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Sammanfattning 
 

Uppsatsen undersöker goodwill, som idag är ett omdebatterat ämne, speciellt bland 

börsanalytiker. Fokus ligger på förvärvat goodwill som regleras i de internationella 

redovisningsstandarderna IFRS 3 - Rörelseförvärv och IAS 36 - Nedskrivning. 2005 

skede en förändring i hur företag redovisar förvärvat goodwill. Standardsättarna har gått 

från försiktighetsprincipen till att värdera goodwill till verkligt värde. Det innebär att 

med tidigare regelverk hade en begränsad nyttjandeperiod på goodwill och att årligen 

göra avskrivningar. Idag finns ingen begränsad nyttjandeperiod och istället för 

avskrivning ska företagen varje år testa om det föreligger nedskrivningsbehov genom att 

beräkna återvinningsvärdet av goodwill. Det nya regelverket har fått kritik genom att 

beräkningen av återvinningsvärdet är för subjektivt, vilket har lett till att investerare 

börjat ignorera goodwillposten. De anser att informationen i de finansiella rapporterna 

gällande goodwill är irrelevant eftersom beräkningen av värdet enbart består av 

subjektiva bedömningar.    

 

Revisorns roll är att granska företags redovisning och i slutet av året upprätta en 

revisionsberättelse där de förklarar hur granskningen gått till och vad de anser om 

företagets finansiella ställning. Vi anser att det saknas forskning inom detta område och 

därför vill vi fylla ut det gapet genom att ta reda på vad revisorer anser om IAS 36 och 

IFRS 3. Vi har därför bestämt att rikta studien mot svenska godkända och auktoriserade 

revisorer som har kunskap inom redovisning och revision och kan därför bidra med 

information. Revisorer är även en viktig del i processen av framställandet av finansiella 

rapporterna  

 

Uppsatsen utgår från tidigare studier, debattartiklar och internationella standarder. 

Utifrån det byggdes forskningsfrågor och hypoteser upp för att vidareutveckla kunskap. 

Det empiriska materialet består av en webbenkät, där vi valt att göra en 

totalundersökning på alla Sveriges godkända och auktoriserade revisorer. För att på ett 

statistiskt sätt säkerhetsställa resultatet har vi använt oss av SPSS och Minitab och för 

att kunna analysera resultatet har vi utfört T-tester och Regressionsanalyser. 

 

Resultatet visade att revisorer håller med kritiker om att IAS 36 lämnar allt för stort 

utrymmer för subjektiva bedömningar av goodwill. De anser inte att IAS 36 och IFRS 3 

ger en mer rättvisande bild av värdet på goodwill än tidigare regelverk, RR 1:00. Det 

indikerar på att standarden är för flexibel och uppfyller därför inte syftet, eftersom 

användarnas informationsbehov därför inte tillfredsställs. En förbättring av standarderna 

vore att föredra där man minskar risken för subjektiva bedömningar.  
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1. Inledning

I det inledande kapitlet kommer bakgrunden till ämnet att redogöras, samt en 

problemdiskussion kring ämnet. De aktuella forskningsfrågorna kommer att presenteras samt 

syfte och uppsatsens struktur. 

 

1.1 Problembakgrund 

Från ett reportage 2007, ur Aktiespararna, säger Helene Willberg (huvudrevisor på KPMG) 

att nya IFRS är som “Big Bang” utifrån en revisors utgångspunkt (Blomberg 2007 s.41). All 

värdering är baserad på marknadspriser, vilket gör det allt mer krävande för revisorer att 

utföra granskning av ett företags tillgångar och skulder. Goodwill är en av de poster där 

redovisningsmetoden ändrades 2005 genom införandet av den nya standarden IFRS 3. Vi 

kommer i vår studie att studera goodwill utifrån förvärvat goodwill, vilket uppstår när företag 

A köper företag B till överpris. Goodwill förekommer även genom internt upparbetat 

goodwill, vilket är upparbetade tillgångar som inte får tas med i företagets balansräkning. Det 

kan vara i form av patent, kundrelationer eller varumärke. Problematiken kring goodwill har 

under många år debatteras sen de nya reglerna trädde ikraft 1 januari, 2005 

(Bokföringsnämnden).  

 

Rådet för finansiell rapportering (före detta Redovisningsrådet) har i uppgift att upprätta 

rekommendationer angående redovisning för svenska börsnoterade bolag. Det ska ske i 

enlighet med den internationella standarden IFRS/IAS. Rådet för finansiell rapportering ska 

fungera som en informationskälla för intressenter när det gäller tolkningar av finansiell 

rapportering (Rådet för finansiell rapportering). Rådets tidigare rekommendationer angående 

redovisningen av förvärvad goodwill innan 2005, byggde på årliga avskrivningar på postens 

nyttjandeperiod, som beräknades ge kassaflöde mellan fem och tjugo år. Om det förefall att 

värdet understeg det bokförda värdet skulle goodwillposten skrivas ned med det belopp som 

utgjorde skillnaden mellan bokfört värde och återvinningsvärdet, enligt RR 17, 

Nedskrivningar (RR 1:00, 2000, s.18 & IAS 36 p.104). 

 

De två internationella standarderna som behandlar förvärvat goodwill är IFRS 3 och IAS 36. 

IFRS 3 antogs 1 januari 2005 och IAS 36 tillkom 1997, men sista omarbetningen gjordes 1 

januari 2010 (Deloitte 2012). IFRS 3 är den standard som styr hur ett företagsförvärv ska 

redovisas. Vid förvärvstidpunkten ska förvärvaren redovisa identifierbara förvärvade 

tillgångar skilt från goodwill (IFRS 3 p.10). IFRS 3 behandlar också immateriella tillgångar 

som inte redovisats i det förvärvade företaget. Exempel på egenupparbetad goodwill kan vara 

varumärke, patent eller kundrelationer (IFRS 3 p.13). När tillgångar och skulder har 

identifierats i det förvärvade företaget, räknas försäljningskostnad minus nettotillgångar ut. Är 

det ett positivt tal, har goodwill uppstått. Goodwill ska vid förvärvstidpunkten redovisas till 

det värde som kvarstår, enligt IFRS 3 p.32.   

 

IAS 36 behandlar nedskrivningsprövning och beräkning av återvinningsvärdet av goodwill. 

Varje år måste företaget testa om det föreligger nedskrivningsbehov av goodwill (IAS 36 

p.10b). Nedskrivningsbehov uppstår enligt, IAS 36 p.104 när det bokförda värdet är högre än 

återvinningsvärdet. Återvinningsvärdet är det högre av nyttjandevärdet och 

försäljningskostnad minus verkligt värde (IAS 36 p.18).    
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Genom införandet av den nya standarden IFRS 3, Rörelseförvärv, har svenska börsnoterade 

bolag ändrat redovisningen av förvärvad goodwill. Från att varje år skriva av goodwill linjärt, 

ska bolagen göra årliga prövningar om nedskrivningsbehov. Goodwill uppstår vid förvärv av 

ett annat bolag och finns enbart med i koncernbalansräkningen för moder- och dotterbolag. 

Goodwill utgör skillnaden mellan det förvärvade bolagets nettotillgångar och köpeskillingen. 

Goodwill ska i så stor utsträckning som möjligt delas upp i separata tillgångsposter. Det kan 

exempelvis förekomma som patent, varumärke eller kundrelationer, om de uppfyller kraven 

för identifierbarhet och avskiljbarhet för immateriella tillgångar. Det resterande värdet är 

goodwill (IFRS 3 p.10,13).  

 

Goodwill är en tillgångspost som företagsledningen, i det förvärvande företaget, tror kommer 

att generera framtida ekonomiska fördelar från synergieffekter eller tillgångar som inte går att 

identifiera eller kan redovisas som separata tillgångar vid förvärvstidpunkten (RR 1:00, 2000, 

s.18). Goodwill ska årligen prövas om det förekommer nedskrivningsbehov enligt IAS 36. 

Nedskrivningsbehovet uppstår när bokfört värde överstiger återvinningsvärdet och eventuell 

nedskrivning ska ske direkt mot resultatet. Detta är en total förändring, från 

försiktighetsprincipen, att varje år göra avskrivningar, till att årligen testa om det förefaller 

nedskrivningsbehov av goodwill. Försiktighetsprincipen innebär konservativ redovisning som 

försäkrar att tillgångarna inte blir övervärderade (RR 1:00).  

 

EU antog IFRS 3 och IAS 36 för att öka harmoniseringen kring redovisningsregler runtom i 

världen. Det skulle leda till att de var lättare att jämföra olika bolag för investerare och 

därigenom göra bättre bedömningar av värdet på börsnoterade bolag. Kritiker (Malmqvist; 

Nadizadeh; Elwin; Gauffin & Thörnström; Lhaopadchan) till förändringen menar att det ger 

upphov till subjektiva bedömningar av värdet på goodwill och att det skapar större problem 

för intressenter att göra rimliga bedömningar av det sanna värdet. Syftet med den nya 

standarden var att förbättra jämförbarhet, tillförlitlighet och relevans i finansiella rapporter. 

Kritik har även byggts upp angående hur företagen går till väga för att beräkna 

återvinningsvärdet och vilka antaganden de gör kring beslutet att göra/inte göra nedskrivning 

av goodwill.   

 

Peter Malmqvist (finansanalytiker) skriver i en debattartikel ur tidningen Balans (2010 s.38) 

att han ser goodwillposten som en riskfaktor. I bra tider när företagen går bra och genererar 

goda vinster är goodwillposten ingen risk, men vid sämre tider kan posten verka drabbande i 

dubbel bemärkelse. Han pratar om en oro för fallande vinster och en oro för att göra 

nedskrivning på goodwill. En nedskrivning på goodwill påverkar direkt företagets resultat och 

kan även slå hårt mot det egna kapitalet beroende på hur stor nedskrivning företaget tvingats 

göra. Är goodwillposten i förhållande till eget kapital stor finns en risk att det egna kapitalet 

urholkas och en nyemission behövas för att tillskjuta kapital, men också för att inte 

skuldsättningsgraden ska skjuta i höjden. En sämre skuldsättningsgard kan innebära 

försämrade lånevillkor hos banker, men även att investerarna kräver högre avkastning på 

satsat kapital (FAR). 

 

Enligt en studie av Ernst & Young, visar det sig att 59 % av företagsförvärven i genomsnitt 

består av goodwill för svenska företag (Ernst & Young 2009). Ett problem som belysts från 

flera håll är att innan finanskrisen var priserna uppriggade vid företagsförvärv, både genom 

krisen och efter krisen borde det genererat nedskrivningar av den förvärvade goodwillen. 

Nedskrivningar är något som knappt existerar, företagen har kvar lika stora goodwillposter 

(Svenska Dagbladet). Efter införandet av IFRS 3 har ökade vinster rapporterats med 17,8 % 

och en betydande ökning av goodwillposter, men samtidigt finns ingen ökning av 



3 

 

nedskrivning av goodwill (Hamberg et al. 2010 s.277). 

 

Goodwill är ett ständigt debatterande ämne, speciellt för att standarderna (IFRS/IAS) ger 

företag utrymme för egna antaganden och bedömningar, därför har revisorn en allt större roll 

att kontrollera att standarderna efterföljs. Lorentzon & Ekberg (2007) menar att revisorerna 

får en mycket viktigare roll när det gäller värdering av det årliga testet av goodwill och att de 

är upp till dem att se till att företagen inte missbrukar goodwillposten.  

 

Enligt, Hayn & Hughes (2005 s.3) är det ett stort problem att mängden och kvaliteten på 

finansiella upplysningar i årsredovisningarna inte tillåter exempelvis revisorer, investerare 

och andra användare att utvärdera bedömningen som företaget gjort med avseende på 

nedskrivningsbehovet av goodwill. Intressenter får svårare att hitta i de allt längre 

årsredovisningarna som ökat i samband med större krav på att lämna upplysningar. Dessutom 

ska de hantera nya metoder för att hänga med i värderingen av ”verkligt värde”, vilket idag är 

ett diffust begrepp inom redovisning. En fråga man kan ställa sig är om reglerna är för 

flexibla, med tanke på syftet om harmonisering, som IASB förespråkar? 

 

1.2 Problemdiskussion 

IASB är en internationell organisation som arbetar för att bygga upp internationella 

redovisningsstandarder, som företag ska följa i sin redovisning av tillgångar, skulder, intäkter 

och kostnader. IASB strävar efter att alla företag ska redovisa efter samma standarder för att 

investerare ska kunna jämföra företag och därigenom använda informationen för att fatta 

ekonomiska beslut. Intressenter har ett informationsbehov, som IASB verkar för att till största 

möjliga mån tillgodose.  

 

Som vi nämnt ovan är kritiken stark mot upprättandet av IFRS 3 och hur man i värderingen 

(beräkning av återvinningsvärdet) av goodwill måste ge ”en beskrivning av varje viktigt 

antagande på vilket företagsledningen har baserats sina kassaflödesprognoser för den period 

som täcks av de senast gjorda budgetarna/prognoserna. Viktiga antaganden är sådana 

antaganden för vilka enhetens (gruppen av enheters) återvinningsvärde är mest känsligt” 

(IAS 36 p.134 d i). Parametrar som företaget själva ska ta ställning till i beräkning av 

återvinningsvärdet är exempelvis, WACC (Weighted avarage cost of capital), 

nuvärdesberäkning av framtida kassaflöden som företag tror att goodwillposten ska generera 

och vilken tillväxttakt företaget räknar med de närmsta åren (IAS 36 p.134d iv). Att företagen 

själva får göra antaganden anser vi leder till utrymme för allt för stora subjektiva 

bedömningar.   

 

Enligt, Elwin (2008) har bedömningar kring goodwill blivit för subjektiva och partiska och 

därför saknar relevans, vilket inneburit att investerare ignorerar posten. På det sättet uppstår 

problem genom att IASB sätter standarder som företag ska följa för att ge ut tillförlitlig 

information till investerare, för att de i sin tur ska kunna ta ekonomiska beslut. Eftersom 

posten ignoreras av de som använder informationen, faller syftet med internationella 

standarder och informations asymmetri ökar.  

 

Efterfrågan på revision har sitt ursprung i agentteorin genom att det finns informations 

asymmetri mellan ägare och ledning. Ledningen som arbetar i den dagliga verksamheten har 

ett informationsövertag gentemot ägare och har därför incitament att arbeta utifrån sitt eget 

intresse istället för ägarens intresse. Revisorns roll är att på ett objektivt sätt samla in och 

utvärdera bevis som stödjer företagets antaganden och att granska att företag följer IASBs 
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standarder och informationskrav. För att på så sätt minska informations asymmetri (Healy & 

Palepu 2001 s.406). Därför vill vi undersöka vad revisorer anser om förändringarna i de 

internationella standarderna IFRS 3 och IAS 36, som används vid beräkning av 

återvinningsvärdet av goodwill. Tidigare studier berör främst hur företag har påverkats av 

förändringarna i standarderna. Vi anser att det även är viktigt att undersöka problemet de som 

granskar företags finansiella rapporter, vad de anser om det nya regelverket. I uppsatsen 

kommer vi att fokusera på vad revisorer anser, om att företag följer syftet och uppfyller 

kraven för IFRS 3 och IAS 36 vid beräkning av återvinningsvärdet av goodwill.    

 

Vi tror att vår uppsats kan bidra med ny fakta kring revisorers åsikt om förändringen av 

redovisning av goodwill. Tidigare undersökningar (Hamberg 2010; Chalmers et al. 2010; 

Churyk & Cripe 2011) har fokuserat på vilka faktorer som påverkat företagen i redovisningen 

av goodwill och hur det har påverkat företaget. Dock har inte vår ansats genom att göra en 

totalundersökning genomförts tidigare. I studien vill vi testa vad revisorer i allmänhet anser 

om detta ämne och om det skiljer sig mellan dem som arbetar på Big 4 byrå eller mindre 

revisionsbyrå. Tidigare studier visar på skillnader mellan stor och liten byrå och därför vill vi 

testa om det skiljer sig i åsikten angående goodwill. Eftersom vi inte vet vilka revisorer i 

Sverige som arbetar aktivt med goodwill har undersökning riktats mot alla godkända och 

auktoriserade revisorer i Sverige, som är 3962 stycken. Vi har valt att undersöka vad revisorer 

anser på grund av deras oberoende och objektiva ställning hos företag.  

   

1.3  Forskningsfrågor  

Vi har satt upp forskningsfrågor utifrån tidigare studier, debattartiklar och internationella 

redovisningsstandarder för att fylla ett informationsgap kring goodwill.   

 

Forskningsfrågor: 

 

1.  I vilken grad anser revisorer att IAS 36 ger en mer rättvisande bild vid 

beräkning av återvinningsvärdet av goodwill, i jämförelse med tidigare 

regelverk (RR 1:00)? 

 

2.  I vilken grad anser revisorer att IAS 36 utelämnar alltför stort utrymme för 

subjektiva bedömningar vid beräkning av återvinningsvärdet av goodwill? 

 

3.  I vilken grad anser revisorer att goodwill är en komplicerad post att värdera?  

 

1.4 Syfte 

Syftet med uppsatsen är att ta reda på vad Sveriges revisorer anser om IFRS 3 och IAS 36. 

Goodwill är ett omdebatterat ämne och det är revisorer som har speciell expertis i ämnet, 

därför har vi valt att rikta undersökning mot dem. Det finns idag lite forskning kring vad 

revisorer anser om goodwill och därför vill vi bland annat undersöka vad de anser om 

subjektivitet i beräkning av nyttjandevärdet och i vilken grad de anser att företag följer 

standarden utifrån syfte och informationskrav. 
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1.5 Begreppsförklaring 

Nyttjandeperiod: Antal perioder en tillgång existerar i balansräkningen. 

Nyttjandevärde: Nuvärdet av framtida kassaflöden. 

Bokfört värdet: Det redovisade värdet som återfinns i balansräkningen. 

Återvinningsvärdet: Det högre värdet av; nyttjandevärde och verkligt värde minskat med 

försäljningskostnader. 

Verkligt värde: Det belopp till vilket en tillgång skulle kunna överlåtas eller en skuld 

regleras, mellan kunniga parter som är oberoende av varandra och som har ett intresse av att 

transaktionen genomförs (IAS 39 s.540).  

Övervärderade: Bokfört värde är högre än återvinningsvärdet.  

Nettotillgångar: Tillgångar minus skulder.  

Nyemission: När ett aktiebolag ger ut nya aktier mot betalning (www.bolagsverket.se).  

FAR: FAR är en ideell förening för revisorer, redovisningskonsulter och specialister 

verksamma inom den svenska revisions- och rådgivningsbranschen eller personer med nära 

anknytning till denna (FAR 1 §). 

 

1.6 Förkortningar 

IASB: International Accounting Standard Board 

IFRS: International Financial Reporting Standards 

IAS: International Accounting Standards 

RR: Redovisningsrådets rekommendationer 

 

1.7 Begränsningar 
Vi har begränsat undersökningen enbart mot svenska godkända och auktoriserade revisorer 

som är registrerade hos Revisorsnämnden. I uppsatsen behandlar enbart de internationella 

standarderna IAS 36 och IFRS 3, dock görs jämförelser med tidigare regelverk RR 1:00 - 

Koncernredovisning. Uppsatsen tyngdpunkt är i de internationella standarderna, eftersom de 

är dem börsnoterade bolag måste följa.   

 

1.8 Uppsatsstruktur 

 

Kapitel 1.  Inledning till ämnesvalet, problemdiskussion och syftet med uppsatsen. 

  

Kapitel 2.  Teoretiska utgångspunkter; perspektiv, forskningsansats och källkritik m.m. 

 

Kapital 3.  Beskrivning av tidigare studier samt koppling till hypoteser och 

forskningsfrågor.  

 

Kapitel 4.  Praktisk metod; genomförandet av uppsatsen. 

 

Kapitel 5.  Empiriskt datamaterial och analys presenteras. 

 

Kapitel 6. Slutsats, resultat, sanningskriterier samt vidare forskning och uppsatsens bidrag. 

http://www.bolagsverket.se/
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2. Utgångspunkter 
I detta kapitel redogörs uppsatsens utgångspunkter och teoretiska metod. Den teoretiska 

metoden är viktigt för att läsaren ska förstå arbetets utformning utifrån rätt utgångspunkt, här 

redogörs ståndpunkten och inom vilket perspektiv uppsatsen fokuserar på.  

 

2.1 Ämnesval 

Vi har valt att inrikta uppsatsen mot redovisning och revision, eftersom båda två valt den 

inriktningen på Civilekonomprogrammet. Immateriella tillgångar är ett intressant och 

komplicerat redovisningsområde. Anledningen att vi valde det var för att utöka kunskapen 

inom ämnet. Efter att ha sökt i tidigare studier märkte vi snabbt att goodwill var ett 

omdebatterat ämne där många obesvarade frågor uppkom. Därför valde vi att inrikta 

uppsatsen mot goodwill och undersök vad revisorer anser, eftersom tidigare studier främst 

riktats mot hur goodwill påverkar redovisningen i företag.  

 

Intresset för goodwill har successivt ökat genom utbildningens gång. Det är ett intressant och 

område som i större grad borde utvecklas. Efter att ha läst tidnings artiklar om det berörda 

ämnet för att få en bredare kunskap, kom vi fram till att goodwill är ett omdiskuterat och 

därför intressant att studera vidare. Fokus är på de internationella redovisningsstandarderna 

kring goodwill och dess beräkning av återvinningsvärdet när det gäller 

nedskrivningsprövning. Det finns idag mycket forskning på goodwill och speciellt 

nedskrivningsprövning, dock saknas det forskning som är koppland till vår ansats. Vi har valt 

att undersöka vad revisorer anser på grund av att deras roll, är att granska vad företag ger ut 

för information till externa intressenter i de finansiella rapporterna. Därför ska vi ta reda på 

vad de anser, om den kritik som belysts inledningsvis.   

 

2.2 Förförståelse 

Vi studerar åttonde terminen på Civilekonomprogrammet på Handelshögskolan vid Umeå 

Universitet med inriktning på redovisning och revision. Vår förförståelse har byggts upp 

under studietiden, då vi studerat olika redovisningskurser av den teoretiska aspekten av 

förvärvat goodwill. Kurser vi kan relatera till är Redovisning C 15hp, med bland annat 

koncernredovisning och fördjupning inom de internationella standarder IFRS och IAS. 

Eftersom vi fördjupat oss inom de internationella standarderna var valet självklart att fokusera 

på det. Utifrån kursen Advanced Financial Accounting 7,5hp, som vi läste på D-nivå, fick vi 

studera goodwill utifrån förvärvat goodwill och hur detta ska redovisas i finansiella rapporter. 

Vi har även läst kursen Advanced Auditing 7,5hp, där vi fick en djupare förståelse hur 

revisorer arbetar med granskning av finansiella rapporter.  

 

Vi har däremot ingen praktisk erfarenhet av beräkning av återvinningsvärdet av goodwill, då 

vi inte arbetat aktivt med det. Vi anser dock att det är ett mycket intressant ämne som byggts 

upp utifrån de teoretiska kurser vi läst på universitetet. Vi är medvetna om att vår inställning 

till IAS 36 och IFRS 3 är kritisk, men vi hoppas inte att vår förförståelse ska få någon negativ 

inverkan på vår undersökning och dess resultat.  

 

2.3 Kunskapsteori  

Vi har en positivistisk kunskapsteori. En kunskapsteoretisk frågeställning beskriver vad 

kunskap är eller vad godtagbar kunskap är inom ett visst forskningsområde (Bryman & Bell 
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2005 s.27). Positivism är en kunskapsteoretisk ståndpunkt som använder en naturvetenskaplig 

metod vid studier inom den sociala verkligheten (Bryman & Bell 2005 s.26). Teorin bygger 

på samband mellan olika mätbara och observerbara händelser i verkligheten.  Inom positivism 

är det vanligt att det man undersöker går att mäta i en kvantitativ studie där man bygger upp 

hypoteser utifrån teorier inom ett ämnesområde (Hartman 2001 s.20).  Detta kommer att 

återspeglars i vår studie genom att vi ska mäta revisorers åsikt kring redovisningen av 

goodwill utifrån forskningsfrågor och hypoteser.   

 

Motsatsen till positivism är hermeneutik. Hermeneutikens synsätt har skapas genom att ta 

avstånd från det naturvetenskapliga och objektiva. Metoden utgår istället från hur individen 

uppfattar och tolkar den sociala verkligheten (Bryman & Bell 2005 s.40). Hermeneutiken 

undersöker människans insida och hur människan upplever verkligheten utifrån dess 

föreställningar om verkligheten (Hartman 2001 s.20-21). Skillnaden mellan de två teorierna är 

att inom hermeneutiken vill forskaren skapa en teori genom att undersöka människans 

upplevelser av händelser, medan inom positivism förhålla sig objektiv och förkastar eller 

behålla hypoteser som är deducerade med utgångspunkt från tidigare forskning (Hartman 

2001 s.20-21). Eftersom vi vill studera revisorernas åsikt om det valda ämnet och inte varför 

de tycker eller känner på ett visst vis, blir det naturligt för oss att ha ett positivistiskt synsätt.   

 

Vi vill poängtera att vi kommer utifrån det positivistiskt synsättet angripa vårt problem genom 

att använda oss av en kvantitativ metod för att samla in och analysera data. Det passar bäst 

genom ett försök att generalisera resultatet till den övriga populationen.      

 

2.4 Verklighetssyn  

Uppsatsen kommer att bedrivas utifrån yttre fakta, där vi som forskare inte kan påverka den 

sociala verkligheten, vilket gör att vi har ett objektivt synsätt. (Bryman & Bell 2005 s.33)  

 

Motsatsen till objektivism är, att istället för att se en verklighet som inte kan påverkas, finns 

det en blivande verklighet som ständigt utvecklas, som benämns konstruktionism. De två 

synsätten kompletterar varandra. Det är därför problematiskt att enbart förhålla sig till ett 

synsätt på grund av att det är svårt att särskilja mellan fakta och värdering. Vi kommer i 

största möjliga mån förhålla oss till objektivism, men det kan finnas inslag av 

konstruktionism, eftersom det är svårt att vara helt opartisk till fakta (Bryman & Bell 2005 s. 

34). Verklighetssynen kan på ett eller annat sett påverka hur vi utformar vår forskning. Det 

kan vara val av sekundärdata, intressen, utbildning, samhällsbeting eller historiska 

förhållanden. Däremot kan författaren uppnå objektivitet om man anser att objektivitet är som 

medvetenhet, öppenhet och mångsidighet (Andersen 1994 s.41).  

 

Enligt, Andersens (1994 s.41) synvinkel av objektivism, kommer vi eftersträva medvetenhet, 

öppenhet och mångsidighet för att uppnå objektivitet i uppsatsen. För att uppnå det har vi 

använt många olika källor både böcker, vetenskapliga artiklar och internationella standarder 

för att få olika vinklar om ämnet och undvika att lyfta in egna värderingar. Utgångspunkten är 

att hålla oss objektiva och inte styra verkligheten i önskad riktning.   

 

2.5  Forskningsansats 

Forskningsansatsen grundar sig i den positivistiska traditionen genom att ha en deduktiv 

ansats. Det tillämpas genom att vi kopplar samman teorier och studier med empiri (Bryman & 

Bell 2005 s.23). Teorin operationaliseras vilket verkställs genom att översätta teori till 
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enkätfrågor som i sin tur görs mätbar (Bryman & Bell 2005 s.49). Utifrån tidigare studier har 

två stycken hypoteser satts upp, som testas genom den kvantitativ undersökning. Inom det 

deduktiva synsättet kan enbart vetenskap rättfärdigas genom observationer och mätning. På så 

sätt kontrollera hypoteserna mot målgruppen för att testa om de stämmer överrens med de 

fakta som samlats in ifrån målgruppen.  Stämmer hypoteserna överrens med informationen 

från målgruppen bekräftas hypotesen. Om den inte stämmer överrens med fakta, falsifieras 

eller förkastas den (Hartman 2001 s.23).  

 

Den positivistiska kunskapssynen gör att vi på ett objektivt sätt förhåller oss till fakta och 

därigenom undviker egna värderingar, därför faller den deduktiva ansatsen oss naturlig. I 

valet av insamling av data hade vi kunnat välja ett induktivt synsätt genom att gå från den 

observerade målgruppens fakta till att tolka den verklighet som finns. På det sättet hade vi fått 

en fördjupad bild av vad revisorer anser om förändringen av de internationella standarderna 

IAS 36 och IFRS 3, genom att utföra djupintervjuer.  Vi valde ändå att undersöka problemet 

genom en kvantitativ metod för att nå ut till många revisorer och på så sätt få en möjlighet att 

generalisera resultatet utifrån forskningsfrågor och syfte samt om urvalet är representativt för 

den totala populationen.  

 

Den största skillnaden mellan induktion och deduktion är att induktion vanligtvis byggs upp 

av observationer som sedan generar en ny teori. På detta sätt blir studien djupare och 

därigenom se problemet tydligare och få en bättre förståelse av verkligheten. Deduktion 

använder hård fakta, där man operationaliserar teorier och gör de mätbara. Statistiska metoder 

används för att mäta, förklara och beskriva problemformuleringen (Ejvegård 2003 s.53). 

Eftersom det idag inte finns befintliga teorier vad revisorer anser om goodwill, har vi utifrån 

tidigare studier om goodwill utformat forskningsfrågor. Eftersom problemformuleringen och 

syfte bygger på vilken grad revisorer anser om de internationella standarderna har vi valt att 

använda en kvantitativ datainsamlingsmetod för att kunna mäta och förklara verkligheten. 

Därför har en enkät byggts upp utifrån tidigare studier och debattartiklar för att pröva och 

vidareutveckla kunskapen inom goodwill (Bryman & Bell 2005 s.40-41).  

 

2.6 Metodval  
Det finns två val av datainsamlingsmetod kvantitativ och kvalitativ. Vi har valt en kvantitativ 

metod med anledning av att vi vill nå ut till alla Sveriges godkända och auktoriserade 

revisorer. Vi kommer att göra en insamling av numerisk data via en webbenkätundersökning 

(Andersen 1994 s.70). Fokus ligger på att förklara forskningsfrågorna och hypoteser genom 

statistiska metoder. På detta sätt blir studien mätbar och kommer därför att beskriva skillnader 

utifrån respondenternas svar (Bryman & Bell 2005 s.89). Den kvantitativa metoden ger en 

möjlighet att generalisera resultatet. Det beror på svarsfrekvensen och om de som svarat 

representerar den totala populationen. Undersökningar inom redovisning har ofta låg 

svarsfrekvens. Enligt Wallace & Mellor (1988) är oftst svarsfrekvensen mellan 10% och 50%. 

Vi har bestämt, om svarsfrekvens är på eller över 10% och de som besvarat enkäten är 

representativa för den totala populationen kan resultaten generaliseras till den totala 

populationen. 

En annan möjlighet att studera goodwill utifrån en kvantitativ metod hade varit att använda 

årsredovisningar som primärdata. Det har skett inom många studier och därför valde vi bort 

att använda det materialet. Eftersom uppsatsen riktar sig mot revisorers åsikt om värdering av 

goodwill, passar en enkät bäst in på datainsamlingsmetod.   
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Fördel med en kvalitativ forskning är att den är mer beskrivande och ger en djupare förståelse. 

Studie hade kunnat göras utifrån en kvalitativ metod eller en kombination av kvalitativ och 

kvantitativ. Vid en kvalitativ metod hade djupintervjuer med revisorer varit att föredra, vi 

hade då fått en djupare förståelse över hur revisorerna uppfattar problematiken kring 

goodwill. Nackdelen med en kvalitativ metod är att det blir alldeles för få intervjuer för att 

kunna generalisera svaren. Vi har nu med en kvantitativ metod mycket större möjlighet att 

generalisera, beroende på svarsfrekvensen, eftersom vi ger alla Sveriges godkända och 

auktoriserade revisorer chansen att yttra sig. Vi kommer dock inte med en kvantitativ metod 

kunna generera någon ny teori, utan hoppas bidra med ny generell information om relevansen 

med de internationella standarderna med utgångspunkt från revisorers åsikt (Bryman & Bell 

2005 s.40-41). Fördelarna med den kvantitativa metoden väger över nackdelarna och passar 

vår undersökning bättre än en kvalitativ metod.  

2.7  Perspektiv  

Vi vill studera ämnesvalet utifrån intressenters perspektiv, eftersom tidigare forsknings visar 

på att deras informationsbehov gällande goodwill, kritiseras av börsanalytiker och forskare. 

Vi anser att problemet kan ses utifrån fyra perspektiv; IASB, börsnoterade företag, externa 

intressenter/investerare och revisorer. IASB är ett oberoende expertorgan som utfärdar 

internationella redovisningsstandarder (IFRS- volymen 2010 s.3). IASB arbetar för att 

förbättra harmoniseringen av de redovisningsprinciper som används i många länder runt om i 

världen. IASB syfte är att tillgodose externa intressenter med information om företags 

finansiella ställning eftersom externa intressenter har ett informationsbehov. Vi har inte valt 

att rikta studien mot IASB med anledning av att vi fokusera studien enbart på Sverige. Ett 

annat perspektiv är svenska börsnoterade företag som följer IFRS/IAS. Det finns en hel del 

äldre uppsatser och studier som redan undersökt det perspektivet, vilket gjorde det mindre 

intressant. Goodwill är som tidigare nämnt ett ständigt omdebatterat ämne och de nya reglerna 

har genom tidigare studier och forskning kommit fram till att det blivit svårare för externa 

intressenter/investerare att förstå hur företagen behandlar denna post. Det finns en rad olika 

debatt artiklar där finansanalytiker starkt kritiserar dessa nya standarder.  

Uppsatsen utgår från intressenters perspektiv med anledning av att standarderna är till för att 

uppfylla intressenternas informationsbehov. I ett flertal debattartiklar finns det kritik om att 

standarderna inte uppfyller intressenternas informationsbehov och därför vill vi ta reda på vad 

de som granskar anser om det, för att ta reda på om kritiken är befogad. Revisorers arbete är 

att granska finansiella rapporter och se till att företagen lämnar den information som krävs för 

att tillgodose externa intressenters/investerares informationsbehov. Det finns relativt få 

kvantitativa studier och forskning som riktar sig mot revisorer inom det ämnet, vilket gör det 

extra intressant att studera. Revisorn har en viktig roll och med tanke på det missnöje som 

finna bland börsanalytiker och investerare är det av intresse att ta reda på vilka åsikter 

revisorer har i ämnet. Vi vill genom revisorerna testa om börsanalytikerna har rätt i om 

problemen i IFRS 3 och IAS 36.  Vi kommer i vår uppsats att fokusera på vad svenska 

godkända och auktoriserade revisorer anser om standarderna IFRS 3 och IAS 36 och vad de 

anser om hur företagen förhåller sig till det, detta är studiens undersökningsperspektiv.  

Perspektivet hänger samman med problemet och syftet, genom att vi vill ta reda på vad 

revisorer anser om problematiken i de internationella standarderna. Intressenter anser inte att 

informationsbehovet uppfylls, vi ska undersöka kritiken är befogad eller ej. Vi anser att det är 

viktigt för läsaren att förstå i vilket perspektiv studien riktar sig för att lättare kunna förstå 
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innehållet och för att undvika missförstånd. Missförstånd skulle kunna vara möjligt då det 

finns fyra olika perspektiv att se ämnet ur.  

2.8 Val av sekundärdata  

I uppsatsen återfinns vetenskapliga artiklar för att öka trovärdigheten, exempelvis; Journal of 

Accounting and Public Policy, Department of Accounting and Finance, Accounting and 

Business Resurch, Journal of Accounting Auditing and Finance och International Journal of 

Auditing. Det finns relativt månnga artiklar som är riktade mot goodwill och framförallt 

nedskrivningstestet. För att få fram information har vi använt Umeå Universitetsbiblioteks 

databaser speciellt, Business Source Premier (Ebsco) och Emerald Journals. Sökorden som 

främst använts är bland annat ”Goodwill”, ”Goodwill + impairment test”, ” IFRS 3”, 

”impairment test”, ”auditor”, ”IAS 36” och ”Agency theory”. Vi har även använt Google 

Scholar för att rikta in sökningen enbart på vetenskaplig litteratur.  

Uppsatsen består också av vetenskapliga artiklar, som används på universitetskurser inom 

redovisning och revision. IFRS-volymen från 2010 är en flitigt använd källa i uppsatsen. I den 

återfinns de standarder som uppsatsen utgår ifrån när det gäller hur företag måste redovisa och 

värdera goodwill. Det är de standarder som svenska börsnoterade företagen måste följa enligt 

EUs direktiv. Det är speciellt två standarder vi använt oss av; IFRS 3 – Rörelseförvärv och 

IAS 36 - Nedskrivningar. Vi har även funnit information i föreställningsramen, som är det 

inledande kapitlet i IFRS-volymen. Debattartiklar kommer främst från tidningen Balans som 

ges ut av FAR, som är en branschorganisation för revisorer, men även artiklar från 

Aktiespararna och Svenska Dagbladet återfinns i studien. Vi har i så stor utsträckning som 

möjligt använt oss av ursprungskällorna i de artiklar vi använt oss av för att minska risken för 

feltolkning.  

De tryckta källor som använts är mestadels böcker vi kommit i kontakt med i utbildningen 

och speciellt i redovisningskurser. Revisionsnämnden har bidragit med registret på alla 

godkända och auktoriserade revisorer i Sverige. De har också bidragit med värdefull 

information via hemsidan. Vi har även valt att använda Redovisningsrådets 

rekommendationer (RR 1:00) för att jämföra med tidigare bestämmelser gällande 

redovisningen av goodwill. Det är främst i det inledande kapitlet som vi har använt oss av 

debattartiklar. I nästa kapitel återfinns de flesta av de vetenskapliga artiklarna och de 

standarder som nämnts ovan.   

2.9 Källkritik 

Med relevanta källor menas att de noga valts ut för att stärka tillförlitligheten i uppsatsen. Vi 

har valt att använda vetenskapliga artiklar, vilket anses trovärdiga genom att de publicerats av 

tillförlitliga Journals inom vårt forskningsområde. I databasen EBSCO har vi valt att klicka i 

”peer reviewed” vilket innebär att alla artiklar som dyker upp i sökningar har blivit granskade 

av andra forskare inom samma område. Det gör att tillförlitligheten ökar på källan.  

Även om de vetenskapliga artiklar och annan information, som använts, anses trovärdiga och 

relevanta, finns det risker med användandet av informationen. Inom forskning ska man 

försöka använda så ny information som möjligt då det ökar tillförlitligheten eftersom äldre 

information inte behöver stämma överens med den verklighet vi befinner oss i idag 

(Dahmström 2005 s.118). Med tanke på ämnet som behandlas i uppsatsen, där den nya 

standarden träde i kraft 1 januari 2005, anser vi att informationen om goodwill och 
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nedskrivningsprövning, är relativt färsk. Informationen om agentteorin har återkommit i 

många vetenskapliga artiklar, debattartiklar och i vår utbildning inom revision, vilket gör oss 

övertygade om att innehållet är trovärdigt.  

Vi har också i så stor utsträckning som möjligt använt oss av ursprungskällan för att undvika 

att vi använt material som är feltolkat och missvisande i förhållande till det ursprungliga 

syftet. Vi har så långt som möjligt försökt att vara objektiva till fakta även om det finns en 

viss risk, genom tidigare erfarenheter har tolkat materialet vi använt utifrån egna 

referensramar, vilket skulle kunna påverka hur den framställs i studien. Detta är något som är 

svårt att helt kunna garantera sig mot då den mänskliga faktorn styr.  

Även böcker och artiklar som inte anses vetenskapliga har relevans eftersom materialet har 

används vid undervisning vid Umeå Universitet. Artiklar från andra tidsskrifter speciellt 

Balans, utgiven av FAR, är relevant eftersom det är branschorganisation inom revision. 

Nackdelen med den typen av artiklar kan vara att den är vinklad till revisorers fördel. Healy & 

Palepu som är en literature review, kan vara vinklad. Vi har ändå valt att använda den 

eftersom den är välciterad i andra uppsatser, vilket gjort den relevant. Eftersom vi har byggt 

uppsatsen kring internationella standarder rörande goodwill, anser vi att uppsatsen har 

relevant och tillförlitlig fakta inom ämnesområdet. 
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3. Genomgång av tidigare studier 
I detta kapitel ska tidigare studier redovisas som kan hänföras till vårt problem och syfte. 

Utifrån tidigare studier och debattartiklar har tre forskningsfrågor och två hypoteser tagits 

fram, som vi senare ska testa empiriskt. 

 

3.1 Revision 

Revision är ”en systematisk process där man på ett objektivt sätt samlar in och utvärderar 

bevis rörande påståenden, om ekonomiska handlingar och händelser till en nivå där 

påståendena stämmer överreses med de fastställda kriterierna för att sedan delge resultatet 

till intresserade intressenter” (Eilifsen et al. 2012 s.10). 
  

För att få utföra revision och skriva under revisionsberättelsen måste man antingen vara 

godkänd eller auktoriserad revisor enligt svenska regler. Det innebär att man efter några års 

arbete på revisionsbyrå kvalificerat sig att göra ett teoretisktprov för att uppnå 

revisorsexamen. För att bli auktoriserad revisor krävs fler år av praktisk erfarenhet för att få 

avlägga högre revisorsexamen.   

 

 

 

Akademisk  

utbildning                Praktik             Prov 

 

 

3 år                               3 år                     Revisorsexamen                      Godkänd 

                           revisor 

 

 

 

 

4 år                 4 år                    Revisorsexamen 

          +                      Auktoriserad 

                      Högre revisorsexamen                               revisor      

 

 

Figur 1. Revisorsexamen (Revisorsnämnden) 

 

När vi i uppsatsen nämner revisorer i texten är detta enbart godkända och auktoriserade 

revisorer där titeln är skyddad av revisorsexamen. Revisorsexamen och Högre revisorsexamen 

är en skyddad titel som gör att de får revidera börsnoterade bolag (Revisorsnämnden).    

 

Syftet med revision är att öka trovärdigheten på företagets finansiella redovisning. Revisorn 

granskar företagets finansiella information, för att säkerhetsställa att informationen inte 

innehåller västentliga fel eller är vinklad. Genom att företagen blir granskade av externa 

revisorer får de bättre förhandlingsmöjlighet gentemot banker genom bättre ränta, och en 

förbättrad kontroll av verksamheten, vilket ökar trovärdigheten på informationen (Collis et al. 

2004 s.96).  
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Efterfrågan på revision ökar när ledning och ägare inte är samma person. När inte ägaren är 

med i det dagliga arbetet i företaget uppstår ett informationsövertag av ledningen. 

Informations asymmetri minskar när en revisor granskar företagets finanser och finansiella 

ställning (Collis et al. 2004 s.89). Uppsats bygger på IFRS/IAS vilket innebär att endast 

svenska börsnoterade företag är tvingade att redovisa efter det. Vi vill poängtera att det är 

vanligt i dessa företag, med skillnad på ledning och ägare av företaget. Företagen har 

revisionsplikt, vilket medför granskning av företagets redovisning av externa revisorer, för att 

tillgodose aktieägare och övriga intressenter med användbar och tillförlitlig information.      

3.2 Agentteorin   

Revisorns roll är att granska, att företag följer standarder och regler i upprättandet av 

finansiella rapporter och att företag ger ut tillförlitlig information till intressenter. Efterfrågan 

på revision bygger på att det finns informations asymmetri mellan ägare och företagsledning. 

Ett behov av finansiell rapportering uppstår. Regelverk, IASBs ramverk och revisorer bidrar 

till att öka trovärdigheten på finansiell information. Problemet med att alla aktieägare inte är 

med i den dagliga verksamheten gör att VD:n (agent) har ett informationsövertag gentemot 

aktieägare (principal). Enligt teorin om agent och principal minskas informations asymmetri 

genom revision. Därför har revisorn en viktig roll att granska informationsutbytet mellan 

agent till principal (Healy & Palepu 2001 s.406). 

 

Agentteorin består av en agent (VD/chef) och en principal (aktieägare) där agenten är anställd 

hos principalen för att driva verksamheten. Agenten har ett informationsövertag om 

verksamheten och dess investeringsmöjligheter, vilket gör att agenten har incitament att 

övervärdera värdet. Enligt agentteorin har principalen svårt att skilja på bra och dåliga 

investeringsidéer och värdera dem likvärdigt, vilket gör att man undervärderar bra idéer och 

övervärderar dåliga idéer. Informationsproblem uppstår. När problemet uppstår ökar 

efterfrågan på revision. Revision är ett redskap för att säkerställa att agenten arbetar för 

principalens bästa och inte i eget intresse (Healy & Palepu 2001 s.407-408). 

 

Ett annat problem som kan uppstå mellan principal och agent är när de har olika uppfattning 

om risktagande. Det kan leda till att ledning och ägare har olika uppfattning om vilka 

ekonomiska beslut som ska tas exempelvis gällande investeringar. När principal och agent 

inte har samma uppfattning, uppstår problem genom att de strävar efter olika mål om hur 

verksamheten ska bedrivas (Eisenhardt 1989 s.2).     

 

Enligt, Healy & Palepu (2001 s.413) har forskning visat att relevansen av värdet på finansiella 

poster och vinster minskat de senaste 20 åren. Den mest signifikanta slutsatsen är att 

finansiella rapporter som är reglerade skapar värde för investerare, men studien visar att 

relevansen successivt minskat. Revisorns roll är att granska och därigenom minska 

informations asymmetri mellan ägare och principal. Revision är en oberoende part som skapar 

försäkran om att finansiell information är i enlighet med standarden, vilket göra att investerare 

ser information som trovärdig. Revisorer lobbar för standarder som minskar deras risk även 

fast en sådan standard minskar värdet för investerare. I en perfekt värde skulle inte dessa 

informationsbarriärer uppstå (Haley & Palepu 2001 s.413-416). 

 

3.3 Redovisningsprinciper  

I detta kapitel vill vi ge läsaren en djupare förståelse för redovisningens olika principer som 

byggts upp för att vara ett verktyg utöver lagstiftning. Exempel på principer är god 

redovisningssed, överskådlighet och rättvisande bild. Dessa principer finns med i 
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Årsredovisningslagen (ÅRL) och i Bokföringslagen (BFL), som utgör grunden för 

redovisning i Sverige. Svenska börsnoterade företag ska följa IASBs ramverk IFRS och IAS, 

vilket görs genom att följa lagar, praxis och redovisningsstandarder utifrån god 

redovisningssed. Med god redovisningssed menas att följa lagar, regler och praxis (Sundgren 

et al. 2009 s.13).   

 

Enligt Bokföringsnämnden (BFN) innehåller god redovisningssed: 

 ”allmänna råd respektive rekommendationer från normgivande organ, bl.a. 

BFN. 

 de svar man får om man tolkar de mer konkreta bestämmelserna i 

redovisningslagarna med normala, juridiska tolkningsmetoder, eller 

 en etablerad företagspraxis som är förenlig med lag och normgivning och som 

håller en god kvalitet” (Bokföringsnämnden).  

IASB är ett oberoende expertorgan som utvecklar redovisningsregler och verkar för ökad 

harmoniseringen, genom att alla företag ska redovisa efter samma standarder, metoder och 

bestämmelser. Syftet med IASBs standarder är att företag ska på ett begripligt sätt utforma 

finansiella rapporter som är avsedda till externa användare. Det görs för att på ett bättre sätt ha 

möjlighet att jämföra olika företag både mellan olika år och inom olika branscher. Investerare 

använder informationen i de finansiella rapporterna för att veta om de ska behålla, köpa eller 

sälja aktier. Finansiella rapporter är även intressanta för andra externa användare så som 

personal, myndigheter, finansiella institut och leverantörer, för att de ska veta hur företaget 

presterar (Föreställningsramen IFRS-volymen 2010 s.3,10 ).  

 

Finansiella rapporter ska upprättas på ett vanligt och accepterat språk genom att alla företag 

använder samma regelverk för att intressenter ska jämföra olika företag utifrån samma 

ramverk. Det är detta IASB arbetar för, det vill säga öka harmoniseringen.  

 

IFRS och IAS är två ramverk som är uppbyggt av IASB s expertorgan. Standarderna 

kontrollerar och behandlas av EU och antas i särskiljd ordning och publiceras sedan i 

Europeiska Unionens officiella tidning EUT. Standarden blir då gällande för hela EU 

(Föreställningsramen IFRS-volymen 2010 s.3). Revisorns roll är att granska att företag 

uppfyller kraven som regleras i standarderna (Haley & Palepu 2001 s.415). Revisorn 

tillsammans med företagsledning sätter gemensamt ihop de finansiella rapporterna och under 

året granskar revisorn företagets redovisning (Beattie et al. 2000). Revisionen mynnar sedan 

ut i revisionsberättelse, som inkluderas i årsredovisningen. I denna uppger revisorn hur 

granskningen har gått till och rapportar sin åsikt om den finansiella ställningen.    

 

Företag får inte utesluta information utan måste på ett begripligt sätt redogöra för olika 

metoder som används vid upprättandet av den finansiella rapporten. Det här är en av de fyra 

viktigaste kvalitativa egenskaperna som gör att de finansiella rapporterna blir användbar för 

användarna. De andra är relevans, tillförlitlighet och jämförbarhet (Föreställningsramen IFRS-

volymen 2010 s.14-16).  

3.3.1 Begriplighet och överskådlighet 
Finansiella rapporter ska vara lättförståeliga som gör att användarna på ett begripligt sätt ska 

förstå rapporterna. Med begriplighet menas att man som användare av finansiella rapporter 

http://www.bfn.se/fragor/fragor-bokforing.aspx
http://www.bfn.se/fragor/fragor-bokforing.aspx
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ska på ett överskådligt sätt förstå informationen, det förutsätts dock att användaren ska ha 

någon form av förkunskap för att läsa ut ett företags finansiella ställning och utveckling 

(Föreställningsramen IFRS-volymen 2010 s.14). 

3.3.2 Relevans 

För att värde ska skapas för användarna av finansiell information måste informationen som 

ges ut i finansiella rapporter vara relevant. Relevans innebär att informationen är relevant, om 

den påverkar användarnas ekonomiska beslut genom informationen som företaget ger ut. 

Informationen som ges ut ska underlätta bedömningen för intressenterna gällande inträffade, 

framtida och aktuella händelser. Det kan också ske genom att bekräfta eller korrigera tidigare 

bedömningar angående ekonomiska beslut (Föreställningsramen IFRS-volymen 2010 s.14). 

Ett konkret exempel på att information är relevant, är om årsredovisningen bekräftar skattade 

vinstprognoser som är baserade på delårsrapporter (Sundgren et al. 2009 s.54). 

 

Sundgren et al. (2009 s.54) menar att om balansposterna är värderade till verkligt värde, är 

informationen mer relevant för intressenter. Verkligt värde återspeglar tillgångens värde bättre 

än anskaffningsvärde minus avskrivningar. Ett problem med verkligt värde genom att basera 

värdet på framtida kassaflöden är att det finns risk för otillförlitliga skattningar och 

informationen är inte alltid tillförlitlig (Sundgren et al. s.54). Definitionen av verkligt värde är 

enligt, IAS 39 s.540: ”det belopp till vilket en tillgång skulle kunna överlåtas eller en skuld 

regleras, mellan kunniga parter som är oberoende av varandra och som har ett intresse av att 

transaktionen genomföras”.  

3.3.3 Tillförlitlighet 

Tillförlitlighet bygger på att informationen i de finansiella rapporterna inte innehåller 

västentliga fel eller är vinklad på ett felaktigt sätt. Här har revisorn en stor roll att granska att 

företagen eftersträvar de kvalitativa egenskaperna och upprättar redovisningen utifrån 

ramverk och standarder, som innebär att företagen följer god redovisningssed, överskådlighet 

och ger en rättvisande bild om företagets finansiella ställning (Föreställningsramen IFRS-

volymen 2010 s.15). Tillförlitligheten ökar i finansiella rapporterna om företag baserar 

skattningar på prognoser på ett objektivt sätt. Tillförlitligheten ökar också om företag på ett 

noggrant sätt redovisar beräkningar och ger upplysningar i årsredovisningen, för att 

användarna av informationen ska ha möjlighet att ta bättre ekonomiska beslut (Sundgren et al. 

2009 s.54-55). Genom att företag använder revision ökar också tillförlitligheten på den 

finansiella informationen som ges ut till externa intressenter (Healy & Palepu 2001 s.406-

408).  

3.3.4 Jämförbarhet 
Jämförbarhet är ett mått som relaterar till att företag ska använda samma ramverk i 

redovisningen av finansiell information för att användarna av informationen ska ha möjlighet 

att jämföra olika företags finansiella ställning. Detta är något som IASB jobbar med för att 

öka harmoniseringen genom att alla företag ska redovisa resultaten enligt samma metod. 

Användarna är också i behov av att kunna jämföra finansiell information ifrån tidigare 

perioder. Det är viktigt att årsredovisningarna innehåller jämförelseuppgifter från tidigare år 

för att intressenter ska kunna se företagets ekonomiska utveckling (Föreställningsramen 

IFRS-volymen 2010 s.16-17). Enligt, IAS 8 måste företag som byter redovisningsprinciper 

korrigera tidigare års resultat- och balansräkning för att underlätta jämförelsetal med tidigare 

års bokslut (Sundgren et al. 2009 s.55). 
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3.4 Revisionsbyrå  

Tidigare studier (Francis 2004 s.352-354, Craswell T. A. et al. 1995) visar att det finns 

skillnader mellan revisionskvalitet beroende på vilken revisionsbyrå revisorn arbetar på. Idag 

finns det fyra ledande byråer inom revision i världen, de omnämns ”Big 4”. För några år 

sedan kallades de ”Big 8”, men några byråer har fallit bort. Det senaste exemplet var 

Andersen. De försvann ifrån marknaden på grund av skandalerna i Enron. Sedan dess finns 

det enbart 4 stycken stora byråer. De är PWC, Ernst & Young, KPMG, och Deloitte.  

 

Enligt, Francis (2004 s.352-354) håller Big 4 högre kvalitet än mindre byråer. I studien har de 

mätt kvalitet bland annat genom revisionsarvode, antal orena revisionsberättelser och antal 

stämningsansökningar. Den främsta anledningen till att de stora byråerna har högre kvalitet är 

att de tar ut höga arvoden. Det gör att de har kunnat utveckla ett bra rykte och därigenom 

skapat sig ett starkt varumärke som lett till att de specialisera sig inom olika områden. Det är 

kostsamt att vara specialiserad och därför måste de ta ut höga revisionsarvoden för att 

fortsätta utvecklas och hålla hög kvalitet på tjänsterna. De tar därför inga risker att tappa 

ryktet, utan arbetar ständigt med att bevara hög kvalitet på tjänster (Craswell T. A. et al. 1995 

p.298). Big 4 byrå är inte beroende av en enda kund, vilket gör att de vågar skriva en oren 

revisionsberättelse utan att vara rädd att mista kunden, som kan vara fallet för en mindre byrå. 

Big 4 tar ut högre avgifter på tjänster de utför, eftersom hög kvalitet ofta hör samman med 

högt pris. På så sätt har de möjlighet att ständigt utbilda personalen och kan därför bli experter 

inom olika marknadsområden. De har därför högre kvalitet/expertis än mindre byråer (Francis 

2004 s.352-355). 

 

Många företag väljer Big 4 även att de har höga arvoden. Det beror på att företag som vill 

göra rätt för sig väljer att använda Big 4 för att de vet att de är duktiga. Bra företag vill arbeta 

med andra bra företag. Det betyder inte att mindre byråer inte har hög kvalitet, utan att många 

väljer Big 4 för att de vet att de betalar för att få hög kvalitet (Francis 2004 s.354).  

 

Vi kommer i studien inte att fokusera på kvalitetsskillnader mellan de olika byråerna utan ta 

reda på om det skiljer sig mellan Big 4 och mindre byråer vad de anser om värdering av 

goodwill utifrån IAS 36 och IFRS 3. Anledningen är att vi tror att fler revisorer som arbetare 

på Big 4 byrå oftare kommer i kontakt med goodwill för att Big 4 ofta reviderar börsnoterade 

bolag, eftersom de anses hålla högre kvalitet än mindre byråer. Vi tror därför att de har mer 

erfarenhet av värdering av goodwill och därför vill vi testa om vi kan se skillnader i åsikterna 

kring goodwill. Vi kommer i hypoteserna nedan att testa om det finns skillnader i svaren på 

enkätfrågorna, utifrån vilken byrå revisorn arbetar på. I forskningsfrågorna kommer vi inte att 

fokusera på byrå, utan mer allmänt vad revisorer anser, för att besvara syftet.   

 

3.5 Syftet med IFRS 3 

Definitionen av förvärvad goodwill är ”skillnaden mellan värdet (vid förvärv priset) på hela 

företaget och det marknadsmässiga värdet på de enskilda tillgångarna minskat med 

skulderna”(Nationalencyklopedin). Goodwill är framtida ekonomiska fördelar som 

uppkommer utifrån andra tillgångar vid ett företagsförvärv som inte är enskilt identifierade 

eller separat redovisade (IAS 36 p.81). Goodwill uppstår enbart i en koncern, när ett företag 

köper upp ett annat företag till överpris. Goodwill tillhör tillgångsslaget immateriella 

tillgångar och ska enligt IFRS 3 redovisas till verkligt värde vid förvärvstidpunkten. 

Förvärvaren ska avskilja separata tillgångar skilt från goodwill så långt det är möjligt.  En 

immateriell tillgång måste uppfylla kraven för identifierbarhet, kontroll och framtida 
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ekonomiska fördelar enligt IAS 38 p.11-17. Resterade belopp som är kvar efter separationen 

är goodwill. Innan 2005 redovisades goodwill som en post med årlig avskrivning. Värdet 

minskades varje år beroende på återstående nyttjandeperiod. Avskrivningsperioden var mellan 

1-5 år, men på grund av vissa omständigheter kunde företag skriva av goodwill upp till 20 år 

(RR 1:00, 2000, s.18). Goodwill är en post som företagen tror kommer att generera framtida 

ekonomiska fördelar.   

 
1 januari, 2005 antog Rådet för finansiell rapportering EUs direktiv om att redovisa förvärvat 

goodwill enligt IFRS 3, Rörelseförvärv (Bokföringsnämnden). Det nya regelverket antogs för 

att skapa större harmonisering, vilket skapas genom att ha en gemensam regelpolitik för alla 

företag.  Syftet med standarden är ”förbättra relevansen, tillförlitligheten och jämförbarheten 

på den information som ett rapporterande företag tillhandahåller om ett rörelseförvärv och 

dess effekter i sina finansiella rapporter” (IFRS 3 p.1). Tillämpningsområdet är när ett företag 

uppfyller definitionen för ett rörelseförvärv (IFRS 3 p.2). Enligt IFRS 3, ska det förvärvande 

företaget separera immateriella tillgångar skilt från goodwill så långt det är mörligt. 

Tillgången måste uppfylla något av kraven om; identifierbarhet eller separerbarhet (IFRS 3 

B31). 

 

Innan IFRS 3 antogs skulle svenska koncernföretag följa RR 1:00 Koncernredovisning, vid 

företagsförvärv. RR 1:00 går ut på att det förvärvande företaget tar över det köpta företagets 

tillgångar och skulder och upprättar ett konsoliderat resultat- och balansräkning. I de 

konsoliderade resultat- och balansräkningen ska moder och dotterföretag ingå, med 

eliminering av dotterns eget kapital för att en koncernredovisning ska uppstå. På detta sätt 

bildas en koncern, redovisningen ska efterlikna den redovisning som sker om endast ett 

företag funnits (Lönnqvist 2009 s.36). Det upprättas med hjälp av förvärvsmetoden där 

koncernen redovisar 100 % av dotterföretagets tillgångar och skulder, även om inte 

moderföretaget äger 100 % av aktierna.  Förvärvsmetoden är den vanligaste metoden att 

använda vid upprättandet av koncernredovisning. Om köpeskillingen överstiger 

dotterföretagets nettotillgångar uppstår förvärvat goodwill. Goodwill är framtida ekonomiska 

fördelar som det förvärvade företaget tror ska genera framtida kassaflöden. Det tars upp som 

tillgång i koncernen och ska enligt RR 1:00 redovisas till anskaffningsvärde minus avdrag för 

ackumulerade avskrivningar och eventuell nedskrivning. Goodwill skrivs av årligen på den 

nyttjandeperioden som fastställs vid förvärvet. Den längsta avskrivningsperioden är tjugo år 

om inget annat kan påvisas. I RR 1:00 är nyttjandeperioden för goodwill alltid begränsad (RR 

1:00).   

 

Största skillnaden mellan IFRS 3 och RR 1:00 är att enligt IFRS 3 ska goodwill testas om det 

finns behov av nedskrivning istället för att varje år göra avskrivningar. En annan skillnad är 

att man har gått från en begränsad nyttjandeperiod på goodwill, till att den är obegränsad. Det 

har gjort att man gått från försiktighetsprincipen att inte övervärdera tillgångar, till att 

använda marknadsmässig värdering. Innan IFRS 3 trädde i kraft redovisades hela resterande 

belopp (skillnaden mellan köpeskilling och nettotillgångar) som goodwill men nu ska 

företaget separera identifierbara eller avskiljbara tillgångar skilt från goodwill för att inte 

värdet ska övervärderas.  

 

Enligt en studie av Hamberg et al. (2010 s.274) har en stor mängd av goodwill aldrig 

redovisats separat. Studien grundar sig på att de testat redovisningskonsekvenser av 

införandet av IFRS 3 och hur det påverkar aktiemarknaden. De hittade bevis som tyder på att 

andelen separata immateriella tillgångar har inte ökat i samma takt som goodwill. Separate 

immateriella tillgångar har ökat med 1,6 % medans goodwillposten har ökat med 5,1 %. Detta 
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tyder på att goodwill aldrig har redovisats separat som IFRS 3 anger. Genom att redovisa allt 

som goodwill istället för att separera tillgångar minskar informationsutbytet mellan företaget 

och externa intressenter. Studien visar att efter övergivandet av de tidigare mer konservativa 

metoderna har det, troligen lett till att de finansiella rapporterna blivit mindre användbara för 

externa intressenter. Som sagts ovan är syftet med IASBs ramverk att skapa värde för externa 

intressenter genom att öka harmoniseringen. Anledningen att IASB införde IFRS 3 var för att 

förbättra relevansen, jämförbarheter och tillförlitligheten i redovisningen av rörelseförvärv. 

 

För att koppla detta till problemet anser vi att syftet med IFRS 3 och revisorns roll hänger 

samman. Både IASB och revisorer arbetare för att minska informations asymmetri mellan 

ägare och VD/chef genom att IASB stiftar regler, standarder och praxis som företagen ska 

använda i utformning av finansiella rapporter. Revisorn roll är att granska att företag 

efterföljer regler, standarder och praxis som IASB utfärdar. Därför vill vi testa om revisorer 

som arbetar på Big 4 anser att syftet med IFRS 3 uppfylls, genom jämförbarhet, relevans och 

tillförlitlighet. Tidigare studier (Hamberg et al. 2010) visar att relevansen i finansiell 

information har minskar de senaste åren. Därför vill vi testa om denna åsikt även finns bland 

revisorer och speciellt om det finns skillnader beroende på vilken byrå revisorn arbetar på, 

eftersom de som arbetar på Big 4 är mer inriktade på större företag och därför har mer 

kunskap om IFRS 3 och har en bättre bild av hur företag ska förhålla sig till standarden. Vår 

hypotes lyder:   

 

Hypotes 1: Syftet med IFRS 3 

 

Det finns ett positivt samband mellan att arbeta på Big 4 och att anse att syftet med 

IFRS 3 uppfylls med avseende på: 

 

a) relevans 

b) tillförlitlighet  

c) jämförbarhet 

 

3.6 Subjektiva bedömningar   

Syftet med IAS 36 är:  

 

”att beskriva de metoder som ett företag ska använda för att säkerhetsställa att dess 

tillgångar inte redovisas till ett högre värde än återvinningsvärdet. En tillgång redovisas till 

ett för högt värde om det redovisade värdet överstiger nuvärdet av det inbetalningsöverskott 

som tillgången förväntas ge upphov till antingen genom att användas i verksamheten eller 

genom försäljning. Enligt standarden ska värdet på tillgången då skrivas ned” (IAS 36 p.1).  

 

Enligt, IAS 36 p.10, ska företagen varje år utfärda ett test angående om det finns ett 

nedskrivningsbehov av goodwill, som uppstått vid ett företagsförvärv. För att testa om det 

skett en värdeförändring av tillgången ska företaget beräkna återvinningsvärdet och jämföra 

det med det bokförda värdet i balansräkningen. Återvinningsvärdet är det högsta av 

nyttjandevärde och verkligt värde minus försäljningskostnader (IAS 36 p.74). Är 

återvinningsvärdet lägre än bokfört värde sker en nedskrivning av tillgången och denna 

nedskrivning är en kostnad som direkt hänförs till resultatet. Nyttjandevärdet är en beräknings 

som görs utifrån framtida kassaflöden som tillgången ska generera. Faktorer som påverkar 

nyttjandevärdet är storleken och tidpunkt på kassaflödena, riskfri ränta, pengars tidsvärde, 
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priset för osäkerhet i tillgången och andra faktorer som svag likviditet (IAS 36 p.30a-e). 

Förutom dessa faktorer ingår, i uppskattningen av framtida kassaflöden, prognostiserade 

inbetalningar, prognostiserade utbetalningar och eventuella utbetalningar som erhålls eller 

erläggas när tillgången avyttras (IAS 36 p.39a-c). Genom att företag ska göra beräkningar om 

ett framtida värde diskonterat till idag, ska en lämplig diskonteringsränta användas. Räntan är 

baserad på de faktorer ovan. Den stora förändringen från införandet av IAS 36 för svenska 

börsnoterade företag innebär att man tidigare gjorde avskrivningar på goodwillposten till att 

nu göra ett årligt test som visar på om det föreligger nedskrivningsbehov, enligt IAS 36 p.10b. 

Testet är en skattning på vad man tror att goodwillpostens värde har idag, utifrån 

parametrarna i beräkningen, som beskrivits ovan. Det är upp till varje företag att bestämma 

värdena på parametrarna och indirekt bestämma om det föreligger ett nedskrivningsbehov 

eller inte (Gauffin & Thörnsten 2010 s.52). 

 

Det är många delar i en modell som ska beräknas för att slutligen kunna beräkna 

nyttjandevärdet på goodwill. Utifrån det ovan har vi ställt upp följande forskningsfråga: 

 

Forskningsfråga 1: Komplicerad post  

 

I vilken grad anser revisorer att goodwill är en komplicerad post att värdera?  

 

 

IFRS/IAS beskrivs som flexibel, genom att den öppnar upp för olika redovisningsmöjligheter. 

Resultatet av detta är att det ställs högre krav på revisorer på grund av att de måste ha goda 

kunskaper om det företag de reviderar och vilka valmöjligheter det finns för företaget vid 

värdering av tillgångar. Det krävs med andra ord stor expertis med ett flexibelt regelverk och 

revisorn måste använda välgrundade bedömningar om företaget och utgå ifrån den ekonomisk 

situation företaget befinner sig i. Revisorn behöver också expertis för att förstå i vilken 

utsträckning företaget tillämpar standarderna på ett korrekt sätt (Carmona & Trombetta 2008). 

 

I en uppdaterad studie av Gauffin och Thörnsten (2010) har samtliga 254 svenska 

börsnoterade företag granskats i deras koncernredovisningar gällande nedskrivningar i 

bokslutet 2009. De har studerat och analyserat hur nedskrivningstester har genomförts, vilken 

diskonteringsränta företag använt, resultatet av nedskrivningstester, motiv till eventuella 

nedskrivningar och känslighetsanalyser. I studien visar sig att totala värdet på goodwill har 

ökat från 2007 till 2009 med 1,4 %. 

 

Hamberg et al. (2010 s.283-285) har gjort en liknande studie, som visar att från 2005 till 2007 

har goodwillposten för svenska företag ökat tillsammans med en högre frekvens av 

företagsförvärv. Denna studie visar också att under svenska redovisningsregler (RR 1:00) var 

amortering och nedskrivning av goodwill i genomsnitt betydligt högre än vid införandet av 

IFRS 3 och genom IAS 36 där man enbart gör nedskrivning av goodwill när det finns bevis 

som indikerar på detta. 

 

Enligt Gauffin och Thörnstens (2010 s.50) har goodwillposten fått en allt viktigare roll i 

företags tillgångsposter. Med det menar de att det ökar kraven på transparens i redovisningen 

för att externa intressenter ska få en bättre bild av företagets balansposter. Studien visar också 

att företag inte ger tillräcklig information angående nedskrivningsbehov av goodwill. De 

anser att företag på ett dåligt sätt har förklarat varför nedskrivning görs och varför man inte 

gör det, bedömningarna skiljer sig väsentligt mellan företag. Detta gör det svårare för 

användare av finansiell information att göra jämförelser mellan företag. Genom att företag 
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använder olika diskonteringsräntor vid värdering av goodwill och spår utvecklingen om 

framtiden på olika sätt, blir det svårare för externa intressenter att justera för olikheter i 

värdering av aktiepriset. Studien visar på att företag inte ger tillräcklig information till 

investerare för att de ska få en rättvisande bild av antaganden om nedskrivningsbehov borde 

göras eller inte. Den vanligaste metoden för svenska börsnoterade företag, vid beräkning av 

återvinningsvärdet, är nyttjandevärdet som används av 252 av 254 bolag, där man diskonterar 

framtida kassaflöden.  

 

Studien visar även att 40 % av de svenska börsnoterade företagen sänkte diskonteringsräntan 

vid värdering av goodwill, vilket resulterar i att värdet ökar på tillgångsposten. När Gauffin 

och Thörnsten granskade årsredovisningarna för samtliga bolag på svenska börsen har de inte 

funnit någon förklaring till sänkning av diskonteringsräntan för de 40 % som gjorde det. ”I 

flertalet av koncernredovisningar specificeras inte ens vilken diskonteringsränta som 

tillämpades föregående år (vilket är ett krav enligt IAS 36) vilket gör det svårt för en 

användare att ens notera förändringen” (Gauffin & Thörnsten 2010 s.52).   

 

En annan studie som trycker på att goodwill är en komplicerad post för investerare att bedöma 

är Elwin (2008). Studien visar att IFRS 3 har inneburit att investerare ignorerar 

goodwillposten för att bedömningarna är för subjektiva, partiska och därför saknar relevans. 

Detta antyder, att regleringen av IFRS 3/IAS 36 kan ifrågasättas, likväl syftet med standarden. 

När företagen gör årliga testet om nedskrivningsbehov ska varje bolag lämna upplysningar 

om detta i årsredovisningen (IAS 36). När företag lämnar lite information till intressenter om 

nedskrivningsbehovet, är det näst in till omöjligt att veta om goodwillposten är övervärderade 

eller inte. Analytiker menar att man inte ens tar med goodwill vid själva värderingen av 

företaget på grund av att det är upp till företaget själva att göra bedömningen (Elwin 2008).  

 

Det vill vi koppla till problemet genom att IAS 36 ger för stora valmöjligheter vid värdering 

av goodwill och ger samtidigt upphov till för mycket subjektiva bedömningar, vilket gör att 

investerare ignorerar tillgångposten. Här uppstår ett stort problem och därför vill vi testa 

genom forskningsfrågan nedan, om revisorer som ska granska, att företag följer standarderna 

anser att IAS 36 ger upphov till allt för stora subjektiva bedömningar.     

 

Forskningsfråga 2: Subjektiva bedömningar 

 

I vilken grad anser revisorer att IAS 36 utelämnar alltför stort utrymme för 

subjektiva bedömningar vid beräkning av återvinningsvärdet av goodwill? 

 

Enligt en studie från USA har man kommit fram till att företag använder nedskrivning av 

goodwill som en metod för att försköna resultatet i önskad riktning på grund av flexibiliteten i 

standarden, vilket benämns earnings management. Vi har valt att ta med studien på grund av 

att US GAAP och IFRS 3 är samma vid beräkning av återvinningsvärdet av goodwill.  

Enligt, Churyk & Cripe (2011) har man gått från en systematisk och objektivt synsätt av 

goodwill till en subjektiv och homogen approach. Studien bygger på att ta reda på två 

huvudpunkter; om en manager använder sig av den nya standarden för att skriva av en stor 

summa av den nyligen förvärvade goodwillposten och hur nedskrivningar har förändrats med 

tiden. När en företagsledning verkar i sitt eget intresse för att exempelvis öka sin egen makt 

eller ursäkta dåliga resultat, genom förvärv av ett annat företag, är det troligt att de inte bryr 

sig om den ekonomiska verkligheten och förvärvar företaget till ett överpris som leder till en 

stor goodwillpost. Ledningen kan också ha missbedömt situationen och köpt upp ett företag 

till överpris och därigenom övertagit tillgångar de inte kan förvalta.  Ett för högt överpris på 



21 

 

goodwill kan indikera på svag ledning i det förvärvande företaget eller en nedbrytning i 

principal och agent teorin. Om detta har hänt vill företaget göra stora nedskrivningar kort efter 

förvärvet för att försköna resultatet. Detta visar på att företag använder standarderna till att 

förbättra sin egen situation och dra nytt av det genom att använda dem till dit man vill. 

Författarna lyfter fram att om goodwill uppstår vid förvärv genom att företagsledningen tagit 

dåliga beslut eller nedbrytning av agent och principal teorin borde inte goodwill kapitaliseras, 

(tas upp som tillgång i balansräkningen), eftersom att goodwill ska representera framtida 

ekonomiska fördelar. När ledningen gör nedskrivning av goodwill snabbt efter förvärvet och 

inte förklarar anledningen till det, anser författarna att informationen som ges ut är bristfällig. 

Det är viktigt att information som ges ut till investerare är så pass givande att investeraren ska 

utifrån information kunna analysera om köpet var befogat av ledningen.  

 

Earnings management är en metod för att manipulera vinster i önskad riktning där 

nedskrivning av goodwill kan användas som ett verktyg (Lhaopadchan 2010 s.126).  

I och med införandet av nedskrivning av goodwill, har det skapat oro om att standarden är för 

flexibel genom att företagsledningen gör nedskrivningar av goodwillposten för att få resultatet 

i önskad riktning. Dessutom lämnar företagsledningen ingen information till intressenter om 

varför man gjorde det, vilket är ett krav enligt standarden. Enligt den amerikanska studien har 

72 av 111 förvärv lett till nedskrivning av goodwill med 100 % under en treårsperiod. 12 

förvärv skrev av hela goodwillbeloppet under ett år vilket gjorde att posten inte ens togs upp i 

balansräkningen. 32 av 70 företag lämnade ingen information eller anledning till 

nedskrivningarna som standarden kräver (Churyk & Cripe 2011). Även i Gruffin och 

Thörnstens (2010 s.52) studie kommer de fram till att företag utelämnar allt för mycket 

information om nedskrivningsbehov av goodwill.  

 

Revisorns roll är att på ett objektivt sätt samla in och utvärdera bevis som stödjer ledningens 

påstående om varför man gjort nedskrivning (Healy & Palepu 2001 s.406-408). Information i 

finansiella rapporter ska innehålla rimliga antaganden om nedskrivningsbehov och det är 

revisorn roll att granska att företagen efterföljer kraven i standarderna. Investerarna bygger 

analyser utifrån finansiell information och därför är det viktigt att det finns transparent 

information tillgänglig (Föreställningsramen IFRS volymen 2010 s.10). 

 

Den information som måste lämnas enligt IAS 36 p.130 är: 

1) Händelser som lett till nedskrivningen.  

2) Nedskrivningens belopp. 

3) Huruvida tillgångens återvinningsvärde utgörs av verkligt värde minus 

försäljningsvärde eller nyttjandevärde. 

4) Diskonteringssats om nyttjandevärde används; används i beräkning av nyttjandevärde 

och tidigare beräkning av nyttjandevärde. 

 

Enligt IAS 36 p.134d ska företaget lämna ytterligare information om uppskattningar som 

gjorts för att beräkna återvinningsvärdet av goodwill, om nyttjandevärdet används vid 

värdering. Detta leder in på nästa hypotes, där vi vill testa om revisorer anser att företagen 

lämnar tillräckligt med information om antaganden vid fastställandet av återvinningsvärdet 

och speciellt om det finns några skillnader mellan de som arbeta på Big 4 byrå och mindre 

byrå. Vi vill testa det på Big 4 revisorer pågrund av att vi tror att de är mer inriktade på större 

företag som ofta har goodwill i balansräkningen.  
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Hypotes 2: Informationskrav 

 

Det finns ett positivt samband mellan att arbeta på Big 4 och att i hög grad anse att 

företag lämnar tillräckligt mycket information som krävs enligt internationella 

standarderna IAS/IFRS vid beräkning av återvinningsvärdet av goodwill utifrån 

dess ramverk? 

 

3.7 Återspegling av värdet 

Förändringen av redovisningsreglerna vid värdering av goodwill, har lett till stora debatter, 

huruvida det lett till en förbättrad värdering av goodwill. Enligt RR 1:00 skulle goodwill 

skrivas av årligen utifrån dess nyttjandeperiod vilket var mellan 5 och 20 år. IFRS 3 och IAS 

36 bygger på att företag varje år gör tester om det föreligger nedskrivningsbehov av goodwill, 

vilket sker om det bokförda värdet överstiger återvinningsvärdet. Det finns delade meningar 

om vilken metod som återspeglar värdet bäst på goodwill, avskrivning eller nedskrivning.    

 

En anledning till bytet från avskrivningar till att varje år testa om det finns ett 

nedskrivningsbehov av goodwill, var att IASB argumenterade för att nedskrivning bättre 

återspeglade det underliggande ekonomiska värdet av goodwill (Chalmers et al. 2010 s.635). 

Enligt Chalmers et al. (2010 s.657), visade resultatet att nedskrivningar har mer med 

företagets kännetecken att göra, när det gäller investeringsmöjligheter och 

redovisningsprestanda än avskrivningar på goodwill. Det menar författaren stödjer att det inte 

går att säga att avskrivningar på goodwill återspeglar det ekonomiska värdet och därför är 

nedskrivning en bättre metod att använda vid redovisning av goodwill.  

 

Undersökningen gick ut på att testa associationen mellan redovisningen av goodwill och 

kostnaden mot resultaträkningen och jämförde det med företagets investerings möjligheter 

både med företag som använde avskrivning och nedskrivning av goodwill. Studien visade på 

att de företag som använde IFRS hade ett starkare band mellan kostnader mot resultatet och 

investeringsmöjligheter, vilket antyder att nedskrivningskostanden bättre reflekterar det 

ekonomiska värdet på goodwill (Chalmers et al. 2010 s.636).   

 

”Our finding is consistent with the expectation that firms’ goodwill charges against income 

better reflect the diminution of investment opportunities under a goodwill 

impairment regime than an amortization regime”(Chalmers et al. 2010, s.657). 

 

Ett annat perspektiv på vilken metod som återspeglar värdet bäst på goodwill kan diskuteras 

utifrån företagsledningens antaganden om nyttjandevärdet. När företagen gör egna 

antaganden angående parametrarna i beräkning av nyttjandevärdet av goodwill, som vi 

diskuterade inledningsvis, kanske inte nedskrivningsprövning är den bästa metoden, eftersom 

antaganden utgörs av subjektiva bedömningar från företagsledningen. Dessutom är de mindre 

bra på att beskriva dessa i de finansiella rapporterna där investerare bygger sina ekonomiska 

beslut.  

 

Negativa aspekter på den nya standarden IAS 36 är att när företaget har bestämt att skriva ned 

goodwill kan inte värdet öka igen. Om räntan går upp ena året och ned nästa år får inte värdet 

återföras.  En annan negativ aspekt är att värdet på goodwill bygger på olika parametrar som 

skattas utifrån diskonterade framtida kassaflöden. Storleken på kassaflödena är svåra att skatta 

och utsätts därför ofta för manipulation. Det går dessutom inte att revidera ett framtida 

kassaflöde eftersom de inte kan betraktas som rättvisande när värdet enbart bygger på 
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spekulationer om framtiden (Bloom 2009 s.383). Enligt, Reis & Stocken (2007 s.20) har 

revisorer under en längre tid varit kritiska till användandet av verkligt värde när man 

diskonterar framtida kassaflöden, eftersom beräkningen av kassaflödena är subjektiva.    

 

Utifrån teorin om varför man bytte från avskrivning till nedskrivning och de negativa 

aspekterna med IAS 36, har vi satt upp en forskningsfråga. Det kan kopplas till problemet 

genom att testa om revisors åsikt angående nedskrivningsprövning ger en mer rättvisade bild 

av värdet på goodwill än tidigare regelverk med avskrivning. Genom det vill vi testa om 

revisorer anser att nedskrivningsprövning på ett bättre sätt återspeglar värdet av goodwill än 

tidigare regelverk.  

 

Forskningsfråga 3: Rättvisande bild 

 

I vilken grad anser revisorer att IAS 36 ger en mer rättvisande bild vid beräkning av 

återvinningsvärdet av goodwill i jämförelse med tidigare regelverk? 

 

3.8 Sammanfattning 

Utifrån agentteorin kommer efterfrågan på revision. Revisorns roll är att granska företags 

finansiella rapporter och se till att företagen lämnar ut tillförlitlig och relevant information till 

externa intressenter. På så sätt minskas informations asymmetri mellan ägare och ledning 

(Healy & Palepu 2001 s.406-408). IASB är ett expert organ som utvecklar redovisningsregler 

som företag ska följa i upprättandet av finansiella rapporter. De arbetar för att externa 

intressenters informationsbehov ska uppfyllas för att de ska kunna ta ekonomiska beslut. De 

fyra viktigaste kvalitativa egenskaper är begriplighet, relevans, tillförlitlighet och 

jämförbarhet. IASB arbetar för att öka harmoniseringen, genom att alla företag ska redovisa 

finansiell information utefter samma standarder och principer.  

 

Syftet med IFRS 3 är att öka relevans, tillförlitlighet och jämförbarhet i rapporteringen av 

företagsförvärv. Enligt, Hamberg et al. (2010) har en stor mängd av goodwill aldrig redovisats 

separat. De har hittat bevis på att den totala goodwillposten har ökar med 5,1% medan 

separerbara immateriella tillgångar enbart ökat med 1,6%. När företagen inte lämnar 

tillräckligt med information blir informationen irrelevant för externa intressenter eftersom det 

saknas information om företagsförvärven. 

 

IAS 36 har fått kritik på grund av att standarden lämnar utrymme för subjektiva bedömningar. 

IFRS är en principbaserad standard som lämnar valmöjligheter, och i IAS 36 har företag idag 

stora valmöjligheter vid beräkningen av nyttjandevärdet. Enligt, Gauffin och Thörnsten 

(2010) har företag fått kritik för att de inte lämnar tillräckligt med information om 

nedskrivningsbehovet av goodwill.   

 

Enligt, Elwin (2008) är bedömningarna för subjektiva och partiska och medför därför att 

relevansen saknas. Det har lett till att investerare ignorerar goodwillposten vid värdering av 

företag. Vi har hittat i tidigare studier (Churyk & Cripe 2011; Gauffin & Thörnsten 2010) att 

företag inte lämnar den information som krävs enligt standarden för beräkning av 

återvinningsvärdet. De utesluter viktig information som gör att investerare kan jämföra olika 

företag och ta ekonomiska beslut.  
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Standardsättaren IASB, ändrade 2005 hur företag ska värdera förvärvat goodwill. Från 

anskaffningsvärde minus avskrivning till att varje år testa om det föreligger 

nedskrivningsprövning av goodwill. Enligt tidigare studier (Chalmers et al. 2010; Bloom 

2009) råder det delade meningar om vilken metod som ger den mest rättvisande bilden av 

värdet på goodwill. Nedskrivningsprövning, menar Chalmers (2010 s.657), är den bästa 

metoden att återspegla det ekonomiska värdet på goodwill. Bloom (2009 s.383) menar att det 

finns nackdelar med denna metod, speciellt att en nedskrivning inte får återföras och att det 

knappt går att revidera diskonterade framtida kassaflöden på grund av att de ofta utsätts för 

manipulation och därför inte är rättvisande. Bloom (2009 s.383) menar också att när ett värde 

inte går att beräkna på ett tillförlitligt sätt, vilket är svårt med prognostiserade kassaflöden, går 

det inte att revidera detta på ett korrekt sätt.   
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4. Praktisk metod 

I detta kapitel ska undersökningsstrategi, metodval, enkätkonstruktion, enkät distribution och 

bearbetning av data redogöras, samt olika typer av fel, hur vårt urval ser ut och 

avslutningsvis en diskussion kring undersökningen.  

 

4.1 Undersökningsstrategi 

Uppsatsen är baserad på en totalundersökning på alla Sveriges godkända och auktoriserade 

revisorer. Anledningen till totalundersökningen är att kartlägga uppfattningen och åsikten hos 

revisorer med avseende på värdering av goodwill. Inget slummässigt urval har gjorts från 

populationen utan undersökningen riktar sig till den totala målgruppen (Dahmström 2005 

s.17).   

 

Undersökningsstrategin utgår från en kvantitativ metod för att samla in information från 

revisorer angående goodwill. Eftersom många revisorer idag använder sig av datorer byggdes 

en webbaserad enkät upp. Efter närmare eftersökning bestämde vi att använda Enalyzer 

(Enalyzer), som är ett internetbaserat enkätprogram som främst används av företag vid 

enkätundersökningar. Populationen är utspridd i hela landet och därför ansågs Enalyzer vara 

det mest kostnadseffektiva sätt att samla in data. 

 

Population består av revisorer som dagligen använder e-post i arbetet.  Det positiva med en 

webbenkät är att respondenterna snabbt och effektivt kan besvara enkäten, vilket kan öka 

svarsfrekvensen. En webbenkät förenklar också bearbetning av datamaterialet. Enalyzers 

smarta funktion att direkt ladda ner materialet till en Excel fil, gör också inmatningen till det 

statistiska dataprogrammet SPSS enklare.     

 

Genom Revisorsnämnden fick vi utskickat en in scannad pdf fil med alla Sveriges godkända 

och auktoriserade revisorer. Listan bestod av namn och e-postadresser. Pdf filen gjorde att vi 

för hand matade in alla e-post adresser. Det tog en arbetsvecka per person att mata in och 

distribuera enkäterna. Enkätlänken distribuerades via mailet, som respondenterna klickade på 

för att direkt komma in i Enalyzer och besvara frågorna. Svarsperioden varade i två och en 

halv vecka. Efter det skickades en påminnelse ut till alla revisorer, för att uppnå en högre 

svarsfrekvens. Svarsfrekvensen ökade från 446 stycken till 544 stycken. Målet var att uppnå 

en svarsfrekvens på 10 % av populationen. Oftast är det låg svarsfrekvens på denna typ av 

undersökningar (Wallace & Mellor 1988) och därför ansågs de rimligt med det målet. Efter att 

ha räknat bort alla ofullständiga enkäter (168 stycken), där svarsfrekvensen var mycket låg 

lyckades vi uppnå målet. Primärdata består av 376 stycken (9,5% ≈ 10%) genomförda 

enkäter. De kommer att benämnas ”alla”.  

 

Webbenkät ger ett professionellt intryck och därför mer tilldragande att besvara.  

Det negativa är att det tog lång tid att distribuera enkäterna eftersom vi matade in alla e-post 

adresser manuellt. Tyvärr sker bortfall på grund av det, genom att en del e-postadresser var 

felaktiga och kunde därför inte levereras till mottagaren (Dahmström 2005 s.80).   

 

Ytterligare en negativ företeelse med webbenkäter är att respondenterna inte har möjlighet att 

ställa följdfrågor. Det ställer därför höga krav på enkätens utformning. Skillnaden på 

djupintervjuer och enkät är att respondenterna i samspel med intervjuaren kan diskutera 

frågan och därigenom få mer djupgående information. Webbaserade enkäter får inte ta lång 

tid att besvara, det kan leda till högre bortfall. Enkäten i den här undersökningen tog mellan 5-
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10 min att besvara, vilket vi ansåg vara maxtiden för att få respondenterna att besvara 

enkäten. Enkäten kan inte heller innehålla för många frågor. Det gör att informationsintaget 

från enkäten begränsas. Undersökningen riktar sig till den totala populationen på grund av att 

undersökningen riktar sig till en förhållandevis ny målgrupp inom ämnet. Tidigare 

kvantitativa studier riktade mot revisorer inom goodwill är få och därför vill vi rikta oss till 

alla för att kartlägga vad revisorer anser om IAS 36 och IFRS 3 för att ta reda på om kritiken 

mot standarderna är befogad.   

4.2 Urval 
Urvalet bestod av alla Sveriges godkända och auktoriserade revisorer. Eftersom vi vill testa 

deras åsikt angående goodwill tyckte vi det urvalet var bäst för vår studie, annars hade vi inte 

kunnat besvara forskningsfrågorna och uppnå syftet med studien. 

Vi gjorde urvalet på grund av att vi ville nå de kvalificerade revisorerna, som är skyddade av 

lag att få revidera exempelvis; aktiebolag, banker och stiftelser (Revisorsnämnden). 

Problemet och syftet med undersökningen är att undersöka åsikten hos revisorer som granskar 

företags redovisning. Därför har vi koncentrerat målgruppen mot auktoriserade och godkända 

revisorer som är kvalificerade för detta (Revisorsnämnden).   

 

Den totala populationen består av 3962 revisorer som vi ska studera attityden hos när det 

gäller goodwill (Dahmström 2005 s.55). Vi valde att göra en totalundersökning där alla i 

populationen hade möjlighet att ingå i undersökningen för att kartlägga åsikten. Vi tog 

kontakt med Revisorsnämnden för at ta reda på hur många revisorer det fanns i Sverige. De 

hade ett register på alla godkända och auktoriserade revisorer i Sverige och hur det var 

fördelat mellan män och kvinnor. 

 

Tabell 1. Totala populationen 1 februari 2012 

 

Man Andel Kvinna Andel Total Andel 

Godkänd 1162 29,30% 694 17,50% 1856 46,80% 

Auktoriserad 1524 38,50% 582 14,70% 2106 53,20% 

Total 2686 67,80% 1276 32,20% 3962 100% 

 

(Revisorsnämnden) 

 

Ur en undersökning från 2009, var 50% av alla Sveriges godkända och auktoriserade revisorer 

anställda på en Big 4 byrå (Sundgren & Svanström 2012 s.5) Vi gör ett antagande att det 

stämmer överrens med dagens population. I urvalsramen var 58,5% av alla revisorer anställda 

på Big 4 byrå, vilket är ganska lika den totala populationen. Se tabell 2.    

 

Urvalsramen bestod av en lista med in scannade e-post adresser som vi fick tillgång till via 

Revisorsnämnden. Totalt besvarade 376 stycken enkäter varav 224 stycken auktoriserade 

revisorer och 152 stycken godkända revisorer. Fördelning mellan kön var 296 stycken män 

och 80 stycken kvinnor. 222 stycken arbetar på en Big 4 byrå och 156 stycken arbetar på en 

mindre byrå. Det vi kan utläsa från tabell 1 och 2 är att de som besvarat enkäten till största del 

domineras av män och de som arbetar på Big 4 byrå samt auktoriserade revisorer, vilket inte 

helt stämmer överrens med totala populationen. Det gör att det är svårt att helt generalisera 

resultaten, eftersom urvalet inte helt är representativt för den totala populationen. 
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Tabell 2. Urvalsram 

Auktoriserad 224 st. 59,60% 

Godkänd 152 st. 40,40% 

  

  

 

 

 

4.3 Enkätkonstruktion 

Utifrån valda teorier och studier kring goodwill har forskningsfrågor och hypoteser arbetats 

fram. Utifrån de har frågor i en enkät ställts upp, som revisorer besvarat för att kunna ge svar 

på forskningsfrågorna och hypoteserna. Frågorna i enkäten är utformade utifrån 

forskningsfrågor och sambandsfrågor. De kommer sedan att testas statistiskt för att se om det 

förekommer samband mellan variablerna. Hypoteserna och forskningsfrågorna är framtagna 

utifrån tidigare studier och debattartiklar inom goodwill.  

 

Tabell 3. Enkätkonstruktion 

Bakgrundsvariabler Frågor i enkäten 

Kön 1 

Titel 2 

Byrå 4 

Arbetar aktivt med goodwill 7 

Forskningsfrågor   

Komplicerad post 8, 12 

Subjektiva bedömningar 10, 11, 13, 14, 15, 19 

Rättvisande bild 9, 18 

Hypoteser   

Syftet med IFRS 3 1, 2, 4, 7, 16 

Informationskrav 1, 2, 4, 7, 17,  

 

 

Utformningen av frågorna är viktigt för att kunna beskriva det vi vill beskriva. För att kunna 

säkerhetsställa att frågorna varit av bra kvalité, har vi arbetat mycket med enkäten genom att 

diskutera med handledare och därigenom omformulerat och ändrat till det bättre. Efter detta 

gjorde vi en pilotstudie på två auktoriserade revisorer från två olika revisionsbyråer. Vi valde 

att testa enkäten på två stycken ur målgruppen på grund av att goodwill och beräkning av dess 

återvinningsvärde är ett komplext område som de flesta inte har någon kännedom om. Enligt, 

Bryman & Bell (2005 s.191) ska man helst undvika att testa pilotstudien på de som ingår i de 

urval man gjort. Vi håller inte med om detta på grund av att detta är ett speciellt ämne där få 

personer är tillräckligt insatta för att förstå innebörden av frågorna. Därför valde vi att testa 

studien på två stycken kvalificerade revisorer. En pilotstudie är också till fördel för oss 

eftersom det är när enkäten kommer in som vi kan se om det finns fel i frågeställningen. Vi 

Man  296 st. 79% 

Kvinna 80 st. 21% 

Big 4 222 st. 58,5% 

Ej Big 4 156 st. 41,5% 

Totalt: 376 st 100% 
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ville också testa om den utsatta tiden det skulle ta för respondenterna att besvara enkäten var 

tillräcklig. Tackvare pilotstudien har vi kunnat förbättra och tydliggöra enkäten.    

 

Enkäten bestod av totalt 19 frågor, var av 7 stycken bakgrundsfrågor och resterande 12 frågor 

gällde åsikten om goodwill. De sistnämnda är konstruerade utifrån tidigare teorier. 

Bakgrundfrågorna vi ställde var kön, titel, hur länge de arbetat som revisor, om man arbetar 

aktivt med revidering av goodwill utifrån IAS 36 och IFRS 3, antalet medarbetare på kontoret 

och på vilken byrå man arbetar. Enkäten bestod av fasta svarsalternativ där fråga åtta till 

nitton berörde uppsatsens ämne, goodwill. Svarsalternativen bestod av en sex gradig skala där 

1 ansågs vara låg grad/stämmer inte alls och 6 hög grad/instämmer helt. Frågornas utformning 

byggde på de uppsatta hypoteser som tagits fram från tidigare teorier och studier om goodwill. 

Vi valde en sex gradig skala för att vi ville att revisorerna skulle ta ställning i varje fråga och 

inte kunna svara mitt i mellan, vilket fallet hade blivit på en fem gradig skala. Vi bestämde att 

brytpunkt på skalan är 3,5. Svarar respondenterna över 3,5 i medelvärde anser vi att de är mer 

mot hög grad/instämmer helt, än under 3,5 vilket är låg grad/instämmer inte alls. Enkäten 

återfinns i appendix 1.  

 

Enkäten konstruerades först i ett Word dokument där vi inledde med ett kort brev där 

beskrevs undersökningens syfte, presentation av undersökarna, hur lång tid enkäten tar att 

besvara, att vi ska behandla alla svar konfidentiellt men att de gärna fick skriva i 

företagsnamn för att kunna göra en analys, slutdatum för enkäten, länken till webbenkäten och 

att om de hade synpunkter eller funderingar på enkäten fick de gärna kontakta oss. Brevet till 

respondenterna återfinns i appendix 2.  

 

Efter genom gång med handledare fick vi tips om att göra enkäten i ett enkätprogram.  

Vi sökte på Google och fick fram ett antal program. Det första programmet vi hittade kostade 

pengar, därför sökte vi vidare och hitta tillslut Enalyzer Survey Solution, där studenter har 

gratis tillträde till en full licens. Vi började med att stoppa in frågorna från Word till Enalyzer 

och började sedan konstruera enkäten i programmet samt svarsalternativen. När enkäten var 

klar diskuterade vi hur den skulle lanseras. Vi kom fram till att skriva ett separat e-post 

meddelande med en bifogad länk till onlineenkäten. Det följebrev vi tidigare hade med i Word 

dokumentet, fick nu bli den inledande informationen i mailet. Totalt tog det två veckor från att 

vi började konstruera enkäten till att alla revisorer hade den i sin e-post.  

 

Endast slutna frågor användes som svarsalternativen på grund av att de är enkelt att bearbeta. 

Det ökar också jämförbarheten mellan respondenterna. Slutna frågor är även mer tidseffektivt 

för respondenten att besvara. Det positiva är att vi tror att fler besvara frågorna om det går 

snabbt (Bryman & Bell 2005 s.178-179). Nackdelen är att respondenterna kan missuppfatta 

frågan, vilket kan leda till att validiteten sjunker och om det inte finns ett svarsalternativ som 

passar in på respondenten, finns risk för bristande engagemang (Bryman & Bell 2005 s.181). 

Det skulle kunna vara en av anledningarna till 168 stycken ofullständigt besvarade enkäter.  

 

4.4 Distribution 

Enkäten distribuerades via en länk i mailet till respondenterna. I det inledande mailet fanns 

instruktioner och allmän information om undersökningen samt kontaktuppgifter till oss. Det 

tog cirka fem arbetsdagar, att skicka ut alla enkäter till revisorerna. Eftersom e-postadresserna 

bara fanns i en in scannad pdf fil kunde vi inte kopiera in adresserna utan fick skriva in alla 

manuellt. Mailet skickades ut i omgångar till alla revisorer. Registret var 60 A4 sidor långt 

och innehöll namn och e-post adress. Respondenterna hade två till två och en halv vecka på 
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sig att besvara enkäten beroende på vilken dag de fick dem, eftersom det tog många dagar att 

distribuera alla. Valet av svarsperiod var relativt lång för att alla skulle ha chans att hinna 

besvara på enkäten. Vilket vi fått positiv feedback för, från respondenter. Revisorer har 

mycket att göra i månaden mars, på grund av alla årsredovisningar ska revideras. Efter två 

veckor skickades en påminnelse till alla. Vi förtydligade i mailet att de som redan besvarat 

enkäten kunde bortse från påminnelsen. På grund av anonymiteten, skickades en påminnelse 

ut till alla. Antalet besvarade enkäter ökade efter påminnelsen vilket gjorde att målet 

uppfylldes med 10 % (≈9,5%) svarsfrekvens. På grund av att de ofullständiga enkäterna 

enbart hade två till tre frågor besvarade gav därför inte någon relevant information. Därför 

uteslöts de ur undersökningen och fokus ligger på de fullständiga enkäterna (alla), vilket totalt 

är 376 stycken.   

 

Tabell 4. Svarsfrekvens 

Antal svar innan påminnelse         

Alla     272 st. 61 % 

Ofullständiga     174 st. 29 % 

Totalt     446 st. 100 % 

 

Antal svar efter påminnelse         

Alla 

  

376 st. 69 % 

Ofullständiga     168 st. 31 % 

Totalt     544 st. 100 % 

 

4.5 Bearbetning 

Den 4 april stängde vi möjligheten att kunna besvara enkäten i Enalyzer. När detta skedde 

gjorde programmet en analys och sammanställde en rapport med respondenternas svar. 

Programmet hade fler funktioner där de kunde utföra deskriptiv statistik och testa olika 

samband. Vi valde ändå att ladda ner rapporten till en Excel fil för att på egenhand utföra en 

analys.  

 

Vi bearbetade datamaterialet med hjälp av deskriptiv statistik och med analytisk statistik. 

Deskriptiv statisktik är att förklara genom grafer och tabeller hur respondenterna har svarat 

och analytisk statistik är att genom hypotestester se samband mellan en eller flera variabler 

(Infovoice). Bearbetningen sker på olika sätt beroende på vilken forskningsfråga eller hypotes 

vi testar.  

 

I Excel såg vi direkt att alla ofullständiga enkäter hade mycket låg svarsfrekvens och bidrog 

därför inte med någon information till undersökningen, av den anledningen valde vi att 

utesluta dessa från undersökningen. Efter att ha tagit bort de ofullständiga grupperade vi 

datamaterialet utifrån bakgrundsvariablerna; kön, titel, antal medarbetare på kontoret, vilken 

byrå de arbetar på, antal år man arbetat med revision och om man idag arbetar aktivt med 

revidering av goodwill i dikotoma variabler och ordinal- och nominal skala. Dikotoma 

variabler kännetecknas genom att de bara finns två svarskategorier, som exempelvis kön, titel 

och om man arbetat aktivt med att revidera goodwill. De dikotoma frågorna behandlas på 

nominalnivå och de andra är kategorifrågor som i uppsatsen behandlas som ordinalvariabler 

(Bryman & Bell 2005 s.256).  
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Vi har valt att använda ordinalskala på undersökningsvariablerna för att det ofta används vid 

attitydfrågor i enkäter (Dahmström 2005 s.30) vilket stämmer överrens med syftet. Det som 

kännetecknar en ordinalskala är att man kan rangordna svarsalternativen, avståndet behöver 

dock inte vara av samma storlek. I uppsatsen är frågorna ställda utifrån vilken grad frågan 

stämmer överrens med revisorns egen uppfattning. Här valde vi en sex gradig skala där ett är 

det lägsta värdet och sex det högsta (Dahmström 2005 s.30).  

 

För att säkerhetsställa resultaten kommer vi utgå från p-värdet, för att se om resultaten är 

signifikanta. ”P-värde vid hypotestestning är sannolikheten att vi kommer att observera ett 

mer extremt värde än det värde vi observerat givet att nollhypotesen är sann” (Aktiesite). P-

värdet visar styrkan i att förkasta nollhypotesen. P-värdet det värde som bestämmer om man 

ska förkasta eller behålla nollhypotesen (Aktiesite). I hypoteserna som handlar om samband 

har vi använt bakgrundsvariablerna som oberoende variabler och undersökningsvariabeln som 

beroende variabel (Dahmström 2005 s.31). I uppsatsen används 95 % konfidensintervall för 

att testa signifikantnivån, där vi kan med 95 % sannolikhet förkasta nollhypotesen. Om p-

värdet är inom detta intervall kan vi med säkerhet säga att resultatet inte beror på slumpen 

eller ren tillfällighet (Bryman & Bell 2005 s.268-269).   

 

För att testa om fler oberoende variabler påverkade den beroende variabeln gjords 

multipelregressionsanalys på de uppställda hypoteserna för att kunna beskriva samband 

mellan beroende variabel och två eller fler oberoende variabler. Regressionsekvationen 

förklarar sambanden mellan variablerna och uppskattar värden på variablerna (Aktiesite). Vi 

valde ut fyra stycken variabler som vi främst tror påverkar revisorns åsikt när det gäller 

värdering av goodwill nämligen; kön, titel, byrå och inaktiv. Titel är auktoriserad eller 

godkänd revisor, byrå är om man arbetar på Big 4 byrå eller inte och inaktiv är om man 

arbetar aktivt med goodwill eller inte.  

 

Y = β0 + β1 Kön + β2 Titel + β3 Byrå + β4 Inaktiv 

 

där; 

Y = prognostiserade värdet på Y 

β0= det uppskattade värdet på Y där regressionslinjen korsar Y-axeln 

β = regressionskoefficienten för Z, genomsnittlig förändring i Y när Z ändras 

med en enhet 

Z = värdet för den oberoende variabeln 

p = antal oberoende variabler (Anderson 2009 s.616). 

 

I empirikapitlet presenteras frekvenstabeller för att göra datamaterialet överskådligt. På 

forskningsfrågorna har T-test utförts, för att testa om medelvärdet är signifikant eller inte. Det 

görs för att testa att svaren inte beror på ren tillfällighet eller slump. 3,5 är brytpunkten och 

om t-testet var signifikant kan vi med säkerhet säga att populationsmedelvärdet är över 3,5. 

 

4.6 Olika typer av fel i undersökningen 

4.6.1 Täckningsfel  

Urvalsram består av ett register på alla godkända och auktoriserade revisorer i Sverige, som vi 

erhöll av Revisorsnämnden. I urvalsramen kan det uppstå täckningsfel, det beskrivs ofta som 

över- och undertäckning. Det förstnämnda innebär att registret kan bestå av revisorer som inte 

arbetar med revision längre på grund av exempelvis dödsfall, sjukdom, pension eller byte av 
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yrke. De personerna skulle inte ha ingått i urvalsramen vilket leder till övertäckning 

(Dahmström 2005 s.320).  

 

De personer som skulle ha ingått i urvalsramen men som inte gör det, kallas undertäckning. 

Exempel på detta kan vara personer som precis har blivit godkänd revisor men inte har hunnit 

blir registrerad hos Revisorsnämnden (Dahmström 2005 s.320). Vi vet dock inte storleken på 

måtten i undersökningen.  

4.6.2 Bortfallsfel 

Bortfallet kan bero på olika faktorer. För det första saknades det e-post adresser till 132 

stycken på listan från Revisorsnämnden. När enkäten distribuerades, märktes snabbt att vissa 

adresser var ogiltiga eftersom några revisorer bytt byrå eller inte längre arbetade som revisor. 

Bortfallet berodde också på att de inte arbetade med revidering av goodwill och hade därför 

dålig kännedom om ämnet och ville inte besvara enkäten på grund av missvisande resultat. 

Vanligaste individbortfallen var föräldraledig, semester och brist på tid att besvara enkäten 

(Dahmström 2005 s.321).  

 

De enkäter som inte var fullständigt besvarade, kallas variabelbortfall. Det bortfallet har vi 

valt att hantera genom att utesluta dem ur undersökningen, eftersom det inte gav relevant 

information (Dahmström 2005 s.152).  

 

 

Tabell 5. Variabelbortfall  

Ofullständiga     168 st. 31 % 

Alla     376 st. 69 % 

Totalt:     544 st. 100 % 

 

 

Svaren på de ofullständiga enkäterna var för tunna för att ge något till undersökningen, därför 

exkluderade vi dem. Med ofullständiga svar menar vi att de enbart besvarat tre frågar av 

nitton vilket gjorde att resultatet blev missvisande, och tillförde därför inget till 

undersökningen. Pågrund av detta har vi fokuserat studien på de fullständigt besvarade 

enkäterna, som benämnas ”alla” i tabellen ovan (Bryman & Bell 2005 s.23).  

 

Tekniska fel kan uppkomma genom webbenkäten, på grund av den mänskliga faktorn. När 

alla mail adresser matades in manuellt kan det blivit fel i processen, vilket gör att mail 

adresser blivit fel och på så sätt inte kommit fram till mottagaren. Det leder till att alla inte fått 

ta del av undersökningen och borfallet blir då större (Dahmström 2005 s.322). Vi vet inte hur 

stort bortfallet är på grund av tekniska fel.  

4.6.3 Mätfel 

Mätfel är ”skillnaden mellan erhållet (uppgivet) och sant värde” (Dahmström 2005 s.334). 

Mätfel uppstår antigen systematiskt eller slumpmässigt. Systematiska fel uppkommer när man 

har irrelevanta mått som inte är lämpliga på den variabeln parametrarna ska mäta. För att 

undvika systematiska fel har vi använt Cronbachs alfha. Testet görs för att förlita sig på att 

frågorna är relaterade till samma mått och att de har följdriktlighet. Alla test ligger över den 

accepterade nivån 0,7. Mer detaljerad information återfinns i kapitel 6 - Sanningskriterier. 

Slumpmässiga fel uppstår om det finns variation när man gör om samma studie vid upprepade 

tillfällen, förutsatt att åsikten om goodwill inte har förändrats hos revisorn (elementet). Detta 
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kan vara ett problem eftersom standarderna omarbetas och förändras, vilket kan leda till att 

även åsikten (egenskapen) har förändras (Dahmström 2005 s.334). Tyvärr finns ingen 

möjlighet att göra om testet, skulle förutsättningarna vara de samma antar vi att resultatet 

skulle bli liknande.  

 

Mätfel kan uppstå genom att enkäten är dåligt konstruerad på grund av att frågorna är svåra 

att förstå eller att de är av ledande karaktär. För att undvika mätfel har vi använt en pilotstudie 

för att förvissa oss om att frågorna är lättförstådda och inte innehåller ledande frågor. Enkäten 

kan vara en orsak till mätfel genom att det finnas respondenter som inte förstår frågan och inte 

har någon möjlighet att ställa en motfråga till undersökarna. Mätfel kan också uppstå genom 

att respondenten medvetet uppger felaktigt svar eller svarar fel på grund av okunskap om 

ämnet (Dahmström 2005 s.336). Arbetar man inte med goodwill eller inte kommit i kontakt 

med ämnet, kan det vara svårt att ha en uppfattning om det och därför svarar respondenten 

felaktigt. Med tanke på att 96% av respondenterna uppgett att de kommit i kontakt med 

värderig av goodwill, anser vi att de flesta som besvarat enkäten har kännedom om ämnet.   

4.6.4 Bearbetningsfel 

Fel vid bearbetning av data kan inträffa genom att kodningen av variablerna blivit fel. 

Exempelvis matat in fel kod på vilken byrå revisorn arbetar. Vi har använt1 och 0 beroende på 

om man arbetar på Big 4 byrå eller om man arbetar på liten byrå/annan byrå än Big 4. Det kan 

ha påverkat resultatet i fel riktning. Fel i bearbetningen kan bero på slarv eller förväxlingar. 

Detta fel påverkar minst det totala felet (Dahmström 2005 s.338-339). 

 

Totalt fel = täckningsfel + bortfallsfel + mätfel + bearbetningsfel (Dahmström 2005 s.339). 

 

4.7 Diskussion 

”Vet ej” fanns inte med som svarsalternativ i enkäten. När vi reflekterar över konstruktionen 

kom vi fram till att ”vet ej” som svarsalternativ antagligen hade ökat antalet fullständiga 

enkäter. Vi valde ändå att inte ta med det, eftersom vi ville att alla respondenterna skulle ta 

ställning i varje fråga. Anledningen till att det partiella bortfallet blev 168 stycken kan beror 

på alternativet ”vet ej” som svarsalternativ inte fanns med. Även om vi hade fått in fler 

fullständiga enkäter, hade inte analysen blivit annorlunda. Vi ansåg att ”vet ej” inte passade 

till frågeställningarna eftersom svarsalternativen var på en skala mellan 1 - 6 och inte ja och 

nej frågor.   

 

Vi fick ett relativt stort bortfall ca 90 %. Det kan bero på att vi gjort en totalundersökning. 

Hade vi istället haft möjlighet att ta reda på vilka som arbetar aktivt med revidering av 

goodwill eller som tidigare arbetat med goodwill och enbart haft dem som urvalsram hade 

troligtvis bortfallet minskat. Det var många ur målgruppen som skickade mail tillbaka, att de 

inte arbetar med goodwill och därför ansåg att de inte skulle besvara enkäten på grund av att 

det skulle ge missvisande svar. Nu i efterhand när vi granskat resultatet av enkäten, vet vi att 

96% av 376 respondenterna har kommit i kontakt med värdering av goodwill och 150 (40%) 

av dem arbetar idag aktivt med goodwill. Vi anser därför att många av de som besvarat 

enkäten har en åsikt och kunskap om goodwill, vilket ökar trovärdheten på studien.  

 

I mars har revisorer en intensiv arbetsperiod vilket kan ha bidragit till det stora bortfallet. En 

annan anledning kan vara att målgruppen ofta utsätts av enkätunderökningar av studenter och 

gör att de är trötta på att svara på enkäter och därför sållar bort undersökningar.  
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Nackdelen med anonymiteten i undersökningen var att påminnelsen gick ut till alla i 

målguppen och inte enbart till de som inte besvarat enkäten. Det positiva är att fler är villiga 

att medverka i underökningen på grund av anonymiteten. Genom att respondenterna är 

anonyma går det inte att spåra val av svar. Med öppna frågor och kommentars fält hade det 

lättare kunnat gå att spåra varje respondents svar. Det negativa med slutna frågor är att 

informationen inte blir lika informationsrik, som med öppna frågor. Kritik har riktats av ett 

fåtal respondenter, som saknade kommentars fält i slutet av enkäten, vilket naturligtvis borde 

varit med, för att utöka informationen från revisorerna.  
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5. Empiri 
 

I detta kapitel kommer primärdata att redovisas med i båda deskriptiv och analytisk statistik. 

Forskningsfrågor och hypoteser kommer utgöra grunden för empirin. I sista avsnittet i detta 

kapitel kommer en analys av resultaten utifrån empirin att presenteras. 

 

5.1 Bakgrundsvariabler  

Undersökning är riktad mot svenska auktoriserade och godkända revisorer. I detta kapitel 

presenteras primärdata som samlats in genom en kvantitativ metod. Materialet samlades in via 

en webbenkät. Utifrån tidigare studier och debattartiklar, har forskningsfrågor och hypoteser 

tagits fram, för att testa om studierna går att applicera på målgruppen. Först presenteras 

bakgrundsvariablerna i en frekvenstabell för att på ett överskådligt sätt beskriva målgruppen. 

Där efter kommer forskningsfrågor och hypotesprövningar presenteras för att ta reda på om 

frågorna har stöd av revisorer eller om nollhypotesen ska behållas eller förkastas. 

 

Totalt antal respondenter i undersökningen är 376 stycken efter eliminering av ofullständiga 

enkäter. De fullständiga enkäterna benämns för ”alla”. Nedan visas bakgrundsvariabler i en 

frekvenstabell, som kommer att behandlas i regressionsanalyser. Vi valde de fyra 

nedanstående bakgrundsvariablerna (se tabell 6), för att vi tror att det finns skillnader mellan 

de. Män och kvinnor är med för att revisor är ett mansdominerat yrke och att även i vår studie 

är det män som dominerat, därför vill vi se om det finns skillnader i deras åsikt i värdering av 

goodwill. Titel är med för att testa om det finns skillnader beroende på erfarenhet bland 

revisorer. Byrå är med för att det finns studier som visar att det finns kvalitetsskillnader 

mellan Big 4 och inte Big 4 byrå och därmed kanske åsiktsskillnader. Om man arbetar aktivt 

med goodwill är med för att testa om det finns skillnader mellan deras åsikt i värdering av 

goodwill. Vi vill testa om variablerna har betydelse för vilken åsikt de har till goodwill för att 

på så sätt besvara forskningsfrågor och hypoteser.       

 

Tabell 6. Bakgrundsvariabler 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kön N % 

Man  296 79 

Kvinna 80 21 

Totalt 376 100 

Titel N % 

Auktoriserad 224 60 

Godkänd 152 40 

Totalt 376 100 

Byrå n % 

Big 4 220 59 

Inte Big 4 156 41 

Totalt 376 100 

Arbetar aktivt med värdering av goodwill N % 

Ja 150 40 

Nej 226 60 

Totalt 376 100 
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Vi valde en sex gradig skala för att mäta åsikten hos revisorerna där;  

 

skalan delades in i nedanstående grader; 

1,00- 3,50 är låg grad; anser i låg grad att frågan stämmer med sin egen uppfattning 

3,51 – 6,00 är hög grad; anser i hög grad att frågan stämmer med sin egen uppfattning 

 

Medelvärden räknas ut på alla forskningsfrågor för att avgöra om respondenterna är mer åt 

hög grad eller låg grad. 3,5 är vår vågskål, är medelvärdet över 3,5 innebär det att frågan i 

högre grad stämmer överrens med sin egen uppfattning. Under 3,5 stämmer frågan i längre 

grad in på sin egen uppfattning. Respondenterna var inte medvetna om vågskålen när de 

besvarade enkäten. Valet av 3,5 beror på att om gränsen hade varit på medianen alltså 3 hade 

respondenternas svar varit mellan låg och hög grad och därför inte gett något bra resultat. 3,5 

blev därför bättre att använda för att skilja om revisorerna håller med eller ej.   

 

För att besvara forskningsfrågorna används statistiska tester för att testa om medelvärdet 

tillhör låg grad eller hög grad. Detta gör vi för att bevisa att svaren inte beror på slump eller 

ren tillfällighet. De statistiska resultaten gör att vi kan besvara våra forskningsfrågor. 

Signifikants nivå 0,05 används för att säkerhetsställa att sannolikheten inte är fel i fler än fem 

fall av hundra.  

 

Vi har två stycken sambands hypoteser. Dessa kommer att testas genom regressions analys, 

för att testa om det finns något statistiskt samband. Sambanden bygger på frågor ur enkäten 

kopplat till bakgrundsvariabler. Vi kommer främst att fokusera på byrå, om man arbetar på 

Big 4 eller inte på Big 4. Även kön, titel och om man arbetar aktivt med goodwill eller inte i 

modellen för regressionen.   

 

Nedan visas grafer och tabeller hur respondenterna besvarade på enkätfrågorna och analysen 

av resultaten på de statistiska testen.  

 

5.2 Syftet med IFRS 3 

 

Det finns ett positivt samband mellan att arbeta på Big 4 och att anse att syftet med IFRS 3 

uppfylls med avseende på: 

 

a) relevans 

b) tillförlitlighet  

c) jämförbarhet 
 

Det här är en sambandshypotes. Vi vill testa om det finns ett samband mellan att arbeta på Big 

4 byrå och att anse att syftet med standarden IFRS 3 uppfylls med avseende på relevans, 

tillförlitlighet och jämförbarhet. Utifrån enkätfråga 17 där vi frågat respondenterna om 

respektive delsyfte kommer vi att utföra en regressions analys för att testa om det finns något 

positivt samband. I regressionsmodellen har vi valt att använda fyra oberoende variabler, kön, 

titel byrå och om man arbetar aktivt eller inte. 

 

Fråga 17: Syftet med IFRS 3 är att förbättra relevansen, tillförlitligheten och jämförbarheten 

på den information som ges ut i finansiell rapportering genom ett företags rörelseförvärv. I 

vilken grad anser du som revisor att detta syfte uppfylls? 
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Tabell 7. Medelvärde, Syfte med IFRS 3 

Relevans Min Max Median Medel 

Standard 

avvikelse Antal (N) 

95% konfidence 

intervall 

Alla 1 6 4 3,66 1 376 3,56 3,76 

Big 4 1 6 4 3,78 1,07 220 3,64 3,92 

Inte Big 4 1 6 3 3,49 0,88 156 3,36 3,63 

         

Tillförlitlighet Min Max Median Medel 

Standard 

avvikelse Antal (N) 

95% konfidence 

intervall 

Alla 1 6 3 3,39 0,98 376 3,29 3,49 

Big 4 1 6 4 3,5 1,062 220 3,37 3,65 

Inte Big 4 1 6 3 3,2 0,83 156 3,08 3,34 

         

Jämförbarhet Min Max Median Medel 

Standard 

avvikelse Antal (N) 

95% konfidence 

intervall 

Alla 1 6 3 3,38 1,1 376 3,27 3,49 

Big 4 1 6 3 3,45 1,21 220 3,29 3,62 

Inte Big 4 1 6 3 3,27 0,92 156 3,1 3,4 

 

 

Utifrån tabell 7 ovan tenderar revisorer att inte anse att tillförlitlighet uppfylls, men vi kan inte 

statistiskt bevisa att det är så. Här ligger medelvärdet på grupperna Big 4 och inte Big 4 på 

eller under 3,5, vilket indikerar på att de anser att syftet inte uppfylls. Även jämförbarheten 

tenderar att, på samma sätt som ovan, inte uppfyllas renligt respondenterna.  

 

De revisorer som arbetar på Big 4 tenderar att anse att delsyftet relevans uppfylls i högre grad 

än de som inte arbetar på Big 4. Vi kan däremot inte påvisa att det finns ett statiskt samband 

mellan grupper, eftersom testen inte var signifikanta och därför inte redovisas här. 

 

I tabell 13 illustreras hur kodningen är gjord till regressionsmodellerna. Koefficienten β är den 

genomsnittliga förändringen i Y om Z ökar från 0 till 1. Vi har kodat bakgrundvariablerna 0 

och 1 för att kunna göra en analys.  

 

Tabell 8. Kodning 

Bakgrundsvariabler Kod:  0 Kod:  1 

Kön Man Kvinna 

Titel Auktoriserad Godkänd 

Ej Big 4 Big 4 Ej Big 4 

Inaktiv  Arbetar aktivt med Goodwill Arbetar inte aktivt med Goodwill 
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Regressionsanalys 1 

 

Fråga 17 (Y) = 3,605 + 0,06 Kön + 1,122 Titel – 0,444 Ej Big 4 – 0,158 Inaktiv 

 

Tabell 9. Regressionsanalys 1 

Predictor Coef 

SE 

Coef T P-värde 

Constant 3,605 0,365 9,867 0,000 

Kön 0,06 0,124 0,481 0,631 

Titel 0,122 0,105 1,156 0,249 

Ej Big 4 -0,444 0,357 -1,246 0,214 

Inaktiv -0,158 0,363 -0,434 0,664 

 

Analysis of Variance 

Source DF SS MS F P-värde 

Regression 4 10,093 2,523 2,652 0,033 

Residual error 371 352,989 0,951 

Total 375 363,082 

R-Sq adj 

 

1,7% 

 

Enligt regressionsmodellen finns det inget positivt samband mellan bakgrundvariablerna och 

beroende variabeln. Det vi kan säga om regressionsekvationen är att om man är godkänd 

revisor tenderar man att anse i högre grad att syftet tillförlitlighet uppfylls i jämförelse med 

auktoriserade revisorer.  

 

Sammanfattningsvis förkastas nollhypotesen i alla tre delsyften, det finns inget positivt 

samband. Vilket indikerar på att det inte har någon betydelse om man är man eller kvinna, 

godkänd eller auktoriserad, arbetar aktivt eller inte med goodwill eller vilken byrå man 

arbetar på i svaret på dessa frågor. 

 

Av de svar som kan utläsas utifrån medelvärden, är att relevansen är det delsyfte som tenderar 

att till högst grad uppfyllas enligt revisorer. Efter det kommer tillförlitlighet och jämförbarhet. 

Inget delsyfte uppfylls till hög grad, vilket de borde i en perfekt värld. IASB ändrade 

standarderna för att öka harmoniseringen i redovisningen för företag. Syftet med IFRS 3 är att 

förbättra relevansen, tillförlitligheten och jämförbarheten. Enligt vår studie anser inte 

revisorer att delsyftena uppfylls i hög grad, vi kan däremot inte uttala oss om de har 

förbättrats.     

 

Vi kommer i analysen nedan att återkomma till detta för vidare analys.   

 

5.3 Komplicerad post 

 

Det här är en forskningsfråga som vi kommer att behandla som ovan nämnt. Vi kommer att 

testa genom ett t-test om det går att bevisa att populationsmedelvärdet är över 3,5. Till den 

forskningsfrågan hör enkätfråga 18. I grafen nedan visas hur respondenterna svarat.  
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Forskningsfrågan är; 

 

I vilken grad anser revisorer att goodwill är en komplicerad post att värdera?  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 2. Svarsfrekvens fråga 18 

 

Enligt grafen anser 80 % av revisorerna att goodwill är en komplicerad post att värdera. 

Vilket starkt indikerar på att populationen anser detta. För att testa om detta inte beror på ren 

tillfällighet eller slumpen kommer vi att testa frågan statistiskt genom ett t-test. T-testet visas 

här nedan.   

 

 

Tabell 10. T-test, Komplicerad post 

T-test 

    

95% Confidence 

Interval 

 
Fråga 18 T Df P-värde 

Mean 

diff. Lower Upper Mean 

 

21,261 375 0,000 1,08511 0,9848 1,1855 5,0851 

 

 

Eftersom signifikants nivå är under 0,05 kan vi med säkerhet säga att populationsmedelvärdet 

är över 3,5, vilket säger att revisorer anser till hög grad att goodwill är en komplicerad post att 

värdera. Vi kan därför bekräfta forskningsfrågan.  
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5.4 Subjektiva bedömningar 

 

I vilken grad anser revisorer att IAS 36 utelämnar alltför stort utrymme för subjektiva 

bedömningar vid beräkning av återvinningsvärdet av goodwill? 

 

Här används fråga 13, 14 och 15 ur enkäten för att testa vad revisorer anser om subjektiva 

bedömningar vid värdering av goodwill enligt IAS 36. I tabellen nedan kan utläsas vad 

revisorerna svarade.  

 

Fråga 13: I vilken grad anser Du att risken för övervärderad goodwill har ökat med IFRS 

3/IAS 36 genom nedskrivningsprövning istället för årlig avskrivning? 

 

Fråga 14: Kritiker menar att det nya regelverket IAS 36 ger upphov till allt för stora 

subjektiva bedömningar. I vilken grad anser Du som revisor också det? 

 

Fråga 15: I vilken grad anser Du att IAS 36 är för flexibel i värderingen av goodwill? 

 

 

Tabell 11. Medelvärde, Subjektiva bedömningar 

 
Min Max Median Medel Standard avvikelse 

Antal 

(N) 

95% konfidence 

intervall 

Fråga 13 1 6 4 3,98 1,36 376 3,85 4,12 

Fråga 14 1 6 5 4,31 1,17 376 4,19 4,43 

Fråga 15 1 6 4 3,82 1,13 376 3,7 3,93 

 

 

För att testa statistiskt om populationsmedelvärdet är över 3,5 användes ett t-test på varje 

fråga för att kunna besvara forskningsfrågan. 

 

 

Tabell 12. T-test, Subjektiva bedömningar 

T-test 

    

95% Confidence 

Interval 

 
Fråga 13 T Df P-värde 

Mean 

diff. Lower Upper Mean 

 

6,920 375 0,000 ,48404 ,3465 ,6216 3,984 

 

T-test 

    

95% Confidence 

Interval 

 
Fråga 14 T Df P-värde 

Mean 

diff. Lower Upper Mean 

 

13,414 375 0,000 0,80851 0,69 0,927 4,3085 

 

T-test 

    

95% Confidence 

Interval 

 
Fråga 15 T Df P-värde 

Mean 

diff. Lower Upper Mean 

 

5,483 375 0,000 ,31915 ,2047 ,4336 3,8191 
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Alla tre frågor är signifikanta, vilket indikerar att revisorer anser i hög grad att risken för 

övervärderad goodwill har ökat med IFRS 3 och IAS 36 genom nedskrivningsprövning 

istället för årlig avskrivning. De anser också att det nya regelverket ger upphov till allt för 

stora subjektiva bedömningar och att de i hög grad anser att IAS 36 är för flexibel i 

värderingen av goodwill. 

  

Vi kan med 99 % säkerhet säga att populationsmedelvärdet är över 3,5 på alla tre frågor som 

rör forskningsfråga 2. Slutsatsen är att revisorer till hög grad anser, att IAS 36 lämnar 

utrymme för allt för stora subjektiva bedömningar i beräkning av återvinningsvärdet av 

goodwill.   

 

Enligt regressionsanalysen var ingen av variablerna; kön, titel, byrå och ej aktiv signifikant. 

Vi har därför valt att inte presentera detta i studien. Det finns alltså ingen skillnad mellan 

variablerna i dessa frågor rörande subjektiva bedömningar.    

 

5.5 Informationskrav 

 

Det här är en sambandshypotes, där vi vill testa om det finns ett positivt samband mellan 

vilken byrå man arbetar på och informationskravet. Vi kommer att utföra en regressions 

analys för att testa sambandet. I modellen har fyra oberoende variabler används; titel, byrå, 

kön och om man arbetar aktivt eller inte med goodwill. Vi kommer att fokusera på byrå 

eftersom de är intressant och vi ville gärna testa om det fanns skillnader mellan de som 

arbetar på Big 4 byrå och de som arbetar på mindre byrå. I regressionsanalysen har p-värdet 

och koefficienten analyserats för att se om det föreligger nått samband. Hypotesen lyder: 

 

Det finns ett positivt samband mellan att arbeta på Big 4 och att i hög grad anse att företag 

lämnar tillräckligt mycket information som krävs enligt internationella standarderna 

IAS/IFRS vid beräkning av återvinningsvärdet av goodwill utifrån dess ramverk? 

 

Tabell 13. Medelvärde, Informationskrav 

       

95% Konfidenceintervall 

Fråga 16: Min Max Median Medel 

Standard 

avvikelse 

Antal 

(N) Low High 

 Män 1 6 3 3,1 1,05 296 2,98 3,23 

 Kvinnor 1 6 3 3,05 0,99 80 2,83 3,27 

 Auktoriserad 1 6 3 3,17 1,06 224 3,04 3,31 

 Godkänd 1 6 3 2,97 1,01 152 2,81 3,14 

 Aktiv 1 6 3 2,85 0,93 150 2,7 3 

 Inaktiv 1 6 3 3,26 1,08 226 3,12 3,4 

 Big-4 1 6 3 3,26 1,08 220 3,12 3,4 

 Inte Big-4 1 6 3 2,85 0,94 156 2,7 3 

 Alla 1 6 3 3,09 1,04 376 2,99 3,2 
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I tabellen ovan visas hur respondenterna svarade på fråga 16. Alla medelvärden ligger under 

3,5 vilket gör att revisorer anser till låg grad att företag i allmänhet lämnar den information 

som krävs enligt internationella standarderna IAS/IFRS.   

Regressions analys 2 

Fråga 16: I vilken grad anser du som revisor att företag i allmänhet lämnar den information 

som krävs för beräkning av återvinningsvärdet av goodwill, utifrån gällande regelverk? 

 

Här vill vi se om det skiljde sig mellan bakgrundsvariablerna i enkätfrågan angående 

informationskraven utifrån IAS/IFRS. Beroende variabel (Y) är fråga 16 ur enkäten och de 

oberoende variablerna (Z) är kön, titel, ej Big 4 och inaktiv. Om p-värdet är under 0,05 finns 

ett samband mellan beroende variabel och de oberoende variablerna.   

 

Tabell 14. Regressionsanalys 2 

 

 

 

Predictor Coef 

SE 

Coef T P-värde 

Constant 3,0437 0,4337 7,02 0,000 

Kön 0,0006 0,1291 0 0,996 

Titel -0,2755 0,1096 -2,51 0,012 

Ej Big 4 -0,1145 0,4256 -0,27 0,788 

Inaktiv 0,3463 0,4318 0,8 0,423 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ur regressionsanalysen kan avläsas att de som inte arbetar aktivt med värdering av goodwill 

svarar till högre grad på frågan om informationskravet än de som arbetar aktivt med goodwill, 

allt annat lika. Även kvinnor och män svarar i genomsnitt samma, allt annat lika. Godkända 

revisorer svarar till lägre grad än auktoriserade revisorer, allt annat lika. Av ekvationen kan 

också utläsas att de som inte arbetar på en Big 4 byrå svarar till lägre grad än de som arbetar 

på en Big 4 byrå, allt annat lika.   

 

Det finns inget statistiskt samband mellan fråga 16 och kön, byrå och aktiv, eftersom 

variablerna inte är signifikanta. Det vill säga att svaren inte skiljer sig åt mellan män och 

kvinnor, Big 4 byrå eller inte Big 4 byrå eller om man arbetar aktivt eller inte med goodwill. 

Det vi kan påvisa är att det finns ett negativt linjärt samband mellan fråga 16 och titel på 

grund av att titel är signifikant i modellen. Svaren på frågan om informationskravet, innebär 

att skiljer sig åt mellan auktoriserade revisorer och godkända revisorer, där godkända 

revisorer svarar i lägre grad än auktoriserad revisorer. Det var endast titel som var signifikant 

Fråga 16 (Y) = 3,04 + 0,001 Kön - 0,275 Titel - 0,115 Ej Big 4 + 0,346 Inaktiv 

Analysis of Variance 

Source DF SS MS F P-värde 

Regression 4 22,096 5,524 5,34 0,000 

Residual error 371 383,646 1,034 

  Total 375 405,742 

   R-Sq adj 

 

4,4% 
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i regressionsmodellen. Eftersom inte byrå var signifikant i modellen förkastas nollhypotesen 

och vi kan därför inte bevisa något positivt samband.  

Testet gav en förklaringsgrad (R-Sq adj) på 4,4% vilket är mycket lågt. Med andra ord är det 

andra faktorer som påverkar resultatet, än de oberoende variabler som valts. R-Sq antar sitt 

största värde, 100%, när det finns ett perfekt samband mellan variablerna (Dahmström 2005 

s.198).    

 

I spridningsdiagrammet nedan visas att de flesta av de skattade värden är parallella med Y 

medelvärdet, vilket bekräftar modellen ovan, att det inte finns något samband (Dahmström 

2005 s.198).   
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Figur 3. Spridningsdiagram 

 

5.6 Rättvisande bild 

 

I vilken grad anser revisorer att IAS 36 ger en mer rättvisande bild vid beräkning av 

återvinningsvärdet av goodwill i jämförelse med tidigare regelverk (RR 1:00)?  

 

För att besvara forskningsfrågan har vi använt oss av fråga 8 och 12 ur enkäten. För att testa 

om revisorer anser det har ett T-test gjorts. Signifikantnivån är samma som ovan, 0.05. Om p-

värdet är längre än 0,05 kan vi med säkerhet säga att populationsmedelvärdet är över 3,5 och 

därmed säga att resultatet inte bror på slumpen eller en ren tillfällighet (Bryman & Bell 2005 

s.269).  
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Tabell 15. Medelvärde, Rättvisande bild  

 
Min Max Median Medel 

Standard 

avvikelse 

Antal 

(N) 

95% konfidence 

intervall 

Fråga 8 0 6 4 3,86 1,33 376 3,72 3,99 

Fråga 12 0 6 4 3,49 1,42 376 3,34 3,63 

 

 

Fråga 8: I vilken grad anser Du att värdet på goodwill återspeglas genom IAS 36, med årlig 

nedskrivningsprövning? 

 

Den här forskningsfrågan rör ”alla” enkäter. Medelvärdet var 3,85. De vill säga att revisorer 

tenderar att anse till hög grad att värdet på goodwill återspeglas med årlig 

nedskrivningsprövning som IAS 36 förespråkar. För att säkerhetsställa att detta inte är en 

slump har vi använt en statistisk T-test för att säkerhetsställa att populationsmedelvärdet är 

större än 3,5. 

 

Tabell 16. T-test, Rättvisande bild, del 1 

 

 

 

 

 

 

 

P-värdet är 0,000, vilket innebär att t-testet är signifikant. Vi kan med 99% säkerhet säga att 

revisorerna anser att värdet på goodwill till hög grad återspeglas genom årlig 

nedskrivningsprövning.  

 

Fråga 12: Upplever Du att den nya standarden IAS 36/IFRS 3 ger en mer rättvisande bild av 

värdet på goodwill än årlig avskrivning som tidigare regelverk förespråkade?  

 

Medelvärdet var 3,49. 49 % av respondenterna svarade mellan 1 och 3. 50 % svarade mellan 4 

och 6. 1 % av respondenterna har inte angivit något svar på frågan. För att statistiskt bevisa att 

populationsmedelvärdet är över 3,5 gör vi även här ett t-test. 

 

Tabell 17. T-test, Rättvisande bild, del 2 

T-test 

    

95% Confidence 

Interval 

 
Fråga 12 T df P-värde 

Mean 

diff. Lower Upper Mean 

 

-0,181 375 0,856 -0,0133 -0,1577 0,1311 3,4867 

 

Eftersom testet inte var signifikant kan vi inte säkerhetsställa att populationsmedelvärdet är 

över 3,5, vilket gör att revisorer inte anser i hög grad att beräkning av återvinningsvärdet av 

goodwill ger en mer rättvisande bild än årlig avskrivning. Det vi kommit fram till är att 

revisorer anser att IAS 36 återspeglar värdet på goodwill, men vi kan inte säga att de nya 

standarderna IAS 36/IFRS 3 ger en mer rättvisande bild, än det tidigare regelverket med årlig 

avskrivning.  

 

 

T-test 

    

95% Confidence 

Interval 

 
Fråga 8 

 

T df P-värde 

Mean 

diff. Lower Upper Mean 

 

5,185 375 0,000 0,35638 0,2212 0,4915 3,8564 
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5.7 Aktiva vs. inaktiva revisorer 

Arbetar man aktivt med värdering av goodwill anses man mer insatt i standarderna som 

reglerar hur goodwill ska redovisas, vilket gör att kunskapen är högre inom den gruppen. I 

uppsatsen väger aktiva revisorers svar tungt eftersom de borde ha störst erfarenhet och är mest 

insatta i värdering av goodwill. Genom att ta reda på vad de som arbetar aktivt med goodwill 

anser, i förhållande till andra grupper kan vi urskilja om det finns skillnader. Det gör att vi kan 

med större säkerhet besvara forskningsfrågorna och därigenom införskaffa mer relevant 

information.    

 

Genom deskriptiv statistik och t-tester vill vi utifrån medelvärden ta reda på om det finns 

skillnader i åsikten mellan att arbeta aktivt med värdering och goodwill och att inte arbeta 

aktivt. Aktiva består av 40 % (150 st.) av det totala antalet revisorer som besvarat enkäten. 

Utifrån de tre forskningsfrågorna komplicerad post, subjektiva bedömningar och rättvisande 

bild görs en jämförelse mellan de två grupperna. Intresset att se skillnader mellan aktiva och 

inaktiva är att ta reda på om de skiljer sig i åsikten i de tre frågorna. Det gör det möjligt att 

tydligt se vad de som verkligen arbetar med goodwill anser om de internationella 

redovisningsstandarderna. Därför anser vi det viktigt att analysera den gruppen. Vi anser att 

det är de revisorer som har den främsta kunskapen om goodwill och därför måste en analys 

göras.   

 

På frågorna om komplicerad post och subjektiva bedömningar var båda variablerna; aktiva 

och inaktiva signifikanta på t-testerna, vilket gör att aktiva och inaktiva revisorer inte skiljer 

sig i de frågorna. Grupperna anser i hög grad att goodwill är en komplicerad post och att 

värdering av goodwill ger utrymme för alltför stora subjektiva bedömningar.    

 

5.7.1 Komplicerad post 

I nedanstående tabell kan utläsas att medelvärdet för aktiva är högre än inaktiva, vilket 

antyder att de som arbetar med goodwill anser i högra grad att goodwill är en komplicerad 

post att värdera. Med komplicerad post menar vi att beräkningen för nyttjandevärdet är 

svårbedömd, genom att det är många parametrar i modellen som ska skattas och sedan 

diskonteras för att få ut ett värde på goodwill. Att revisorer anser i hög grad att goodwill är 

komplicerad tror vi beror på de svåra antaganden om framtida värden som måste genomföras, 

för att få fram det sanna värdet.  

 

Tabell 18. Medelvärde, Aktiva 1 

  
Median Medel 

Standard 

avvikelse Antal (N) 

95 % 

Konfidenceintervall 

      

Low High 

Fråga 18 Aktiv 5 5,18 0,93 150 5,03 5,33 

 

Inaktiv 5 5,02 1,02 226 4,89 5,16 

 

5.7.2 Subjektiva bedömningar 

I forskningsfrågan om subjektiva bedömningar anser aktiva och inaktiva revisorer i stort set 

samma. Alla medelvärden ligger över 3,5 som är vågskålen. I fråga 13 om risken för 

övervärderad goodwill har ökar, anser aktiva revisorer i något lägre grad i förhållande till 

inaktiva att risken ökat. Medelvärdera på fråga 14 och 15 är de samma, vilket är att de inte 

skiljer sig åt. 
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Tabell 19. Medelvärde, Aktiva 1 

  
Median Medel 

Standard 

avvikelse Antal (N) 

95 % 

Konfidenceintervall 

      

Low High 

Fråga 13 Aktiv 4 3,89 1,31 150 3,67 4,1 

 

Inaktiv 4 4,05 1,38 226 3,87 4,23 

Fråga 14 Aktiv 5 4,31 1,19 150 4,12 4,51 

 

Inaktiv 5 4,31 1,16 226 4,15 4,46 

Fråga 15 Aktiv 4 3,88 1,04 150 3,71 4,05 

 

Inaktiv 4 3,88 1,04 226 3,62 3,93 

 

5.7.3 Rättvisande bild 

Aktiva och inaktiva anser i hög grad att IAS 36 återspeglar värdet av goodwill, båda 

grupperna har ett medelvärde över 3,5.  

I frågan om IAS 36 och IFRS 3 ger en mer rättvisande bild av goodwill än tidigare regelverk 

svarar aktiva revisorer i lägre grad att dagens standarder ger en mer rättvisande bild än 

tidigare regelverk. Aktivas medelvärde är under 3,5, vilket indikerar på att de anser i låg grad 

att IAS 36 och IFRS 3 ger en mer rättvisande bild än tidigare regelverk. Inaktiva anser i högre 

grad att IAS 36 och IFRS 3 ger en mer rättvisande bild av värdet på goodwill än tidigare 

regelverk. I denna fråga syns tydliga skillnader i gruppernas åsikter rörande värdering av 

goodwill.   

 

När vi jämför övriga grupper med aktiv och inaktiv syns tydligt på fråga 12 att aktiva och 

auktoriserade revisorer anser i lägst grad att IAS 36 och IFRS 3 ger en mer rättvisade bild av 

värdet på goodwill.  Medan kvinnor, godkända revisorer och inaktiva ansåg i högst grad att 

dagens regelverk ger en mer rättvisande bild än tidigare. 

 

 

Tabell 20. Medelvärde, Aktiva 3 

  
Median Medel 

Standard 

avvikelse Antal (N) 

95 % 

Konfidenceintervall 

      

Low High 

Fråga 8 Aktiv 4 3,72 1,34 150 3,50 3,94 

 

Inaktiv 4 3,95 1,32 226 3,77 4,12 

Fråga 12 Aktiv 3 3,35 1,39 150 3,12 3,57 

 

Inaktiv 4 3,58 1,44 226 3,39 3,77 

 

Skillnaden mellan grupperna är att inaktiva med 99 % säkerhet har ett populationsmedelvärde 

över 3,5 på frågan och anser då i hög grad att IAS 36 återspeglar värdet på goodwill. T-testet 

på de aktiva är också signifikant, men endast med 95 % säkerhet att populationsmedelvärdet 

är över 3,5.   
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Tabell 21. T-test, Fråga 8 

T-test         

95 % Confidence 

Interval 

  

Fråga 8 T df P-värde 

Mean 

diff. Lower Upper 

 Aktiv 2,01 149 0,046 0,11 3,5 3,9 

Inaktiv 5,08 225 0,000 0,088 3,77 4,12 

 

Ingen av testerna i tabell 22 nedan är signifikanta. Vi kan inte med säkerhet säga att 

populationsmedelvärdet är över 3,5 vilket resulterar i att revisorerna anser i låg grad att IFRS 

3 och IAS 36 ger en mer rättvisande bild är tidigare regelverk.   

 

Tabell 22. T-test, Fråga 12 

T-test         

95 % Confidence 

Interval 

 

Fråga 12 T df P-värde 

Mean 

diff. Lower Upper 

Aktiv -0,79 149 0,434 0,108 3,2 3,63 

Inaktiv 1,00 225 0,316 0,095 3,41 3,78 

 

 

Sammanfattningsvis anser aktiva revisorer att goodwill är en komplicerad post, de aktiva 

anser att standarden ger upphov till subjektiva bedömningar men urskiljer sig inte från övriga 

grupper. De anser även till lägst grad i tillsammans med auktoriserade revisorer, att IAS 36 

och IFRS 3 ger en mer rättvisande bild av värdet på goodwill än tidigare regelverk.  

 

5.8 Analys 

Vi kommer i detta avsnitt att analysera svaren från empirin och återkoppla till tidigare 

genomgångna teorier och studier.  

 

5.8.1 Syftet med IFRS 3 

Relevans tenderar att vara det delsyfte som enligt revisorerna uppfylls till högst grad. Att 

jämförbarhet och tillförlitlighet tenderar att uppfyllas till mindre grad än relevans är 

intressant. Vi har inte i denna studie fokuserat på varför det är på det här viset. Därför har vi 

inga svar på den frågan. Vid en kvalitativ studie med djupintervjuer hade det varit möjligt att 

ta reda på varför de svarat som de gjort. Vi kan bara spekulera i varför de anser att relevans är 

det delsyfte som i högre grad anses uppfyllas i förhållande till de andra två delsyftena. Som vi 

har nämnt tidigare är det inget av delsyftena som uppfylls till hög grad enligt revisorerna, 

vilket också är intressant eftersom syftet med IFRS 3 är att förbättra relevans, tillförlitlighet 

och jämförbarhet. Vi har med detta beslutsunderlag ingen förklaring till varför de svarat som 

de gjort men vi kan säga att syftet med standarden inte uppfylls till en optimal nivå, där 

svarsalternativ 6 hade varit optimalt. De låga medelvärdena på fråga 17, ger en indikation om 

att standarden skulle kunna förbättras ännu mer för att uppfylla syftet.  
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Relevans är något IASB anser uppfyllas om informationen som ges ut påverkar användarnas 

beslut och underlättar bedömningen av olika händelser (Föreställningsramen IFRS-volymen 

2010 s.14). I standarden IFRS 3 innebär det att den information företag ger ut gällande 

rörelseförvärv och dess effekter har på det rapporterande företaget ska vara relevant. Vi kan 

inte med primärdata säga att relevansen i informationen om rörelseförvärv är mindre bra men 

vi kan inte heller påstå att den är bra. Revisorer anser att relevansen på informationen som ges 

ut är mitt emellan bra och mindre bra. Det finns utrymme för ytterligare förbättringar. När vi 

tittar närmare på jämförbarhet ska företag enligt IASB ge användarna information som är 

jämförbar. Man ska som användare av informationen ha möjlighet att jämföra information 

över en längre period, men också möjlighet att jämföra olika företags finansiella rapporter. 

För att kunna uppnå denna jämförbarhet ska företagens värderingsprinciper och 

presentationstekniker på ett likformigt sätt användas vid likartade transaktioner och andra 

händelser. Företag ska enligt IASB informera om vilka redovisningsprinciper som tillämpas, 

om det sker förändringar av principer och vilken effekt dessa förändringar får 

(Föreställningsramen IFRS- volymen s.16). I standarden IFRS 3 innebär det att information 

företag ger ut, gällande rörelseförvärv och dess effekter, ska vara jämförbar och tillförlitlig 

(IFRS 3 p.1). Med tillförlitlighet menas enligt IASB att information som är tillförlitlig är 

användbar och att det uppnås om informationen inte innehåller väsentliga felaktigheter och 

inte är vinklad (Föreställningsramen IFRS-volymen 2010 s.15).  

 

De två delsyftena jämförbarhet och tillförlitlighet är från primärdata rankade ungefär 

likvärdigt och uppfyller till mindre grad syftet i jämförelse med relevans. Att revisorerna har 

svarat olika på frågorna anser vi positivt då vi kan påstå att det finns skillnader mellan dessa 

delsyften. Det är för oss svårt att veta vilket av delsyftena som har högst prioritet och vilket av 

dessa som är mest relevant enligt IASB. Av den anledningen behandlar vi dessa delsyften 

lika. Vi kan därför påstå att jämförbarhet och tillförlitlighet är delsyften som revisorer anses 

uppfyllas till lägre grad. De anser med andra ord inte att den information som företag ger ut är 

användbar till hög grad. Enligt IASB är informationen användbar om den är tillförlitlig. Det är 

likadant med jämförbarhet. Den information som ges ut om rörelseförvärv uppfyller generellt 

sätt inte kravet för jämförbarhet. Alla delsyften kan förbättras och speciellt de två sistnämnda.  

 

Att det inte finns något positivt samband mellan att arbeta på Big 4 och att anse att syftet med 

IFRS 3 uppfylls indikerar på att revisorerna i denna fråga är ganska eniga. Det fanns inte 

heller något samband mellan de andra bakgrundsvariablerna, vilket säger att det inte har 

någon betydelse för om du är man eller kvinna, auktoriserad eller godkänd, arbetar aktivt med 

goodwill eller om du inte arbetar aktivt med goodwill. Åsikten tenderar att vara samma.  

 

Enligt agent teorin uppstår informations asymmetri för externa aktieägare (principalen) när de 

inte aktivt styr de företag de äger. VD:n (agenten) i företaget har ett informationsövertag 

gentemot principalen. Informationsasymmetrin minskas genom revision, eftersom 

trovärdigheten på den finansiella informationen ökar, men också genom regelverk, som i det 

här fallet IASB utfärdar. Revisorn får en viktig roll då deras arbete går ut på att granska att 

företaget följer de standarder och regler som gäller i upprättandet av finansiella rapporter i det 

här fallet IFRS/IAS och specifikt IFRS 3. Revisorn har också som uppgift att granska att den 

information företaget ger ut till externa intressenter är tillförlitlig (Healy & Palepu 2001 

s.406-408). Med det i beaktning verkar information som ges ut inte vara tillräckligt 

tillförlitlig. Syftet med standarden uppfylls inte i till tillräckligt hög grad. Effekterna av detta 

blir att externa intressenter och investerares informationsbehov inte tillgodoses. Hos vem 

ligger ansvaret, är det IASB, företagen eller revisorerna?  
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Revisorerna har i undersökningen svarat att de till högre grad anser att IAS 36 är för flexibel i 

värderingen av goodwill. Vi vet dock inte om de anser det om hela IFRS/IAS men vi vet att 

standarderna är mer princip baserade än andra standarder, som exempelvis US GAAP, som är 

regelbaserad. Om man har fler valmöjligheter vid värdering och upprättande av finansiella 

rapporter finns det större utrymme till subjektivitet. IFRS skriver i föreställningsramen under 

p.41 att jämförbarhet inte ska förväxlas med strikt likformighet. Man ska inte använda sig av 

redovisningsprinciper som inte uppfyller kraven för relevans och tillförlitlighet om förbättrade 

redovisningsprinciper kan tillämpas. Att uppfylla tre delsyften i en standard som är fallet i 

IFRS 3 kan vara svårt, när man måste ta hänsyn till alla tre. En möjlig förbättring hade varit, 

att fokusera mer på något av syftena, och uppfylla de till hög grad.  

 

Om inte ens revisorer som arbetar med granskning av ämnet anser att syftet med standarden 

uppfylls, hur ska då externa intressenter och investerare kunna få ut den information de 

behöver av rapporterna? Vi ska vara medvetna om att revisorer har en stor inblick i de företag 

de reviderar och har betydligt mer information om företaget än vad externa intressenter och 

investerare har. Att de inte anser att syftet med standarden uppfylls till optimal nivå, borde 

indikera på att standarden bör förbättras genom att öka relevans, tillförlitlighet och 

jämförbarhet, mer än det vi ser idag. Med tanke på det vi nämnt i tidigare kapitel att 

investerare ignorerar goodwillposten när de fattar beslut om att investera eller inte, anser vi att 

det vore lämpligt att se över hur denna standard är utformad och förbättra den för externa 

intressenter och investerare. Då skulle de ha större nytta av information som företag ger ut om 

rörelseförvärv.  

 

5.8.2 Komplicerad post 

Att goodwill är en komplicerad post att värdera bevisas i forskningsfråga 3, vilket var ett 

väntat resultat. 92 % av revisorerna har svarat en 4 eller högre på den 6 gardiga skalan, om att 

goodwill är en komplicerad post att värdera. Vi kan inte i denna fråga säga varför den är 

komplicerad att värdera utan bara att revisorer anser det. Vi har tidigare nämnt att revisorer 

tenderar att anse i hög grad att IAS 36 lämnar allt för stort utrymme till subjektiva 

bedömningar. IAS/IFRS är en principbaserad standard, vilket gör att den lämnar utrymme för 

valmöjligheter i värdering av goodwill. Det leder till att det ställs höga krav på revisorer 

eftersom dem måste ha stor förståelse för hur företaget fungerar och därmed inneha bred och 

hög expertis för att utföra revisionen (Carmona & Trombetta 2008).  

 

Om vi jämför de tidigare reglerna där goodwill årligen skrevs av och hade en begränsad 

nyttjandeperiod med dagens regler, när man årligen prövar om det föreligger 

nedskrivningsbehov och nyttjandeperioden är obegränsad, är det förståligt att goodwill är 

svårare att värdera nu, än med tidigare regler. Det var enklare med tidigare regelverk eftersom 

man gjorde avskrivningar varje år tills värdet var noll. Det är mer komplicerat att årligen testa 

om det föreligger nedskrivningsbehov. Det redovisade värdet jämförs med återvinningsvärdet, 

om det redovisade värdet är högre än återvinningsvärdet ska goodwill skrivas ned. 

Återvinningsvärdet är det högsta av; verkligt värde minus försäljningskostnader och 

nyttjandevärdet.  

 

Enligt studien av Gauffin & Thörnsten (2010) använder 252 av 254 svenska börsnoterade 

företag nyttjandevärdet vid beräkning av återvinningsvärdet. Vid beräkning av 

nyttjandevärdet diskonteras framtida kassaflöden. Faktorer som påverkar nyttjandevärdet är 

storleken och tidpunkten på kassaflödena, riskfri ränta, pengars tidsvärde, priset för osäkerhet 

i tillgången och andra faktorer så som svag likviditet (IAS 36 p.30a-e). Förutom de faktorerna 
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ingår i uppskattningen av framtida kassaflöden; prognostiserade inbetalningar, 

prognostiserade utbetalningar och eventuella utbetalningar som erhålls eller erläggas när 

tillgången avyttras (IAS 36 p.39a-c). Genom att göra beräkningar om ett framtida värde 

diskonterat till idag, ska en lämplig diskonteringsränta erläggas. Räntan är baserad på 

faktorerna ovan.    

 

Det är fler processer för att beräkna värdet på goodwill, än med det tidigare regelverket, vilket 

kan vara en orsak till att revisorer anser att posten är komplicerad att värdera. Företagen har 

möjlighet att själv välja vilken diskonteringsränta som ska användas, vilket har stor effekt på 

det slutliga värdet av goodwill. Goodwill är en post som företaget tror ska generera framtida 

ekonomiska fördelar. Det är baserat på uppskattningar, vilket gör det svårare att veta det 

sanna värdet. Att man varje år måste göra dessa beräkningar på återvinningsvärdet förenklar 

inte värderingen.  

 

Goodwill är en tillgång man inte kan ta på, den skiljer sig från andra tillgångar genom att vi 

inte kan se de med blotta ögat. Revisorer har speciell utbildning och ofta lång erfarenhet av att 

revidera företag och osäkerheten kring denna post är naturlig. Revisorerna bekräftar detta 

genom att anse i hög grad att det är en komplicerad post att värdera.   

 

5.8.3 Subjektiva bedömningar 

När vi mätte vad revisorer anser om subjektiviteten i bedömningen av goodwill, indikerar 

svaren, att regelverket kring beräkning av återvinningsvärdet av goodwill består till stor del av 

subjektiva bedömningar. Det är upp till företagen att bestämma hur beräkningen genomförs, 

utifrån parametrar som behandlas i IAS 36. När alla företag gör på olika sätt försvåras 

jämförbarheten bland externa intressenter, vilket är en av de viktigaste kvalitativa 

egenskaperna i de finansiella rapporterna, som vi diskuterat i 5.8.1.  

 

Enligt mätningen anser revisorer till högra grad att IAS 36/IFRS 3 har gjort att risken för 

övervärderad goodwill ökat. IASB har gått från försiktighetsprincipen, att inte ha 

övervärderade tillgångar till att värdera dem efter marknadsmässiga antaganden. Risken med 

allt för stor goodwillpost i förhållande till det egna kapitalet kan slå hårt mot företaget om de 

plötsligt måste skriva ned goodwill kraftigt. Det egna kapitalet urholkas och det krävs 

nyemission för att överleva. Det finns alltså stora risker med att inneha för stor goodwillpost, 

eftersom det är en post som man inte kan ta på eller sälja utan bara består av troliga framtida 

ekonomiska fördelar.  

 

Revisorer håller med kritiker (Malmqvist; Nadizadeh; Elwin; Gauffin & Thörnström; 

Lhaopadchan) om att IAS 36 ger upphov till allt för stora subjektiva bedömningar i 

beräkningen av återvinningsvärdet av goodwill. Det vi kan fråga oss är om det är bra eller 

mindre bra? Enligt IFRS 3-Rörelseförvärv ska man förbättra relevans, tillförlitlighet och 

jämförbarhet i finansiella rapporter. När man gör en subjektiv bedömning är detta då 

tillförlitligt? Information är tillförlitlig om den inte innehåller västentliga fel eller inte är 

vinklad. Genom att man är subjektiv blir informationen vinklad och därför inte lika 

tillförlitlig. I en av våra forskningsfrågor tar vi upp de tre olika delsyftena med IFRS 3 och där 

vi fick reda på att revisorer anser i lägra grad att tillförlitlighet uppfylls, vilket indikerar på att 

värderingen av goodwill är för flexibel.  

 

När företag använder olika parametrar och ändrar dem ständigt för att vinkla värdet till det 

som är bäst för dem, anser vi att ett annat delsyfte, jämförbarhet, inte heller uppfylls, eftersom 
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alla företag har möjlighet att gör på olika sätt när de beräknar värdet av goodwill. Däremot 

kan vi diskutera om detta är det bästa sättet att värdera något som man knappt vet kommer att 

generera framtida vinster.   

 

Enligt, Elvin (2008) kan vi påvisa att aktieägare mer och mer struntar i goodwillposten för att 

informationen är för subjektiv. Man har svårt att greppa hur företagen utfört beräkningarna 

och därför tittar man inte längre på den. Är det den utvecklingen vi vill ha? Kanske behövs 

det mer strikta regler, där företag inte själva har möjlighet att bestämma värdet på goodwill, 

för att kunna uppfylla de kvalitativa egenskaperna begriplighet, relevans, tillförlitlighet och 

jämförbar i de finansiella rapporterna.  

 

En anledning till att risken har ökat med övervärdering av goodwill och att IAS 36 ger upphov 

till allt för stora subjektiva bedömningar kan bero på att standarden är för flexibel, vilket gör 

att företagen idag har stora valmöjligheter i beräkningen av nyttjandevärdet av goodwill.  

 

5.8.4 Informationskrav 

Medelvärdet på frågan ur enkäten låg under 3,5 i alla bakgrundsvariabler, vilket tyder på att 

revisorer anser i låg grad att företag lämnar den informations som krävs enligt internationella 

standarden IAS 36.   

 

Som vi nämnt i kapitel 3, är företagen mindre bra på att informera aktieägare om varför man 

skriver ned goodwillposten och varför man väljer att inte göra det. Det försvårar för externa 

intressenter att bilda sig en uppfattning om denna post. I studien från Gauffin och Thörnsten 

(2010 s.52) har de funnit att 40 % av koncernerna i Sverige inte angett vilken 

diskonteringsränta som använts tidigare år och inte heller angivit någon förklaring till att 

företaget sänkt eller höjt räntan. Att ange tidigare års diskonteringsränta är ett krav enligt IAS 

36. Hur kan det vara möjligt då dessa företag granskats av revisorer vars arbete är att se till att 

företagen följer standarderna? 

 

När vi testade regressionsmodellen för att testa om det fanns något statistiskt samband mellan 

frågan och bakgrundsvariablerna titel, byrå, inaktiv och kön. Kunde vi se att det endast var 

titel som var signifikant, det fanns ett negativt linjärt samband. Det innebär att de godkända 

revisorerna ansåg till lägre grad än de auktoriserade revisorerna att företag i allmänhet lämnar 

den information som krävs. Anledningen till detta kan vara att de auktoriserade har en högre 

examen än godkända revisorer, vilket kan göra att de har längre erfarenhet och därför inte 

behöver lika mycket information som godkända revisorerna. Vi vill påpeka att detta bara är 

något som vi antyder vi har inget bevis för att det förhåller sig på det viset.  

 

Ingen av de andra bakgrundsvariablerna var signifikanta i modellen, dock hade ingen av 

variablerna ett medelvärde över 3,5, vilket är uppsatsens vågskål.  Det är dock ett problem. 

Som vi nämnt i kapitel 3 bortser börsanalytiker och externa intressenter goodwill, i 

värderingen av företag, på grund av att värderingen av goodwillposten är för subjektivt 

bedömt. Om inte informationen är tillräcklig, blir inte informationen relevant och tillförlitlig 

så som IFRS förestråkar.    

 

I det inledande kapitel diskuterades det om börsanalytiker och forskare som är kritiska till 

vilken information företag lämnar ut. Via primära data kan vi se att inte heller revisorer anser 

till hög grad att företag lämnar tillräckligt med information till externa intressenter, för att de 

ska kunna ta ekonomiska beslut. Om informationen är irrelevant och inte tillförlitlig i 
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finansiella rapporter blir inte informationen användbar på det sätt rapporterna är till för. 

Eftersom tidigare forskning visar på att företag lämnar lite information fast att standarderna 

kräver mer, ställer vi oss frågan, varför är det så? Vem är ansvarig för det? 

 

Finansiella rapporter är till för att minska informations asymmetri mellan principal och agent. 

Revisorn reviderar informationen för att öka trovärdigheten på finansiella rapporter. 

Revisorns roll är att granska och se till att företag följer standarderna och lämnar den 

information som krävs och att informationen är tillförlitlig. När man anser att informationen 

inte är tillräcklig och på så vis inte blir tillförlitlig uppstår problem genom att externa 

intressenters informationsbehov inte uppfylls. Vems fel är det att informationen inte når ut till 

externa intressenter? Är det revisorerna som inte gör sitt arbete? Är det standarderna som är 

för flexibla och ger företagen utrymme att göra som de vill? Eller är det företagen som inte 

vill ge ut informationen? Det är något som borde undersökas mer i nya studier kring goodwill.   

 

5.8.5 Rättvisande bild 

Vi kan statistiskt bevisa att revisorer anser att värdet på goodwill återspeglas genom IAS 36. 

Vi kan däremot inte bevisa att de anser att goodwill återseglas bättre än med det tidigare 

regelverket. Revisorer är speciallister på granskning av redovisning i företag och har därför 

mycket kunskap att bidra med i upprättandet av årsredovisningen, där goodwillposten måste 

redovisas. I denna fråga är det självklart svårt att dra en gräns, men vi har ändå valt att dra den 

vid 3,5. 

 

När vi skickade ut enkäterna fick vi svar tillbaka där några revisorer kommenterade några 

frågor. Denna fråga kommenterades av ett fåtal respondenter, de ansåg att avskrivningar 

bättre återspeglade värdet eftersom framtida kassaflöden minskar i värde genom att de 

uppköpa företagen tar över tillgångarna och därför borde värdet minskas. Kanske är denna 

standard inte den mest optimala för redovisning av goodwill. I denna förändring har 

standardsättarna gått från försiktighetsprincipen till värdering verkligt värde, vilket innebär att 

istället för att skriva av goodwill varje år, ska värdet omräknas och på så sätt följa ett mer 

marknadsmässigt värde.  Det gör att goodwill inte har någon bestämd nyttjandeperiod, som 

fanns enligt det tidigare regelverket. Utifrån de aspekterna anser vi att IASB har mer att arbeta 

med för att förbättra regelverket kring goodwill. Vi vill dock påpeka att detta inte är något vi 

kan bevisa eller har testat utan nått vi bara spekulerar och antar utifrån primärdata. Hur den 

kan förbättras, är något för andra forskare att ta reda på.   

 

Enligt Chalmers et al. (2010 s.657) återspeglas det ekonomiska värdet bättre på goodwill 

genom nedskrivningsprövning än med årlig avskrivning. Vi kan i vår analys säga att revisorer 

som ska granska och har stor kunskap inom ämnet också anser det, vi kan inte säga att 

revisorer anser i hög grad att IAS 36/IFRS 3 ger en mer rättvisande bild än tidigare regelverk.  

 

Det positiva anser vi är att revisorerna ansåg att värdet återspeglades genom IAS 36, vilket är 

bra eftersom det är det standarden är till för. IASB ändrade standarderna för att det bättre 

skulle återspegla värdet på goodwill. Frågan vi ställer oss är om det verkligen gör det? 

Företag gör idag inga nedskrivningar fast att det ekonomiska läget i världen är instabilt, 

istället ökade posten mellan 2007 och 2009 med 1,4% bland svenska börsnoterade företag 

(Gauffin och Thörnsten 2010).  
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Eftersom goodwill posten ökar i Sverige trots finanskrisen är kanske företagen rädda att 

skriva ned goodwill för att det indikerar på att något är fel att inte det förvärvade bolagets 

framtida vinster inte ser ut att bli så höga som man trott. Om det nu är så, att företag inte 

vågar på grund av att det ger dåliga signaler till aktieägare, anser vi inte att goodwill 

återspeglas genom nedskrivningsprövning, om ändå företagen behåller posterna trots år av 

sämre tider. Företag är troligen mer aktsamma med att skriva ned goodwill eftersom det inte 

går att skriva upp värdet igen, vilket är en nackdel för dem, speciellt när ekonomin rullar på 

och verksamheten går mot högkonjunktur. Det här ger en signal åt att svenska börsnoterade 

företag idag har för höga tillgångsvärden på goodwill. Det kan slå hårt mot det egna kapitalet 

om man plötsligt måste göra stora nedskrivningar.  

 

5.8.6 Analys av bakgrundsvariabler 

Förutom att ta reda på syftet med uppsatsen ämnar den också att ta reda på om det finns 

skillnader i åsikten beroende på om revisorn arbetar aktivt eller inaktivt med goodwill eller 

om revisorn arbetar på Big 4 byrå eller en mindre revisionsbyrå. Det gjordes för att ta reda på 

om det skiljde sig mellan revisorer beroende på revisorns erfarenhet och arbetslängd, samt 

inom vilken byrå revisorn arbetar.   

 

Bakgrundsvariabeln Big 4 testades i regressionsanalyser för att ta reda på om de skiljer sig att 

arbeta på Big 4 eller ej Big 4. Resultatet visade att de inte urskiljer sig från varandra, testet var 

inte signifikant. Enligt tidigare studier, som vi nämnt tidigare i uppsatsen, är det 

kvalitetsskillnader i revisionstjänster mellan Big 4 byrå och mindre revisionsbyråer. Vi har 

inte mätt kvalitetsskillnader i uppsatsen mellan byråerna utan enbart fokuserat på om åsikten 

skiljer sig mellan storleken på byråerna. Slutsatsen är att alla revisorer har lika åsikter om 

ämnet och därför finns inga skillnader mellan byråer.   

 

När vi fokuserat på om revisorn arbetar aktivt med revision eller inte, är det i huvudsak 

forskningsfrågorna vi berört. De som arbetar aktivt med goodwill har en annan åsikt när det 

gäller forskningsfråga 3. De anser i lägst grad av alla bakgrundsvariabler, att IAS 36 och IFRS 

3 ger en mer rättvisande bild av värdet på goodwill än tidigare regelverk. Alla revisorer anser 

dock att IAS 36 återspeglar värdet av goodwill. I de övriga forskningsfrågorna är resultaten 

lika.   

 

Resultatet visar att arbetar man aktivt med värdering av goodwill skiljer sig åsikterna mer än 

inom vilken byrå revisorn arbetar. Det tror vi beror på att de som arbetar aktivt med goodwill 

har större kunskap om ämnet och därför märker ut sig mer från de andra grupperna.  
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6. Slutsats 
 

I detta avslutande kapitel kommer en diskussion och slutsatser av undersökningen presenteras 

och en diskussion kring sanningskriterier som rör studien samt vad studien bidragit med och 

hur vidare forskning kan bedrivas.  

 

6.1 Resultat och slutsats 

Syfte med uppsatsen var att ta reda på vad revisorer anser om IFRS 3 och IAS 36. Det finns 

många kritiker till IASBs förändring från försiktighetsprincipen till marknadsvärdering, 

värkligt värde. Vi ville ta reda på om revisorer, som granskar företagens redovisning, håller 

med i den kritik som riktas mot IFRS 3 och IAS 36.  

 

För att ta reda på det sattes hypoteser och forskningsfrågor upp, utifrån tidigare studier och 

debattartiklar. Vi har genom undersökningen fått fram information som gör att vi kan besvara, 

behålla eller förkasta forskningsfrågor och hypoteser.   

 

Resultatet på hypotesen, syftet med IFRS 3, är att vi kan förkasta nollhypotesen. Det finns 

inget positivt samband mellan att arbeta på Big 4 och att anse att syftet med IFRS 3 uppfylls 

med avseende på relevans, tillförlitlighet och jämförbarhet. Jämför vi de tre delsyftena anser 

revisorer att relevansen till högst grad uppfylls, när vi tittar på medelvärdet på frågorna. 

Skillnaderna är inte statistiskt signifikanta.  

 

Genom hypoteserna ville vi ta reda på om det skiljde sig mellan att arbeta på Big 4 byrå eller 

mindre byrå. Syftet med uppsatsen var inte att mäta kvalitetsskillnader i revisionen mellan 

Big 4 och inte Big 4 utifrån goodwill. Vi ville främst ta reda på om det fanns skillnader i 

åsikten rörande goodwill. Utifrån hypoteserna kan vi se att det inte finns några skillnader 

mellan att arbeta på Big 4 och inte arbeta på Big 4. Däremot skiljer sig svararen mer när det 

gäller om man är auktoriserad revisor eller godkänd revisor. Överlag svarar de flesta revisorer 

relativt lika, vilket visar att de är ganska eniga inom ämnet.  

 

Resultatet på forskningsfrågan, om goodwill är en komplicerad post att värdera, anser 

revisorer i hög grad att goodwill är komplicerat. Resultatet var inte överraskande för oss utan 

bekräftade enbart vad vi trodde från början. Det visar på att IASB har det svårt att få fram en 

bra standard, hur goodwill ska behandlas. Det kan vara en orsak till att standarden inte är 

perfekt som det är idag.   

 

Problematiken för revisorer är att det är svårt att revidera kassaflöden som är prognostiserade 

och ofta utsätts för manipulation genom att företag själva bestämmer tillväxttakt och 

diskonteringsränta. Goodwill är en tillgång som företaget tror kommer att generera pengar i 

framtiden, eftersom de bara är uppskattningar är de svårt för revisorn att uppskatta om de är 

lämpliga antaganden eller inte.  Detta framkom också genom frågan om goodwill är en 

komplicerad post, där revisorerna ansåg det i hög grad att det är komplicerat. Genom det ökar 

informations asymmetri istället för att minska.  

 

Resultatet på forskningsfrågan, subjektiva bedömningar, är att revisorer anser att IAS 36 

lämnar allt för stort utrymme för subjektiva bedömningar vid beräkning av återvinningsvärdet 

av goodwill. Vi ställde tre frågor i enkäten angående subjektiviteten i IAS 36. Alla tre frågor 

var signifikanta, vilket gör att vi kan med säkerhet säga att populationen anser att IAS 36 är 
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för subjektivt. Nu vet vi att det inte bara är kritiker till standarderna som anser att IAS 36 

lämnar utrymme för subjektivitet utan även revisorer som är en oberoende part vars uppgift är 

att granska att företagen redovisar tillgångar tillförlitligt. Informationen i de finansiella 

rapporterna är till för externa intressenter för att de ska kunna ta ekonomiska beslut. Hur 

tillförlitlig är informationen för intressenterna när företagen själva bestämmer hur 

goodwillposten ska värderas? Revisorns roll är att granska företagen, att informationen i de 

finansiella rapporterna är tillförlitlig för aktieägarna. När information inte är objektiv utan 

vinklad är då informationen tillförlitlig? Enligt Föreställningsramen i IFRS volymen (2010 

p.31) är informationen inte tillförlitligt när den är vinklad och blir därför inte användbar. Som 

vi nämnt tidigare i uppsatsen, ignorerar investerare goodwillposten för att beräkningen av 

återvinningsvärdet är för subjektiv och saknar därför relevans vid värdering av företaget. Nu 

vet vi att det inte enbart är finansanalytiker som anser det, utan även revisorer anser att 

standarderna är för subjektiv när det gäller beräkning av återvinningsvärdet. 

 

Resultatet från hypotesen, informationskravet, är att det inte finns något positivt samband 

mellan att arbeta på Big 4 och att anse i hög grad att företag lämnar tillräckligt med 

information. Vi förkastar därför nollhypotesen. Det vi kan påvisa är att beroende på om man 

är auktoriserad eller godkänd revisor svarar man olika på denna fråga. Godkända revisorer 

anser i lägre grad än auktoriserade revisorer att företag lämnar tillräckligt med information. 

Det vi kan utläsa av medelvärdena är att de flesta revisorer anser till lägre grad (under 3,5) att 

företag lämnar den information som krävs, enligt IAS 36 p.130, 134d. Detta indikerar på att 

företag inte lämnar tillräckligt med information, enligt standarderna. Det påvisas även i 

studien av Gauffin & Thörnsten som återfinns i kapitel 3, angående informationskravet hos 

svenska börsnoterade företag. Revisorns roll är att granska att företag följer standarderna och 

lämnar den information som krävs, ändå anser revisorer att det inte följs. Vi har inte specifikt 

gått in i detalj på vad företag lämnar eller inte lämnar för information utan bara i allmänhet 

vad revisorer anser. Utifrån agentteorin är det revisorn som ska se till att informationen är 

tillförlitlig när den förmedlas till externa intressenter.  

 

Utifrån den här undersökningen, tidigare studier och debattartiklar uppfylls inte 

informationsbehovet som IASB har tänkt. Frågan är om det då har blivit bättre med 

nedskrivningsprövning istället för avskrivning? Det subjektiva valen i beräkningen av 

nyttjandevärdet ser vi som den främsta anledningen till att kritiken är stor mot IAS 36.  

 

Resultatet på forskningsfrågan, rättvisande bild, är att revisorer inte anser att IAS 36 ger en 

mer rättvisande bild vid beräkning av återvinningsvärdet av goodwill i jämförelse med 

tidigare reglerverk, RR 1:00. För att utveckla informationen frågade vi även om revisorer 

anser att IAS 36 ger en rättisande bild av goodwill. I denna fråga var populationsmedelvärdet 

över 3,5, vilket resulterar i att revisorer anser att IAS 36 återspeglar värdet på goodwill. När vi 

jämförde IAS 36 med RR 1:00 ansåg revisorer inte att IAS 36 var bättre än RR 1:00. Vi kan 

inte heller påstå att IAS 36 är mindre bra än RR 1:00, eftersom vi inte frågat detta. Skillnaden 

mellan RR 1:00 och IAS 36 är stor, eftersom RR 1:00 förespråkar begränsad nyttjandeperiod 

och årlig avskrivning medan IAS 36 förespråkar obegränsad nyttjandeperiod med årlig 

nedskrivningsprövning och enbart nedskrivning vid behov. 

 

Sammanfattningsvis anser vi att standarderna lämnar allt för stort utrymme för subjektiva 

bedömningar, och att det kan vara en orsak till att många är kritiska till standarden. Kritiken 

riktar sig främst mot att företag får göra egna antaganden om parametrar i beräkning av 

nyttjandevärdet, som är grunden till om det föreligger nedskrivningsbehov av goodwill eller 

inte. Uppsatsen visar på att revisorer i hög grad anser att IAS 36 lämnar utrymmer för allt för 
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mycket subjektiva bedömningar. Detta blir ett problem genom att investerare inte får tillgång 

till tillförlitlig information. När företagen själva får bestämma hur de ska beräkna 

nyttjandevärdet är frågan om värdet på goodwill verkligen återspeglas korrekt? 

 

Tidigare i uppsatsen kritiseras IASB för utformningen av standarderna och det kan finnas 

möjligheter att standarder försvårar värderingen av goodwill, eller att posten är speciell och 

därför svår att hantera även för IASB. Att de har gått från avskrivning till nedskrivning av 

goodwill har sina förklaringar i att man vill öka harmoniseringen. Frågan är om man fått ut de 

man vill av förändringen med tanke på den kritik vi har lyft upp här? 

 

Som nämns i kapitel 3 sker få nedskrivningar av det totala värdet på goodwill i svenska 

börsnoterade företag. Vi förstår dock att företag inte är villiga att skriva ned goodwillposten 

på grund av att man därefter inte får återföra värdet när det har stigit, vilket kan anses vara en 

nackdel med IAS 36. En orsak till att företag är försiktiga att skriva ned goodwill, är för att 

det ger negativa signaler till investerar, att det förvärvade bolaget underpresterar. Vi har 

tidigare tagit upp att nedskrivning av goodwill kan användas som ett verktyg för earnings 

management (vinst manipulering). På så sätt styr ledningen resultatet i önskad riktning. När 

standarderna är flexibla ökar risken för earnings management.        

 

Vi diskuterade inledningsvis att man kunde se detta problem utifrån fyra perspektiv, där vi 

valde att inrikta oss mot intressenter. Vi anser att de är de största förlorarna, som standarderna 

ser ut idag, eftersom inte informationen är tillräckligt tillförlitlig och därmed irrelevant för att 

ta ekonomiska beslut. Vi anser genom den här undersökningen att det även är svårt för 

revisorerna att utföra ett bra arbete vid granskning av värdering av goodwill, med tanke på 

flexibiliteten. Det är svårt att uttala sig om vad företagen anser om värdering av goodwill och 

om de föredrar de tidigare reglerna framför IAS 36. Idag har företagen betydligt mer 

svängrum att själv påverka värdet på goodwill, vilket skapar problem för investerare att få en 

uppfattning om det sanna värdet. 

     

I undersökning har information uppkommit som styrker kritikers åsikt om att värdering av 

goodwill är för subjektiv. Revisorerna är eniga med kritikerna och revisorer anser också syftet 

med standarden IFRS 3 inte uppfylls. De som drabbas hårdast av att standarderna inte håller 

hög kvalité är användarna av finansiell information. Det anser vi problematiskt då 

standarderna är till för att ge ut användbar information till användarna. Slutsatsen är att så 

som standarderna är idag finns det utrymme till förbättring, genom exempelvis striktare 

regelverk och att ställa högre krav på både företag och revisorer att information som ges ut är 

både tillförlitlig och relevant för att tillgodose användarnas informationsbehov.  

 

Vi har inte funnit någon liknande studie som berört ämnet, vilket har gjort att 

frågeställningarna vart av enklare karaktär. Vi har vidareutvecklat frågor utifrån tidigare 

studier och debattartiklar och fått fram relevant information, men vi anser att det fortfarande 

finns mycket att undersöka och studera vidare för att ytligare kartlägga problemet. Vi hoppas 

att den information vi bidragit med är en början på en process där målet är att användarnas 

informationsbehov ska tillgodoses och uppfyllas till en accepterad nivå, när det gäller 

goodwill. 

 

6.2 Bidrag 

Uppsatsen bidrar med att lyfta fram problematik inom redovisningen för goodwill. Men också 

genom att redovisa vad de som granskar redovisningen av goodwill anser om regelverket som 
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styr hur företag ska behandla goodwill i balansräkningen. Tidigare studier har lyft fram hur 

IFRS 3 och IAS 36 har påverkat börsnoterade företagen i Sverige. Vi har använt denna 

information för att bygga vidare på studien där vi lyfter in revisorns roll i processen och tagit 

reda på vad de anser om ämnet. På så sätt kan vi ta reda på om de tidigare studierna styrks 

eller inte när vi testar detta på revisorers åsikt. Genom att undersöka vad revisorer anser om 

värdering av goodwill, kan vi ta reda på om de håller med kritikerna av de internationella 

standarderna. På så sätt kan vi ifrågasätta om standarderna är tillräckligt bra utifrån dess 

användningsområde. Utifrån det vi läst från tidigare studier, debattartiklar och den här studien 

är inte goodwill en post som är självklar hur företag ska hantera i balansräkningen. Kanske 

borde tydligare riktlinjer sättas upp?  

 

Vad vi förstår är det svårt för IASB att på ett bra sätt återspegla värdet på goodwill eftersom 

det är en komplicerad post, som idag till mestadels bygger på företagets egna antaganden. 

Goodwill är det värde som finns kvar efter att företaget separerat alla identifierbara tillgångar 

i det förvärvade företaget, tillgångar som inte har redovisats tidigare. Goodwill uppstår när 

företag A köper företag B till överpris och får genom uppköpet tillgångar som företag A tror 

kommer att generera framtida kassaflöden. IASB har kommit fram till att årlig prövning av 

nedskrivningsbehov är det bästa sättet att redovisa goodwill. När vi undersökte vad revisorer 

anser, visar det sig att IAS 36 ger en rättvisande bild av värdet på goodwill men de anser inte 

att denna metod är bättre än den tidigare metoden, när företag var tvungna att göra 

avskrivningar varje år.    

 

Undersökningen visar att revisorer anser att goodwill är komplicerat att redovisa. När de som 

granskar att företag gör rätt också anser att det är komplicerat kan man undra om 

redovisningen blir korrekt och tillförlitlig. I studien kan vi bevisa att revisorer i genomsnitt är 

överrens om att de tre kvalitativa egenskaperna och syftet med IFRS 3 – Rörelseförvärv, inte 

uppfylls till hög grad, vilket vi anser problematiskt. Vi anser därför att det borde forskas med 

inom detta område och utveckla redovisningen kring goodwill så att intressenter får nytta av 

informationen och kan med hjälp av den ta bra ekonomiska beslut. 

 

6.3 Vidare forskning 

Vidare forskning inom redovisning av goodwill borde bringa klarhet i varför det är bra att 

företagen själva får bestämma vilka parametrar de får använde när de beräknar värdet på 

goodwill och hur detta går ihop med att det ökar harmoniseringen av redovisning, när alla 

företag ändå får bestämma individuellt vad som sak redovisas i de finansiella rapporterna och 

inte.  

 

Vi anser också att IASB borde undersöka vad de anser om utvecklingen av deras förändringar 

har lett till. Har det blivit bättre? Eller har det blivit för svårt för företagen att göra rimliga 

bedömningar om vad ett framtida kassaflöde ska generera om tio eller tjugo år framåt? Är det 

ens möjligt att göra det med tanke på de antaganden som måste göras? Vi vet inte, därför 

borde fler forska om goodwill och hur det ska genomföras så att alla parter som är inblandade 

blir mer nöjda än vad vi kan se idag.  

 

Det vore även intressant att undersöka de som använder den finansiella informationen, externa 

aktieägarna. Håller de med finanskritikerna i deras uttalanden om att goodwillposten ignorera, 

eftersom de anser att den saknar relevans, på grund av subjektiva bedömningar. Är de lika 

kritiska?   
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För att får ut med djupgående information av revisorer hade intervjuer varit en bra lösning. På 

det sättet kan forskningen föra en diskussion med de som granskar företagen och som har 

expert kunskap inom området för att ta reda på mer information och göra en bättre analys av 

vad som exakt behöver förbättras för att syftet med den finansiella informationen ska 

uppfyllas för intressenter.  
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7. Sanningskriterier  
För att kunna bedöma om forskningen håller hög kvalité brukar man tala om 

sanningskriterier Vi ska nu gå igenom de tre viktigaste kriterierna och återkoppla det till 

studien.   

 

7.1 Reliabilitet 

Reliabilitet kan översättas till tillförlitlighet. De handlar om hur pålitligt, överensstämmande 

och följdriktigt ett mått är. Om vi skulle göra om undersökningen skulle vi då få samma 

resultat eller har resultatet påverkas av slupmässiga eller tillfälliga grunder (Bryman & Bell 

2005 s.48)? Ett sätt att testa om undersökning är tillförlitlig är att göra om samma 

undersökning på samma urval. Då kan man ta reda på hur stabilt ett mått är. Om ett mått är 

stabilt ska resultatet inte fluktuerar över tiden (Bryman & Bell 2005 s.94). Vi har tyvärr ingen 

möjlighet att genomföra samma undersökning igen med tanke på den tidsbrist som finns. Vi 

tror att om man inom en ganska snar framtid skulle undersöka detta igen förutsatt att ingen 

standard ändrar sig eller någon annan förutsättning förändras, skulle det bli ett liknande 

resultat. Eftersom vi frågat revisorer om deras åsikt, tror vi inte det beror på någon slump eller 

tillfälliga förutsättningar. Vi har använt oss av t-test för att påvisa statistiskt att resultatet inte 

beror på någon slump eller ren tillfällighet.  

 

Man kan också mäta måttets interna reliabilitet det har gjorts på de forskningsfrågor och 

hypoteser där fler enkätfrågor hörde till samma forskningsfråga eller hypotes. Cronbachs 

Alpha är ett test som görs, för att förlita sig på att frågorna är relaterade till samma mått och 

har följdriktighet. Testet visar på ett resultat mellan 1 och 0. Där 1 är total intern 

överenstämmelse och 0 ingen intern överenstämmelse, 0,7 används som acceptabel nivå 

(Bryman & Bell 2005 s.94-95). Resultatet för forskningsfråga 1 är ett Cronbacsh Alpha på 0,7 

(0,6959) och för forskningsfråga 2 är resultatet 0,81 (0,8080). Resultatet för hypotes 1 är 0,85 

(0,8493) Detta indikerar på att vi har intern reliabilitet, flerindikationsmåttet är relaterade till 

samma mått. Av dessa anledningen anser vi att undersökningen är tillförlitlig och har 

reliabilitet.  

 

Svarsfrekvensen på enkätundersökningen uppgick till 9,5%. Enligt Wallace & Mellor (1988) 

ligger undersökningar inom redovisning mellan 10% - 50% i svarsfrekvens. Undersökningen 

ligger precis på gränsen till det som är acceptabelt. Orsaken till den låga svarsfrekvensen 

beror på att alla revisorer inte arbetar med granskning av goodwill och därför inte ville 

medverka för att snedvrida resultatet. Det stora bortfallet beror också på semestrar, 

föräldraledighet och tidsbrist.   

 

7.2 Replikerbarhet 

En studie bör även vara replikerbar, vilket innebär att undersökningen ska vara möjlig att 

upprepa (Bryman & Bell 2005 s.48). Vi anser att studien är replikerbar då vi noga har 

redogjort för hur vi gott tillväga i undersökningen. I den praktiska metoden återfinns hur vi 

kommit i kontakt med urvalet, vilket urvalet är och hur stort det är. Vi har även redogjort för 

forskningsfrågor och hypoteser. Utifrån valda studier, forskningsfrågor och hypoteser 

konstruerades en webbenkät som lanserades till alla Sveriges godkända och auktoriserade 

revisorer. Vi har även beskrivit hur vi hanterat vårt datamaterial och analyserat detta. 

Anledningen till att man vill att studien ska vara replikerbar är för att kunna bevisa att studien 

är valid och tillförlitlig. Att det inte existerar någon påverkan av resultatet utifrån det egna 
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perspektivet utan att studien är framställd på ett objektivt sätt och att resultaten inte är 

vinklade (Bryman & Bell 2005 s.102). 

 

7.3 Validitet 

Validitet är det viktigaste sanningskriteriet i forskning. ”validitet går ut på en bedömning av 

om de slutsatser som genererats från en undersökning hänger ihop eller inte” (Bryman & 

Bell 2005 s.48). Inom begreppet validitet kan man urskilja olika slag av detta begrepp, som 

begrepps-, intern-, extern och ekologisk validitet. Begreppsvaliditet är ett mått på om det som 

ska mätas verkligen mäter det som ska mätas. Vi valde att göra en pilot studie på två 

auktoriserade revisorer för att testa enkäten innan den skickades ut till revisorerna. Det 

gjordes för att kunna få ett expertuttalande, om de ansåg att det som skulle mätas, testades 

(Bryman & Bell 2005 s.96). Om inte studien ansets vara reliabel och inte replikerbar hade inte 

heller studien kunnat påstås vara valid. En förutsättning för validitet är att studien har 

reliabilitet (Bryman & Bell 2005 s.99). I en enkätundersökning är det vanligtvis svårt att ha en 

hög intern validitet. 

 

 ”Intern validitet handlar om huruvida en slutsats som rymmer ett kausalt förhållande mellan 

två eller fler variabler är hållbar eller ej” (Bryman & Bell 2005 s.49). Med andra ord kan vi 

vara säkra på att de oberoende variablerna; kön, titel, arbetar aktivt eller inte och byrå är de 

som svarar för variationen i beroende variabeln. Kan det finnas andra faktorer som påverkar 

den beroende variabeln? Det kan vara svårt med den information vi har att slå fast en viss 

orsaksriktning (Bryman & Bell 2005 s.49,67). Det stämmer bra överens med den låga 

förklaringsgrad, som blev vid utförandet av regressionsanalyserna. Den externa validiteten 

handlar om att det finns möjligheter att generalisera svaren på den övriga populationen. Som 

tidigare nämnt domineras respondenterna av män, auktoriserade revisorer och av de som 

arbetar på Big 4 byrå. Det gör att respondenterna inte helst stämmer överrens med den övriga 

populationen. Vi har utfört t-tester för att kunna bevisa att populationsmedelvärdet inte beror 

på slump eller ren tillfällighet. Vi valde en signifikants nivå på 5 %. På de test som var 

signifikanta kan vi med säkerhetssäga att populationsmedelvärdet är statistisk bevisat, vilket 

innebär att vi kan generalisera resultat till hela populationen om urvalet är representativt för 

övriga populationen. Dock bara på auktoriserade och godkända revisorer i Sverige. Vi kan 

inte uttala oss om någon annan grupp än den (Bryman & Bell 2005 s.100).  

 

Om studien har ekologisk validitet eller inte kan diskuteras, det är vanligtvis svårt att uppfylla 

hög grad av ekologisk validitet, eftersom man inte anser att enkäter bidrar till en ”naturlig” 

situation för respondenterna. Arbetar man aktivt med värdering av goodwill anses man mer 

insatt i standarderna som reglerar hur goodwill ska redovisas, vilket gör att kunskapen är 

högre inom den gruppen. I uppsatsen väger aktiva revisorers svar tungt eftersom de borde ha 

störst erfarenhet och är mest insatta i värdering av goodwill. Genom att ta reda på vad de som 

arbetar aktivt med goodwill anser, i förhållande till andra grupper kan vi urskilja om det finns 

skillnader. Det gör att vi kan med större säkerhet besvara forskningsfrågorna och därigenom 

införskaffa mer relevant information. Vi anser inte att revisorernas utsätts för en onaturlig 

miljö då de ofta medverkar i undersökningar av denna typ, och det handlar om åsikter som de 

har om ämnet som de kommer i kontakt med via sitt arbete. Vi ser inga konstigheter i detta 

och upplever att vi har en ekologisk validitet i undersökningen (Bryman & Bell 2005 s.49-

50). Sammanfattningsvis anser vi att sanningskriterierna som vi beskrivit uppfylls i studien.  
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Appendix 1 - Enkät 
 

1.  Kön? 
 
(Ange endast ett svar) 

 Man 

 Kvinna 

 

2.  Vilken typ av revisor är Du? 
 
(Ange endast ett svar) 

 Godkänd 

 Auktoriserad 

 

3.  Hur många revisionsmedarbetare arbetar på Ditt kontor? 
 
(Ange endast ett svar) 

 1-20 st 

 21-40 st 

 41-60 st 

 61-80 st 

 81 st - eller mer 

 

4.  Vilken revisionsbyrå arbetar Du på?(Var vänlig texta företagsnamn) 

 
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 

_ _ 
 

 

5.  Hur länge har Du arbetat aktivt med revision? 
 
(Ange endast ett svar) 

 1-5 år 

 6-10 år 

 11-15 år 
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 16-20 år 

 21-25 år 

 26 år - eller mer 

 

6.  Har Du någon gång i ditt arbete som revisor kommit i kontakt med 
värdering av förvärvat goodwill? 
 
(Ange endast ett svar) 

 Ja 

 Nej 

 

7.  Arbetar Du idag aktivt med värdering av goodwill enligt IFRS 3/IAS 36?  
 
(Ange endast ett svar) 

 Ja 

 Nej 

 

8.  I vilken grad anser Du att värdet på goodwill återspeglas genom IAS 36, 
med årlig nedskrivningsprövning? 
 
(Ange endast ett svar per fråga) 

 1 2 3 4 5 6 

Där 1 är 

Låg grad 

och 6 är 

Hög Grad 

     

 

9.  I vilken grad anser Du att IAS 36 är lätt att applicera vid värdering av 
goodwill? 
 
(Ange endast ett svar per fråga) 

 1 2 3 4 5 6 

Där 1 är 

Låg grad 

och 6 är 

Hög grad 

     

 

10.  Vill Du som revisor ha ett mer strikt regelverk (exempel US GAAP) kring 
värdering av goodwill?  
 
(Ange endast ett svar per fråga) 

 1 2 3 4 5 6 
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Där 1 är 

Instämme

r inte alls 

och 6 är 

Instämme

r helt 

     

 

11.  I vilken grad anser Du att IAS 36 har tydliga riktlinjer vid värdering av 
goodwill? 
 
(Ange endast ett svar per fråga) 

 1 2 3 4 5 6 

Där 1 är 

Låg grad 

och 6 är 

Hög grad 

     

 

12.  Upplever Du att den nya standarden IAS 36/IFRS 3 ger en mer rättvisande 
bild av värdet av goodwill än årlig avskrivning som tidigare regelverk förespråkade? 
 
(Ange endast ett svar per fråga) 

 1 2 3 4 5 6 

Där 1 är 

Låg grad 

och 6 är 

Hög grad 

     

 

13.  I vilken grad anser Du att risken för övervärderad goodwill har ökat med 
IFRS 3/IAS 36 genom nedskrivningsprövning istället för årlig avskrivning? 
 
(Ange endast ett svar per fråga) 

 1 2 3 4 5 6 

Där 1 är 

Låg grad 

och 6 är 

Hög grad 

     

 

14.  Kritiker menar att det nya regelverket IAS 36 ger uppskov till allt för stora 
subjektiva bedömningar. I vilken grad anser Du som revisor också det? 
 
(Ange endast ett svar per fråga) 

 1 2 3 4 5 6 

Där 1 är 

Låg grad 

och 6 är 

Hög grad 
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15.  I vilken grad anser Du att IAS 36 är för flexibel i värderingen av goodwill? 
 
 
(Ange endast ett svar per fråga) 

 1 2 3 4 5 6 

Där 1 är 

Låg grad 

och 6 är 

Hög grad 

     

 

16.  I vilken grad anser Du som revisor att företag i allmänhet lämnar den 
information som krävs för beräkning av återvinningsvärdet av goodwill utifrån gällande 
regelverk.  
 
(Ange endast ett svar per fråga) 

 1 2 3 4 5 6 

Där 1 är 

Låg grad 

och 6 är 

Hög grad 

     

 

17.  Syftet med IFRS 3 är att förbättra relevansen, tillförlitligheten och 
jämförbarheten på den information som ges ut i finansiell rapportering genom ett 
företags rörelseförvärv. I vilken grad anser Du som revisor att detta syfte uppfylls? 
 
(Ange endast ett svar per fråga) 

 1 2 3 4 5 6 

Relevans      

Tillförlitlig

het 
     

Jämförbar

het 
     

 

18.  I vilken grad anser Du att goodwill är en komplicerad post att värdera? 
 
(Ange endast ett svar per fråga) 

 1 2 3 4 5 6 

Där 1 är 

Låg grad 

och 6 är 

Hög grad 

     

 

19.  I vilken grad anser Du att IAS 36 försvårar granskningen av goodwill när 
företag har valmöjligheter vid värdering av goodwill? 
 
(Ange endast ett svar per fråga) 
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 1 2 3 4 5 6 

Där 1 är 

Låg grad 

och 6 är 

Hög grad 

     

 

Tack för din medverkan! 
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Appendix 2 – Introduktionsbrev till respondenter 
 

 

Hej!      

 

 

Vi är två studenter som läser på Handelshögskolan vid Umeå Universitet och skriver 

just nu vårt Examensarbete med inriktning mot redovisning och revision. Uppsatsen 

handlar om förändringen till att värdera goodwill utifrån IFRS 3 och IAS 36 och hur 

revisorn ser på denna förändring. Goodwill är ett ständigt debatterat ämne och därför 

vill vi ta reda på Er åsikt, som revisor, i detta ämne. Från att göra årliga avskrivningar 

till att varje år testa om det finns behov att göra nedskrivning.  

 

Vi hoppas att Ni vill hjälpa oss genom att avvara Er tid.  

 

Frågorna kommer ta max 10 min att besvara. Vi garanterar att Era svar kommer att 

behandlas konfidentiellt vid presentation. Vi ber Er dock att fylla i företagsnamn för att 

en analys angående storlek på revisionsbyrå skall kunna genomföras.    

 

Enkäten består av 19 frågor. Välj bara ett svarsalternativ, det som stämmer bäst med 

din egen uppfattning.  

 

Oss tillhanda senast måndag den 19 mars.  

 

Klicka på länken nedan för att komma till enkäten. 

 

 

Har Ni synpunkter eller frågor angående enkäten är det bara att ta kontakt oss via e-

post.  

 

Tack på förhand! 

 

 

Anna Lönner   Emelie Becker 

 

anna.lonner@gmail.com  becker.emelie@gmail.com  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:anna.lonner@gmail.com
mailto:becker.emelie@gmail.com
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