en komplicerad process där det finns en risk att irrelevanta uppgifter används. 

Därför blir det viktigt för revisorn att samla in uppgifter från oberoende parter så att granskningen inte 

präglas av klientföretagets eventuella bedrägerier och fel. Vi ser att revisorn använder specialisterna 

som en oberoende part för att motverka riskerna som informationsasymmetrin innebär. Specialisterna 

stärker revisorns möjligheter att upptäcka eventuella bedrägerier eller fel i redovisningen.  

Då komplexa bedömningar kan få allvarliga konsekvenser vid en nedskrivningsprövning på goodwill 

kan komplikationer uppstå vid granskning, vilket kan leda till spänningar mellan revisor och 

klientföretag. Därför krävs en djupare expertis från revisorns sida (Wines, Dagwell, & Windsor, 2007). 

Utifrån empirin ser vi att revisorn använder specialisterna som en kunskapskälla för att få skarpa belägg 

då de ska ta upp en diskussion med klientföretaget om eventuella oenigheter. Detta ökar möjligheten för 

revisorn att motivera sin ståndpunkt vilket underlättar hanteringen av de spänningar som kan uppstå och 

en god relation bevaras. 

Enligt respondenterna vänder sig revisorn till sin respektive revisionsbyrå och dess specialistavdelning, 

när kunskapen inte räcker till. Revisionsbyrå A poängterar att deras byrå utöver specialisterna även har 

en revisionspanel, dit allmänna revisionsfrågor kan skickas för rådfrågning och bedömningsutlåtande. 

Det är inget som anses konstigt om en revisor skulle kontakta dessa interna hjälper, då detta sker 

dagligen på samtliga revisionsbyråer.  Skulle en situation uppkomma där revisorn inte är helt säker på 

sitt agerade så finns det tydliga strategier för att effektivisera arbetet vilket indikerar en hög ansvarighet.  

 

 

 

 

 

 

 Kunskapsgenerering 
Identifiering, legitimitet och ansvarighet påverkar revisorns strategiska tillvägagångssätt vid granskning 

av goodwill, vars effektivitet antingen är hög eller låg. Kuhn & Jackson (2008) påstår att om dessa tre 

påverkande faktorer anses tydliga så finns en effektiv strategi som leder till kunskapsspridning inom 

revisionsbyrån. Kunskapsspridning kan dels ske genom informationsöverföring såsom exempelvis 

revisionsbyråernas interna utbildningar. Det kan även ske via informationsbegäran vilket kan vara när 

revisorn inhämtar information från specialistavdelningarna eller klientföretaget. Hög strategisk 

effektivitet synliggörs genom att revisorerna tolkar en situation på liknande sätt. De är då överens om 

grunderna som skapar förståelse för hur de ska agera. Tillvägagångssättet blir därigenom homogent.  
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Kunskapsgenerering: 
Enhetligt tillvägagångssätt, 

ett tecken på effektiv 

strategi 

 

Om de påverkande faktorerna istället anses vaga så blir strategins effektivitet låg vilket leder till en 

kunskapsutveckling där revisorn får improvisera eller följa instruktioner för att inhämta kunskap om en 

fungerande granskningsmetod. Detta kan exempelvis vara om revisorn inte har någon att vända sig till, 

utan själv måste bilda sig en uppfattning om hur regelverken ska tolkas och utifrån det skapa ett 

tillvägagångssätt. Här finns en risk att revisorn utgår ifrån sina egna tolkningar vilket leder till en 

minskad trovärdighet och ett heterogent tillvägagångssätt vid granskning av goodwill.  

 

 

 

 

 

5.2 Revisorns tillvägagångssätt vid granskning av goodwill 

 Teamarbete 
Utifrån intervjuerna framkommer att en revision av börsbolag alltid utförs i team. Teamen kan bestå av 

fyra till femton revisorer där den påskrivande revisorn är den som har huvudansvaret. De olika 

revisorerna i teamet har olika kompetenser som ska uppfylla den huvudansvariges behov. Ansvarighet 

är här en påverkande faktor då revisorerna i teamet ser den huvudansvarige revisorn som en 

kunskapskälla de kan vända sig till för att få bekräftelse för ett visst agerande. Teamarbetet visar att 

revisionsbyrån har en strategi för att skapa effektivitet i granskningsarbetet, vilket leder till lättvindig 

kunskapsspridning. Nya medarbetare får genom teamarbete en förståelse för revisionsbyråns normer 

och en uppfattning om vilka förväntningar som finns. Detta kan även leda till ett mer enhetligt 

tillvägagångssätt vid granskning av goodwill. 

 Fastställande av väsentlig post 
Revisorernas första utgångspunkt är att avgöra huruvida goodwillposten kräver en mer ingående 

granskning. ISA klargör att om det finns risk för väsentliga fel ska revisorn införskaffa revisionsbevis 

som säkerställer redovisningspostens rimlighet. Revisorn påverkas av ISA som kunskapskälla men även 

revisionsbyråns krav på att revisorn följer reglerna. En utbildad och erfaren revisor har även 

förväntningar på sig från allmänheten att handla på ett professionellt sätt så att den finansiella rapportens 

trovärdighet ökar. Därför agerar revisorn utifrån revisionsstandarderna och identifierar goodwill som en 

väsentlig post som ska granskas årligen på grund av att den innehåller komplexa bedömningar. Posten 

kan i få fall undkomma granskning om den är så liten att den inte påverkar balansräkningen i någon 

större mening och därmed inte den finansiella rapportens rimlighet. Identifiering är här en tydlig 

påverkande faktor då revisorns utbildning och erfarenhet skapar trovärdighet. Detta leder till legitimitet 

då det finns en förväntan på revisorn att denne ska följa regelverket. Revisorn granskar alltid 

goodwillposten om den anses vara väsentlig då detta agerande är det som förväntas av dem. 

 Nedskrivningsprövning och dess parametrar 
Då revisorn påbörjar granskningen av en goodwillpost sker en inhämtning av underlag som exempelvis 

en nedskrivningsprövning klientföretaget upprättat. Detta blir en form av informationsbegäran för att 

revisorn ska kunna skapa sig en uppfattning om olika parametrar i nedskrivningsmodellen såsom 

diskonteringsränta, marginal och tillväxttakt. Informationsbegäran är den del av kunskapsgenereringen 

där kännedom om klientföretaget lättsamt kan spridas till revisorn.  
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Seetharaman, Sudha, Sreenivasan, & Yee (2006) beskriver att försvårande omständigheter vid förvärv 

är en intern indikation på ett försvagat goodwillvärde. Detta kan vara att styrning, kontroll och 

organisationsstruktur förändras. Ett par av de intervjuade revisorerna tar upp att ju mer intern kontroll 

desto lättare är det att granska. Samtidigt finns det några respondenter som nämner hur en 

omstrukturering där olika divisioner slås samman kan påverka nedskrivningsprövningen. En sådan 

omstrukturering leder till en annan organisationsstruktur där det blir svårt att härleda de ursprungliga 

kassagenererande enheterna. På så vis ser vi att denna indikation är något som revisorerna tar hänsyn 

till vid en granskning av goodwill. Vidare finner vi att revisorerna anser det svårt att skilja internt 

upparbetad goodwill från den förvärvade då de inte kan ge någon konkret förklaring på hur denna 

avskiljning går till vid granskning. Detta stämmer väl överens med tidigare studier av Chalmers, 

Godfrey, & Webster (2011) som menar att det pågår ständiga diskussioner kring huruvida det verkligen 

är möjligt att skilja dessa åt vid en nedskrivningsprövning. Detta är något som även Wiese (2005) 

instämmer till i sin studie. I detta fall kan revisorerna inte ta någon specialist till hjälp, utan de måste 

förlita sig på klientföretagets instruktioner och sedan improvisera agerandet i granskningen. Här är det 

klientföretaget som har den djupaste informationen vilket leder till ett ineffektivt arbetssätt där det blir 

svårare att lösa problem. På så sätt kan vi förklara varför revisorerna upplever denna situation som svår 

att hantera. 

Vidare menar Seetharaman, Sudha, Sreenivasan, & Yee (2006) att en oförutsedd konkurrent som dyker 

upp i branschen är en extern indikation på att goodwillvärdet försvagas. Detta är ingenting som 

respondenterna tar upp vid intervjuerna men vi ser ändå att det finns ett sätt att upptäcka och hantera 

denna indikation genom specialistavdelningarna. Revisorn tar hjälp av de interna 

specialistavdelningarna som innehar kompetens och information om många olika branscher, och därmed 

uppmärksammas troligen potentiella konkurrenter som uppkommer. Specialisterna ses som en tillitsfull 

informationskälla som bekräftar revisorns förmåga att fatta rätt beslut. Specialisterna tar fram en 

diskonteringsränta, men även marginal och tillväxttakt, genom att jämföra många olika företag inom 

samma bransch. De riktlinjer som revisorn får från specialisterna angående dessa parametrar används 

sedan som underlag då en diskussion tas med klientföretagets CFO och VD. Avviker klientföretagets 

diskonteringsränta från riktlinjerna så är det upp till klientföretaget att försvara sina egna antaganden 

och på liknande sätt hanteras marginal och tillväxt. Om revisorn anser att klientföretagets motivering är 

rimlig så accepteras den, men om den inte anses rimlig så rekommenderar revisorn att klientföretaget 

anpassar sin diskonteringsränta efter branschen, vilket då är den som specialistavdelningen tagit fram.  

Revisorerna menar att klientföretagen vid meningsskiljaktigheter i de allra flesta fall anpassar sig efter 

rekommendationer som ges då de inte vill ha någon avvikande revisionsberättelse. Då omfattande 

diskussioner förs med CEO och VD påverkas revisorn av klientföretagets förväntan att deras intressen 

ska bejakas, samtidigt som revisionsbyrån förutsätter att revisorn vårdar relationen med klientföretaget. 

Det finns även ett krav från revisionsbyrån att revisorn ska agera på ett sätt som i största möjliga mån 

säkerställer klientföretagets antaganden. Genom att lyssna på klientföretaget skapas en relation mellan 

parterna vilket effektiviserar det strategiska arbetssättet då revisorn är i behov av information för att 

skaffa en kunskap om klientföretaget. Strategins effektivitet är i detta fall hög då revisorn påverkas av 

specialisterna som kunskapskälla som de har stort förtroende för. Att revisionsbyråerna har egna 

specialistavdelningar skapar en kontroll över revisorernas granskningsarbete vilket också är en 

påverkande faktor. 

Ramanna & Watts (2009) finner i sin studie samband mellan goodwillnedskrivningar och förhållanden 

såsom låg resultatrelaterad bonus, VD:ns besittningstid, låga skulder och höga inkomster. Samtidigt 

menar Lhaopadchan (2010) att nedskrivningar ibland påverkas av ledningens resultatintresse. 

Revisorerna vi intervjuat poängterar viktigheten i att lära känna klientföretaget och bygga upp goda 
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relationer. Revisorn för hela tiden diskussioner med klientföretagen kring de antaganden som gjorts i en 

nedskrivningsprövning. Klientföretaget måste ständigt försvara sina antaganden om något avviker från 

branschen i övrigt. På detta sätt finner vi att revisorn har möjlighet att skala bort alla osäkra antaganden, 

och därmed undviks risken att nedskrivningsprövningen präglas av manipulation. En av revisorerna 

uttrycker att granskningen eventuellt kan få en förhöjd risk vid ett byte av VD innan man lärt känna 

dennes etik, moral och kompetens. Li & Sloan (2012) menar att det kan finnas incitament för ledningen 

att undvika nedskrivning vilket möjliggjorts då nedskrivningsprövningar infördes. Det kan uppstå 

spänningar mellan revisor och företagsledning som försvårar för revisorn då de ska förklara varför en 

nedskrivning bör ske. Under empiriinsamlingen framkom att respondenterna ansåg att diskussionerna 

med företagen ibland kan vara utmanande då klientföretagen har den bästa insynen i branschen. De har 

dessutom tillgång till intern information som revisorerna måste lirka fram genom att ifrågasätta och 

diskutera. Flertalet respondenter upplever detta som den svåraste biten att hantera vid en granskning. 

Ovanstående resonemang pekar på att det kan finnas tillfällen då ett manipulativt beteende inte upptäcks. 

 Terminalvärde och känslighetsanalys 

Vi finner att revisorn är extra observant på den eviga tillväxten, eller så kallade terminalvärdet, då detta 

kan vara en stor del av det diskonterade kassaflödet. Revisorns huvudsakliga uppgift är att skapa ett 

förtroende för finansiella rapporter och dess rimlighet. Terminalvärdet är känsligt för små förändringar 

och har en stor inverkan på nedskrivningsprövningen. Därför spekulerar vi att revisorerna utifrån 

erfarenhet skapat sig en norm där det är viktigt att kolla på terminalvärdet. Normen har troligtvis skapats 

för att öka förtroendet för finansiella rapporter såsom revisionsstandarden ISA framför krav på, vilket 

också tillgodoser användarnas förväntningar. Revisorn påverkas av branschens norm och dess 

förväntningar då legitimiteten gentemot intressenterna är viktig att tänka på. Det krävs en stark 

motivering från klientföretagets sida för att denna tillväxt ska tillåtas avvika från branschen i övrigt. 

Christensen, Glover, & Wood (2012) menar att finns en risk med värdering till verkligt värde. Detta då 

en värderingspost innehåller många antaganden och är känslig för små justeringar, speciellt om den är 

stor i förhållande till övriga poster i den finansiella rapporten. I empirin framkommer att revisorn ser till 

klientföretagets känslighetsanalys för att få optimal information om hur små justeringar av 

diskonteringsränta, marginal och tillväxt påverkar nedskrivningsprövningen. Vi ser att revisorns 

granskningsarbete påverkas av både legitimitet och identifiering, då revisionsbolaget vill inneha en 

kontroll över den anställde revisorn. Samtidigt har vi sett att det finns ett etablerat tillvägagångssätt 

mellan revisionsbyråerna. Utifrån det förväntar sig gruppen revisorer att den enskilde ska gå tillväga på 

ett visst sätt. Det finns då en hög legitimitet och hög identifiering. Genom att revisorn använder sig av 

denna känslighetsanalys så finns en informationsbegäran men också en stark informationsöverföring 

revisorer emellan. 

 Historik och affärsplan 

Vi ser ett mönster i revisorernas tillvägagångssätt då de ska skapa sig en bild av klientföretagets förmåga 

att upprätta prognoser. Förmodligen har en norm utvecklats som revisorn påverkas av i sitt 

granskningsarbete, där klientföretagets historik blir väsentlig att ta del av. Revisorn kontrollerar vilka 

antaganden som gjorts vid tidigare års nedskrivningsprövningar och hur väl de antagandena sedan stämt 

med det faktiska utfallet, vilket är ett agerade som legitimeras av revisionsbranschen i stort.  

Budgetprognos och försvårande omständigheter kring förvärvet är två interna indikationer som 

Seetharaman, Sudha, Sreenivasan, & Yee (2006) beskriver. Revisorerna vi intervjuat tar upp att de alltid 

tittar på företagens budgetprognos och affärsplan. Detta är en mycket viktig del i granskningsarbetet och 

revisorerna för en diskussion med företagets VD och CFO för att skapa sig en uppfattning om hur rimlig 

och trovärdig prognosen är. Det är viktigt att det är den verkliga affärsplanen som styrelsen har godkänt 
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som ligger till grund och inte någon plan som satts upp endast för nedskrivningsprövningen. 

Affärsplanen införskaffas därför som revisionsbevis i syfte att skapa sig en förståelse och kunskap om 

klientförtaget. Revisorn begär att få kontrollera affärsplanen för att verifiera de antaganden som gjorts i 

nedskrivningsprövningen. Informationsbegäran är en del av Kuhn & Jacksons (2008) beskrivande 

modell av kunskapsgenerering som påverkar revisorns bestyrkandeåtgärder vid granskning av goodwill. 

En extern indikation på när goodwillvärdet försvagas är förändringar i affärsmiljön enligt Seetharaman, 

Sudha, Sreenivasan, & Yee (2006). Vi ser ett samband mellan empiri och indikationen affärsmiljö då 

de intervjuade revisorerna uppger att de tar hänsyn till exempelvis konjunkturen, börsvärden och 

förändringar som sker i branschen. De är observanta på om klientföretagen anpassar sina antaganden 

efter det som händer runt omkring i affärsmiljön. En erfaren revisor med organisatoriska resurser omges 

av personer som förväntar sig att denne bevakar branschen. Därför agerar revisorn genom att vända sig 

till specialistavdelningen som följer den aktuella branschen och dess affärsmiljö detaljerat, då det är 

svårt att ensam bevaka branschen. Därför förlitar sig revisorn på specialisterna som ser många fler bolag 

inom samma bransch som utifrån det kan få en uppfattning om läget. Specialisterna ger en 

trygghetskänsla att agera på ett visst sätt utifrån deras rekommendationer. Därför används specialisternas 

riktlinjer när revisorn för en diskussion med klientföretaget. 

 

 

 

 

 

5.3 Summering av analysmodell 
Vi har i empirin och analys funnit belägg för att påverkande faktorerna identifiering, legitimitet och 

ansvarighet som Kuhn & Jackson (2008) beskriver är tydligt framträdande. De tre revisionsbyråerna har 

alla skapat en organisationsstruktur med flera stödfunktioner som är specialiserade inom olika områden. 

Genom denna uppbyggnad skapar byråerna en kontroll över revisorerna då de ska granska en komplex 

post såsom goodwill vilket också effektiviserar det strategiska arbetssättet. Specialistavdelningarna är 

en resurs som samtliga revisorer får ta del av, vilket skapar ett gemensamt agerande. Kollegor förväntar 

sig att en revisor vänder sig till specialisterna när ytterligare kunskap behövs för att finna stöd i sina 

beslut. Det kan liknas vid en norm då det är ett självklart beteende inom revisionsbranschen. 

Specialisterna ses som en trygg kunskapskälla, då revisorn ska bedöma om klientföretagets antaganden 

kan anses rimliga.  

Vi har sett att revisorerna vänder sig till specialisterna ofta vid en granskning av goodwill. Trots att en 

granskning av goodwill rent teoretiskt kan anses oerhört komplex så är det inget som revisorerna 

upplever i någon hög grad. Detta kan förklaras genom att specialisterna hjälper revisorerna ta fram de 

riktlinjer som annars kan anses komplexa. Specialistavdelningarna samlar otroliga mängder data om 

många olika företag som delas in i olika branscher. Det är endast på detta sätt riktlinjer kan tas fram. 

Den uppbyggda organisationsstrukturen förebygger den orimliga bördan som Christensen, Glover, & 

Wood (2012) menar läggs på revisorerna. Revisorerna arbetar efter en effektiv strategi som genererar 

kunskap vilket underlättar problemlösning. Därför upplever inte revisorn någon orimlig börda och ser 

inte fler tillägg i den finansiella rapporten, såsom författarna föreslår, som något underlättande utan 

snarare en ytterligare belastning. Däremot är revisorerna eniga om att det blir tydligare för intressenterna 
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att se revisorns ställningstagande i revisionsberättelsen och att det kan skapa en ökad tillförlitlighet 

angående värderingsposternas värde och hur de är granskade. Att respondenterna var eniga trots att de 

kommer från tre olika revisionsbyråer gör att legitimiteten är mycket tydlig. Alltså delar de samma 

mening i yrkesrollen som auktoriserad revisor. Individerna tolkar situationen på ett tydligt sätt och 

kunskap sprids lätt mellan dem. 

Pajunen & Saastamoinen (2013) tar i sin studie reda på om finska revisorer upplever att IFRS regler 

möjliggör manipulativt beteende i klientföretagen vid goodwillvärdering. Resultatet visar 

meningsskiljaktighet mellan revisorerna vilket visar komplexiteten i anpassningen till verkligt värde. I 

vår empiri framkom att revisorerna inte upplever att klientföretagen använder goodwillposten för en 

eventuell manipulation, då den granskas ingående. De menar att det i så fall finns lättare poster att 

manipulera. Däremot återger empirin att revisorerna har olika uppfattningar om huruvida det är rättvist 

att värdera goodwill till verkligt värde. Vi tror att de splittrade åsikterna kan bero på att det skiljer sig i 

redovisningsreglerna mellan icke noterade bolag och börsbolag som följer IFRS. Regelverkens olikheter 

gör att det skapas en ojämförbar redovisning mellan olika typer av bolag. Samtidigt som revisorerna har 

olika personliga åsikter finns ett relativt enhetligt tillvägagångssätt vid granskning av posten. 

Revisorerna har även uppfattningen att olika revisorer kommer fram till samma värdering, eller i alla 

fall nära. Det finns inget i empirin som indikerar att revisorernas personliga uppfattningar skulle påverka 

deras tillvägagångssätt. Detta kan förklaras genom den kunskapsgenereringen Kuhn & Jackson (2008) 

beskriver. Alla revisorer är överens om att när det gäller goodwillgranskning så finns de resurser de är i 

behov av internt. Genom att revisorerna lätt inhämtar den kunskap de är i behov av behöver de inte 

improvisera. En kunskapsgenerering genom improvisation kan leda till att revisorn utgår från sina egna 

preferenser och åsikter, vilket är en ineffektiv strategi, men denna väg behöver de inte gå. Kunskapen 

förs över genom de vidareutbildningar revisionsbyrån tillhandahåller och om revisorn inte vet hur de 

ska göra kan de alltid vända sig till de interna specialisterna, antingen i Sverige eller internationellt. 

I analysen har vi kommit fram till att revisorerna tar hänsyn till några av de indikationer som 

Seetharaman, Sudha, Sreenivasan, & Yee (2006) menar finns på försvagning av goodwillvärdet. Dock 

kan vi inte i analysen komma fram till en tydlig förklaring som visar att revisorerna tar hänsyn till förlust 

av nyckelpersoner eller byte av företagsnamn, vilket är interna indikationer på en goodwillförsvagning 

enligt författarna. Nyckelpersoner som följer med förvärvet som humankapital är det endast en 

respondent som nämner. Denne revisor anser dock inte att företaget intjäningsförmåga påverkas av 

enstaka individer i börsbolag därför kommer inte heller goodwillvärdet påverkas om denna person slutar.    

Vidare är det ingen av revisorerna som under intervjuerna nämner att ett byte av företagsnamn efter 

förvärv är något de tar hänsyn till vid granskning av goodwill. Dock skulle man kunna vända på det och 

utgå från revisorernas utgångspunkt att det är företaget som ska motivera alla antaganden som används 

i en nedskrivningsprövning. Om det förvärvade företaget har ett namn som kunder och leverantörer 

känner igen och har ett förtroende för så kan det köpande företaget motivera en fortsatt 

intjäningsförmåga. Om namnet ändras så finns inte dessa fördelar kvar och det är upp till företaget att 

finna andra motiveringar till varför de ska ha en viss tillväxttakt. Det finns inget i empirin som pekar på 

att någon av de revisorer vi intervjuat är extra uppmärksam vid namnbyte eller förlust av nyckelperson.  

Vad gäller politiska och legala förändringar ser vi att den legala biten tar revisorerna hänsyn till genom 

att specialisterna noggrant följer händelser i branschen. När det gäller den politiska delen däremot så är 

det en av revisorerna som uppger att han inte tar hänsyn till politiska risker vid granskning, utan det är 

endast finansiella risker som uppmärksammas. Den sista indikationen som rör avtal med leverantörer 

eller distributörer var det ingen av revisorerna som berörde när de skulle beskriva hur de går tillväga. 

Dock är även detta en sak för företaget att försvara då revisorerna ställer frågor kring 

marginalantaganden.  
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Figur 6: Summering av vår egenarbetade analysmodell 
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6 Slutsats och dess implikationer  
 

I detta kapitel återges först de slutsatser som analysen av revisorers granskning av goodwill resulterat 

i. Utifrån slutsatserna ägnas resterande delen av detta avslutande kapitel till att diskutera hur studien 

får betydelse för olika aktörer, samhälle och forskningsområde. 

__________________________________________________________________________________ 

6.1 Slutsatser från studien 
Vi har i denna studie utgått ifrån Theory of Practice för att studera hur revisorn praktiskt går tillväga när 

de granskar en goodwillpost upprättad enligt IFRS regler och vilka omständigheter som påverkar deras 

tillvägagångssätt. Målet med studien är att den ska kunna bidra med information till intressenter av 

finansiella rapporter och hjälpa dessa att få en bättre förståelse för hur revisorn granskar goodwillposter. 

Det går att dra några övergripande slutsatser utifrån studien. Först och främst har vi kommit fram till att 

revisorerna högst motsägelsefullt tenderar att uppfatta goodwill som en komplex redovisningspost, 

samtidigt som de anser att den inte är särskilt svår att hantera vid en granskning rent praktiskt. Detta 

skiljer sig från Christensen, Glover, & Wood (2012) som menar att det läggs en orimlig börda på revisorn 

vid granskning av goodwill.  

Vi har kunnat förklara ovanstående motsägelse genom den kontroll revisionsbyrån åstadkommit då de 

byggt upp en organisationsstruktur med flera kunskapsintensiva stödfunktioner. Revisorerna berättar 

under intervjuerna hur de tar hänsyn till diskonteringsränta, marginal och tillväxt då de granskar 

klientföretagens nedskrivningsprövningar av goodwill. För att finna stöd för att dessa parametrar är 

rimliga tar de hjälp av revisionsbyråns interna specialistavdelningar vilka tar fram riktlinjer för 

parametrarnas normala nivå inom den bransch klientföretaget befinner sig i. Med hjälp av riktlinjerna 

skapar revisorn sig en uppfattning om nedskrivningsprövningens komplexa bedömningar genom att 

jämföra och diskutera med klientföretagen. Vi har visat hur revisionsbyråerna förser revisorerna med 

resurser i form av specialister och på så sätt kan kontrollera utvecklingen av ett gemensamt synsätt på 

hur ett problem ska lösas, vilket i detta fall är granskning av goodwill. Revisorerna ser stödfunktionerna 

som en kunskapskälla vilket inger en känsla av trygghet. Vi kan genom Kuhn & Jacksons (2008) modell 

visa att detta är en effektiv strategi som leder till att kunskap sprids och underlättar revisorns 

granskningsarbete. Då nödvändig information om branschen sprids till revisorn upplever de inte den 

komplexitet som granskningen innebär. 

En annan slutsats vi kommit fram till utifrån studien är att revisorerna utför granskningen på ett relativt 

likvärdigt sätt trots splittrade personliga åsikter om huruvida IFRS standarder är rättvisa för ett företags 

goodwill. Revisorerna uppger samma parametrar då de granskar en nedskrivningsprövning och för att 

verifiera företagens trovärdighet och förmåga att göra bedömningar tar revisorn del av verksamhetens 

affärsplan och historik. Då empirin inhämtats genom intervjuer finns dock en möjlighet att 

tillvägagångssättet inte helt och hållet återspeglar den verkliga arbetsgången. Det kan finnas motiv för 

respondenterna att återge en förskönad bild för att upprätthålla sin förtroendeställning, vilket är viktigt 

att beakta som läsare.  

Med hjälp av Theory of Practice har vi kunnat förklara det likvärdiga tillvägagångssättet genom en 

diskussion kring vilka omständigheter revisorn påverkas av. Revisorns agerande påverkas av de normer 

som skapats bland kollegorna men även klientföretagets förväntningar. Revisorerna ser byråns interna 

specialister som personer de kan vända sig till för att finna en riktning och bekräftelse vilket även 

påverkar hur de agerar i en ytterst hög grad. Specialisterna skapar möjlighet för revisorerna att verifiera 
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att deras tillvägagångssätt säkerställs genom de riktlinjer som tas fram. Då alla revisorer får samma stöd 

och resurser uppstår enligt tillämpad teori en effektiv kunskapsspridning vilket skapar ett gemensamt 

tillvägagångssätt. Detta leder samtidigt till att revisionsbyråerna får kontroll på revisorernas granskning 

av goodwill. Utan revisionsbyråernas stöd försämras revisorernas möjlighet att granska en goodwillpost 

upprättad enligt IFRS på ett tillförlitligt sätt avsevärt. Den bild som finns på revisorernas rationella och 

effektiva hantering vid granskning av goodwill tycks stå och falla med det nuvarande stödjande systemet 

som de är inbäddade i.   

Utifrån ovanstående resonemang ser vi att revisorerna agerar i ett organiserat styrt system där interna 

specialister ger stöd som visar riktning i granskningsarbetet av en tillgångspost. Tidigare studier har 

visat att det är nästintill omöjligt för revisorer att granska verkligt värde på ett tillförlitligt sätt. Trots det 

finns ett gemensamt angreppssätt vilket ger en jämförbar granskning, men om det ökar trovärdigheten i 

finansiella rapporter går inte uttala sig om.  

6.2 Studiens bidrag och praktiska rekommendationer 
Denna studie är den första, så vitt vi vet, som mer i detalj har studerat revisorers granskning av goodwill 

och dessutom introducerat Theory of Practice i detta sammanhang. Det är viktigt att förstå revisorns 

praktiska arbetssätt ur såväl etiska som samhällsenliga perspektiv. Revisorer har en viktig roll i 

samhället och framförallt i företagsvärlden då de ska inge förtroende åt ett företags redovisning genom 

att uttala sig om rapportens rimlighet. Goodwillposten har de senaste åren ökat i omfattning, framförallt 

i stora börsbolag, och på så vis blivit en allt mer väsentlig post i omvärlden. Därmed blir revisorns 

tillvägagångssätt vid granskning av goodwill ett viktigt bidrag till såväl samhälle som intressenter. 

Vår beskrivning av revisorers granskning ger intressenterna av den finansiella rapporten en möjlighet 

att förstå värdet på en goodwillpost som anges i balansräkningen. Studien skapar även en förståelse för 

revisorers uppgift och agerande. Revisorerna uppger under intervjuerna att de ser goodwillposten som 

en väsentlig post att granska, så till vida att den har en betydande storlek i förhållande till 

balansräkningen i övrigt. Revisorn har därför en inställning till posten som skapar tilltro att den är rimlig 

och det relativt enhetliga tillvägagångssättet revisorerna har ger en indikation till intressenterna att 

goodwillvärdet är granskat på ett jämförbart sätt. 

För att revisorerna ska kunna prestera ett väl genomfört granskningsarbete har vi sett att det krävs en 

stor kunskap och lång erfarenhet. Det är även viktigt att revisorns kunskaper uppdateras vad gäller 

regelverk och vad som händer inom de olika branscherna. Trots dessa kunskaper har vi sett att revisorn 

är helt beroende av ett stort och stödjande system för att kunna granska goodwill på ett tillförlitligt sätt. 

Utifrån resultatet vi fått fram i studien där revisorerna enligt teorin arbetar efter en effektiv strategi, visar 

att specialistavdelningarna innehar en viktig funktion vid granskning av börsbolag.  

De revisionsbyråer som har ambition att granska börsbolag kan slå sig in på marknaden genom att skapa 

starka och kunskapsintensiva avdelningar med specialister som kontrollerar smala områden. För att 

bygga upp dessa avdelningar som stödjer revisorn i granskningsarbetet av goodwill krävs nödvändiga 

och stora resurser. Intrycket om att granskningsområdet ligger i de större revisionsbyråernas händer 

förstärks ytterligare. Det är svårt för den individuelle revisorn att genomföra denna typ av granskning 

utan specialister som håller koll på hur branschen utvecklas. Revisorn kan effektivisera sitt 

granskningsarbete genom att ta hjälp av kollegor men även skapa en förtroendefull relation till 

klientföretaget för att lättare få fram väsentlig och trovärdig information. 

Theory of Practice har fungerat i syfte att hjälpa oss analysera den individuelle revisorns praktiska 

tillvägagångssätt på ett djupare plan. Goodwillgranskning kan anses vara en problematisk situation där 
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revisorn ständigt behöver utveckla sin kunskap. Vår valda teori har förklarat hur revisorns arbete 

påverkas av olika omständigheter i dess närhet och på så sätt utvecklat en effektiv kunskapsspridning. 

Vår studie är en av få som använt Theory of Practice inom revisionsområdet och visar genom det en 

framkomlig väg för vidare kvalitativa studier. 

6.3 Förslag till vidare forskning 
Det kan vara intressant att applicera Theory of Practice på andra områden inom revision, då vi funnit att 

det är en framkomlig väg. Framtida forskning skulle då kunna behandla frågor kring hur revisorns 

tillvägagångssätt ser ut vid en annan balanspost än goodwill. Genom Theory of Practice kan dess 

begrepp jämföras och utifrån det se ett liknande mönster med vår studie. Det är också intressant att se 

till hur revisorer utför en granskning i andra länder för att sedan jämföra det med vår svenska studie.  

Genom vår empiri framkom att revisorn inom ett par år kommer använda sig av en ny och utförligare 

revisionsberättelse. Framtida studier kan undersöka huruvida revisorers tillvägagångssätt förändras 

utifrån den nya revisionsberättelsen jämfört med det sätt vi kommit fram till. På så vis kan en upprepning 

av vår studie tillämpas där Theory of Practice kan öka förståelsen. Det kan också vara intressant att 

undersöka om redovisningens användare anser att den nya revisionsberättelsen ger bättre information.  

Vi anser, vilket diskuterades ovan, att det är viktigt att öka förståelsen för revisorers granskning av 

goodwill utifrån flera olika aspekter. Eftersom vi visat hur revisorer går tillväga vid granskning av 

goodwill är ett förslag till vidare forskning att studera vad intressenter av finansiella rapporter tror sig 

veta vad revisorer gör och vad de tycker revisorer borde göra. Det är inte omöjligt att det finns ett 

förväntningsgap mellan den granskning som revisorer gör och den granskning som intressenterna tror 

att revisorer faktiskt utför.  
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8 Bilagor 

8.1 Bilaga 1 – Intervjuguide 
 

 Bakgrundsfrågor 

 

* Hur ser din bakgrund ut? Vad har du för utbildning och karriär?  

 

* Hur ser din erfarenhet av börsbolag ut?  

 

* Hur länge har du arbetat som revisor? (Var han/hon med på tiden innan IFRS) 

 

* Vad tycker du är roligast/mest utmanande med att arbeta som revisor? 

 

Vårt specifika intresse är goodwill, som vi tycker är en unik redovisningspost på många sätt. Vi 

är därför intresserade att veta hur ni som måste revidera denna post hanterar detta.  

1. När du ska granska ett företags redovisning, på vilka grunder väljer du ut en goodwillpost för mer 

ingående granskning och hur ofta sker det? 

 

 

2. Skulle du kunna förklara hur du går tillväga vid en typisk situation när du granskar ett företags 

goodwill? 

 

Har du ett exempel på någon avvikande situation? D v s när du inte kunnat göra som du 

brukar? Kan förklara för situationen, varför den var avvikande och hur du gick tillväga 

då? 

 

 

3. Vilken typ av information (revisionsbevis) införskaffar du vid en goodwillgranskning för att kunna 

uttala dig om tillförlitligheten? 

 

Vad baseras valen på?  

 

Har du uppfattningen att olika revisorer använder olika tillvägagångssätt när ni samlar in 

information angående en goodwillpost? 

 

 

4. Vilka utmaningar anser du vara de svåraste vid granskning av goodwill? 

 

Vad tycker du det finns för likheter/skillnader jämfört med andra poster i 

redovisningen? 

 

 

 

5. Vad är din uppfattning om värdering av goodwill till verkligt värde? 
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På vilket sätt påverkar dina åsikter tillvägagångssättet vid granskning? 

 

6. Hur upplever du att nuvarande regler och standarder praktiskt fungerar?  

 

Författarna Christensen, Glover, & Wood påpekar att nuvarande regler lägger en orimligt 

stor börda på revisorn. De föreslår att reglerna bör förändras för att minska bördan på er 

revisorer. Vad anser du om detta?  

 

 

7. Hur upplever du att er arbetsgivare stödjer er i denna fråga om goodwillgranskning? 

 

Vilket stöd får ni överlag? Utbildningar? Rådgivning?  

 

 

8. Om du känner att dina kunskaper inte räcker till vid granskning av goodwill i ett specifikt fall, hur 

gör du då för att lösa problemet? 

 

9. Vilka personer vänder du dig till för att finna stöd och riktlinjer vid granskning av goodwill? 

  

Kollegor/andra revisorer/andra personer utifrån? 

 

 

10. Söker du expertis utanför byrån vid granskning av goodwill och vilka tar du i så fall hjälp av? 

 

Är det vanligt att ni vänder er till samma experter, eller är det olika beroende på 

situationen? 

 

11. Slutligen har du något mer att säga om goodwillvärdering eller granskningen av posten? 

 

 

 

 

Tack så mycket för din tid och dina svar!! 
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8.2 Bilaga 2 – Individuella reflektioner 
 

Sofia Andersson 

Jag lärde känna Josefin under hösten 2014 då vi läste gemensam kurs i externredovisning på Högskolan 

i Skövde, vi arbetade tillsammans med några gruppuppgifter. Jag hade vid den tidpunkten ingen partner 

att skriva examensarbetet tillsammans med och inte Josefin heller. De gruppuppgifter som vi hade i 

kursen skapade ett tänkande kring olika ämnen som kunde användas i kommande examensarbete. 

Josefin hade ett ämne som hon kunde tänka sig att skriva om och jag tyckte det lät intressant. Då vi 

kompletterade varandra bra på gruppuppgifterna bestämde vi oss att skriva examensarbetet tillsammans 

inom samma ämne. Vi läste båda en redovisningsinriktning och ämnet om goodwill passade oss väldigt 

bra. 

Vi började läsa om ämnet genom vetenskapliga artiklar och upptäckte då en forskningslucka kring 

revisorernas tillvägagångssätt vid granskningen på goodwill. Vi delade upp flertalet artiklar mellan oss 

och sammanfattade dem så båda sedan kunde erhålla kunskap om dessa artiklar. Tillsammans tog vi ut 

det relevanta ur dessa för att sedan applicera dem till vår studie. De vetenskapliga artiklarna har gett mig 

goda kunskaper i ämnet och framförallt lärt mig att bearbeta informationen som varje artikel ger. Jag 

har lärt mig att sålla ut det mest lämpande i en text.  

Vid start hade vi bestämt oss för att använda den institutionella teorin men fastnade slutligen för att 

använda oss av Practice of Theory. Eftersom vi ville gräva oss djupare kring revisorn som individ 

beslutade vi att Theory of Practice var det mest lämpade för detta. Till empirin valdes den kvalitativa 

metoden semi strukturerade intervjuer ut då vi ville öppna upp till en konversation med respondenterna. 

Att genomföra intervjuer har varit någonting helt nytt för mig och det var spännande att få möjligheten 

att fördjupa och ställa frågor till en erfaren inom revisionsområdet. Det var en upplevelse att få ta del av 

deras arbetsmiljö men också ges chansen till att se vad som skiljer revisionsbyråerna åt. Det är väldigt 

roligt att dessa erfarna revisorer tog sig tid för att hjälpa oss i vår studie. För att effektivisera arbetets 

gång så har vi delat upp transkriberingen av intervjuerna.  

Att sammanställa empiri och analysera utefter den teoretiska referensramen är det som jag tycker har 

varit det mest utmanande och tidskrävande. Det har varit roligt att utvidga sin analytiska och kritiska 

förmåga, samtidigt som det varit det svåraste. Kommunikationen har fungerat bra mellan oss då vi har 

diskuterat åsikter, intryck och idéer. Mycket arbete har underlättats genom dessa diskussioner. Vi har 

sedan arbetat i ett bra tempo då vi lagt upp egna deadline vilket har gjort att studien alltid har varit i 

fokus och nära till hands.  

Det har funnits tillfällen då vi har varit vilsna i arbetet med studien, men med hjälp av kontinuerlig 

handledning har vi löst de problem vi har stött på. Att tillhandahålla konstruktiv kritik har varit 

utvecklande för mig i mitt uppsatsskrivande. Då jag har förbättrat min förmåga att lyssna, ge och ta till 

vara på kritik både från handledare, examinator och andra elever. Att skriva denna studie har fört med 

sig många nya kunskaper. Under denna tid har jag lärt mig att analysera på en helt annan nivå och se 

kritiskt på det man studerar. 

Genom denna studie har min syn på yrket som revisor fått en helt annan innebörd. De har mer stöd 

internt än vad jag från början trodde. Att samtliga revisorer stormtrivdes på sin arbetsplats och berättade 

att ingen dag är den andra lik, påverkade mig positivt inför bestämmandet av framtida arbetsmöjligheter. 

Denna tid har varit väldigt lärorik, krävande men den mest spännande tiden under utbildningen! 
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Josefin Carlin 

Uppsatsskrivandes har på många sätt varit en både utmanande och lärorik period. Valet av uppsatsämne 

var för mig relativt enkelt. I tidigare kurser ansåg jag att goodwill var en speciell redovisningspost som 

väckte mitt intresse att lära och förstå mer. Vidare upptäckte jag att IFRS regler gjorde en 

goodwillvärdering än mer komplex och spännande. 

Hösten 2014 började jag leta efter en partner att skriva med och fann då Sofia som jag ansåg var en 

ambitiös och trevlig tjej. Jag tog kontakt med Sofia som samstämde i intresset att skriva om goodwill, 

så vi testade att samarbeta ihop under en gemensamma kurs hösten 2014. Samarbetet fungerade mycket 

bra och vi bestämde oss för att skriva examensarbetet tillsammans.  

Utefter arbetets gång har vi fått erfarenheter av att arbeta självständigt och hitta ett arbetssätt där bådas 

styrkor lyfts fram. Vi har haft en bra kommunikation där vi kunnat stötta varandra och diskutera fram 

hur studien ska läggas upp. 

När vi tillsammans började utforska vilka tidigare studier som fanns om goodwill enligt IFRS regler 

fann vi ytterst få som var skriva utifrån revisorers perspektiv. Letandet efter vetenskapliga artiklar har 

lett till en kunskap om hur sökandet kan effektiviseras men framförallt hur en vetenskaplig artikel är 

strukturerad och hur en effektiv överblick av artikelns innehåll kan gå till för att finna nödvändig 

information. Efter en genomgång av artiklar väcktes frågan hur en revisor faktiskt går tillväga när de 

ska granska en så unik och komplex post som goodwill. Vi insåg att genom en studie om revisorns 

tillvägagångssätt fanns möjlighet att bidra till forskningsområdet. 

Uppsatsskrivandet har gett mig kunskaper om hur en forskningsfråga byggs upp och hur teorier kan 

användas för att skapa en djupare förståelse. Att finna en teori som passade vår forskningsfråga anser 

jag har varit den mest utmanande uppgiften under examensarbetet. Det var mycket funderingar innan vi 

slutligen tog beslutet att använda Theory of Practice vilket visade sig vara ett bra val.  

Valet av metod föll däremot naturligt då vi ville ha en djup beskrivning av revisorernas tillvägagångssätt. 

Ett orosmoment under första perioden av studien var hur vi skulle lyckas få tag på de mest lämpade och 

erfarna revisorerna. Speciellt då våren är en intensiv period för denna yrkesgrupp. Vi startade vår jakt 

på revisorerna relativt tidigt för att få chansen att boka in de revisorer som har störst erfarenhet av 

granskning av börsbolag och även granskat de bolag som har störst goodwillposter. Efter många 

telefonsamtal fick vi, med facit i hand, till slut tag på väldigt erfarna respondenter. Dessutom fick vi en 

bra spridning mellan de olika revisionsbyråerna, vilket var väldigt lyckat. Det har varit mycket roligt 

och intressant att få träffa dessa erfarna revisorer och få en glimt in i deras vardag. Under 

uppsatsskrivandet har jag lärt mig mycket om revisorns uppgift och arbetssätt. Det som förvånade mig 

under intervjuerna var att de arbetade i stora team under granskningsarbetet och att flera av revisorerna 

tyckte att granskningen av denna komplexa post var relativt enkel. Den positiva bild jag fått av 

revisionsyrket har lett till att jag mycket väl kan tänka mig att arbeta inom branschen. 

 

 


